
 
Bilten 2012 ● DLB Posočja ● Uredil: B. Kanalec ● (05) 38 91406 

 

        

       

 

 

 

 

Bilten 2012 ● DLB Posočja ● Uredil: B. Kanalec ● (05) 38 91406 

 

    

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Na sliki:  dializna soba, dializnega  

       centra v Kobaridu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letno predavanje 

2012 društva ! 

 

Bilten DLB Posočja  -november 2012    

 Leto delovanja dializnega centra se je 

obrnilo, kot bi mignil in že smo v jeseni. 

Kot vsake leto tudi letos vas vabimo, da 

prisluhnete našim cenjenim 

predavateljem. 

Kako smo preživeli večino leta 

2012 ! 

V sredini meseca marca je potekal 
občni zbor društva na katerem smo 
potrdili poročila dela lanskega leta in 
zastavili cilje temu letu. Kot vsake letu 
smo tudi letos pridobili sredstva za delo 
iz programov FIHO, prav tako iz vseh 
treh posoških občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin. Seveda pa tudi v tem letu je bilo 
kar nekaj donacij, zato vsem 
donatorjem iskrena hvala! 

 V spomladanskem času smo pravili 
socialni program za dializne in 
transplantirane bolnike. V mescu marcu 
smo obeležili svetovni dan ledvic s 
stojnico pred dializnim centrom.  V 
začetku jeseni pa smo opravili letni izlet 
društva, kjer smo obiskali Italijansko 
mesto Padovo. Tako smo si ogledali 
zgodovinske znamenitosti starodavnega 
mesta. Društvo tudi kot član sodeluje z 
Zvezo društev ledvičnih bolnikov 
Slovenije.  

Povzetek leta 2012 v društvu in dializnem centru 

Kobaridu !  
 

  

Čeprav v društvu ni veliko članov, je društvo 
gonilna sila, tudi dializnega centra. 
17.08.2012 smo se spomnili prvo obletnico 
dializnega centra in bolnike na dializi pogostili 
s torto. V letošnjem poletju je dializo obiskalo 
tudi  nepričakovano veliko turističnih bolnikov, 
ki so letovali v Posočju. Tako da smo bili nad 
obiskom pozitivno presenečeni. Dokazali smo 
da je center velikega pomena za gornje 
Posočje tudi v smislu razvijanja  
zdravstvenega turizma. 

 Dializni center se je tako vključil tudi v 
turistično ponudbo Posočja , kjer smo prisotni 
tudi v dveh turističnih katalogih. 

Lahko rečemo da je Dializni center   v letu 
delovanja , deloval uspešno. To se odraža 
predvsem na zadovoljstvu bolnikov, ki center 
obiskujejo trikrat tedensko. Prav tako 
internistična ambulanta,kjer se opravljajo 
nefrološki in revmatološki pregledi in 
antikoagulaciska ambulanta na napotnico ali 
samoplačniško. S tem se je bolnikom 
približalo specialistično dejavnost. 

V društvu pa letos tud podeljujemo naziv 
častnega člana gospodu primariju  Marijanu 
Močivniku, obrazložitev naziva lahko 
preberete na drugi strani. 

 

 

  

 

 

»Center je velikega 

pomena za vse gornje 

Posočje, tudi za 

turizem,prvi tuji turisti 

so letos z 

navdušenjem obiskali 

naš center« 

Na sliki :  naša dolina, foto: 

Lenarčič 

 
 

Na sliki:  izlet društva v Padovo 

Foto: Jug 

Posebni dogodek  v 

letošnjem letu : 

 
• 22.09.2012- izlet 

društva v Padovo! 

 

• 15.10.2012 leto dni po 

otvoritvi   dializnega 

centra v Posočju 

 

• Podelitev častnega 

članstva v DLB 

Posočja 
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Spoštovani gospod,Primarij – Marijan Močivnik 

 
Tempus fugit (čas beži….) pravijo latinci. 

 

In čas beži tudi nam. Okroglih 15 let je od takrat,ko je 

vzklila prva ideja:da je nujno in da je tudi možno,da bi 

tudi pacienti iz oddaljenega in često pozabljenega 

Posočja – več kot le potrebovali svoj dializni center v 

Kobaridu. 

Dolga doba! 

Doba:vlog,prošenj,prepričevanj;doba dveh korakov 

naprej in enega nazaj. 

Trpka a produktivna zgodba se je pletla v vsem tem 

času,v času ko so se zamenjali kar trije ministri za 

zdravstvo in z vsakim je bil potreben nov začetek. 

V vsem tem času ste bil naš sopotnik,bil ste opornik naše 

ideje in naših pacientov. Pomagali ste nam s svojim 

bogatim znanjem in številnimi poznanstvi. 

V današnji dializni center Kobarid je tako vtkana vaša 

nesebična pomoč,dolgi kilometri poti z vaših obiskov pri 

nas ter vaše številne ure debat,nasvetov,opozoril in 

vzpodbud. Slednje smo še kako potrebovali. 

Vaša vsakoletna predavanja na naših druženjih so že kar 

del nas – ljudi Posočja. 

Za vse kar ste storili za dializne paciente na vaši bogati 

strokovni poti,še posebej za dializne paciente v Posočju:v 

imenu sedanje in vseh bodočih generacij dializnih 

pacientov Posočja,v imenu pobudnikov in zaposlenih v 

dializnem centru Kobarid ter še posebej Društva ledvičnih 

bolnikov Posočja-najlepša in prisrčna zahvala. 

 
Za U.O. društva Marijan Lazar dr.med. 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Svetovni Dan ledvic 2012 

 Prvič tudi v Kobaridu 

www.dlbp.si 

 

tel : 082051645 

 

 

 

 

 

 

 

Podelitev častnega članstva v DLB Posočja : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazalo biltena : 

 Uvodna stran  

 Nadomestno 

zdravljenje končne  

ledvične odpovedi: 

stanje v Sloveniji in 

prihodnost, stran 3. 

 O ledvičnem hormonu 
znanem kot vitamin D, 

stran 5. 

 

 

 

Društvo ledvičnih 

Bolnikov Posočja 

Trg svobode 4 

5222 Kobarid 

Telefon: 

(05) 38 91 406 

Faks: 

(05)38 91 407 

 

Za Bilten  

U..O. društva 

Uredil: B. Kanalec 

 

E-pošta: 

 dlbp@siol.net  

Spletno mesto: 

www.dlbp.si 
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Nadomestno zdravljenje končne ledvične odpovedi: stanje v Sloveniji in prihodnost 

 

Jadranka Buturović-Ponikvar 

 

Dializa in presaditev ledvice sta eni največjih dosežkov medicine 20. stoletja. 

Omogočili sta, vsaka posebej, posameznim bolnikom živeti več kot 40 let.  Omogočili 

sta roditi zdrave otroke, potovati po svetu, normalno delati, ukvarjati se z različnimi 

športi. V tem trenutku več kot 2 milijona ljudi v svetu živi zahvaljujoč dializi ali 

presaditvi ledvice. To so neverjetni dosežki. Obe metodi se uspešno dopolnjujeta, in 

ena drugo nujno potrebujeta, v boju za več desetletno polno življenje s končno 

ledvično odpovedjo.  

 

Z nadomestnim zdravljenjem končne ledvične odpovedi (kronično dializo in 

presaditvijo ledvice) smo v Sloveniji začeli leta 1970. V več kot štirih desetletjih smo na 

tem področju dosegli veliko in se veliko naučili. Danes je v Sloveniji vsem bolnikom s 

končno ledvično odpovedjo na voljo zelo kakovostna dializa in prav tako zelo 

kakovostna presaditev ledvice. Rezultati tako dialize kot presaditve ledvic so nad 

povprečjem najbolj razvitih držav. Na to smo lahko upravičeno ponosni. Najboljši 

dokaz kakovosti nadomestnega zdravljenja so dolgoročno preživeli. Najdaljše 

preživetje na dializi je več kot 39 let (januarja 2013 pričakujemo 40 let zdravljenja s 

kronično hemodializo pri eni prvih dializnih bolnic Univerzitetnega kliničnega centra v 

Ljubljani), najdlje delujoča presajena ledvica deluje že več kot 36 let. Največ 

dolgoročno preživelih na nadomestnem zdravljenju se je pa zdravilo s kombinacijo 

obeh metod, dialize in presaditve ledvic.  

 

Število bolnikov na nadomestnem zdravljenju v Sloveniji je naraščalo 40 let. V zadnjih 

letih pa opažamo stagnacijo, ali celo blago zmanjšanje števila bolnikov, ki 

potrebujejo dializo ali presaditev ledvice. Med njimi se odstotek bolnikov, ki imajo 

delujoč presadek, povečuje, in je konec leta 2011 bil okrog 30% vseh bolnikov na 

nadomestnem zdravljenju. V Sloveniji imamo na voljo dovolj organov darovalcev 

umrlih zaradi možganske smrti, zato je srednja čakalna doba na presaditev ledvice 

razmeroma ugodna, 1.1 leto, in bistveno krajša kot v mnogih drugih državah. 

Starostne omejitve za vključitev na čakalno listo ni več, tudi absolutnih zadržkov za 

presaditev je vse manj, zato se lahko presaditev omogoči mnogo večjem odstotku 

bolnikov kot nekoč. Za presaditev se je možno pripraviti tudi pred začetkom potrebe 

po nadomestnem zdravljenju. Je pa pomembno vedeti, da se starost bolnikov, ki 

vstopajo v program nadomestnega zdravljenja, zvišuje (srednja starost bolnikov, ki so 

začenjali z dializo v letu 2010 je bila 69 let), tudi povečuje se odstotek diabetikov, 

zato novi bolniki s končno ledvično odpovedjo imajo več spremljajočih bolezni in je 

njihovo zdravljenje bolj zahtevno.  

 

Financiranje dialize in presaditve ledvic v Sloveniji zaenkrat omogoča, da bolnikom 

zagotavljamo najboljše zdravljenje, ki ga premore sodobna medicina. Vsi skupaj se 

moramo truditi, da bomo doseženi nivo ohranili tudi v času ekonomske krize, po 

možnosti pa tudi izboljšali. Dializnih centrov je glede na sedanje in pričakovano 

število bolnikov zaenkrat dovolj,  prenapolnjenost centrov večinoma ni več problem, 

Stran 3 
Bilten 2012 ● DLB Posočja ● Uredil: B. Kanalec ● (05) 38 91406 

 

 



 
Bilten 2012 ● DLB Posočja ● Uredil: B. Kanalec ● (05) 38 91406 

 

zato lahko bolnike dializiramo v bolj prijaznih pogojih kot nekoč. Trudimo se 

čimvečjem številu bolnikov omogočiti daljšo hemodializo. V UKC Ljubljana že nekaj 

let izvajamo program celonočne hemodialize, za katero se je izkazalo, da je najboljši 

kompromis visoke doze dialize oz. dolge dialize in ob tem ohranjene kakovosti 

življenja in delovne zmožnosti. Želeli bi ohraniti in nekoliko povečati program 

peritonealne dialize, ki je za določene bolnike optimalna rešitev za nekaj let. 

Nedavna širitev transplantacijske ambulante je omilila prostorsko stisko na tem 

področju in omogočila bolj prijazno delo s transplantiranimi bolniki, katerih število se 

povečuje.  

 

V želji, da bi izboljšali kakovost zdravljenja z dializo in presaditvijo ledvice aktivno 

delujemo na boljši informiranosti bolnikov o možnostih zdravljenja, tudi ko 

nadomestnega zdravljenja še ne potrebujejo. Skozi raziskovalno delo uvajamo v 

klinično delo oceno in spremljanje kakovosti življenja bolnikov ter poskušamo aktivno 

delovati na izboljšanju telesne aktivnosti. Sodobna informacijska tehnologija in 

pametni telefoni nam lahko pri tem pomagajo, prav tako kot srečanja z bolniki, kot je 

sestanek v Kobaridu.  
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O ledvičnem hormonu znanem kot 

vitamin D1 
 

 

 
Slika 1: Razodetje oz. pojasnilo uganke o vitaminu D, National Accademy of Sciences, USA 

 

 

Uvod 

Brez hrane trpimo lakoto, zbolevamo in umremo. Vsi vemo, da so osnovne sestavine 

hrane tri: beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe. Vendar so še snovi brez katerih ne 

moremo živeti normalno življenje, kljub temu, da je hrane po svojih osnovnih sestavinah 

dovolj. Nujne so še ključne dodatne snovi, imenovane vitamini. So v hrani, vedno pa ne v 

dovoljšnji količini. Našli pa so snov, ki je nujna, vendar je v hrani le izjemoma. Lahko 

rečemo, da vitamina D v hrani ni, sestaviti si ga mora organizem sam v procesu tkzv. 

fotosinteze. 

 

 

Zgodovina 

Zgodovina vitamina D, sodeč po zapiskih, sega 

nekako do 350 let v preteklost, ko so opisovali bolezen 

pri otrocih in jo imenovali rahitis (pri odraslih danes 

govorimo o osteoporozi). Rahitis se je v človeški 

zgodovini vedno pojavljal, vendar je v času 

"industrijske revolucije" v Angliji v 18. stoletju prišlo do 

hitrega naraščanja števila obolelih otrok. Zato so rahitis 

kar dolgo imenovali "angleška bolezen". Zakaj? 

Množične selitve v mesta, 12 urni delavniki v 

tovarnah, delali so tudi otroci, sonca malo ali nič, 

otroci so trpeli, rast kosti je ponehavala, namesto 

kosti je prevladoval hrustanec, imeli so številne 

krče v rokah in nogah, težko so hodili, težko so govorili. 

In pogosto umirali. Brez vitamina D niso zmogli uporabiti 

kalcija iz hrane. 

Vsaj kar zadeva znanost, se je le-ta koncem 19., 

posebej še v 20. stoletju, ne glede na vsa nesrečna 

dogajanja, pokazala v svoji najlepši luči. Imena 

kot so Wieland (Nobelova nagrada za kemijo 1927), 

Windaus (Nobelova nagrada za kemijo 1928), 

Brockamnn, Butenandt (Nobelova nagrada za kemijo 

                                            
1 Zaradi splošno zgodovinsko uveljavljenega imena uporabljam ime vitamin D, čeprav gre za snov, ki sodi med hormone in ne 
med vitamine. 

Slika 2: Rahitis 
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1939, za spolne hormone, testosteron in estrogen) so postavljala mejnike v razvoju tudi 

medicine, ne le kemije. Razvozlali so nastajanje in pomen vitamina D. Seveda so najprej 

ugotovili, da je vitamin D hormon, ki ne skrbi samo za zdravo okostje, ampak se nahaja v 

vseh celicah organizma, ki imajo jedro. Našli in opisali so 3 osnovne oblike vitamina D: D1, 

D2, D3. 

Tab. 1: Nobelova nagrada za kemijo 

Windaus (vit. D, 1928) 

Wieland (vit. D, 1928) 

Butenandt (testosteron, estrogen, 1939) 

 

 

Prva dva sta rastlinska sterola, danes znana kot ergokalciferol. Vitmain D3 nastaja v koži 

pod vplivom sončne svetlobe. Danes ga imenujemo holekalciferol. Tu pridemo do 

ključne vloge ledvic, ki skrbijo za pretvorbo imenovanega vitamina D3 v obliko, ki je 

biološko aktivna. Če ni zdravih ledvic ne pomaga nobena luč sonca in dovolj hrane, pa 

ribje olje in podobni nadomestki in dodatki. 

 

 

Tab. 2: Nekatere oblike vitamina D 

parikalcitol (Zemplar, Abbott) 

kalcitriol (Rocaltrol, Roche) 

holekalciferol (Plivit D3, Pliva) 

                       . 

                       . 

                       . 

 

 

Ledvica 

Ledvica so parni organ, ki naj bi skrbel za odvajanje odvečne vode iz telesa. Pred 

kakšnimi 50 leti pa so začeli ugotavljati, da ledvica skrbi za zdravje vseh organov. 

Začenjala se je doba dializnega zdravljenja. Dolga leta so minevala, da je znanost 

ugotovila, da sicer lahko z dializo odstranjujemo odvečno vodo, tudi nekatere "strupe" 

naše presnove. Ampak ljudje, odvisni od dialize, so bili še vedno hudo bolni. Nekaj 

pomembnega je manjkalo. In spet je v to temno prespektivo teh bolnikov posvetila 

znanost. Zdaj vemo, da zdrava ledvica potem, ko pregleduje vseh 2000 l pretoka krvi 

skoznjo 24h na dan, sestavlja kar nekaj za življenje potrebnih snovi: skrbi za zdravo 

okostje, izdeluje eritropoetin za dobro kri, renin za uravnavo krvnega tlaka, fosfatonin 

(FGF - 23), z ledvičnim genom kloto, ki zavirata staranje, pospešujeta izločanje fosfatov. 

Skratka, ledvica skrbi za naš organizem od prstov na nogi do možgan.  

 

 

Ledvični hormon (vitamin D3) 

Že omenjene 3 vrste vitamina D, so biološko neaktivne oblike vitamnia D. Da nastane 

biološko aktivna oblika skrbita dva organa. To sta posteljica (placenta) v nosečnosti in 

po rojstvu človeka lastna zdrava ledvica. Ta dva organa skrbita, da dobi človek biološko 



 
Bilten 2012 ● DLB Posočja ● Uredil: B. Kanalec ● (05) 38 91406 

 

aktivni vitamin D3, ki ima kemično ime 1,25(OH2)D3. Pred nekako 33 leti smo na dializi v 

Šempetru pri Gorici začeli zdraviti s kalcitriolom (Rocartrol, Roche). Je biloško aktivna 

oblika vitamina D3, ki dobro učinkuje še danes. Ima pa nekatere nezaželjene stranske 

učinke, ker utegne povečati koncentracijo fosfata v krvi, pri enem bolniku smo nekaj 

časa opazovali naznačeno simptomatiko s področja psihiatrije (seveda smo dajanje 

tega zdravila prekinili).  

Zato je znanost raziskovala naprej, tako da imamo danes na voljo izboljšano zdravilo (je 

analog biološko aktivne oblike vitamina D3) imenuje se parikalcitol (Zemplar, Abbott), ki 

je še izboljšana oblika kalcitriola. Tudi tega v HemoDial-u že priporočamo našim bolnikom 

in bomo o tem še posebno poročali. Morebitnih neželjenih stranskih učinkov nismo 

opazovali.  

 

 

Zaključek 

Pri bolnikih, ki jim ledvica odpovejo, moramo 

nadomestiti vitamin D z biološko aktivno obliko D3. Če uspešno 

uporabljamo holekalciferol pri preprečevanju in 

zdravljenju rahitisa tudi osteoporoze pri odraslih, potem 

smo s holekalciferolom pri hudi bolezni ledvic docela 

neučinkoviti. Danes tudi vemo, da je biološko aktivna oblika 

vitamina D3 vpletena v razvoj zelo različnih bolezni kot so rak 

debelega črevesa, multipla skleroza, bolezen 

povišanega krvnega tlaka, premenstrualni sindrom, 

depresija. Zato postopno širimo uporabo parikalcitola kot 

najustreznejšo obliko biološko aktivnega vitamina D3, da 

nadomestimo še eno od vitalnih vlog opešanih ledvic. Pomen 

zdravih ledvic (p)ostaja neverjeten. 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Odmerki zdravil pri 

bolezni ledvic (2011) 
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Slika 4: Albrecht Altdorfer, Aleksandrova bitka (olje, 1529) 

 

 

Zahvala 

Zahvaljujem se našim pacientom za pogum in potrpežljivost, sestram na dializi za 

prizadevno delo, gospej Andreji za urejevanje pisnih dokumentov, nenazadnje hišnemu 

računalničarju Matiji. 
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Slika 5: Graf stroškov življenja povprečnega prebivalca Slovenija za eno leto (8.200 eur/leto) 

 

 

 

Literatura je na voljo pri avtorju. 

 

Marijan Močivnik 
 


