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Kidney
Campaign

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap kesehatan ginjal YGDI meluncurkan
program Know Your Kidney Campaign
baca di halaman 6...
baca selengkapnya di halaman 8...

Diabetes Berujung Cuci Darah
Diabetes tercatat sebagai penyebab Gagal
Ginjal terbesar. Orang yang mengidap gagal
ginjal selama lebih dari 10 tahun potensial
untuk komplikasi dengan gagal ginjal sebesar
30%.

Diterbitkan Oleh Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia

baca di halaman 3...

SALAM REDAKSI

KIDNEYPEDIA

Tanpa terasa pertengahan tahun 2010 hampir
kita lewati. Pada edisi ini kami masih
menampilkan artikel seputar Hari Ginjal Sedunia
dan penyakit diabetes yang merupakan tema
sentral dari Hari Ginjal Sedunia bulan Maret
yang lalu. Diabetes sendiri merupakan
penyebab utama penyakit ginjal kronis dibanyak
negara termasuk di Indonesia. Untuk itu pada
edisi kali ini Dialife akan bicara sedikit lebih
banyak seputar penyakit diabetes dan hubungan
dengan kesehatan ginjal di artikel utama.

Batu Ginjal Terbesar
di Dunia

Bicara soal ginjal, ternyata para selebritis
ibukota juga banyak terlibat dalam menyuarakan
kepeduliannya terhadap kesehatan ginjal. Siapa
saja selebritis yang terlibat dalam kampanye
ini ? Simak liputannya di halaman 4.
Kami juga akan menampilkan rubrik baru Q & A,
yaitu menjawab berbagai pertanyaan seputar
ginjal yang masuk ke meja redaksi kami. Tidak
hanya dari aspek medis namun juga aspek
nutrisi dan psikologis. Semua akan dijawab
tuntas di rubrik ini.

Kasus batu
ginjal terbesar
yang biasanya
ditemui oleh
dokter adalah
sebesar bola
golf. Namun apa yang dialami oleh
dokter di RUmah Sakit Debrecen,
150 mil selatan kota Budapest
Hungaria sungguh menakjubkan.
Dokter di rumah sakit tersebut baru
saja mengeluarkan batu ginjal
berdiameter 17 cm atau kira - kira
sebesar buah kelapa dari perut
seseorang bernama Sandor Sarkadi.
Beruntunglah Sandor bahwa operasi
berjalan dengan sukses dan batu
ginjal yang ternyata beratnya
mencapai hampir 1, 5 kg tersebut
dapat dikeluarkan.

Selain itu liputan dari kegiatan know your kidney
campaign juga akan mengisi buletin kita kali ini.
Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan
kepedulian masyarakat khususnya kaum muda
dan kelompok produktif terhadap kesehatan
ginjal. Bagaimana serunya kegiatan kampanye
tersebut bisa dibaca di halaman 8 buletin dialife
kali ini.
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artikel utama

DIABETES BERUJUNG CUCI DARAH
Diabetes melitus atau yang
lebih dikenal sebagai kencing manis
adalah penyakit degeneratif yang
memerlukan upaya penanganan
yang tepat dan serius. Dampak yang
harus ditanggung jika tidak segera
ditangani adalah munculnya
penyakit jantung koroner, stroke,
disfungsi ereksi, gagal ginjal, dan
kerusakan sistem saraf.
Diabetes melitus (DM)
merupakan penyakit kronis yang
timbul akibat kadar gula darah
yang tinggi. Kadar gula darah
tinggi itu disebabkan
ketidakmampuan tubuh
memproduksi hormon insulin
atau penggunaan yang tidak
efektif dari produksi insulin.
Gula darah dapat meningkat
karena makanan, stres, sakit,
dan obat-obatan tertentu.
Angka prevalensi penderita
diabetes tanah air berdasarkan data
Departemen Kesehatan (Depkes)
pada tahun 2008 mencapai 5,7%
dari jumlah penduduk Indonesia
atau sekitar 12 juta jiwa. Yang
mengejutkan, angka prevalensi prediabetes mencapai dua kali lipatnya
atau 11% dari total penduduk
Indonesia. Berarti, jumlah penduduk
Indonesia yang terkena diabetes
akan meningkat dua kali lipat dalam
beberapa waktu mendatang.
"Angka jumlah penderita dan
pertumbuhan nasional memang
sekitar 5,7 %, tapi angka di tiap
daerah variatif. Angka tertinggi untuk
pertumbuhan daerah ada di Maluku
Utara, Tidore 11,4% dan Ternate
19,7%," Ungkap Direktur Institut
Diabetes Indonesia (INSIDA), Prof.
Dr. dr. Sidhartawan Soegondo,
SpPD-KEMD, DTM&H, FACE.
Ia pun menambahkan bahwa
angka jumlah penderita diabetes di
Indonesia memiliki peluang untuk
terus bertambah. Gaya hidup seharihari masyarakat Indonesia sangat
potensial untuk terkena ataupun
mencetuskan diabetes yang
memang sudah ada dalam
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tubuhnya. Selain itu, diabetes
merupakan penyakit yang bisa
ditularkan secara keturunan.
"Diabetes kan penyakit yang
genetik bisa dikatakan tidak
sembuh. Nah, kalau orang tuanya
ada diabetes 90% keturunannya
bisa kena juga. Tetapi bisa muncul
atau tidak tergantung si anak bisa
apa tidak jaga kesehatan. Kemudian
gaya hidupnya dekat dengan faktor
pencetus apa tidak," papar
Sidhartawan Soegondo
yang juga pemilik SS
Diabetes Care.
Faktor pencetus
diabetes melitus,
antara lain, adalah
kurang gerak, makan
berlebihan, kehamilan,
dan kekurangan produksi
hormon insulin. Diabetes tidak
dapat disembuhkan, tetapi kadar
gula darah dapat dikendalikan
sehingga berbagai komplikasi dapat
dicegah.

terhadap gula darah dan tekanan
darah akan memperkecil
kemungkinan kerusakan ginjal.
"Kalau ginjal sudah tidak bisa
menyaring protein dari putih telur
berarti fungsi ginjalnya sudah
menurun," papar Spesialis Ginjal RS
PGI Cikini, Prof. dr. H.M.S Markum,
SpPD-KGH.
Diabetes tercatat sebagai
faktor pendukung terbesar
penyebab Gagal Ginjal. Orang yang
mengidap gagal ginjal selama lebih
dari 10 tahun potensial untuk
komplikasi dengan gagal ginjal
sebesar 30%.
Selain itu, gagal ginjal tidak
memperlihatkan gejala tertentu jika
ditambah lagi dengan pasien tidak
rutin cek ke laboratorium. Hal
tersebut yang mengakibatkan
terlambatnya pasien diketahui
semakin sulitnya penanggulangan
yang seharusnya dilakukan.
"Orang yang mengidap
diabetes lebih dari 10 tahun
memiliki potensi untuk komplikasi
Gagal Ginjal dan Diabetes
dengan gagal ginjal," ujar
Kadar gula darah yang tidak
Markum lagi. Ia pun
terkontrol pada pengidap diabetes
menambahkan kebanyakan
dapat menyebabkan berbagai
penderita diabetes tidak
komplikasi. Salah satu kondisi buruk menyadari bahaya yang sedang
dan mahal ialah gagal ginjal yang
mengintainya tersebut.
menyebabkan pengidap terpaksa
Hal senada diungkapkan
cuci darah.
oleh Sidhartawan Soegondo,
Di dalam ginjal terdapat jutaan
pembuluh darah kecil yang
berfungsi sebagai penyaring guna
mengeluarkan produk sisa dari
darah. Kadar gula darah yang tinggi
membuat ginjal menyaring terlalu
banyak darah.
Setelah beberapa
tahun, sistem penyaring
akan bocor sehingga
protein keluar di urine.
Kerja ginjal yang berat
tersebut menyebabkan
ginjal kehilangan
kemampuan
menyaring darah
sehingga terjadi gagal
ginjal. Kontrol

"Memang diabetes merupakan faktor pendukung
terbesar gagal ginjal saat ini. Tapi diabetes ke gagal
ginjal itu perlu proses lama. Nah, kalau pasien
diabetes bisa sampai ke tahap gagal ginjal sebagai
bukti bahwa dokter spesialis dan obatnya sudah
bagus berarti," seloroh salah satu Guru Besar
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

satu kendala penanganan diabetes. Pengidap,
misalnya, beranggapan, mengonsumsi yang pahit-pahit,
seperti brotowali, pare, atau buah mengkudu, akan
melawan diabetes.
Sering kali setelah mengonsumsi bahan-bahan itu
pengidap lalu tidak melakukan kontrol lagi terhadap
penyakitnya. Persoalan lain ialah kepatuhan pengidap
yang rendah. Setelah tidak ada gejala, kemudian pola
Pentingnya Edukasi
hidup pengidap kembali buruk.
Sering kali, individu pre-diabetes merasa bingung
Edukasi itu memberitahu hal-hal yang tidak
untuk mencari informasi dan pencegahan yang tepat.
diketahui pasien. Meliputi bagaimana menjaga pola
Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka melalui fase makan dan melakukan senam secara rutin. Edukasi
diabetes.
juga menghindarkan penderita dari stres karena
Asril misalnya, pria berusia 54 tahun yang
larangan-larangan yang berasal dari orang-orang yang
merupakan salah seorang yang telah mengidap
tak memahami benar diabetes.
diabetes 20 tahun. Ia mengakui kesulitan mendapatkan
"Edukasi kan sama dengan nasehatin orang.
informasi pencegahan diabetes dan cara mengontrol
Mereka dengar tapi kan sulit untuk mengubah pola pikir
gula darahnya yang sering naik turun.
dan gaya hidup yang sudah dilakoni mereka sejak
"Susah sekali untuk dapat info tentang kontrol
lama," tungkas Sidhartawan.
gula dan pencegahan buat anak-anak saya yang
Masalah kultur dan pola pikir merupakan hal yang
kemungkinan diabetes juga. Kalaupun mau dapat info
terkait. Bedanya, pola pikir terbentuk dari lingkungan
harus ke dokter, sekalian konfirmasi isu yang ada di
atau kultur. Bila lingkungan atau kultur memahami betul
masyarakat seputar obat dan pantangan," ungkap Asril. masalah diabetes maka akan berimplikasi pada pola
Asril bisa dikategorikan sebagai penderita
pikir yang baik bagi pasien.
diabetes yang aktif. Tidak banyak penderita diabetes
yang melakukan hal serupa. Hal itu yang menjadi salah

KEPEDULIAN ARTIS PADA WKD 2009
Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 11
Maret 2010, Trans TV, YAGINA ,Yayasan Ginjal
Diatrans Indonesia, RS Ckini dan IKCC mengadakan
Penyuluhan Kesehatan Ginjal dan pemeriksaan ginjal
gratis bagi masyarakat umum. Acara digelar tanggal
28 Maret 2010 di area jogging track Stadion Utama
Gelora Bung Karno Senayan Jakarta
Kegiatan dengan tema Protect Your Kidney, Control
Diabates meliputi talkshow bersama Prof Dr. H.M.S.
Markum, Sp. PD, KGH tentang kesehatan ginjal. Ada
pula berbagi kisah dari penderita gagal ginjal. "Walau
terkena gagal ginjal terminal saya masih bisa
beraktivitas. Tapi kan kalau buat
yang belum terkena lebih baik
menjaga kesehatan kan?"
seloroh Sukra, salah satu
Patient Of The Year
2009 YGDI yang juga
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sebagai narasumber pada
acara tersebut.
Selain itu, jumpa dengan
Duta Ginjal yang baru
dipilih Yagina, Nico
Siahaan. "Ibuku juga salah satu pasien ginjal.
Makanya aku juga tertarik ketika diajak buat jadi duta
ginjal sama Yagina," ungkap artis yang juga kakak
dari penyanyi Marcell Siahaan. Ia pun mengakui
bahwa ibunya merupakan pasien CAPD selama
kurang lebih 10 tahun.
Tak ketinggalan, artis-artis Angels Diary, Kejar
Tayang,dan artis “86” turut meramaikan acara yang
baru pertama kali digelar tersebut. "Acara kaya gini
bagus, kan tidak banyak yang tahu tentang
gagal ginjal itu kaya gimana. Apalagi kalau
cek kesehatannya juga rutin," papar
Ba'ah Basarah, peserta kegiatan
yang mendapatkan kesempatan
cek kesehatan gratis.

Artikel Utama

Nefropati Diabetik
Nefropati Diabetik (ND) adalah kerusakan pada ginjal
yang disebabkan oleh penyakit diabetes yang
dideritanya. Dalam jangka panjang kerusakan ginjal
tersebut akan berakhir dengan kegagalan ginjal tahap
akhir apabila tidak di lakukan terapi medis. Indonesia
saat ini terdapat sekitar 12 juta jiwa menderita
diabetes atau urutan ke ke empat setelah China, India
dan Amerika Serikat. Diabetes sendiri di banyak
negara merupakan penyebab utama penyakit gagal
ginjal terminal. Tidak semua penderita diabetes akan
mengalami kerusakan ginjal, namun para peneliti
percaya bahwa penderita diabetes yang tidak secara
benar mengontrol kadar gula darahnya termasuk
dalam kelompok yang beresiko tinggi terkena
Nefropati Diabetik. Ginjal sendiri terdiri dari 1 juta
nephron yang membuang kelebihan cairan dan
"sampah" dari dalam darah. Selain itu nephron juga
berfungsi untuk mengatur kadar air, gula darah,
ureum , fosfor dan mineral lainnya. Penderita diabetes
mempunyai kadar gula darah yang tinggi yang keluar
bersama urin. Kadar gula darah yang tinggi tersebut
dapat merusak pembuluh darah di nephron yang
kemudian menyebabkan protein akan "bocor" keluar
bersama urin. Nephron - nephron yang tidak lagi dapat
berfungsi sebagai filter tersebut akan menyebabkan
kerusakan ginjal dan akhirnya menjadi gagal ginjal.
Pada stadium awal nefropati diabetik kemungkinan
besar orang tidak akan mengalami gejala. Gejala
nefropati diabetik sendiri sama dengan gejala dari
penyakit ginjal kronis dan biasanya akan dirasakan
baru pada menjelang stadium akhir dari penyakit ginjal
kronis. Gejala - gejala yang dirasakan dapat berupa :
✓
✓
✓
✓
✓

mual dan muntah - muntah
kehilangan napsu makan
Nafas berbau amonia
Kesulitan untuk berkonsentrasi
Urin yang keluar berbuih (dapat dilihat apabila
terdapat protein dalam urin)
✓ anemia
✓ Gatal - gatal
Bagi para penderita diabetes dokter biasanya akan
melakukan serangkaian tes laboratorium untuk
nefropati diabetik sebagai bagian dari perawatan bagi
penderita diabetes. Tes lab tersebut adalah :
✓ BUN (blood urea nitrogen)
✓ Serum creatinine (untuk mengukur kadar kreatinin
dalam darah)
✓ Urin protein 24 jam (untuk mengukur jumlah protein
dalam urin)
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✓ Kadar fosfor, kalsium, bicarbonat, dan kalium dalam
darah.
✓ Hemoglobin
✓ Hematocrit
✓ Protein electrophoresis (mengukur beberapa tipe
protein dalam urin)
✓ Jumlah sel darah merah
Menurut US National Library of Medicine, kelompok
yang harus melakukan tes nefropati diabetik adalah :
✓ Penderita diabetes tipe 1 setidaknya melakukan tes
nefropati diabetik sekali setahun setelah menderita
diabetes selama 5 tahun.
✓ Anak - anak dengan diabetes dianjurkan juga
menjalani tes nefropati diabetik saat mereka
memulai masa puber.
✓ Penderita diabetes tipe 2 dianjurkan untuk
menjalani tes pemeriksaan nefropati diabetik ketika
dididagnosa pertama kali dan setahun setelah itu.

Anda Penderita
Diabetes ?
Jika jawabannya adalah Ya berarti anda
termasuk kelompok beresiko terkena
penyakit jantung, ginjal dan kebutaan. Untuk
menghindarinya upayakan agar parameter
medis berikut selalu tercapai :

HbA1c

< 6.5 %

Kadar Gula Puasa

4.4 - 6.1 mmol / L

Tekanan Darah

< 130 / 80 mmHg

Kolestrol LDL

< 2.6 mmol / L

Ukuran Pinggang

Pria < 90 cm
Wanita < 80 cm

Periksakan mata anda dan urin untuk
mengetahui adanya protein setidaknya
sekali setiap tahun

Q&A

Dr.
Kristiana
Fransisca

Salam kenal....
Saya salah satu pasien di
YGDI sudah 5 tahun
melakukann cuci darah, saya
ingin mengetahui HD yang
berkualitas itu seperti apa?
Dan bagaimana caranya
menurunkan kreatin?
Deasy - Tangerang

Dear ibu....
Kreatin tinggi biasa terjadi pada pasien yang malnutrisi
yang mengkonsumsi makanan yang protein rendah. Ini
juga berpengaruh pada daging yang direbus, biasanya
daging yang direbus mengandung kreatin. Dan agar
HD nya berkualitas baik dapat dilihat dari beberapa
aspek dibawah ini :
1.

Kecepatan aliran darah yang melewati ginjal
buatan > 200 mL/menit, maka disarankan untuk
mempunyai“akses vascular” atau operasi cimino
dalam kondisi yang baik.

2.

Kenaikan berat badan diantara waktu cuci darah
tidak lebih dari 3 kg.

3.

Berat kering pasien tercapai.

4.

Makan teratur dengan gizi yang seimbang :
a. Jumlah kalori yang dibutuhkan : 30-35 Kkal /
hari.
b. Diet tinggi protein : 1,2 gram / kg berat badan,
dengan > 50% bersumber dari protein hewani.
c. Diet rendah kalium.

5.

Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter.

6.

Eritropoietin untuk mempertahankan kadar
hemoglobin.

7.

Kadar hemoglobin darah ( Hb ) > 10 gr / dL.

8.

hemodilisis rutin 2 – 3 seminggu dengan lamanya
4-5 jam.

9.

tekanan darah yang diharapkan dengan atau tanpa
obat hipertensi 130/80 mmHg

10. dukungan dan semangat dari dirisendiri dan
keluarga, bersikap optimis dan selalu berfikir
positif.

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. Pertanyaan terbaik akan kami
tampilkan di edisi Dialife berikutnya.
Saya seorang istri dari pasien HD
sudah lebih kurang 5 tahun menjalani
HD. Selama menjalani terapi HD,
kondisi suami saya menjadi berubah
drastic, seperti pencemburu, gampang
marah-marah, dan sulit diajak
bicara. Hal ini membuat saya
Fitra
menjadi malas untuk berkomunikasi
H,
M.Psi,
dikarenakan selama di HD, saya
Psikolog
berubah profesi menjadi tulang
YGDI
punggung keluarga. Saya
mempunyai rasa cape dan jenuh
akan hal ini. Bagaimana menyikapi semua ini.
Ibu Wiwiek - Jakarta Selatan
Memiliki pasangan hidup atau anggota keluarga yang
diharuskan untuk menjalani hemodialisa membuat
kehidupan berumah tangga jadi berubah dan tidak seperti
sebelumnya. Banyak perubahan yang akan dialami,
diantaranya perubahan pada pencari nafkah. Perubahan ini
mempengaruhi kondisi psikologis pasien HD sendiri. Pasien
menjadi suka marah-marah, sensitive, putus asa, tidak
bersemangat, merasa tidak dibutuhkan, merasa
merepotkan orang lain.
Kondisi psikologis ini bisa dikurangi dengan bantuan
anggota keluarganya dalam hal ini ibu sebagai istrinya.
Pasien membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari
pasangannya. Tindakan ibu yang menjadi malas
berkomunikasi membuat suami ibu mempersepsikan hal-hal
negative yang dapat memicu munculnya perilaku marah,
pencemburu dan sulit diajak bicara.
Salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan
kembali membangun komunikasi. Komunikasikan kepada
suami kegiatan yang anda lakukan sehari-hari. Berilah
penjelasan dengan kalimat yang baik jika anda tidak
mampu memenuhi keinginan suami pada saat itu juga.
Selain itu, cobalah ibu berbagi pengalaman dengan
keluarga pasien lainnya agar keresahan hati ibu dapat
dikurangi.

Bagaimana pasien gagal ginjal
dengan diabetes mengatur
asupan makanan ?
Josi - Depok
Syarif D,
Ahli Gizi
YGDI

Untuk pasien gagal ginjal
dengan diabetes sangat
dianjurkan untuk membatasi
asupan
hidrat arang / karbohidrat
seperti
nasi, roti, tepung, umbi umbian, sagu. Kemudian aturlah jumlah makanan
sehari dan pembagiannya. Disarankan untuk
melaksanakan 3J yaitu jadwal, jumlah dan jenis
makanan. Batasi secara ketat dan kalau bisa dihindari
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gula murni atau makanan yang mengandung gula
murni seperti gula pasir, gula merah, susu kental manis,
sirop, buah kalengan, kue - kue manis, es krim, cake
tart.
Selain asupan makanan, pasien benar - benar harus
selalu mengecek / mengontrol kadar gula darahnya
secara kontinyu.

KUIS sayangginjal
Apakah tema World Kidney Day tahun ini ?
a. Kontrol Hipertensi b.Kontrol Diabetes
c. Gagal Ginjal Kronik
(Informasi dapat dicari di www.sayangginjal.org)

Pemenang :

Jawaban Edisi Lalu :
C . 65%

hadiah menarik menanti anda !!
✓ Jawaban dikirim melalui SMS ke
nomor: 0856 8300 645 selambatlambatnya 15 Juli 2010.
✓ Untuk menjawab ketik: NAMA
(spasi) JAWABAN (spasi) ALAMAT
LENGKAP
✓ Jawaban yang benar akan diundi
dan 3 pemenang akan
mendapatkan hadiah menarik.

1. Flora (08131000xxx), 2.A Gaffar (081155xxxx), 3. Randani
( 01891095xxx )

SAYANG GINJAL

NLINE

media informasi dan interaktif
seputar kesehatan ginjal terlengkap
Informasi seputar kesehatan ginjal,
diabetes, hipertensi dan
permasalahannya
Update berita terbaru
Kidney Chat, Tanya jawab interaktif
seputar ginjal dengan dokter dan
ahli gizi dari YGDI
Sharing Experiences dengan
sesama member

GIMANA CARANYA ?
WEBSITE
masuk ke www.sayangginjal.org
dan browse info yang dicari
TWITTER
masuk ke www.twitter.com dan
follow : kidneysotweet
FACEBOOK
masuk ke www.facebook.com dan
search kata : sayang ginjal
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event

Kidney on The Road
Tanggal 12 Maret
2010 yang
disepakati
menjadi Hari
Ginjal Sedunia
dirayakan hampir
di seluruh penjuru
dunia. Indonesia
tak ketinggalan
untuk turut serta
meramaikannya. Yayasan Ginjal Diatrans
Indonesia (YGDI) tak mau ketinggalan. Kidney
On The Road di gelar sebagai penyadaran
masyarakat tentang kesehatan ginjal di beberapa
titik di sekitar Jakarta.
Acara yang baru pertama kali digelar ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat unutk menjaga kesehatan ginjalnya.
"Kami rasa ini momentum yang tepat untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat umum
tentang pentingnya kesehatan ginjal," ujar
Yanuarsyah Pratama, Koordinator acara Diatrans
Kidney On The Road.
Edukasi untuk masyarakat yang dilakukan
dengan pembagian pamflet dan stiker tentang

edukasi ini dilakukan di kawasan Setia Budi,
Sudirman dan Jalan Sabang. Beberapa kawasan
tersebut dipilih karena memiliki frekuensi lalu
lalang manusia yang tinggi. "Pembagian pamflet
dan stiker kami fokuskan di beberapa tempat
yang ramai dan ada berbagai kalangan
didalamnya, baik menengah atas maupun
menengah ke bawah," papar Yanuarsyah lagi.
Langkah penanggulangan maupun edukasi salah
satu hal terpenting untuk menekan jumlah angka
penderita gagal ginjal. Bila kesadaran
masyarakat sudah lahir
maka langkah
pencegahan akan
sangat mudah
dilakukan. "Bukannya
mencegah itu lebih
baik dari mengobati,"
seloroh Yanuarsyah
menutup
perbincangan.

Kidney Goes
to Campus
Pada tanggal 21 Mei 2010 yang lalu YGDI
mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai
kesehatan ginjal khusus untuk kelompok usia
muda yang diberi tema Knows Your Kidney
Campaign di Universitas Sahid bekerjasama
dengan Unit Kesehatan Masyarakat Usahid.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan
kepedulian para generasi muda akan pentingnya
menjaga kesehatan khususnya ginjal karena
saat ini telah terjadi pergeseran usia penderita
penyakit ginjal dimana penderita semakin
banyak berasal dari kelompok usia muda dan
produktif.
Pada acara ini dr Kristiana Fransisca selaku
narasumber memberikan mengingatkan kepada
para mahasiswa/i yang memenuhi aula
Universitas Sahid untuk selalu waspada
terhadap penyakit ginjal yang juga dikenal
sebagai silent disease karena kebanyakan tidak
menimbulkan gejala. acara berjalan meriah
diseilingi dengan games untuk menguji sejauh
mana para mahasiswa tahu mengenai ginjal
mereka.
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