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SALAM REDAKSI
Maret selalu menjadi
bulan yang istimewa
bagi stakeholder ginjal.
World K idney Day
diperingati setiap
tahunnya pada bulan
maret dan tahun ini diperingati pada tanggal 8
maret 2012. Penyakit ginjal kronis merupakan
penyakit dengan tingkat pertumbuhan yang
tinggi di dunia. Untuk itu para penggiat ginjal di
seluruh dunia memulai gerakan pada tahun
2006 untuk mengangkat isu ginjal ini ke
permukaan. Tentunya Dialife tidak ketinggalan
memberitakan kegiatan WKD dalam sebuah
artikel khusus.
Artikel utama edisi kali ini mengenai kondisi
kedaruratan pada pasien gagal ginjal. Seringkali
pasien tengah dalam kondisi yang memerlukan
pertolongan segera namun keluarga tidak tahu
apa yang harus dilakukan. Dialife memberikan
informasi tersebut beserta tips tips menghadapi
kondisi kedaruratan. Artikel menarik lain nya
tentang kontroversi pengobatan herbal bagi
pasien gagal ginjal. Mahalnya penanganan
penyakit gagal ginjal membuat banyak
penderita beralih ke pengobatan alternatif atau
herbal. Bagaimana sebenarnya pengobatan
alternatif dari kacamata dunia kedokteran
modern terutama dikaitkan dengan penyakit
gagal ginjal, temui jawabannya di edisi kali ini.
Selain dua artikel diatas, rubrik tanya jawab akan
kembali hadir menjawab pertanyaan pembaca
seputar penyakit ginjal. Tidak ketinggalan rubrik
psikologi yang akan menyorot emosi labil pada
pasien gagal ginjal ...Selamat menikmati
suguhan kami ... Happy world kidney day....
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Jl. Raya Jatiwaringin no H3 Jakarta Timur, 13620
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KidneyPedia - Hari Ginjal Dunia
World Kidney Day atau Hari Ginjal Dunia (WKD)
adalah kampanye kesehatan global yang terfokus
pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya ginjal terhadap kesehatan
dan menurunkan frekuensi serta dampak penyakit
ginjal terhadap kondisi kesehatan secara
umum.
Kampanye ini dirayakan setiap tahun pada hari Kamis
kedua di bulan Maret lebih dari 100 negara di 6
benua. WKD merupakan inisiatif bersama dari
International Society of Nephrology dan
International Federation of Kidney Foundation. Hari
Ginjal Dunia mulai dilakukan semenjak tahun 2006
dengan tema-tema yang berbeda setiap tahunnya.
Pada tahun 2012 tema yang diangkat adalah
mengenai Donasi Ginjal Untuk Hidup. Tema ini
diangkat dikarenakan meningkatnya jumlah
penderita gagal ginjal di dunia sehingga diperlukan
banyak donor untuk transplantasi ginjal.
Visi dan Misi Hari Ginjal Dunia
• Meningkatkan kesadaran tentang ginjal
• Meningkatkan kesadaran tentang bahaya
diabetes dan hipertensi sebagai faktor
utama penyakit gagal ginjal kronis
• Mendorong pasien gagal ginjal dengan
diabetes dan hipertensi agar melakukan
screening sistematis dan rutin.
• Mendorong masyarakat untuk melakukan
perilaku preventif.
• Mendorong dan mendidik pekerja medis
tentang peran kunci merek a dalam
mendeteksi dan mengurangi resiko gagal
ginjal pada populasi beresiko.
• Menekankan peran penting dari otoritas
kesehatan lokal dan nasional dalam
mengendalikan epidemi CKD.
• Mendornong masyarakat agar melakukan
transplantasi ginjal, sebagai pilihan terbaik
dalam mengatasi gagal ginjal.

Pemimpin Redaksi - M. Farid Aguslemi
Sekretaris Redaksi - Dwita Priyanti
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Syarief Darmawan, M.Kes
dr Fransisca
dr Indri Widya Suryani
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TOPIK UTAMA

Penanganan Gawat Darurat
Pada Gagal Ginjal
Gawat darurat adalah situasi
tak terduga atau tiba-tiba yang
dapat menyebabkan cedera,
korban jiwa, kerusakan dan
gangguan pada aktivitas normal
dari seseorang, yang
memperlukan perhatian dan
tindakan segera.

(kadar kalium darah yang
tinggi) adalah suatu keadaan
dimana konsentrasi kalium
darah lebih dari 5 mEq/L
darah. Biasanya konsentrasi
kalium yang tinggi adalah
lebih berbahaya daripada
konsentrasi k alium yang
rendah. Konsentrasi kalium
darah yang lebih dari 5.5 mEq/L akan
mempengaruhi sistem konduksi listrik
jantung. Bila konsentrasi yang tinggi ini
terus berlanjut, irama jantung menjadi
tidak normal dan jantung akan
berhenti berdenyut.
4. Asidosis M etabolik yaitu
keasaman darah yang berlebihan, yang
ditandai dengan rendahnya kadar
bikarbonat dalam darah.

Gagal ginjal

Penanganan sesak nafas

Apa itu kondisi gawat
darurat?

Gagal ginjal adalah
penurunan fungsi ginjal yang
memiliki dua bentuk yaitu Gagal
ginjal akut (GGA) dan Gagal
ginjal kronis (GGK). Gagal ginjal
akut (GGA) adalah penurunan
fungsi ginjal yang cukup berat,
terjadi secara mendadak pada
ginjal normal ataupun yang
sudah berkurang
fungsinya.
Gagal ginjal kronik (GGK) adalah
penurunan fungsi ginjal yang terjadi
secara perlahan, biasanya bulanan
ataupun tahunan, berjalan progresif
dan menetap (tidak dapat kembali
normal).
Kegawatan umumnya terjadi
akibat komplikasi dari kedua jenis
gagal ginjal yang membahayakan
kehidupan dalam waktu yang singkat.
Sehingga diperlukan suatu tindakan
cepat dan tepat sehingga dapat
memper tahank an hidup pasien.
Meskipun pada GGK tindakan yang
dilakukan tidak akan menyebabkan
fungsi ginjal menjadi normal kembali,
paling tidak diharapkan dapat kembali
ke stadium sebelum kegawatan terjadi.

Kegawatan pada gagal ginjal
dan penanganannya
Tidak semua komplikasi pada
gagal ginjal gawat, sebagian perlu
tindakan atau terapi segera, karena
terlambat dapat berarti kematian.

Beberapa bentuk kegawatan pada
gagal ginjal antara lain :

Sesak nafas
Sesak nafas pada pasien ginjal
sering terjadi secara tiba-tiba dan
memerlukan tindakan segera karena
dapat menyebabkan kematian. Gejala
umum dari sesak nafas adalah nafas
terengah-engah, nyeri pada bagian
dada, rasa pusing, mual dan lemas.
Beberapa penyebab sesak nafas
pada gagal ginjal antara lain :
1. Edema Paru Akut merupakan kondisi
yang disebabkan oleh kelebihan cairan
di paru-paru. cairan ini terkumpul
dalam kantung-kantung udara di paruparu banyak, sehingga sulit untuk
bernapas.
2.Kardiomegali (Pembesaran Jantung)
yaitu sebuah keadaan anatomis
(struktur organ) di mana besarnya
jantung lebih besar dari ukuran
jantung normal, yakni lebih besar dari
55% besar rongga dada.
3. Hiperkalemi
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1. Memposisikan pasien untuk
duduk. Terdapat beberapa saran dalam
p o s i s i d u d u k k e t i k a s e s e o ra n g
mengalami sesak nafas, namun
dikarenakan setiap pasien berbeda,
maka
biarkan
pasien
menentukanposisi duduk yang paling
nyaman untuk dirinya.
2. Berikan oksigen. Jika ada
anggota keluarga yang menderita
gagal ginjal sebaiknya sediakan tabung
oksigen di rumah anda. Ada beberapa
pilihan tabung oksigen mulai dari
ukuran kecil sampai besar. Minimal
anda memiliki tabung oksigen portable
atau tabung oksigen 1 M3. Harga
berkisar antara Rp.650.000 – 850.000,-.
dan dapat diisi ulang
3. Hubungi klinik atau rumah sakit
terdekat.
4. Melakukan pemeriksaan
menyeluruh dan mengatasi penyebab
sesak nafas.

Hipertensi
Sebagian besar penderita gagal
ginjal menderita hipertensi yaitu suatu
keadaan di mana seseorang
mengalami peningkatan tekanan
darah di atas normal (120/80 mmHG)
yang ditunjukkan oleh angka sistolik
(bagian atas) dan angka bawah
(diastolik) pada pemeriksaan tensi
darah.

TOPIK UTAMA

Gejala hipertensi antara lain : Sakit kepala yang tidak
hilang meskipun sudah minum obat penghilang rasa
sakit., pegal pada bagian belakang kepala sampai
pada bagian bahu, mimisan, dan wajah kemerahan

Penanganan hipertensi
1. Ukur tensi menggunakan alat tensi darah
(sebaiknya jika anda atau anggota keluarga memiliki
penyakit gagal ginjal sediakan alat pengukur tensi)
2.Berikan obat hipertensi (jika anda sudah
mengetahui bahwa anda mengalami hipertensi) dan
selalu membawa obat tersebut kemanapun anda
pergi.
3. Berikan obat sakit kepala biasa, jika rasa sakit
tidak berkurang segera kunjungi klinik atau rumah
sakit terdekat.

Hipoglikemi
Hipoglikemia adalah suatu keadaan dimana
kadar gula darah (glukosa) secara abnormal rendah
sehingga tidak dapat menghasilkan energi yang
cukup pada tubuh. Hal ini sering terlihat ketika
pasien gagal ginjal tiba-tiba turun kondisinya.
Banyak penyebab hipoglikemi diantaranya :
penggunaan insulin pada orang yang menderita
diabetes, gagal ginjal, puasa atau belum makan dan
infeksi lainnya. Hipoglikemi terjadi ketika kadar gula
darah berada dibawah 60 mg/dL.
Gejala : gemetar, jantung berdebar, cemas,
b e r k e r i n g a t , l a p a r, g e l i s a h , s u s a h u n t u k
berkosentrasi,sakit kepalal, lemas/lelah
Penanganan Hipoglikemi
1. Kondisi hipoglikemi harus ditangani segera
dengan pemberian glukosa. 1 gelas teh manis, 1
gelas susu, 1 sendok madu atau permen.
2. Bila perlu sebaiknya menyediakan alat cek
kadar gula darah di rumah, sehingga bisa diketahui
pasti anda memang menangani hipoglikemi.

COMPRESSION
Periksa nadi, jika
tidak ada tanda
letakkan tangan di
tengah dada,
berikan tekanan
secara perlahan
sebanyak 30x pada
bagian dada.

3. Jika kondisi tidak kunjung membaik, segera
hubungi rumah sakit atau klinik terdekat.

Serangan Jantung
Adalah terhentinya aliran darah, meskipun hanya
sesaat, yang menuju ke jantung, dan mengakibatkan
sebagian sel jantung menjadi mati.

Gejala serangan jantung
1. Nyeri. Jika otot tidakmendapatkan cukup
darah (suatu keadaan yang disebut iskemi), maka
oksigen yang tidak memadai dan hasil metabolisme
yang berlebihan menyebabkan kram atau kejang.
Angina merupakan perasaan sesak di dada atau
perasaan dada diremas-remas, yang timbul jika otot
jantung tidak mendapatkan darah yang cukup.
2. Sesak napas merupakan gejala yang biasa
ditemukan pada gagal jantung. Sesak merupakan
akibat dari masuknya cairan ke dalam rongga udara
di paru-paru (kongesti pulmoner atau edema
pulmoner).
3. Kelelahan atau kepenatan. Jika jantung tidak
efektif memompa, maka aliran darah ke otot
selama melakukan aktivitas akan berkurang,
menyebabkan penderita merasa lemah dan lelah.
Gejala ini seringkali bersifat ringan. Untuk
mengatasinya, penderita biasanya mengurangi
aktivitasnya secara bertahap atau mengira gejala
ini sebagai bagian dari penuaan.
4. Palpitasi (jantung berdebar-debar)
5. Pusing & pingsan. Penurunan aliran darah
karena denyut atau irama jantung yang abnormal
atau karena kemampuan memompa yang buruk,
bisa menyebabkan pusing dan pingsan.

Penanganan serangan jantung

1. Hubungi rumah sakit atau klinik terdekat
2. Lakukan pertolongan pertama (CPR) pada
pasien yang terkena serangan jantung.

Langkah CBA pemberian CPR
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AIRWAY
BREATHE
Jika tidak ada
pernafasan,
berikan dua
pernafasan

Miringkan kepala
ke belakang
mengangkat
dagu dengan jari
untuk
membentuk
saluran napas

JENDELA

Dilema Transplantasi
Ginjal di Indonesia
Bulan maret selalu
ditunggu – tunggu
para aktivis ginjal di
semua negara. Hari
Ginjal Sedunia atau
Wo r l d K i d n e y D a y
(WKD) tahun ini
jatuh pada tanggal 8
Maret 2012. Sejak
pertama diperingati
enam tahun lalu, berbagai tema bergantian di angkat
oleh World Kidney Day Organization, penggagas hari
ginjal sedunia, untuk menyuarakan kepedulian
terhadap bahaya penyakit ginjal kronis. “Donate
Receive– Kidney For Life ” adalah tema yang disuarakan
oleh seluruh aktivis ginjal di seluruh dunia tahun ini,
tidak terkecuali di Indonesia. Tahun ini para stakeholder
ginjal Indonesia yang berjumlah ratusan dari mulai
pasien, dokter, aktivis berkumpul di Ancol
memeriahkan peringatan WKD 2012. Di ranah sosial
media, gaung WKD juga didengungkan melalui situs
pertemanan twitter maupun facebook.
Hingar bingar peringatan WKD 2012 telah usai, namun
masih menyisakan berbagai pertanyaan dari
masyarakat yang datang ke kami sejak tahun lalu,
terutama menyangkut tema WKD tahun ini, bagaimana
perkembangan donor organ (baca: ginjal) di
indonesia ? apakah di Indonesia telah tersedia bank
organ ? bagaimana cara mendapatkan donor ginjal di
Indonesia ? Dimana dapat mendonorkan ginjal? dan
berbagai pertanyaan lainnya yang menggambarkan
betapa transplantasi ginjal masih menjadi masalah
yang besar di indonesia. Transplantasi adalah salah
satu opsi penanganan penyakit gagal ginjal terminal
selain hemodialisa dan peritoneal dialisa. Diantara
ketiga opsi ini, transplantasi boleh dikatakan
merupakan opsi terbaik bagi penderita dilihat dari
aspek kualitas hidup. Saat ini diperkirakan sekitar 100
ribu penderita gagal ginjal tahap akhir membutuhkan
penanganan terapi pengganti ginjal atau transplantasi
untuk memperpanjang hidup. Diperkirakan hanya
sekitar 20% dari jumlah penderita tersebut yang
mendapatkan diberikan terapi pengganti ginjal karena
keterbatasan kapasitas.
Apa yang membuat perkembangan transplantasi di
Indonesia berjalan lambat? Beberapa pihak menyebut
kelangkaan donor ginjal. Banyaknya pasien gagal ginjal
pergi ke China disebabkan disana sangat mudah
mendapatkan donor ginjal. China melakukan
transplantasi ginjal lebih dari 2000 kali per tahun,
bandingkan dengan Indonesia yang sejak dilakukan
transplantasi pada tahun 1977 sampai saat ini baru
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sekitar 500 an pasien ditangani. Padahal kualitas
dokter Indonesia sudah sangat mumpuni bahkan
mungkin lebih banyak kelebihan didapatkan disini
terutama pada fase pasca transplantasi. Pasien yang
pergi ke China harus merogoh kocek cukup dalam lebih
dari 65 ribu dollar amerika ( data tahun 2011),
sedangkan di Indonesia biaya berkisar 300 – 500 juta.
Jika dirunut lebih dalam, akar masalah dari stagnannya
perkembangan transplantasi di indonesia adalah belum
adanya sistem dan infrastruktur yang mengatur donor
organ. Meskipun dalam hal pembiayaan termasuk yang
terbesar, namun penyakit ginjal kronis belum
merupakan isu “seksi” seperti penyakit HIV AIDS dan
kanker sehingga Pemerintah seakan belum menyentuh
persoalan ini. Yayasan Ginjal Nasional juga tidak
terdengar gaungnya sama sekali dalam menyuarakan
kepentingan para penderita.
Problem transplantasi di Indonesia seakan diperberat
dengan keluarnya fatwa MUI pada tahun 2010 yang
mengharamkan donor organ hidup. Lebih jauh fatwa
MUI mensyaratkan diperbolehkannya donor organ
dilakukan hanya saat pendonor sudah meninggal dan
tidak ada unsur komersil / jual beli. Pukulan berat bagi
pasien ginjal ? boleh jadi benar disatu sisi , namun
disisi lain fatwa tersebut sebenarnya merupakan
peluang serta pintu masuk bagi perkembangan donor
ginjal dari orang yang sudah meninggal (donor
cadaver). Donor cadaver buka sesuatu yang baru.
Banyak negara yang telah menerapkan sistem donor
cadaver ini sebagai salah satu solusi kelangkaan donor
organ. Sebagai contoh Taiwan mempunyai 100 ribu
pendonor potensial yang telah menyatakan dirinya
bersedia diambil organ nya apabila meninggal.
Perlakuan khusus diberikan saat calon pendonor
meninggal dunia agar organ nya dapat cepat
didonorkan. Negara lainnya seperti Iran mengatur
regulasi tentang sistem kompensasi bagi pendonor.
Terselenggaranya sistem donor cadaver di Indonesia,
meski tidak mudah, namun akan memberikan dampak
yang positif dan signifikan terhadap perkembangan
transpalantasi di Indonesia.
Bulan Maret sebentar lagi usai, lalu what next ? Ini
pertanyaan sederhana yang seakan sulit dijawab. Perlu
tindak lanjut yang konkret dan bernilai strategis untuk
memperjuangkan nasib para penderita gagal ginjal.
Untuk itu sudah saatnya seluruh stakeholder ginjal
menyatukan langkah dan bergerak bersama sehingga
momentum hari ginjal se dunia kali ini menjadi lebih
bermakna tidak hanya mengisi lembaran surat kabar
satu dua hari saja seperti tahun – tahun sebelumnya.
M.Farid Aguslemi

KABAR DARI SEBERANG

SEMARAK HARI GINJAL DUNIA
8 MARET 2012

Malaysia

Brazil
Cina
Pakistan

Argentina
India

Colombia
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SUDUT PSIKOLOGI

“Seperti disambar petir di siang hari”, mungkin
menjadi ungkapan yang sedikit menggambarkan
perasaan seseorang yang didiagnosa gagal ginjal
kronis (GGK). Mengejutkan, menyakitkan,
membingungkan, tidak percaya merupakan
beberapa bentuk shock yang dialami penderita
GGK. Penyakit kronis merupakan hal yang sangat
sulit karena seseorang harus berhadapan dengan
berbagai dampak negatif dari penyakit tersebut,
salah satunya perubahan emosi.

Semenjak didiagnosa GGK anda mungkin
merasa lebih gampang marah, tersinggung, sering
merasa cemas, atau tidak bersemangat bahkan ada
keinginan untuk mengakhiri hidup. Anda tidak perlu
merasa khawatir, karena hal tersebut wajar terjadi
mengingat beratnya stres yang ditimbulkan oleh
penyakit GGK. Mempelajari segala sesuatu tentang
penyakit anda baik aspek fisik, mental, sosial maupun
ekonomi dan tahu kapan harus mencari bantuan
adalah hal yang dapat membantu anda mengatasi
berbagai perubahan emosi yang anda alami.

Memahami stres yang dialami ketika hidup
dengan gagal ginjal kronis
Penyakit gagal ginjal merupakan suatu perubahan
besar dalam hidup seseorang baik fisik, mental,
sosial dan finansial. Pasien dan keluarga dituntut
untuk dapat beradaptasi dengan penyakitnya dalam
waktu singkat. Hal seperti ini tentunya akan
menimbulkan perasaan tertekan yang sering disebut
dengan stres. Reaksi seseorang terhadap stres
berbeda satu dengan lainnya, hal ini lah yang
menimbulkan berbagai macam perubahan emosi
baik pada pasien maupun keluarga. Beberapa contoh
perubahan yang menimbulkan
stress :
• Anda perlu melakukan
perawatan rutin seperti : cuci
darah. Hal ini menyita waktu
dan terkadang
membutuhkan bantuan
keluarga untuk mengantar
atau menjemput anda.
• Anda harus melakukan
perubahan dengan gaya
hidup, harus mengikuti diet
yang dianjurkan dan harus
merelakan kenyataan anda
tidak dapat mengkonsumsi
makanan dan minuman yang
dulu anda sukai.
• Anda harus mengkonsumsi
banyak obat-obatan, yang
terkadang sulit untuk
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Emosi Labil Pada
Pasien Gagal Ginjal
mengingatnya.
• Anda harus menghadapi masalah keuangan,
pengobatan gagal ginjal berupa cuci darah
membutuhkan banyak biaya dan berlangsung
rutin.
Perubahan emosi yang umum dialami antara

lain :
1. Marah
Merupakan hal yang wajar ketika seseorang yang
terkena gagal ginjal berubah menjadi lebih sensitif
dan cenderung pemarah. Rasa marah sebenarnya
merupakan reaksi pasien maupun keluarga dari rasa
ketakutan, antara lain :
• Takut akan kehilangan kontrol dalam hidupnya
• Takut untuk tergantung kepada orang lain
• Takut akan penolakan dari anggota keluarga atau
teman
• Takut akan ketidakmampuan
• Takut akan kematian
Selain reaksi dari rasa takut, kemarahan juga dapat
timbul karena perasaan lelah ketika harus mengalami
dampak negatif dari penyakit gagal ginjal.
Terperangkap dalam rasa marah secara terus
menerus sangat tidak baik untuk kesehatan. Penting
bagi anda untuk menyadari terlebih dahulu bahwa
saat ini anda terperangkap dalam perasaan tersebut.
Langkah selanjutnya adalah meminta bantuan

SUDUT PSIKOLOGI

kepada anggota keluarga atau praktisi kesehatan
seperti : psikolog, untuk mendukung anda dalam
beradaptasi dengan rasa marah yang anda miliki.
Latihan relaksasi secara rutin juga dapat bermafaat
untuk pengendalian rasa marah.

2. Cemas / Khawatir / Takut
Cemas dapat diartikan sebagai rasa khawatir, atau
perasaan tidak aman. Pada pasien ginjal biasanya
rasa cemas berkaitan dengan :
• kekhawatiran dampak penyakit terhadap
hubungan
• kekhawatiran terhadap pekerjaan
• kekhawatiran keuangan
• kekhawatiran akan penurunan kualitas hidup
• kekhawatiran akan penyakit dan pengobatannya

3. Depresi / Feeling down
Depresi dialami ketika seseorang merasa sangat
sedih, tidak berenergi dan terkeadang menangis.
Perubahan yang terjadi ketika seseorang mengalami
gagal ginjal dapat membuat seseorang merasa
depresi, penyebabnya antara lain :
- Perubahan gaya hidup
- Kehilangan kemandirian dan
kepercayaan diri
- Perubahan penampilan fisik
- Kesulitan dalam berhubungan s e k s u a l
atau memiliki anak
- Ketakutan akan kematian
Salah satu cara sederhana ketika anda merasa
depresi adalah mencari teman berbicara, seperti
misalnya : perawat, psikolog atau sesama pasien.
Menghadapi perubahan emosi dan masalah
psikologis yang ditimbulkan gagal ginjal
kronis
Setelah mengetahui berbagai bentuk perubahan
emosi dan stres yang ditimbulkan penyakit gagal
ginjal kronis, pertanyaan selanjutya adalah bagaiman
cara kita menghadapi semua permasalahan diatas ?
1. Mencari bantuan atau dukungan dari orang lain.
Pada saat menghadapi berbagai situasi sulit, hal
yang sangat kita butuhkan adalah dukungan dari
orang yang kita sayangi baik keluarga maupun
teman. Dukungan atau support dari keluarga atau
teman adalah hal yang sangat penting ketika kita
menghadapi penyak it gagal ginjal. Dari
wawancara terhadap beberapa pasien gagal ginjal
diketahui bahwa berbagi perasaan kepada
keluarga atau teman terbukti sangat membantu,
dibanding menyimpannya sendiri. Pasien menjadi
lebih lega, mendapatkan saran dan melihat
masalah dari perspektif yang berbeda. Menikmati
kasih sayang yang diberikan oleh keluarga atau
teman ketika merasa sedih terbukti dapat
meningkatkan emosi positif. Bantuan dan
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dukungan dari keluarga juga dapat membuat
seseorang kuat dalam menghadapi berbagai
situasi sulit bahkan menjadi alasan mereka
berjuang untuk hidupnya.
2. Memiliki rencana dan tujuan hidup. Victor E Frankl
(19..) menyebutkan bahwa untuk dapat bertahan
dalam hidupnya seseorang harus memiliki makna
hidup yaitu tujuan hidup. Pada saat memiliki
rencana atau tujuan tertentu, emosi positif akan
menyelimuti anda karena anda akan berjuang
untuk mewujudkan tujuan tersebut. Contohnya :
beberapa pasien merasa lebih bersemangat ketika
ia dapat bekerja, beberapa pasien merasa
berharga ketika dia bergabung dengan organisasi
peduli ginjal sehingga dapat membantu sesama
pasien ginjal atau beberapa pasien merasa
berharga ketika ia dapat membantu pekerjaan
sehari-hari di rumahnya sendiri. Sangat penting
bagi seseorang untuk tetap memiliki tujuan hidup
sehingga ia memiliki kontrol terhadap dirinya.
Anda dapat menetapkan tujuan hidup mulai dari
hal-hal kecil.
3. Sikap positif dan jaga diri sendiri. Hal terpenting
untuk menghadapi berbagai masalah yang
ditimbulkan penyakit gagal ginjal adalah untuk
tetap berfikit positif. Seorang pasien mengatakan
“setiap harinya di pagi hari ia bersyukur karena
masih diberi kesempatan untuk hidup daripada
harus memikirkan bahwa ia harus menjalani
hemodialisa”. Cara sederhana ini sangat
membantu pasien tersebut dalam beradaptas
dengan penyakitnya. Hal lain yang tak kalah
penting adalah menjaga dan mengurus diri anda
sendiri yaitu dengan mengikuti diet yang
dianjurkan oleh dokter maupun ahli gizi dan
menjada gaya hidup.
4. Mencari bantuan profesional. Bantuan profesional
dari seorang dokter, psikolog atau pekerja sosial
ditempat anda menjalani hemodialisa cukup
banyak membantu. Anda dapat mengekspresikan
perasaan dan keluhan anda secara terbuka tanpa
harus takut rahasia anda terbongkar. Selain itu
para profesional juga dapat membantu anda
dengan memberikan penanganan sesuai dengan
keluhan yang anda ceritakan.
5. Meningkatkan aspek spiritual atau keagamaan.
Aspek spiritual banyak membantu seseorang
dalam menghadapi masa sulit. Beberapa contoh
perwujudan spiritual diantaranya : berdoa, sholat
dan pasrah kepada Tuhan YME.

Dwita Priyanti,
Psikolog YGDI

SUDUT GIZI

Pengobatan alternatif melalui
Herbal atau Fitokimia
selenium, dan kaya sulfur organik. Di
antara khasiatnya adalah sebagai anti
oksidan (pencegah radikal bebas)
atau proteksi terhadap kanker.

Definisi
Fitokimia biasanya digunakan untuk merujuk pada
senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak
dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tapi memiliki
efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau
memiliki peran aktif bagi pencegahan penyakit.
Karenanya, zat-zat ini berbeda dengan zat gizi,
fitok imia buk anlah suatu kebutuhan bagi
metabolisme normal. Metabolisme fitokimia dikenal
dengan metabolisme xenobiotik. dan ketiadaan zatzat ini tidak akan mengakibatkan penyakit defisiensi.

Fitoterapi
Fitoterapi adalah salah satu bagian dari pengobatan
dengan menggunakan fitokimia, ada dua macam
pengobatan menggunakan fitokimia :
1. Jamu (non medis), merupakan produk-produk
yang murni berasal dari bahan alami/nabati,
penggunaannya berdasarkan turun temurun
dan belum diuji khasiatnya (belum dilakukan
uji klinis), boleh lebih dari dari 5 zat aktif di
dalamnya, misalnya bawang putih
mengandung : alliin, allisin, ajoene,
diallilsulfida, diallilsulfida, triallil-disulfida, 2vinil-4H-1,2dithein, skordinin asam linoleat,
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2. Fitoterapi (medis) adalah produkproduk obat tradisional yang sudah
diuji khasiatnya, bahan-bahannya
sudah distandarisasi dan tidak boleh
lebih dari 5 zat aktif yang
dikandungnya. Misalnya : Digitoksin
(obat yang diperoleh dari daun
Digitalis purpurea dengan
dikeringkan, dipakai dalam
pengobatan penyakit jantung).
Contoh lainnya :
-Dalam teh hijau (Camellia sinensis),
ekstrak daun mengandung senyawa
yang dapat menyerang /menghalangi
radikal oksigen aktif yang jauh lebih
kuat dari vit. C dan vit. E
yaitu
polifenol bentuk flavonol, yaitu :
epikatekhin, epigallokatekhin, epikatekhin
gallae, epigallokatekhin-3-gallat.
Tomat, di dalamnya terdapat zat yang
disebut dengan likopen terutama untuk
pengobatan kanker kolon dan kulit,
Daun jambu biji, dapat menurunkan kadar
glukosa darah,
Labu siam, mengandung alkaloid yang
dapat menormalkan tekanan darah.

Seberapa pentingnya fitoterapi? seberapa
banyak mereka kita butuhkan? Seberapa
lama mengonsumsinya? Kontraindikasi?
Efek samping?
Seperti dijelaskan dalam bagian definisi, bahwa
metabolisme yang dilalui fitokimia dalam tubuh
manusia bukanlah melalui metabolisme zat gizi,
tetapi metabolisme xenobiotik. Dalam batas-batas
tertentu (tergantung jenis zatnya), senyawa
xenobiotik dapat dikeluarkan dari tubuh kita, tetapi
apabila terlalu berlebih, maka senyawa xenobiotik ini
dapat berakibat :

1. kerusakan pada sel-sel jaringan tubuh
(terutama ginjal),
2. menurunnya imunitas dan
3. mutasi gen yang dapat berakibat pada
kanker.
Hal yang perlu diingat bahwa xenobiotik ini bukan
hanya berasal dari fitokimia, polusi udara dari asap
kendaraan bermotor pun akan diidentifikasi sebagai
senyawa xenobiotik. (Selain zat gizi, maka akan
dimetabolisme dalam metabolisme xenobiotik). Yang
termasuk zat-zat gizi adalah : karbohidrat, protein,
lemak, vitamin dan mineral. Artinya tubuh
mempunyai keterbatasan kemampuan dalam
mengeluarkan senyawa xenobiotik. Sehingga pada
awalnya fitoterapi dapat mencegah kanker, tetapi
bila dikonsumsi yang berlebih (over dosis), malahan
akan mengakibatkan terjadinya kanker.
Solusi/saran :
1. bila kita menkonsumsi fitokimia dengan cara
meracik sendiri, harus hati-hati, karena boleh
jadi ada jenis zat aktif yang terdapat dalam
bahan baku yang justru tidak sesuai dengan
penyakit yang kita derita (harus paham
benar zat-zat yang terkandung di dalamnya).
Selain jenis zatnya, kita juga harus paham
terhadap dosis yang terkandung, jangan
sampai overdosis sehingga bukannya
kesembuhan yang didapat, tetapi timbulnya
penyakit yang lain (karena belum dilakukan
uji klinis)
2. bila kita memilih produk-produk yang sudah
diekstrak/komersil, tanyakan kepada
produsen, apakah produk tersebut sudah
dilakukan uji klinis. Jika belum, jangan
mudah percaya begitu saja terhadap
testimoni yang selalu diberikan, karena

KUIS SAYANG GINJAL
Setiap kapan momen Hari Ginjal Dunia
dirayakan ?
a. 8 Maret
b. Hari Kamis Minggu Kedua di bulan Maret
c. Minggu Kedua di bulan Maret

Pemenang Edisi bulan
lalu :
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kondisi tubuh setiap orang berbeda. Jika
sudah dilakukan uji klinis, baca label yang
terdapat pada kemasan, komposisinya apa
saja ? lalu konsultasikan kepada ahlinya
(dokter/apoteker/ahli gizi) yang
independent.
3. Lihat izin yang diperoleh dari produsen
tersebut dikeluarkan oleh institusi apa ? dan
izinnya untuk apa ? (apakah obat atau
makanan kesehatan/suplemen)
Bentuk ekstrak yang sudah dikemas/dijual
banyak sekali contohnya, intinya produk mereka
selalu membawa kata herbal atau berbahan
dasar herbal.
Jika ingin meracik sendiri : dapat dilakukan
dengan merebusnya, lalu diperas untuk diambil
sarinya, intinya cara-cara tradisional dalam
membuat jamu.
Hal yang penting pula, jangan takut apabila kita
makan bahan makanan yang di dalamnya ada
fitokimia, karena umumnya setiap bahan
makanan nabati ada fitokimianya, hanya saja kita
makan dalam porsi yang seimbang dan cukup
dengan kebutuhan gizi kita, maka bahan
makanan tersebut dapat memberikan manfaat
bagi tubuh, tetapi bila berlebihan dapat
membawa penyakit.

Syarif Darmawan,
Konsultan Gizi YGDI
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Kebiasaan Duduk dan
Resiko DIabetes Pada
Wanita
Para peneliti dari Universitas Leicester Departemen
Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kardiovaskular
mengungkapkan bahwa
wanita yang cenderung
untuk duduk sepanjang
harinya memiliki resiko
yang lebih besar untuk
mengalami gangguan
metabolik awal yang
merupakan indikator
untuk berkembangnya
diabetes tipe 2 daripada
orang yang cenderung
bergerak.
Penelitian ini melibatkan 500 pria dan wanita usia 40an. Tim peneliti mengevaluasi total waktu yang
dihabiskan peserta untuk duduk selama seminggu
kemudian menghubungkannya dengan hasil tes
tingkat kimia dalam darah mereka yang terkait
dengan diabetes dan disfungsi metabolik. Hasil
penelitian menemukan bahwa wanita yang
menghabiskan waktu terlama duduk memiliki kadar
insulin dan protein C-reaktif serta bahan kimia yang
ada di jaringan lemak di perut, leptin dan interleukin
yang mengindikasikan peradangan.
Penelitian yang diterbitkan di American Journal of
Preventive Medicine, mengungkapkan bahwa
hubungan antara waktu duduk dan risiko diabetes
jauh lebih kuat pada wanita dibandingkan pria, tapi
mereka belum bisa menentukan mengapa hal
tersebut bisa terjadi. Pada saat duduk wanita lebih
cenderung makan cemilan dibanding laki-laki.
Dr Thomas Yates yang memimpin penelitian
mengatakan: "Studi ini memberikan bukti bahwa
duduk dalam waktu lama dapat merusak resistensi
insulin dan peradangan khususnya pada wanita.
Dampak negatif ini juga tidak dipengaruhi walaupun
wanita tersebut menjalani latihan rutin. Wanita yang
menjalani rekomendasi nasional olahraga rutin 30
menit setiap harinya namun lebih lama duduk setiap
harinya tetap berisiko diabetes.
'Oleh karena itu disarankan pada kaum wanita untuk
menghabiskan lebih sedikit waktu duduk menjadi
salah satu bentuk pencegahan penyakit kronis
seperti diabetes.
www.sciencedaily.com
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Hiperkalemia
Dr. Kristiana Fransisca
Dokter YGDI
Dokterku, saya mau tanya tentang hiperkalemi ..
Apa itu? Gejalanya apa?Berbahayakah?
Bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih
untuk jawabannya ya…
Hiperkalemia adalahkeadaan di mana konsentrasi
kalium darah atau serum >5 mEq/L darah. Kadar
kalium > 5,5 mEq/L membahayakan tubuh karena
akan mengganggu sistem listrik jantung sehingga
menyebabkan irama denyut jantung menjadi tidak
teratur bahkan dapat menyebabkan henti jantung.
Dengan demikian hiperkalemia bersifat mengancam
nyawa.
Penyebab :
1. Asupan tinggi kalium (potassium) dari makanan
2. Pengeluaran kalium menurun di ginjal
Gejala :
• Hiperkalemia ringan tidak memberi gejala
• Pada hiperkalemia berat dapat menimbulkan
jantung berdebar
• Biasanya rasa lemah, nafas terasa berat
Pencegahan :
• Hindari asupan makanan yang mengandung
kalium (potassium) tinggi seperti pisang dan
kelapa serta produknya
• Perendaman atau perebusan terlebih dahulu
terhadap bahan makanan yang akan dikonsumsi
Terapi :
• Dialisis
• Kation resin pengganti (membantu penyerapan
kalium di usus)

APA YANG KAMU TAHU
TENTANG GINJAL ?
Follow Sayang Ginjal untuk
nambah pengetahuan kamu
seputar ginjal
www.sayangginjal.org

GALERI DIATRANS

TRAINING BASIC LIFE SUPPORT/PERAWAT 18 FEBRUARI 2012

KELOMPOK DUKUNGAN KELUARGA
- 18 FEBRUARI 2012 /KOMPLIKASI PADA
GAGAL GINJAL
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