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KIDNEYPEDIA

SALAM REDAKSI
Transplantasi ginjal menurut para ahli ginjal
merupakan opsi yang paling direkomendasikan
bagi pasien penderita gagal ginjal terminal.
Selain tidak lagi tergantung pada mesin cuci
darah, kualitas hidup pasien pasca transplantasi
pun cenderung akan jauh lebih baik. Namun
transplantasi sendiri tidaklah mudah dilakukan.
selain kendala medis juga aturan - aturan yang
tidak mempermudah proses transplantasi di
Indonesia.
Untuk itu pada edisi kali ini, kami menempatkan
isu transplantasi menjadi headline dialife. Artikel
utama mengupas bagaimana kondisi
perkembangan transplantasi dan bagaimana
prosedur pelaksanaannya di Indonesia. Tak
hanya itu, rubrik Catatan menampilkan sosok
dokter umum sekaligus pasien yang telah
melakukan transplantasi ginjal.
Selain itu, kiat - kiat untuk menjaga kondisi bagi
pasien pasca transplantasi dari pengalaman
seseorang yang telah menjalani hidup sehat
pasca transplantasi selama 18 tahun.
Rubrik infografis yang memberikan informasi
bagaimana pelaksanaan transplantasi dari mulai
persiapan hingga pasca transplantasi. Rubrik ini
baru muncul pada edisi ini untuk melengkapi
kebutuhan pembaca dengan info berbentuk
visual.
Tak perlu berpanjang kata karena akan lebih
menarik jika anda langsung menyimaknya.
Selamat membaca.
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Tahukah Anda siapa yang pertama
kali mempopulerkan metode akses
vaskular AV Fistulla atau dikenal
juga dengan akses cimino ?
Alat ini diciptakan oleh Dr. James Cimino
dan Michael Brescia, MD pada tahun
1966. Sebelum fistula Cimino diciptakan,
metode yang digunakan adalah alat
bernama shunt Scribner, yang terdiri dari
sebuah tabung
teflon dengan
jarum di kedua
ujungnya, jarum
dan tabung tetap
terpasang dan
dilalui aliran darah
untuk mengurangi
pembekuan darah.
Tapi Scribner
shunts hanya
dapat bertahan beberapa hari sampai
minggu. Frustrasi dengan keterbatasan
ini, Dr James Cimino teringat akan hariharinya sebagai pengambil sampel darah
di Bellevue Hospital Blood Bank. Tahun
1950-an ketika perang korea terjadi para
veteran perang mendatangi rumah sakit
Bellevue di New York dengan fistula
terpasang yang disebabkan oleh
trauma.Terinspirasi oleh fistula tersebut,
Dr. Cimino kemudian melakukan
beberapa eksperimen terhadap pasien
hemodialisis dengan dibantu oleh Dr.
Brescia. Dr. Cimino meyakinkan ahli
bedah Dr. Kenneth Appel untuk mencoba
pemasangan fistula ke beberapa pasien
gagal ginjal kronis dan hasilnya adalah
sempurna. Scribner shunts dengan cepat
digantikan dengan Cimino fistula. 40
tahun kemudian, metode akses vaskular
ini masih menjadi yang paling popular
dan efektif dan digunakan oleh sebagian
besar pasien hemodialisis.

BULETIN DIALIFE
Redaksi :
Dr. Imelda
Denny Mahardy
Yanuarsyah Pratama
Sigit Nugroho

Yayasan GInjal Diatrans Indonesia
Jl. Raya Jatiwaringin no H3 Jakarta
Timur, 13620
Telp : 021 861 40 30
FAX : 021 866 155 07
EMAIL : redaksi@sayangginjal.org

Redaksi menerima kiriman tulisan, artikel dan info seputar kesehatan. Redaksi berhak mengubah tulisan sesuai
dengan kebutuhan. Saran dan kritik dilayangkan ke alamat redaksi.

2 - DIALIFE Desember 2009

artikel utama

INDONESIA JAUH TERTINGGAL
Tidak ada hal yang mencolok pada penampilan Haznim Fadli bagi orang yang
baru saja mengenalnya. Pria ramah tersebut sehari-harinya bekerja sebagai
dokter umum di Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Timur terlihat sehat dan
enerjik. Sosok Pria kelahiran 31 tahun silam ini terasa agak istimewa di mata
orang sekitarnya, karena ia pernah melakukan transplantasi ginjal.
Haznim pernah divonis mengalami
gangguan fungsi ginjal pada bulan
Juli tahun 2004 silam yang
mengharuskan dirinya menjalani
terapi cuci darah setahun lamanya.
Berbagai informasi dicarinya untuk
bisa menyembuhkan penyakitnya.
Hanya ada satu cara untuk
menyembuhkannya yakni
transplantasi ginjal. Akan tetapi,
masalah donor organ dan biaya
yang besar untuk melakukan
transplantasi ginjal menjadi kendala.
“Walaupun keluarga saya beberapa
dokter bukan berarti kami orang
kaya,” selorohnya saat ditemui
selepas bertugas.

meningkat. Dari ketiga opsi
penanganan gagal ginjal terminal,
transplantasi merupakan opsi yang
terbaik, terutama dilihat dari aspek
peningkatan kualitas hidup
penderita. Donor ginjal sendiri ada
yang bisa didapat dari ginjal orang
yang masih hidup (living donor) atau
dari ginjal orang yang sudah
meninggal (cadaver).
Transplantasi Masih Terkendala

Sejak pertama kalinya transplantasi
dilakukan di Indonesia pada tahun
1977 hingga saat ini baru tercatat
sekitar 500-an operasi transplantasi
ginjal. “Perkembangan transplantasi
Saat itu, pilihan tempat transplantasi ginjal di Indonesia sangat lambat.
Setelah 32 tahun sejak dimulai baru
hanya di Cina atau Pakistan.
tercatat kurang lebih 500-an, dan itu
Namun, setelah diketahuinya
sebagian besar dilakukan di RS
Indonesia pun bisa melakukan
transplantasi maka dipilihnya Tanah Cikini karena memang ada tim
khusus,” ujar Dr. Tunggul D.
Air sebagai tempatnya melakukan
Situmorang, SpPD,KGH, Dipl/
transplantasi. beruntung adik
M.Med.Si (Nephrology), dokter
kandungnya yang saat itu baru
spesialis ginjal yang sering
menamatkan studinya di bidang
melakukan operasi transplantasi.
kedokteran bersedia mendonorkan
ginjalnya demi kesehatan kakaknya.
Kendala utama adalah sulitnya
Masalah dana pun dapat
mencari donor. Undang - Undang
ditanggulanginya dengan jaminan
no 23 tentang kesehatan tahun
ASKES yang dimiliki istrinya dan
1992 hanya boleh melakukan
menggalang bantuan dana dari
transplantasi dengan tujuan
rekan seangkatannya di Fakultas
kemanusiaan dan dan tidak
Kedokteran Universitas Indonesia.
dengan tujuan komersial. Cara lain
untuk mengatasi kelangkaan donor
Haznim merupakan salah satu
adalah dengan membuat sebuah
pasien yang beruntung dari sekian
sistem yang memungkinkan donor
banyak orang yang divonis
ginjal dari orang yang sudah
mengidap penyakit gagal ginjal
meninggal. (cadaver) seperti yang
terminal. Masih banyak lagi orang
sudah dilakukan di negara - negara
yang tidak seberuntung Haznim
yang dapat melakukan transplantasi. lain. Meskipun pilihan ini dinilai
merupakan solusi yang paling tepat
Saat ini, jumlah pasien gagal ginjal
dalam mengatasi kelangkaan donor
terminal di Indonesia terus
namun karena masalah ini
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menyangkut berbagai dimensi baik
agama, hukum, moral etika dan lain
sebagainya maka berbagai pro dan
kontra muncul.
Pada Simposisum Nasional II pada
tanggal 8 September 1995, Yayasan
Ginjal Nasional memprakarsai
pertemuan antara berbagai
perwakilan organisasi keagamaan
seperti NU, Muhamadiah, MUI untuk
membicarakan donor cadaver ini.
Hasil pertemuan yang kemudian
dikenal sebagai kesepakatan
kemayoran ini menegaskan donor
ginjal dari orang yang sudah
meninggal diperbolehkan untuk
menyelamatkan jiwa seseorang.
Kesepakatan ini tentunya
merupakan angin segar bagi
penderita gagal ginjal
terminal. Betapa tidak

Banyak jalan menuju
China. Aturan baru
Pemerintah China yang
hanya memperbolehkan orang
China asli menjalani cangkok
ginjal di negeri tersebut tidak
membuat pasien yang ingin
sembuh patah arang. Pasien
mensiasatinya dengan
membuat identitas diri sebagai
penduduk asli. Namun pasien
berkulit sawo matang harus
berpikir dua kali karena hanya
pasien yang berwajah tionghoa
atau China Indonesia yang bisa
disamarkan identitasnya.

apabila sistem donor cadaver ini
dapat terealisasi maka kemungkinan
pasien mendapatkan donor ginjal
akan semakin terbuka. Katakanlah

dari jutaan orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu care itu ada, praktek jual beli ginjal pasti akan jauh
lintas terdapat 15 persen yang bisa ginjalnya bisa
berkurang," ungkapnya.
didonorkan maka akan cukup untuk memenuhi
Pihak keluarga dan kerabat, memang harus berdiri di
kebutuhan para penderita. DR. dr Bimanesh Sutardjo
garda terdepan calon donor. Penjelasannya, setiap
Sp.PD, KGH memberikan contoh di Taiwan terdapat
orang mewarisi gen atau jaringan orangtua masingkurang lebih 100 ribu donor potensial yang sehari
masing. Ada yang komposisi kesamaan jaringannya
harinya masih hidup dan telah secara
50% - 50% (komposisi jaringan antara ayah
sukarela menyatakan akan
dan ibu) ada yang 40% - 60% atau bahkan
mendonorkan ginjalnya apabila
90% - 10%. Nah, kalau misalkan ada anak
terjadi sesuatu yang menyebabkan
menderita gagal ginjal, donor terbaik tentu
yang bersangkutan meninggal
BERAPA BIAYA
saja orangtuanya, karena mempunyai
dunia. Dengan identitas tertentu
TRANSPLANT ?
kecocokan darah dan jaringan.
seperti gelang khusus donor yang
telah diketahui oleh pihak pihak
300 s/d 400 jt
Kalau anggota keluarga inti tidak ada yang
terkait seperti kepolisian maka
cocok, bisa dicari dari keluarga besarnya,
pendonor yang meninggal akan
seperti paman, tante, kakek, nenek,
dapat cepat mendapatkan perlakuan
200 s/d 300 jt
sepupu, dll. Kalau belum ada juga yang
khusus supaya ginjalnya bisa segera
sesuai, baru diupayakan dari luar keluarga.
didonorkan. Kompensasi untuk
650 s/d 800 jt
Tapi sebelum menengok ke luar pagar,
pendonor juga telah diatur oleh
diharapkan dari keluarga besar ada yang
Pemerintah Taiwan, “ paling untuk
150 s/d 200 jt
cocok dan ikhlas menyumbangkannya.
biaya pemakaman dan keluarga
yang ditinggalkan namun
Selesai operasi, pendonor akan dirawat di
nominalnya juga tidak besar “ imbuh
rumah sakit sekitar satu minggu. Biasanya
dr. Bima. Jadi sangat nyata sekali sebenarnya betapa
kinerja ginjal akan mencapai 75% selama perawatan ini,
aturan dan sistem mengenai donor ginjal cadaver
karena ginjal yang tersisa juga melakukan adaptasi.
sangat mendesak untuk dibuat dan dilaksanakan.
Setahun kemudian, biasanya ginjal sudah padat dan
Namun entah apa sebabnya, setelah 14 tahun
kinerjanya sudah seperti sebelum operasi.
berselang, tidak terdengar lagi kelanjutan dari
kesepakatan tersebut. Yayasan Ginjal Nasional yang
Pendonor biasanya tidak harus minum obat terlalu
diharapkan dapat menindaklanjutinya saat ini seakan banyak. Hanya pada pekan pertama saja harus
akan mati suri. Padahal apabila segera ditindaklanjuti
mengkonsumsi antibiotik untuk mencegah infeksi. Jika
banyak penderita gagal ginjal yang akan tertolong.
kondisi sudah kembali normal, pekerjaan apapun dapat
dilakukan si donor.
Donor dan Resipien Satu Keluarga
Selain masalah donor cadaver yang belum tuntas, Dr.
Tunggul mengungkapkan minimnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya kepedulian untuk
membantu pasien yang memerlukan donor organ. Hal
ini, dikarenakan oleh kurangnya informasi yang
didapatkan masyarakat seputar donor organ. "Saat ini
yang harus dilakukan adalah menghimbau dan
mencerahkan keluarga Indonesia agar bersedia menjadi
donor ginjal untuk anggota keluarga mereka. Jika rasa

Berbeda dengan resipien, yang harus memperhatikan
dampak obat-obatan jenis imunosupresan atau penekan
sistem kekebalan tubuh yang rutin diminum. Obat-obat
semacam ini digunakan untuk mengelabuhi antibodi
atau sistem kekebalan tubuh yang menganggap ginjal
baru sebagai sasaran tembak yang mesti dimusnahkan.
Efek sampingnya berupa pretensi air dan hormon,
sehingga timbul jerawat dan kegemukan, terutama pada
pasien perempuan. Tiga bulan pertama, resipien harus
menghadapi kondisi itu dengan sabar.

18 tahun bertahan..
Dadang Maulana tetap
bertahan sampai hari ini
dengan satu ginjal hasil
transplantasi. Sekitar 18 tahun
lalu, ia menerima donor ginjal
dari ayah kandungnya yang
kini telah berusia 74 tahun
dan juga tetap sehat-sehat
saja. Untuk kondisinya itu pak
Dadang berbagi tips.....
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1

2

Jalani kehidupan, seperti
makan, minum, olahraga,
kerja dan tidur secara teratur.
Berusaha memilih makanan
yang bersih dan hygienis.
Banyak resipien mengira
hidupnya sudah bebas setelah
transplantasi sehingga tidak
menjaga makanan yang masuk
ke tubuh.

3

Menjaga pikiran tetap dalam
jalur positif. Jangan panik bila
tubuh merasakan hal yang
tidak enak karena belum tentu
disebabkan karena ginjal.

4

Secara rutin melakukan
medical check up.

5

Dukungan dari keluarga
sangat penting.

infografis
TAHAPAN TRANSPLANTASI GINJAL
Resipien

Donor

‣ Usia 13-60 th
‣ Fungsi ginjal < 5-10%
‣ Gol darah ABO

‣ Usia 18-50 th
‣ Fungsi ginjal> 90%
‣ Gol darah sama

WANITA PAHLAWANNYA

MATCHING
TEST

PEMERIKSAAN
JASMANI

PEMERIKSAAN
LAB

‣ Blood test
‣ Tissue Test
‣ Cross Matching

‣ Blood test
‣ Tissue Test
‣ Cross Matching

‣ sesak (-)
‣ tanda gagal
jantung (-)
‣ infeksi sistemik (-)
‣ obesitas (-)

‣
‣
‣
‣
‣

Hb, Albumin,
fungsi hati, HIV,
Darah rutin &
khusus

Hb, Albumin, Fungsi
ginjal, hati, HIV,
Darah rutin & khusus

Foto thorax, BNO tomogram , USG,
Echocardiografi,
EKG, Arteriorafi :
Aorta

Foto thorax, BNO IVP,USG, Echocardiografi,
EKG, Arteriorafi : pemb
darah ginjal

kelainan paru jantung (-)
batu/tumor ginjal (-)
infeksi sistemik (-)
DM, Hipertensi (-)
obesitas (-)

PEMERIKSAAN
URIN & KUMAN
PEMERIKSAAN
PENUNJANG

WAWANCARA
SOSIO MEDIK

OPERASI

3 s/d 4
minggu
operasi besar

operasi sedang

Transplantasi ginjal bukan hal
baru di Indonesia. Sejak dimulai
1977, sudah ada sekitar 500 pasien
gagal ginjal yang melakukannya
pada 11 rumah sakit. Donor ginjal
sehat ke pasien gagal ginjal ini
dianggap sebagai solusi terbaik
bagi para pasien gagal ginjal kronik.
Khusus bagi kaum perempuan, RS
Cikini Jakarta sebagai salah satu
rumah sakit yang sering melakukan
transplantasi ini punya catatan
tersendiri. Dari 283 kali melakukan
tranplantasi ginjal hingga saat ini,
semua pendonor ginjal adalan
kaum wanita.
Dr Tunggul D Situmorang, SpPDKGH, Dipl mengakui hal tersebut.
"Belum ada satu pun laki-laki yang
donor ginjal di sini. Semuanya
perempuan,"

RS CIKINI TERBANYAK KASUS
TRANSPLANTASI GINJAL
28

RSCM

277

RS Cikini

3 s/d 6
jam

PERAWATAN
ICU

RS Kariadi

2
58

RS Telogorejo
RSHS

1
28

RS Sutomo

PERAWATAN
RAWAT INAP

PERAWATAN
RAWAT JALAN

pembekalan pasca
trasnplantasi

50

RSPAD

5 - 7 hari

29

RS Sardjito

3 s/d 4
minggu
(donor)

RS Dr. Pirngadi

2

RS Advent

3

RS Siloam Karawaci

1

Sumber : Internet ( data s/d tahun 2006)
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ABO Incompatible Transplant

Beda Golongan Darah ? Siapa Takut !
Khairul Anwar, 46 tahun, sangat gembira dapat
kembali menikmati buah pisang yang merupakan buah
favoritnya sejak dulu. Warga negara Singapura itu baru
dapat kembali secara lebih bebas menikmati buah
yang kaya kalium itu tahun lalu setelah 7 tahun
lamanya menahan diri tidak makan pisang akibat sakit
gagal ginjal terminal yang dideritanya. Ya, Khairul
Anwar memang patut untuk bersyukur setelah operasi
transplantasi ginjal yang dijalaninya sukses meskipun
donornya yaitu Radiyah Mohamad Som, 43 tahun yang
tak lain adalah istrinya sendiri mempunyai golongan
darah yang berbeda. Khairul (bergolongan darah O)
dan Radiyah (golongan darah A) merupakan pasien –
donor pertama di Asia tenggara yang sukses menjalani
ABO incompatible transplant, sebutan dari operasi
transplantasi ginjal yang berbeda golongan darah.
Operasi sendiri dilakukan pada bulan Mei 2008 oleh
tim dokter dari Mount Elizabeth hospital yang diketua
oleh Dr. Lye Wai Chong.
Operasi jenis ini memang tergolong baru untuk
kawasan Asia Tenggara, tapi tidak di belahan dunia
lain. Swedia telah melakukannya sejak tahun 1970 dan
menjadi sebuah prosedur yang biasa dilakukan di
Amerika dan Eropa sejak tahun 2000. Operasi ini tidak
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terlalu berbeda dengan
operasi transplantasi ginjal
pada umumnya, hanya saja
Khairul harus terlebih dahulu
menjalani proses yang disebut
immunoadsoprtion untuk
menghilangkan antibodi dalam darah resipien
sehingga tubuh nantinya tidak menolak ginjal baru
yang berbeda golongan darah. Proses ini
menggunakan sebuah alat disebut immunoadsoprtion
collumn, yaitu sebuah tabung kecil yang mengandung
carbohydrate yang dipasang di mesin dialisis untuk
menangkap antibodi dalam darah Khairul.
Berapa biaya ABO incompatible transplant ? Pasien
yang berniat transplantasi ginjal dengan metode ini
rupanya harus merogoh kocek sangat dalam. Untuk
membeli alat immunoadsoprtion collumn yang
didatangkan dari Swedia saja pasien harus membayar
sekitar 5 ribu USD per item. Pada kasus Khairul
dibutuhkan sepuluh item jadi hanya untuk
immunoadsoprtion collumn pasien harus keluar uang
50 ribu USD. Secara keseluruhan biaya yang harus
dikeluarkan bisa mencapai 120 ribu USD.

kidney blog

Lebih percaya cangkok
ginjal di negeri sendiri
Bulan Juli 2004 saya jatuh sakit, gejalanya tidak
seperti sakit yang parah, mual dan pusing dan dipagi
harinya muntah- muntah. Pemeriksaan lab di IGD RS
Hasan Sadikin menunjukkan hasil yang diluar dugaan,
yaitu adanya kelainan ginjal. Awalnya saya tidak
percaya karena saya tidak punya riwayat sakit berat
dan sakit keturunan seperti diabetes dan hipertensi,
batu ginjal, bukan perokok dan gaya hidup saya sehat.
Selain itu gejala seperti mata bengkak, buang air kecil
tidak lancar, sakit pinggang tidak saya rasakan. untuk
membesarkan hati, saya hanya menarik kesimpulan
saya terlalu lelah dalam berkegiatan
makan tidak teratur dan tidur tidak
teratur walaupun faktor tersebut tidak
ada dalam teks book kedokteran.
Akhirnya saya mengambil cuti dan
berangkat ke Jakarta untuk
memeriksakan ulang labnya sembari
berharap hasil yang berbeda, namun
ternyata hasilnya mengkonfirmasi hasil
pertama di Bandung yaitu diri saya
resmi seorang penderita gagal ginjal
Penulis,
kronik stadium 4. Dokter
menganjurkan untuk meminum obat
pasca
tetapi sifatnya hanya membantu.
transplantasi
Pertamakali saya cuci darah di
RSCM, dengan jadwal dua kali
sepekan. Selama terapi cuci darah saya berkonsultasi
dengan dokter yang di RSCM mengenai transplantasi.
Dokter menyarankan transplantasi sebaiknya
dilakukan pada resipien dalam waktu sebelum satu
tahun terapi cuci darah agar pembuluh darah tidak
menjadi kaku karena terlalu sering cuci darah serta
belum ada komplikasi. Ketika tragedi tsunami saya
dipertemukan oleh teman saya dengan dokter dari
Pakistan yang kebetulan dokter tersebut melakukan
transplantasi ginjal di Pakistan. Saya ditawarkan untuk
transplantasi dinegaranya dengan biaya yang murah.
Pemeriksaan dan donor di lakukan di Indonesia. Saya
pun pernah juga ditawarkan di Cina. Dari sini saya
mulai menimbang – nimbang aternatif yang ada. Di
Cina mereka lebih terampil, menurut info yang saya
dapatkan transplantasi ginjal di Cina sama seperti
operasi usus buntu dapat dilakukan di klinik-klinik kecil,
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tetapi komunikasi menjadi kendala. Saya khawatir
akan sulit untuk berkomunikasi apabila resipien
menemui kendala seperti komplikasi dan tidak bisa
menuntut jika pasca tranplantasi terjadi sesuatu
terhadap resipien, karena dokter sudah tidak
bertanggungjawab mengenai hal-hal yang terjadi oleh
resipien. Oleh karena itu banyak resipien pasca
tranplantasi melakukan pengobatan di Singapore. Hal
itulah yang menjadi pertimbangan saya untuk
melakukan transplantasi di Indonesia, walaupun di
Cina lebih terampil tetapi melakukan di Negara sendiri
lebih aman dan nyaman. Resipien
dapat berkomunikasi dengan para
ahli medisnya, keluarga dapat
menemani selama transplantasi dan
pasca transplantasi, dan jika ada
masalah pasca transplantasi banyak
ahli yang dapat membantu resipien.
Memang kendala untuk transplantasi
ginjal adalah biaya dan donor ginjal
itu sendiri. Tetapi setelah saya pelajari
ternyata ASKES pun menjamin
transplantasi ginjal di Indonesia.
Sedangkan untuk donor, adik saya
bersedia menjadi donor ginjal.
Sebagai pendonor adik saya juga
melakukan pemeriksaan karena
pendonor tidak boleh menjadi sakit setelah
mendonorkan ginjalnya, dan tidak boleh meminum
obat setelah pulang kerumahnya jadi dokter harus
memastikan bahwa kedua ginjalnya harus dalam
keadaan yang sehat, Pemeriksaan sebelum
transplantasi memerlukan biaya yang besar,
sayangnya ASKES hanya menjamin ketika sudah
masuk rawat inap, dan Alhamdulillahnya lagi temanteman saya banyak membantu sehingga saya dapat
melakukan tes crossmatch dengan adik saya.
crossmatch yang di lakukan di RSPAD sempat
mengalami kendala tingkat kecocokan belum
mencapai target, tetapi masih atas batas normal dan
tim dokter optimis dapat dilakukan operasi.
Sebelum melakukan transplantasi saya harus
menjalani berbagai macam pemeriksaan dengan para
dokter dari berbagai disiplin ilmu, dan hasil

KUIS sayangginjal
Berapa jumlah cairan yang dikeluarkan sebagai
urin per hari ?
a. 5,2 lt

b. 12 lt

c. 2,4 lt

(Informasi dapat dicari di www.sayangginjal.org)

Pemenang
Edisi Lalu

hadiah menarik menanti anda !!
✓ Jawaban dikirim melalui SMS ke
nomor: 0856 8300 645 selambatlambatnya 31 Desember 2009.
✓ Untuk menjawab ketik: NAMA
(spasi) JAWABAN (spasi) ALAMAT
LENGKAP
✓ Jawaban yang benar akan diundi
dan 3 pemenang akan
mendapatkan hadiah menarik.

1. Tursini A (081389738xxx), 2.David Eduardus (02197368xxx),
3. Endryana Pursita ( 081385523xxx )

pemeriksaan ternyata saya ditemukan bahwa saya
terkena hepatitis B. Tidak diketahui kapan saya terkena
hepatitis B, apakah sebelum cuci darah atau sesudah
cuci darah. Yang jelas temuan ini membuat saya hampir
gagal melakukan transplantasi. Namun setelah para
ahli dalam team tranplantasi berdiskusi ternyata virus
hepatitis dapat ditekan dengan obat maka saya dapat
melakukan transplantasi. Sejak itu saya mulai
dipersiapkan untuk transplantasi dengan melakukan
cuci darah seminggu 3 kali, serta berkonsultasi dengan
bagian psikiater untuk persiapan mental dan rehab
medik untuk melatih pernafasan ketika pasca operasi.
17 januari 2006, akhirnya hari yang ditunggu - tunggu
tiba. Saya menjalani transplantasi dimana saya dan
adik saya dioperasi dalam waktu yang sama dan
berdampingan. Adik saya dioperasi dibagian samping
dan saya dioperasi dibagian depan, ginjal yang rusak
tidak diangkat tetapi ditambah dengan yang baru, jadi
yang dua nganggur. Adik saya hanya melakukan
operasi kecil seperti operasi usus buntu, hanya saja jika
usus buntu yang di angkat organ yang rusak, tapi kalau
transplantasi ginjal organ yang sehat yang diambil.
Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. setelah
transplantasi tubuh saya dipasang banyak selang dan
harus menjalani perawatan di ICU selama 3 minggu.
Ketika sadar dari operasi saya merasa sangat lapar
dikarenakan obat seroid yaitu obat penekan reaksi
ginjal. Efek dari obat tersebut di tubuh saya tumbuh
jambang dan jenggot.
Setelah operasi adik saya dapat beraktifitas seperti
orang biasanya, karena pada prisipnya orang memiliki
ginjal satu dan ginjal dua tidak banyak perbedaan
kebutuhannya, jika dilihat kasat mata yang beresiko
adalah orang yang memiliki satu ginjal tetapi jika sakit
ginjal yang diserang kedua ginjal tidak pernah hanya
satu ginjal (satu paket), contohnya saya kenapa yang
rusak tidak satu ginjal tapi kedua-duanya, maka saya
mengambil hikmahnya “Allah menciptakan dua ginjal
yang satunya untuk di berikan kepada orang lain”.
Setelah setahun operasi adik saya melanjutkan
pendidikan spesialis kedokterannya. Saya sendiri
mencoba menjalani ujian masuk PNS dua bulan setelah
transplantasi. Ketika itu saya tetap harus mengenakan
masker karena belum boleh terkena udara kotor.
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Alhamdulillah saya diterima masuk PNS dan sebagai
pegawai negeri, praktis obat - obatan pasca
transplantasi yang cukup mahal harganya ditanggung
oleh ASKES. Setiap hari saya harus konsekuen
mengkonsumsi obat - obatan serta membatasi kegiatan
agar tidak terlalu lelah, maklum walaupun penampilan
seperti usia 31 tahun namun sparepart sudah 60 tahun,
gurau saya selalu dihadapan teman - teman. Cemino
tidak saya tutup untuk mengingatkan saya kalau saya
pernah sakit dan sewaktu-waktu bisa jadi akan sakit lagi
apabila saya tidak menjaga kesehatan saya.
Dr. Hasyim, Mantan Pasien GGT

sayangginjal.org

Kiat Menghadapi Bencana
Alam Bagi Pasien Dialisis
Tidak ada yang dapat
meramal terjadinya suatu
bencana alam. Bencana
dapat saja terjadi kapan saja
dan dimana saja. Sebagai
negara yang dikenal sebagai
rawan bencana alam, sudah
selayaknya persiapan
menghadapi bencana alam
menjadi suatu keharusan bagi
semua penduduk, tidak
terkecuali penderita gagal ginjal
terminal. Kita masih ingat berita di media saat gempa bumi
di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, dimana
pasien dialisis RS. Djamil kebingungan tidak dapat
menjalani terapi cuci darah. Kondisi tersebut dapat saja
kembali terjadi pada daerah yang tertimpa bencana.
Mempersiapkan diri menghadapi bencana bukan berarti
hidup selalu dengan rasa khawatir bahwa bencana akan
menimpa sewaktu-waktu, namun sebaliknya mengetahui
apa yang harus dilakukan saat bencana akan menimbulkan
rasa aman bagi pasien sendiri.
Untuk mempersiapkan menghadapi bencana, beberapa hal
perlu dilakukan antara lain :
• Catat nomor telepon / alamat fasilitas cuci darah lainnya
di luar fasilitas yang saat ini pasien gunakan. Pada saat
bencana dapat saja fasilitas “langganan” pasien
mengalami gangguan sehingga tidak dapat melakukan
kegiatan operasional.
• Catat nomor telepon ponsel maupun kantor/rumah dokter/
perawat/ kerabat yang dapat dihubungi sewaktu waktu
saat bencana terjadi.
• Simpan selalu copy catatan medis pasien ( surat
traveling ), untuk kasus yang mengharuskan pasien
menjalani terapi di fasilitas lain.
• Simpan obat – obatan untuk keperluan 2 minggu
kedepan.
• Simpan CAPD supplies untuk persediaan sedikitnya 2
minggu bagi pasien CAPD.
• Simpan persediaan makanan dan minuman yang cukup
untuk tiga hari masa bencana. Diupayakan untuk memilih
jenis makanan yang dapat bertahan lama. Konsultasikan
dengan ahli gizi untuk jenis makanan yang akan dipilih.
• Siapkan emergency kit sebagai berikut :

artikel dibawah ini diambil dari website
www.sayangginjal.org yang dibuat sebagai
sarana alternatif informasi masyarakat
mengenai ginjal.

‣ Micro Radio FM/AM (bertenaga batere) atau
sejenisnya dan batere secukupnya. Saat terjadi
bencana alam yang cukup besar, dimana keberadaan
media lainnya sulit dijangkau, radio menjadi satu
satunya pusat informasi mengenai bencana yang dapat
diandalkan.
‣ Senter dan batere secukupnya,First Aid Kit, Lilin dan
korek api.
‣ Pembalut wanita dan baby diapers secukupnya.
‣ Pisau lipat.
‣ Satukan dan simpan item – item diatas pada tempat
yang mudah diakses.
Apa yang harus dilakukan pasien yang menjalani terapi
hemodialisis saat bencana alam terjadi ?
Dapat terjadi bahwa saat terjadi bencana, fasilitas penyedia
layanan dialisis akan terganggu pengoperasiannya. Untuk
itu pasien harus mempersiapkan diri untuk tidak menjalani
terapi selama beberapa waktu dengan memberlakukan
“emergency diet “ yaitu mengatur pola asupan yang lebih
ketat dibanding biasanya.
Apakah terapi hemodialisis pasien akan berubah
selama terjadinya bencana ?
Sangat mungkin terjadi penyesuaian saat bencana
berlangsung, terutama terkait penggunaan dialiser dan
waktu dan durasi terapi. Namun pihak penyedia layanan
biasanya akan tetap mengusahakan semaksimal mungkin
terapi sesuai standar yang telah ditetapkan.
Apa yang harus dilakukan apabila bencana terjadi saat
pasien sedang menjalani terapi hemodialisis ?
Penyedia layanan hemodialisis biasanya telah mempunyai
prosedur penanganan bencana. Staff akan memberikan
arahan yang diperlukan apabila prosedur evakuasi harus
dijalankan, dari mulai melepas dispossable set dari tubuh
sampai membantu pasien berjalan sampai ke lokasi yang
aman.
Apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi karena
sesuatu hal tidak ada tim medis yang menolong pasien
untuk melepaskan dispossable set dari tubuh pasien ?
Kondisi ini dapat saja terjadi pasien dialisis. Untuk itu
sebenarnya terdapat prosedur yang dapat di lakukan oleh
pasien secara mandiri untuk melepaskan disposable set
dari tubuh. Namun sayangnya hal ini belum dibiasakan oleh
para penyedia layanan dialisis untuk disosialisasikan
kepada pasien.

untuk artikel selengkapnya silahkan kunjungi
website kami , www.sayangginjal.org
9 - DIALIFE Desember 2009

nutrisi
Syarif
Darmawan,
Konsultan
Gizi YGDI

Diet Pasca Transplantasi

Transplantasi ginjal adalah metode pengganti dengan
cara mengganti ginjal yang sakit (ginjal yang sudah
tidak berfungsi dengan ginjal donor. Setelah
transplantasi sering terjadi hiperkatabolisme
(penguraian/pemecahan yang berlebihan) protein,
kegemukan dan hiperlipidemia (kadar lemak tubuh
yang berlebihan). Diet pada bulan pertama setelah
transplantasi adalah energi cukup dengan protein
tinggi, setelah itu berubah menjadi energi dan protein
cukup. Karena diet sangat tergantung pada keadaan
pasien, penyusunan diet dilakukan secara individual.
Tujuan diet adalah mencapai dan mempertahankan
status gizi yang optimal, mencegah hiperlipidemia,
mencegah ketidaktahanan terhadap glukosa dan
mempercepat penyembuhan.

Syarat Diet :
1. Energi cukup, 30‐35 kkal/kg berat badan/hari.
2. Protein Anggi pada bulan pertama setelah
transplantasi, yaitu 1,3‐1,5 g/kg berat badan/hari,
setelah 1 bulan menjadi 1 g/kg berat badan/hari.
3. Lemak sedang, yaitu < 30 % dari kebutuhan energi
total. Batasi pemakaian lemak jenuh.
4. Karbohidrat cukup, yaitu kebutuhan energi total
dikurangi energi yang berasal dari protein dan
lemak. Untuk mencegah keAdaktahanan terhadap
glukosa, batasi pemakaian gula sederhana dan
usahakan makanan yang berserat Anggi.
5. Kolesterol < 300 mg/hari, untuk mencegah
hiperlipidemia
6. Kalsium Anggi, yaitu 800‐1200 mg/hari.
7. Fosfor sama dengan kebutuhan kalsium untuk
mengatasi absorpsi rendah.
8. Natrium, kalium dan cairan Adak perlu dibatasi,
kecuali bila ada indikasi gangguan fungsi ginjal.
9. Dapat ditambahkan suplemen kalsium,
magnesium, Aamin dan vitamin D.
10. Apabila setelah transplantasi, kemudian ginjal
gagal berfungsi, maka anjuran diet disesuaikan
dengan kondisi pasien (kembali ke Diet Penyakit
Ginjal Kronik atau Diet Hemodialisis).
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Berikut adalah contoh pembagian bahan makanan
sehari dengan berat badan 60 kg, pada bulan
pertama :
PAGI

SIANG

MALAM

beras, 75gr
=1 gls nasi

Beras, 100gr
=1 1/2 gls

Beras, 75gr
= 1gls nasi

Ayam, 50gr
= 1 ptg sdg

Daging, 50gr
= 1 ptg sdg

Ikan, 50 gr
= 1 ptg sdg

Tempe, 50gr
= 2 ptg sdg

Tempe, 50gr
= 2 ptg sdg

Tahu, 50gr
= 1/2 bh bsr

Sayuran, 50gr
=1/2 gls

Sayuran, 50 gr
= 1/2 gls

Sayuran, 50gr
= 1/2 gls

Minyak, 5gr
= 1/2 sdm

Buah, 150 gr
= 1 1/2 ptg sdg
pepaya

Buah, 150gr
= 1 1/2 ptg sdg
pepaya

Pukul 10.00

Pukul 16.00

Susu bubuk, 15gr
= 3 sdm

Maizena, 5gr
= 3 sdm

Gula Pasir, 10gr
= 1 sdm

Susu, 100 gr
= 1/2 gls
Gula Pasir 20gr
= 2 sdm

Contoh Menu Sehari :
PAGI

SIANG

MALAM

Nasi

Nasi

Nasi

Ayam Goreng

Empal Daging

Ikan Bumbu Acar
Kuning

Tempe Bacem

Tumis Cabe Hijau

Pepes Tahu

Tumis Buncis

Sup Sayuran

Sayur Asem

Teh

Buah

Buah

Pukul 10.00

Pukul 16.00

Susu

Puding Maizena
dan Teh
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PPHD Hadir Kembali
Dengan Wajah Baru
Berawal dari pasien Hemodialisa
di Yayasan Ginjal Diatrans
Indonesia (YGDI) yang
rutinitas hemodialisanya dua
atau tiga minggu sekali.
Klinik Diatrans seperti
rumah kedua bagi mereka.
Bertukar pikiran dan
informasi seputar hemodialisa
setiapkali pertemuan dan
sharing bersama tenaga medis
menjadi agenda rutin para pasien di YGDI.
Rasa senasib membuat pasien HD di YGDI merasa
membutuhkan sebuah wadah untuk bisa saling berbagi
kisah maupun informasi. Kebutuhan tersebut kemudian
diwujudkan Alm. Bapak Cipto dengan membentuk
Paguyuban Pasien Hemodialisa yang kemudian
dikenal sebagai PPHD–YGDI.
Organisasi yang didirikan pada tahun 2003 selain
melakukan kegiatan seperti sarasehan pasien,
gathering juga menjembatani kepentingan pasien
dengan pihak yayasan dengan memberikan masukan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan pelayanan
dialisis di YGDI.
Setelah sekian sempat vakum yang disebabkan
banyak pengurus yang meninggal dunia, PPHD
kembali hadir dengan format kepengurusan yang baru.
Pengurus yang baru diharapkan dapat membawa

angin segar pada organisasi yang sudah memiliki
anggota tak kurang dari 150 orang ini. Salah satu
acara yang ditunggu - tunggu adalah acara patient
gathering. Terahir kali acara diadakan ke Gunung
Mas–Puncak yang selalu meriah. “Tour ini dibuat agar
para peserta dapat merasa terhibur dari jadwal
hemodialisa yang monoton seumur hidupnya tetapi
juga mendapatkan hal yang positif yang berguna bagi
mereka,” ungkap Revan Haniko, Ketua PPHD.
Tak hanya itu, dalam acara ini diadakan seminar
ringan dari dokter dan ahli gizi dari YGDI tentang
informasi seputar hemodialisa. Hal tersebut
dilakukan agar para anggota PPHD dapat
meningkatkan kualitas hidupnya.
Selain berbagi informasi, PPHD pun mempunyai kas
yang dikumpulkan dari sumbangan seiklasnya
angogota setiap bulan. “Kas ini berfungsi untuk
membantu sesama pasien dan uang duka bagi
keluarga pasien yang ditinggalkan (meninggal–red),”
ungkap Revan lagi.
PPHD telah merencanakan program patient
gathering untuk 2010, rencananya tour ini akan
berlangsung di Sariater puncak dengan kegiatan
seminar dan mandi air panas. ”Tempatnya sangat
cocok untuk pasien HD. Lokasinya tidak jauh dari
parkiran jadi peserta tidak terlalu letih. Sengaja
dipuncak lagi karena udaranya sejuk sehingga
peserta tidak mudah lelah dan haus,” tambahnya.

Segenap Pengurus dan Karyawan
Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia
Mengucapkan
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