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SALAM REDAKSI
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Marhaban Yaa Ramadhan, edisi Dialife kali ini
terbit bertepatan dengan bulan puasa dimana
umat muslim menjalankan ibadah puasa
sebulan penuh lamanya. Tentunya kami tidak
ingin ketinggalan menampilkan artikel ulasan
seputar puasa. Sebanyak 4 halaman penuh
kami sajikan artikel khusus puasa dari mulai
pendapat para ahli mengenai puasa bagi pasien
dialisis, saran ahli gizi dan juga menu berbuka
puasa yang telah diuji di dapur Dialife.

Asal Mula Hepatitis B

Namun sebelum itu simak artikel utama Dialife
kali ini mengenai penyakit hepatitis. Tema ini
kami angkat selain karena 28 Juli yang lalu
bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia juga
karena masih banyak pasien hemodialisis
maupun pendampingnya belum memahami
bahaya serta resiko terinfeksi penyakit hepatitis.
Tak lupa kami masukkan hasil interview dengan
Direktur PMI seputar pengelolaan kantung darah
sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas
kualitas kantong darah PMI.
Di Kabar dari Seberang kali ini kami tampilkan
laporan perjalanan menarik salah satu pimpinan
YGDI, Januarsyah Pratama saat melakukan
lawatan persahabatan ke National Kidney
Foundation Singapura dan Malaysia.
Akhir kata, segenap redaksi Dialife dengan
menghaturkan selamat menjalankan ibadah
puasa. Semoga amal ibadah kita semua selama
bulan puasa ini diterima oleh Allah SWT.
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Pemimpin Redaksi :
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Sekretaris Redaksi :
Alvina Judiantin
Contributor :
Dr. Kristiana Fransisca
Syarif Darmawan

Hepatitis B,
bukanlah hal
asing lagi bagi
pasien
hemodialisa.
Selain ganas dan
mudah menular,
jumlah kasus dan
sumber penularan banyak di sekeliling
kita. HBV atau hepatitis B di Indonesia
mempunyai peringkat ketiga setelah
China dan India.
HBV pertama kali diidentifikasi pada
tahun 1963 oleh Blumberg. Virus HBV
berasal dari genus Orthohepadnavirus,
dan familinya adalah Hepadnaviridae.
Mula-mula dikenal sebagai "serum
hepatitis" dan telah menjadi epidemi
pada sebagian Asia dan Afrika.
Hepatitis B telah menjadi endemik di
Tiongkok dan berbagai negara Asia.
Penyebab Hepatitis ternyata tak
semata-mata virus. Keracunan obat,
dan paparan berbagai macam zat kimia
seperti karbon tetraklorida,
chlorpromazine, chloroform, arsen,
fosfor, dan zat-zat lain yang digunakan
sebagai obat dalam industri modern
bisa juga menyebabkan Hepatitis.
Zat-zat kimia ini mungkin saja tertelan,
terhirup atau diserap melalui kulit
penderita. Menetralkan suatu racun
yang beredar di dalam darah adalah
pekerjaan organ hati. Jika banyak
sekali zat kimia beracun yang masuk ke
dalam tubuh, hati bisa saja rusak
sehingga tidak dapat lagi menetralkan
racun-racun lain.
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artikel utama

HEPATITIS BISA
DICEGAH SEJAK DINI
Penyakit hepatitis atau biasa
disebut juga peradangan hati atau
lever merupakan salah satu
penyakit yang angka
penyebarannya tinggi di
Indonesia. Kebijakan mewajibkan
imunisasi hepatitis sejak bayi
dilakukan dimulai pada
pemerintahan orde baru.
Imunisasi hepatitis biasanya
dilakukan di puskesmas dan
posyandu untuk menekan angka
penyebaran yang tinggi.
Hepatitis bisa dideteksi dengan
hasil uji laboratorium untuk
pencegahan sejak awal. Bila hasil
dari uji laboratorium menunjukkan
ada virus hepatitis ataupun tanda
lainnya maka anda harus
memeriksakan diri anda ke dokter
untuk mengetahui lebih lanjut
tindakan yg harus dilakukan.
Hepatitis berarti radang hati dan
dapat disebabkan oleh berbagai
hal. Salah satu penyebab hepatitis
kronis yang paling umum adalah
infeksi virus.
Hepatitis B dan
C adalah
penyakit hati
yang
disebabkan
oleh virus
hepatitis B dan
virus hepatitis C.
“Macam hepatitis
sebenarnya

banyak tapi yang ada di
Indonesia hanya hepatitis B dan
C, kalaupun ada hepatitis A
angkanya tidak banyak,” ujar Dr.
Unggul Budihusodo, Sp.PDKGEH, Ketua Perhimpunan
Peneliti Hati Indonesia (PPHI).
Ada lima tipe hepatitis yang
umum, yakni A, B,C, D dan E.
Hepatitis A dan E ditularkan
melalui feses (kotoran) dan
makanan serta minuman yang
terkontaminasi. Kedua jenis
hepatitis ini pada umumnya dapat
sembuh dengan sendirinya,
sehingga relatif tidak berbahaya.
Sedangkan hepatitis B, C dan D
umumnya ditularkan lewat darah
dan cairan tubuh lainnya seperti
semen (cairan pembawa sperma).
Hepatitis tipe ini sangat
berbahaya, karena bisa
mengakibatkan penyakit hati
menahun termasuk sirosis
(pengerasan hati), gagal hati,
kanker hati dan kamatian.
Virus hepatitis B dan C dilaporkan
membunuh sekitar 1 juta orang
setahun di seluruh dunia, hampir
500 juta orang saat ini terinfeksi
hepatitis B atau C kronis, serta 1
dari 3 orang telah terkena salah
satu atau kedua virus tersebut.
Tidak seperti hepatitis C, hepatitis
B dapat dicegah dengan vaksinasi
yang efektif.
HBsAg (hepatitis B surface
antigen) sendiri merupakan
protein yang dilepaskan
oleh virus hepatitis B yang
sedang menginfeksi
tubuh. Karena itu, protein
ini dapat digunakan
sebagai penanda atau
marker terjadinya
infeksi hepatitis B.
HBsAg dapat
ditemukan baik
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pada
penyakit
hepatitis B
akut maupun kronis. Pada kasus
akut, HBsAg akan menghilang
dalam waktu 6 bulan atau kurang.
Sedangkan pada kasus kronis,
HBsAg akan terus menerus
ditemukan dalam darah lebih dari
6 bulan. Sekitar 97% orang
dewasa muda yang terkena
infeksi hepatitis B hanya
mengalami fase akut, kemudian
sembuh sendiri. Sisanya, terus
berlanjut menjadi hepatitis kronis.
“Di Indonesia angka pasien
meninggal karena hepatitis hampir
nol persen. Namun, angka
penyebarannya yang tinggi
membuat kita harus memberikan
perhatian lebih. Terlebih pada
pasien dengan penyakit kronis
lainnya(GGK, red),” papar Prof.
Sulaeman, salah satu pakar
Hepatologi di Indonesia.
Hepatitis memiliki berbagai cara
penularan. Penyebab penularan
yang paling besar dikarenakan
berhubungan seksual dengan
orang yang terinfeksi, bergantian
jarum suntik dengan orang yang
terinfeksi (biasanya pada pemakai
narkoba suntik), menggunakan
alat yang terkontaminasi darah
dari orang yang terinfeksi (pisau
cukur, alat tatto, tindik dan
akupuntur).
Namun, transfusi darah yang tidak
diskrining terhadap Hepatitis
memiliki peluang terbesar untuk
menularkan virus hepatitis. Bahkan,
dilahirkan dari ibu yang terinfeksi

berpeluang 90% anaknya tertular hepatitis.
"Penularan yang disebabkan transfusi darah kami kira
sudah tidak ya. Kalaupun ada angkanya kecil, karena
kami sudah menggunakan alat dengan teknologi
terbaru. Alat ini digunakan untuk screening darah yang
akan di distribusikan," ungkap Dr. Salimar Salim, MARS
sebagai Kepala Palang Merah DKI Jakarta.
Hepatitis Pada Pasien GGK

Pasien GGK walaupun angkanya masih tinggi,” tungkas
Unggul lagi.
Jumlah penderita hepatitis dengan komplikasi GGK
yang tinggi juga terdapat di Amerika Serikat dan negaranegara Eropa. “Walaupun sudah jauh menurun
dibandingkan 10 tahun lalu akan tetapi angka
persentasenya masih tinggi,” ungkapnya
menambahkan.

Prof. Sulaeman pun menambahkan hal sangat perlu
Angka hepatitis pada penderita Gagal Ginjal Kronik
dilakukan saat ini adalah menyadarkan masyarakat
sangat tinggi. Terlebih pada pasien GGK yang
akan pentingnya mencegah virus hepatitis tersebut
melakukan terapi hemodialisa.
menyebar. Keluarga maupun orang-orang yang
“Hampir 100% untuk hepatitis C pada pasien GGK
berprofesi dengan resiko tinggi tertular harus benardengan HD. Tapi kalu digabungkan dengan Hepatitis B
benar menjaga dirinya dari virus hepatitis.
bahkan bisa 100% pasien GGK komplikasi dengan
AJ / DM
Hepatitis di Indonesia,” Ungkap
Dr. Unggul Budi Husodo.
HEPATTIS A
HEPATITIS B
HEPATITIS C
Ia pun menambahkan beberapa
aspek yang mempengaruhi
besarnya peluang pasien HD
terinfeksi Hepatitis.
Penggunaan mesin
hemodialisa, perawatan sistem
pembuangan di klinik HD,
seringnya melakukan transfusi
darah, dan menurunnya fungsi
organ vital menurut Dr. Unggul
menjadi penyebab terbesar
hepatitis menghinggapi pasien
HD.
Bicara kualitas darah PMI, Dr
Unggul mengatakan,“Sekarang
sudah sangat baik ya. PMI yang
sudah didukung alat screening
yang canggih. Selain itu klinik
yang sudah melakukan
perawatan dengan baik pada
sistem pembuangan limbah
medisnya. Ini sangat
mempengaruhi jumlah pasien
yang terinfeksi Hepatitis pada

MASA
INKUBASI

CARA
PENULARAN

HIGH RISK
GROUP

VAKSIN

r
Dr. Salimab
Menjawa
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15 - 50 hari
kotoran - oral,
makanan, air/cairan
yang terkontaminasi
( kerang mentah,
sayuran, dll)

6 minggu s/d 6 bulan

15 s/d 150 hari

darah - cairan tubuh

darah - cairan
tubuh

• Pasangan dari
pasien terinfeksi
virus
• Traveler yang
bepergian ke
tempat yang
mempunyai sanitasi
buruk
• homoseksual
• pengguna obat obatan

• Bayi dari ibu yang
terinfeksi
• Pasien transfusi darah
yang tidak di screnning
• Pengguna obat - obatan
yang berbagi jarum
suntik
• Pasangan yang tinggal
serumah dengan orang
yang terinfeksi
• Orang ditatto yang tidak
steril
• Pasien Hemodialisis

Sama dengan
Hepatitis B

Tersedia, diberikan 2
kali dalam 6 bulan

Tersedia, diberikan 3 kali
dalam 6 bulan

Belum tersedia

Tranfusi darah bukan lagi merupakan hal asing bagi pasien gagal ginjal
yang menjalani terapi hemodialisa. Untuk mendongkrak Hb yang turun
agar dapat menjalani hemodialisa dengan nilai HB yang ditentukan, pasien
memilih alternatif transfusi darah. Namun keraguan
terkait keamanan dari darah transfusi khususnya
dari penularan penyakit seperti hepatitis, HIV sering
muncul. Beberapa waktu yang lalu Dialife
mengunjungi dapur PMI untuk mengetahui proses
asal mula darah dari pendonor sampai
pengemasannya. Team Dialife diajak berbincang
langsung dengan Direktur PMI Dr. Salimar Salim,
MARS. Berikut ini perbincangan Dialife dengan
direktur PMI :
bersambung ke hal 10

Artikel Khusus
Artikel
Khusus
Ramadh
an

BIJAKbagiBERPUASA
pasien gagal ginjal

Bolehkah pasien gagal ginjal berpuasa ?
Pertanyaan tersebut kerap muncul saat tiba
datangnya bulan ramadhan. Secara umum pasien
gagal ginjal tahap akhir yang menjalani terapi
dialisis diperbolehkan untuk menjalankan ibadah
puasa, tentunya dengan ketentuan kondisi si
pasien dalam keadaan stabil dan telah mendapat
persetujuan dari dokter. Menjawab pertanyaan dari
sebuah forum online mengenai boleh tidak nya
pasien dialisis berpuasa, Dr. tunggul Situmorang
pun secara gamblang mengatakan pasien dialisis
boleh berpuasa, karena fungsi ginjalnya sudah
diambil alih oleh terapi hemodialisis / CAPD.Yang
penting dan perlu diperhatikan adalah jumlah
cairan yang masuk harus tetap sama seperti pada
saat tidak berpuasa.

Dalam kesempatan terpisah, Dokter Kristiana
Fransisca, penanggung jawab harian Yayasan Ginjal
Diatrans Indonesia mengatakan pada kondisi stabil
pasien tetap dapat berpuasa asalkan cukup kalori
dan protein. Khusus pasien dialisis yang juga
penderita diabetes diingatkan untuk tetap mengontrol
asupan kalori dan karbohidrat sembari menjaga
kadar gula.
Bagaimana bila kondisi tidak stabil pada saat terapi
hemodialisa (HD) ? Untuk kasus tersebut dr. Sisca
menyarankan pasien untuk tidak berpuasa pada saat
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HD dan melanjutkan puasa di luar jadwal HD. Begitu juga
dengan pasien yang dalam kondisi malnutrisi disarankan untuk
tidak berpuasa karena dikhawatirkan bila berpuasa akan makin
meningkatkan kreatinin krn terjadi pemecahan protein otot yang
dsebabkan karena kurang adekuatnya intake gizi.
Syarif Darmawan, Ahli gizi YGDI menekankan pentingnya pasien
mengkonsumsi bahan makanan padat gizi saat sahur. Contoh
menunya adalah : nasi 1 piring (dapat diganti dengan roti 1
tangkap/2 lembar), ikan/daging/ayam/telur 1 1/2 potong/butir,
sayur 1 mangkok kecil, pepaya 1 bh n susu 1 gelas (200 cc). Jika
porsi tersebut di atas terlalu besar untuk dihabiskan, maka
mengkonsumsinya dilakukan dengan durasi waktu 1 jam (porsi
kecil tapi sering)
Saat buka puasa hal yang harus diperhatikan adalah kontrol diri
dalam mengkonsumsi minuman. Jangan tergoda buka puasa
dengan mengkonsumsi es kelapa. Buka puasa dapat dengan
minum susu 1 gelas (200 cc). Kemudian shalat maghrib dulu
baru dilanjutkan dengan makan seperti porsi pada saat sahur.
Setelah menjalankan shalat taraweh, pasien dapat konsumsi
makanan camilan seperti lontong/risoles dan lain - lain. Hindari
minum teh manis berdekatan dengan waktu makan. Teh dapat
diminum dalam jarak 2 jam dari waktu makan utama. Hindari
makanan bersantan karena kondisi perut kosong di mana asam
lambung dalam konsentrasi tinggi bila bertemu dengan santan
maka akan dan meningkatkan gas sehingga perut kembung.

KENALI MAKANAN KHAS HARI RAYA
Salah satu keunikan Hari Raya Lebaran adalah hadirnya berbagai makanan khas yang
menggugah selera. Buletin Dialife edisi kali ini menghadirkan ulasan berbagai kandungan
yang terdapat di dalam makanan tersebut agar pasien dapat menikmati hari Raya Lebaran
tanpa rasa khawatir.

MAKAN/MINUMAN

PENJELASAN

Artik
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SARAN

Santan adalah bahan makanan yang mengandung
tinggi kalium. Kalium bila terlalu banyak dikonsumsi
dapat menyebabkan sesak dan beresiko dilakukan
cyto-hemodialisa.

buatlah opor ayam dengan kuah
santan yang encer atau ayamnya
saja yang dimakan.

Ayam dan daging merupakan komponen utama
dalam pembuatan rendang, ayam dan daging bila
dimasak dalam bentuk selain rendang
diperbolehkan, tetapi bila dimasak dengan
dicampur dengan kelapa, maka setiap pasien harus
hati-hati, karena kelapa mengandung tinggi kalium.

pisahkan dahulu kelapa dari ayam/
daging, kemudian ayam/daging
tersebut dapat dimakan.

Sambal goreng yang harus diwaspadai bagi pasien
dialisis adalah sambal goreng bahan dasarnya hati
sapi, sedangkan untuk sambal goreng hati ayam
diperbolehkan. Hati ayam dapat membantu
pembentukan haemoglobin (Hb), sedangkan hati
sapi dapat meningkatkan asam urat.

Pilihlah sambal goreng dengan
bahan dasar hati ayam

Kacang mengandung ureum yang tinggi, bila
dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan
kadar ureum dalam darah semakin tinggi. Pasien
akan menjadi ‘begah’ atau kembung sehingga
menimbulkan penurunan nafsu makan. Dampak
yang berat adalah bila ureum ini sampai menyerang
otak, menyebabkan mengalami ‘disorientasi’.

bila ingin mengkonsumsi kacang
dan bentuk olahannya, silakan aja,
tapi sebatas sekedar merasakan
1-3 butir. waspada terhadap
makanan/cemilan dari kacang yang
tersembunyi, contohnya kue putri
salju isi kacang.

Sayur ini memang sangat cocok dimakan bersama
dengan ketupat lebaran, tetapi sayur ini juga
mengandung santan yang dapat menaikkan kadar
kalium darah

lebih baik kuah santannya
ditiriskan atau buat kuah santen
yang encer.

Sama dengan sayur Lodeh Kates, sayur ini
mengandung santan, tetapi sayur ini juga dapat
menyebabkan perut kembung (nangka bila dimakan
dapat menghasilkan gas), sehingga pasien merasa
tidak nyaman dan menurunkan nafsu makan.
Buah Kaleng (buah yang diawetkan)
Buah kaleng mengandung bahan pengawet
natrium benzoat & garam tinggi, hal ini dapat
berpengaruh pada tekanan darah tinggi.Hati-hati
dengan buah pisang dan belimbing, karena dapat
berakibat pasien menjadi sesak, sedangkan buah
yang lain silakan dicoba mulai dari sedikit, karena
tiap pasien daya tahan terhadap buah
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Buah yang aman bagi semua
pasien adalah pepaya atau apel
hijau. Bila ingin mengkonsumsi
buah, buatlah sendiri sop buah
buah (untuk pasien diabetes
distup) dan saat minum kuahnya,
harap memperhatikan masukan
cairan ke dalam tubuh jangan
sampai timbunan cairan dalam
tubuh menjadi di atas dari yang
diperbolehkan.

Menu Bulan Ramadan

Tuti
Korina

SUP KRIM JAGUNG

DAGING ASAP (4

porsi)

NASI BAKAR SAYURAN (4 porsi)
Bahan
✓ 2 sdm minyak zaitun
✓ 4 siung bawang putih, cincang halus
✓ 100 gr daging ayam giling
✓ 75 gr buncis, cincang halus
✓ 75 gr wortel, potong dadu
✓ 100 gr brokoli, porong kecil
✓ 1 sdm kecap asin
✓ 1 sdm saus tiram
✓ 1 sdt minyak wijen
✓ ½ sdt lada bubuk
✓ Gula pasir secukupnya
✓ 500 gr nasi yang dimasak dengan kaldu

Bahan
✓ 1 sdm mentega / olive oil
✓ 30 gr bawang putih,
memarkan
✓ 1 btg daun bawang, iris kasar
✓ 2 bh jagung manis, sisir kasar
✓ 75 gr (5 lbr) daring asap,
potong kecil
✓ 600 cc susu cair
✓ ½ sdt pala bubuk dan lada bubuk
✓ Garam dan gula pasir secukupnya
✓ 1 sdm tepung maizena, larutkan dengan air
Cara membuat :
Tumis bawang bomay dan bawang putih hungga harum.
Tambahkan daun bawang, aduk hingga layu. Masukan jagung
parut, jagung sisir, daging asap, susu cair, pala, lada, masak
dengan api kecil hingga mendidih, tambahkan garam dan gula pasir
secukupnya,Tuangi larutan maizena, masak hingga
mengentalAngkat dan sajikan hangat bersama dengan roti tawar
atau roti bawang (garlic bread)

ES KOLDING (4 porsi)
Bahan 1
✓ 1 klg buah leci
✓ 500 ml santan cair, didihkan
✓ Sirop kokopandan secukupnya
✓ 3 sdm biji selasih
✓ Es batu secukupnya
Bahan 2
Pudding
✓ 1 bks agar2 bubuk warna merah
✓ 1 bks agar warna hijau
✓ 100 ml air ( @ 50 ml untuk masing-masing
agar-agar)
✓ 1 sdt vanili bubuk ( @ ½ sdt untuk masingmasing agar-agar)
Cara:
rebus agar-agar merah bersama 50 ml air,
dengan 100 gr gulapasir. Aduk rata didihkan dan
taruh dalam wadah tahan panas lalu dinginkan.
Lalu lakukan dengan cara sama pada agar-agar
berikutnya. Potong dadu kecil. Siapkan 3 buah
gelas saji isi dengan potongan pudding, buah leci,
sirop dan biji selasih, tambahkan santan dan es
batu
Tips : sirup sebagai pemanis rasa dapat diganti
dengan gula merah atau sirup gula.
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Panaskan minyak, tumis bawang putih dan daging
ayam hingga harum. Masukan semua sayuran, tumis
sebentar. Bubuhi kecap asin, saus tiram, minya, wijen,
lada dan gula pasir. Aduk sebentar, angkat. Siapkan
pinggan tahan panas olesi dengan miyak, atir ½ bagian
nasi didasar pinggan, ratakan. Panggang dalam oven
panas (180) selama 20 mnt
Tips: karena sahur waktunya sangat sempit maka
tumisan sayuran dan nasi kaldu dapat disiapkan pada
malam sebelumnya. Saat waktu sahur tinggal
mengatur di pinggan dan memanggangnya.

TEH BUAH EKSOTIK (2 porsi)
Bahan
✓ 2 kantong teh celup jasmine( melati)
✓ 4 sdm gula pasir
✓ ¼ bh nanas, potong dadu
✓ 1 bh apel malang, potong dadu
✓ 4 bh trawberry, potong kecil
✓ 2 bh biji selasih
✓ Es serut secukupnya
✓ ½ sdt garam
✓ 250 ml air mendidih
✓ 1 btg kayu manis (+/- 8 cm)
✓ ½ ruas jahe
Cara:
Siapkan larutan rempah, masukan kayu manis,
jahe kedalam air mendidih.tambahkan gula dan teh
celup. Setelah berwarna kemerahan, saring dan
dinginkan. Rendam potongan apel dan nanas
dalam air garam (+/- ½ jam), tiriskan. Siapkan
duabuah gelas saji. Masing – masing isi dengan
potongan apel, nanas, strawberry dan biji selasih.
Beri es secukupnya. Siram dengan larutan rempah.
Sajikan selagi dingin.

Ibu Tuti Korina adalah seorang pasien diallsis dan
penulis buku Menu Lezat Untuk Kesehatan Ginjal
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Artikel Khusus
Tidak ada yang menyaingi kenikmatan berlebaran
di kampung halaman. Setidaknya itulah yang
mungkin ada di benak sebagian besar masyarakat
yang merencanakan mudik lebaran tahun ini. Bisa
berkumpul bersama keluarga besar di hari Raya
seraya melepas penat sejenak setelah setahun
penuh melakukan aktivitas telah menjadi budaya
masyarakat kita sejak dulu. Untuk bisa berlebaran
di kampung halaman, orang rela berdesak desakan
di bis, bermacet macetan di jalan Pantura atau
berboncengan sepeda motor menempuh ratusan
kilometer.
Sebagian pasien dialisis
mungkin telah lama lupa
nikmatnya berlebaran di
kampung halaman. Rasa
khawatir terjadi apa –
apa saat di perjalanan
membuat pasien dialisis
merasa lebih aman
untuk berada di rumah.
Namun sebenarnya
seorang pasien dialisis pun bisa melakukan
perjalanan untuk berlebaran ke kampung halaman.
Asal melakukan perencanaan yang matang
sebelum bepergian maka aktivitas berlebaran di
kampung halaman akan menjadi pengalaman yang
sulit untuk dilupakan. Beberapa tips berikut akan
membantu pasien merencanakan mudik lebaran :

Bawa obat – obatan
ekstra lebih banyak.

•

Sebaiknya waktu
keberangkatan di atur
sehari sesudah terapi
hemodialisa terakhir di kota
tempat
tinggal agar pasien saat keberangkatan lebih fit.

•

Bagi yang melakukan perjalanan dengan
pesawat beritahu maskapai penerbangan
apabila pasien memakai kursi roda. Biasanya
nanti pihak airline akan
menyediakan kursi roda dan
asisten selama di airport
sehingga kursi roda yang biasa
dipakai bisa dimasukkan ke
bagasi pesawat.

MUDIIKK
yuuuuuuuuk.....

•

Konsultasikan dengan dokter mengenai
rencana perjalanan anda.

•

Hubungi rumah sakit di tempat tujuan yang
menyediakan pelayanan cuci darah untuk
pemesanan jadwal cuci darah setidak tidaknya
2 minggu sebelum keberangkatan.
Sekitar 90 kota di Indonesia telah
mempunyai fasiltias pelayanan
hemodialisa. (cek daftar penyedia
layanan hemodialisa di
www.sayangginjal.org). Anda bisa
minta tolong kerabat di kota tujuan
untuk melakukan pengurusan di rumah
sakit tempat anda akan menjalani dialisis.
Sebagai catatan, biasanya untuk pasien tamu
tarifnya agak lebih tinggi dari pasien rutin.

•

Minta surat traveling dari rumah sakit / klinik
tempat anda melakukan terapi hemodialisa.

•

Catat nomor telepon penting seperti dokter,
perawat, rumah sakit dan sebagainya.
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Artikel
Khusus
Ramad
han

•

•

•Jangan lupa minta menu
spesial kalo airline menyediakan
makanan di pesawat.

Bagi pasien CAPD, pastikan barang kebutuhan
CAPD anda mencukupi selama perjalanan
anda. Biasanya pemasok barang CAPD
mempunyai perwakilan di kota tujuan sehingga
anda cukup melakukan pemesanan pada
pemasok untuk disediakan di kota tujuan anda.

Q&A
Apakah fungsi dari injeksi
vitamin C bagi penderita gagal
ginjal yang telah menjalani
terapi cuci darah ?
Dr.
Kristiana
Fransisca

Yuyun - Cirebon

Vitamin C fungsinya :
1. Meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi,
melalui kinerja sel darah putih/lekosit, produksi
interferon, proses reaksi inflamasi atau integritas
selaput lendir
2. Membantu reaksi enzimatik, dlm proses hidroksilasi
prolin mjd hydroxyproline utk sintesa kolagen yg
mrpk protein jaringan ikat pada tendon,
arteri,tulang,kulit dan otot yg mbantu pembentukan
kulit,tlg, tlg rawan dan jaringan ikat/penghubung
termasuk gusi dan pembuluh darah
3. Mempengaruhi mood, dlm pembentukan carnitine
dalam aktivasi zat kimia otak atau neurotransmiter
4. Meningkatkan penyerapan zat besi utk mcegah
anemia
5. Sebagai antioksidan, pelindung tubuh terhadap
stress oksidatif.
Kebutuhan vit C tiap individu berbeda tergantung usia,
jenis kelamin dan aktivitas seseorang. Untuk pasien HD
dosis yang biasanya diberikan adalah 1gr/HD untuk 2
kali seminggu.
Kekurangan vit c : perdarahan sekitar gigi, rusaknya
pembuluh darah dalam kulit, kerusakan otot seperti
rasa nyeri, gangguan syaraf, depresi dan anemia,
mudah terkena infeksi,kulit kasar, kegagalan
penyembuhan luka, hilangnya nafsu makan, nafas
pendek-pendek.

Mama saya penderita gagal
ginjal yang juga diabetes
mellitus. Masalah mama
adalah sering sembelit.
Sudah diberikan lactulacx
Syarif D,
tapi belum juga membaik.
Mohon sarannya, Terima
Ahli Gizi
kasih
YGDI

Anda punya pertanyaan seputar ginjal dan
permasalahannya ? Pada rubrik ini tim kami yang
terdiri dokter Kristiana Fransisca, psikolog
Fitra Hidyani dan ahli gizi Syarif Dharmawan
akan menjawabnya. Kirimkan pertanyaan anda
ke info@ygdi.org. atau melalui SMS ke nomor:
0856 8300 645 Pertanyaan terbaik akan kami
tampilkan di edisi Dialife berikutnya.
Saya pasien HD, saat ini sedang jatuh
cinta dengan seorang wanita, tetapi
kekhatiran saya adalah orang tuanya
kurang bisa menerima saya,
dikarenakan secara kesehatan saya
sakit permanen dan pengobatanya
membutuhkan biaya besar. bagaimana
caranya agar saya tidak kecewa terlalu
dalam jika hubungan saya tidak
direstui, diakrenakan saya sangat
mencintai. terimaksih mohon bantuan
masukannya.

Fitra
H, M.Psi,
Psikolog
YGDI

EB - Yogyakarta
bagaimana cara agar tidak kecewa pada masingmasing orang itu berbeda-beda. Kekecewaan
bisa muncul jika harapan tidak sesuai dengan
kenyataan yang anda peroleh. dalam persoalan
yang anda hadapi, kekecewaan itu bisa
diminimalisir apabila anda memperjuangkan rasa
cinta anda kepada pasangan dan keluarganya.
berikan keyakinan kepada keluarga pasangan
bahwa anda mampu menjalani kehidupan
bersama pasangan nanti apabila kalian menikah
nanti.
Berikan bukti-bukti nyata bahwa anda mampu
berprestasi dan bekerja. Selain itu, dekati
keluarga pasangan dan berikan penjelasan
mengenai perasaan anda kepada keluarga
pasangan dengan baik, sopan.
Akan lebih baik, anda bercerita mengenai rekanrekan anda yang memiliki pasangan yang sakit
dengan kehidupan rumah tangga yang bahagia,
saling mengerti satu sama lain. semua usaha
yang anda lakukan tersebut juga harus diiringi
dengan kepasrahan anda pada ketentuan Tuhan
dan berfikir positif dengan kehidupan anda.

Johanna - Jakarta
Untuk menghindari sembelit, pastikan dalam tiap hari
pasien HD dengan DM tetap mengkonsumsi pepaya
atau apel hijau (dalam satu hari dapat mengkonsumsi 2
potong pepaya ukuran 100 gr atau 2 buah apel hijau
dimakan 2 kali). Bila kadar gula darah cenderung naik,
usahakan dari jenis sayuran, dapat memilih buncis
(buncis dapat pula dibuat jus dengan pepaya). Cara
membuatnya 100 gr pepaya dicampur dengan 4 batang
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buncis, lalu dijus. Jika dengan mengkonsumsi buahbuahan masih terjadi sembelit, maka dapat diberikan 1
botol kecil yoghurt/yakult dalam satu hari.

KUIS sayangginjal
Berapa kali vaksin Hepatitis B diberikan ?
a. 3 kali dalam 6 bulan b.3 kali dalam 3 bulan
c. 2 kali dalam 4 bulan
Pemenang :

Jawaban Edisi Lalu :
B . Kontrol Diabetes

hadiah menarik menanti anda !!
✓ Jawaban dikirim melalui SMS ke
nomor: 0856 8300 645 selambatlambatnya 31 Agustus 2010.
✓ Untuk menjawab ketik: NAMA
(spasi) JAWABAN (spasi) ALAMAT
LENGKAP
✓ Jawaban yang benar akan diundi
dan 3 pemenang akan
mendapatkan hadiah menarik.

1. Juwahir (081284042xxx), 2.I Raras (0857222352xxx),
3. Emyliana T( 085289393xxx )

sambungan dari hal 4
Dialife (D)Ketika pertamakali Dialife masuk diruangan
bawah dialife melihat banyak sekali ruangan proses
penerimaan donor, bagaimana proses seleksi donor
darah tersebut?
Dr.Salimar, MARS (S)Ya, pada awal
pemeriksaan PMI telah menyeleksi
setiap donor yang masuk yang masuk
dengan ketat. Mulai dari wawancara
dengan donor dan pemeriksaan
sample darah, sample darah
tersebut diuji untuk mengkonfirmasi
golongan darah dan mengecek
penyakit menular seperti hepatitis
dan HIV. Ada dua hepatitis yang
dapat dicegah hepatitis B dan C
D: bagaimana jika si pendonor yang pernah
mempunyai penyakit menular ingin mendonorkan
darahnya kembali?
S: PMI saat ini sudah mempunyai alat IT yang baik dan
online keseluruh bagian. Jadi jika si pendonornya
berbohong, akan terlihat dikomputer PMI ada sinyalnya
dan dikirim keseluruh bagian. Dan
kemudian
si pendonor akan ditemukan
dengan dokter yang ada diruang
konsultasi untuk diberkan
pengetahuan mengenai
penyakitnya tersebut. Dan
disarankan untuk berobat
dirumah sakit.
D :Alat seperti apa yang
digunakan oleh PMI dalam
menscrening darah tersebut?
S: PMI menggunakan alat terbaru yang
namanya NAT, alat ini lebih sensitive dari yang
sebelumnya
D: ada beberapa persen kemungkinan pasien tidak
tertular penyakit melalui tranfusi darah?
S: PMI tidak bisa menjamin 100%, ada yang dinamakan
window periode atau masa jendela. Misalkan HIV, masa
jendela munculnya HIV dipermukaan bisa ditangkap oleh
reagen baru tiga bulan, tetapi dengan alat NAT dengan
masa seminggu dapat dideteksi bahwa darah tersebut
mempunyai virus HIV. Kedua adanya mutasi gen dari
hepatitis B dan C. sehingga tidak terdeteksi oleh reagen
tersebut.

10-DIALIFE Edisi VI / 2010

D: Berapa lama masa penyimpanan darah?
S: Masa penyimpanan darah tergantung dengan jenis
komponennya, darah yang diambil dari pendonor adalah
darah lengkap. Kemudian darah lengkap tersebut
diproses sesuai jenis komponennya. Misalnya darah
trombosit masa penyimpanannya 5 hari.
D: ada tidak kemunginan tertularnya penyakit
setelah tranfusi darah?
S: bisa saja sebelum tranfusi dia sudah
menderita penyakit tetapi belum ada gejala,
dikarenakan penyakit menular tersebut
seperti silent desease.
D: biasanya berapa
lama jangka waktu PMI
mengkalibrasi alat-alat
kesehatan?
S: PMI melakukan kalibrasi
alat-alat setahun sekali.
Sehingga hasilnya tetap bisa
maksimal. dan selalu ada
pengechekan dari perusahaan
alat-alat tersebut.
D: bagaimana PMI menyiasati kekurangan darah
pada saat bulan puasa?
S: biasanya rumah sakit mengirimkan donor pengganti
jika ada pasien yang memerlukan darah.
D: apakah PMI dan GAKIN dapat menggunakan
tranfusi darah dengan gratis?
S: saat ini kerjasama untuk tranfusi darah baru dari pihak
rumah sakit dan dinas kesehatan. PMI belum
berkerjasama secara langsung. Jadi jika ada perserta
GAKIN dan SKTM akan tranfusi dapat dipesan melalui
rumah sakit tersebut dan pihak rumah sakit yang akan
mengklaim pembayaranya ke dinas kesehatan. Perlu
diketahui PMI tidak menjual darah tetapi biaya yang
diperlukan untuk kantong darah yang masih di import dan
untuk reagennya. Harga darah perkantong di Jakarta
masih sangat murah dibandingkan di Surabaya dan
bandung yang harganya lebih tinggi. (A)

AJ / DM
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kabar dari seberang

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan melakukan lawatan persahabatan ke
National Kidney Foundation Singapore dan Malaysia. Ya, NKF di kedua negara ini
memang sangat aktif dan telah dikenal kiprahnya dalam membantu penderita gagal
ginjal serta mendorong kepedulian masyarakatnya terhadap penyakit gagal ginjal.
Tentunya kunjungan ini saya manfaatkan untuk melakukan benchmarking kecil –
kecilan bagaimana kedua organisasi dapat berhasil menjalankan roda organisasi.
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Setelah paparan panjang saya
diajak menuju ruang
pelayanan HD untuk melihat
pusat hemodialisa mereka di
lantai tiga gedung itu. Tidak ada
tempat tidur melainkan kursi lazy
boy dan dilengkapi dengan
perangkat audio dan TV pada
setiap tempat duduknya.Ada hal
menarik ketika
saya masuk kedalam ruang HD,
yaitu adanya aquarium ikan hias yang diletakan di antara
mesin dan kursi yang membuat suasana jauh lebih santai
dan rileks. ”Aquarium ini adalah sumbangan dari salah
seorang sponsor, bahkan mereka menanggung biaya
perawatannya yang sangat besar”, ujar Dickson.
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NKF Malaysia (NKFM) terletak di
daerah Petaling Jaya 30 Menit
dari Kuala Lumpur. Berbeda dari
NKF Singapura yang berkantor
di gedung Megah, NKF Malaysia
berkantor di sebuah bangunan 2
lantai yang sederhana. Di Area
seluas 2000 m2 terdapat 2
gedung. Bangunan pertama adalah kantor dan unit
pelayanan Hemodialisa dan yang lainnya adalah bangunan
untuk tempat training perawat atau kegiatan
lainnya.Memiliki 24 center,
NKFM melayani kurang lebih
1900 pasien.
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Unit Pelayanan di sana layaknya di Singapura, tidak
mengunakan tempat tidur. Mereka hanya mengunakan
Kursi Lazy Boy. Pemisahan pasien yang terinfeksi
Hepatitis B dan Hepatitis C sangat mereka
perhatikan. Bukan saja ruangan, namun
toilet, wastafel & dialyzer
compartemen secara terpisah.
Saya juga tidak menemukan
dokter umum yang bertugas
diruangan. Semuanya
langsung di tangani oleh
Dokter Ahli Konsulen Ginjal.

Penulis :
Januarsyah Pratama

event

Pada tanggal 13 Juni 2010 yang lalu, YGDI
mengadakan kegiatan tahunan Sarasehan
Pasien Ginjal yang merupakan bagian kegiatan
dari peringatan hari Ulang Tahun
YGDI yang ke 27.Selain sebagai
ajang bagi pasien untuk
mendapatkan pengetahuan
seputar penyakit gagal gnijal,
kegiatan ini juga dimaksudkan
untuk silaturahmi serta bertukar
pengalaman diantara pasien.
Kegiatan ini bertempat di
Gedung BKKBN Halim
dan diikuti oleh sekitar
160 pasien dan
pendamping.

metode self healing. Duo dokter YGDI, dr Azwan
Nurdin dan dr. Imelda menutup acara ini dengan
memberikan topik seputar berat badan ideal
pasien dialisis.

Dr Bimanesh Sutardjo,
SpPD, KGH menjadi
pembicara utama
membawakan tema
sentral mengenai penyakit
hepatitis. Psikolog ibu
Esther JS memberikan
pencerahan seputar

SAYANG GINJAL

NLINE

media informasi dan interaktif
seputar kesehatan ginjal terlengkap

WEBSITE

Informasi seputar kesehatan ginjal, diabetes,
hipertensi dan permasalahannya

TWITTER

Update berita terbaru
Kidney Chat, Tanya jawab interaktif seputar ginjal
dengan dokter dan ahli gizi dari YGDI
Sharing Experiences dengan sesama member

12 - DIALIFE Edisi VI / 2010

masuk ke www.sayangginjal.org
dan browse info yang dicari
masuk ke www.twitter.com
dan follow : kidneysotweet

FACEBOOK

masuk ke www.facebook.com
dan search kata : sayang ginjal

