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Tidak banyak yang tahu bahwa Mei mewakili salah
satu bulan di dunia dimana perjuangan beberapa
orang yang perduli terhadap kesehatan dirayakan.
Dimulai dari penggiat peduli hipertensi yang
menjadikan tanggal 17 Mei menjadi Hari Hipertensi
Dunia, dilanjutkan dengan perayaan hari jadinya
Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia di tanggal 23
Mei dan di penghunjung bulan pada tanggal 31 Mei
ditutup dengan Hari Anti Tembakau Dunia. Setiap
tahunnya selalu ada tema yang berbeda dari setiap
perayaan yang diadakan. Dan hal ini semata-mata
untuk membuat dunia beserta isinya menjadi lebih
sadar dan perduli terhadap kondisi kesehatan.

Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia

Artikel utama edisi kali ini mengenai kaitan antara
hipertensi dan gagal ginjal. Kasus hipertensi terus
meningkat di Indonesia, hal ini sangat disayangkan
mengingat hipertensi merupakan salah faktor
utama resiko gagal ginjal. Peningkatan terjadi
penyakit hipertensi tidak memiliki tanda-tanda
yang jelas sehingga banyak orang cenderung tidak
memperdulikan. Dialife memberikan informasi
seputar apa itu hipertensi, mengenali gejala dan
mengontrol hipertensi serta kondisi piskologis
seperti stress yang berdampak pada hipertensi.
Pada bagian Jendela direktur Yayasan Ginjal
Diatrans Indonesia bercerita mengenai suka duka
YGDI yang telah berdiri selama 29 tahun. Artikel
menarik lainnya adalah keterkaitan antara rokok
dan gagal ginjal. Selama ini kita tahu bahwa rokok
berbahaya untuk ginjal tapi tidak tahu bagaimana
mekanismenya. Dialife mencoba menjelaskan
mengenai mekanisme kaitan antara rokok dan
penyakit ginjal.
Selain beberapa artikel diatas, rubrik tanya jawab
kembali hadir dengan tema susah buang air besar
dan penurunan kadar Hb pada pasien gagal ginjal.
Tema ini merupakan masalah umum dan sering
terjadi pada pasien ginjal. Tidak ketinggalan rubrik
gizi yang akan menyorot manfaat papaya terhadap
pasien gagal ginjal.. Selamat menikmati suguhan
kami…
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JENDELA

29 Tahun Pasang Surut YGDI
M. Farid Aguslemi

Hari sudah cukup larut di klinik dialisis YGDI ketika
seorang pasien yang baru saja selesai menjalani
tindakan cuci darah terlihat gelisah. Satu persatu
pasien shift 3 telah pulang sampai tinggal si pasien
tersebut masih duduk dengan wajah bingung. Seorang
petugas cleaning service YGDI pun menghampiri si
pasien untuk menanyakan mengapa tidak langsung
pulang. Ternyata si pasien mengaku tidak punya
ongkos untuk pulang ke rumah. Merasa berempati,
petugas cleaning service pun merogoh koceknya
memberi ongkos si pasien untuk pulang ke rumah

Biaya terapi pengganti ginjal yang tinggi hanya satu
dari sekian masalah yang penderita dan keluarganya.
Bagi YGDI membantu penderita gagal ginjal tidak
hanya berhenti dengan pelayanan cuci darah yang
murah karena apa artinya murah jika tidak mampu
memberi semangat hidup kepada pasien, Apa artinya
murah jika pasien tidak punya ongkos untuk pergi ke
klinik. Apa artinya murah jika tidak membawa kepada
peningkatan kualitas hidup pasien. Pelayanan
yang kami berikan juga mendorong secara positif
para pasien yang dibantu untuk meningkatkan
kualitas hidupnya. Beberapa cara lain seperti
mempublikasikan peringkat HB terbaik dan pemilihan
patient of the year merupakan “diatrans way” atau
cara unik YGDI menterjemahkan visi dan misi pendiri.

Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia , seperti yang
dicita citakan oleh pendirinya adalah untuk membantu
sesama penderita gagal ginjal agar jangan gagal
segalanya, baik gagal secara ekonomi, gagal secara
sosial, maupun gagal dalam kemandirian. Pendiri
yang semuanya penderita gagal ginjal menyadari
ruwetnya masalah begitu seseorang divonis gagal
ginjal. Sebuah pusat dialisis sebagai rumah kedua
bagi pasien yang tidak hanya tempat menjalani terapi
pengganti ginjal namun juga “terapi” untuk menggali
kembali semangat dan harapan hidup yang sempat
terkubur menjadi prioritas para pendiri. Butuh 4 tahun
idealisme itu akhirnya mempunyai wujud, berawal
dari sebuah mesin cuci darah yang numpang di
salah satu sudut ruang perawatan rumah sakit di
kawasan halim, akhirnya berdiri sebuah bangunan
mandiri bernama pusat dialisis moeljo pramono,
berkapasitas 180 pasien dengan jumlah mesin 23
buah. Dalam perjalanannya, ke 23 mesin - mesin
kemanusiaan itu hampir tidak pernah berhenti
bekerja, sampai-sampai pernah dijuluki pabrik HD.
Pasien daftar tunggu mengular panjang sementara
di tempat lain langka fasilitas yang terjangkau.
Pasien habis ongkos berobat tetap dilayani. Demi
mempertahankan Idealisme itu pula yang memaksa
yayasan untuk memindahkan lokasi klinik dari
halim ke bilangan jatiwaringin 20 tahun kemudian.

29 tahun bukan usia yang sebentar, terlebih untuk
organisasi nirlaba seperti YGDI. Selama kurun
waktu tersebut masa - masa pasang surut dilalui,
pengalaman baik dan buruk dialami. Pernah berada
di yang terdepan sebagai pusat dialisis di luar rumah
sakit terbesar dan termurah di Indonesia, sementara
di waktu yang berbeda sempat harus pinjam uang
untuk menutupi biaya operasional tatkala klaim gakin/
jamkesmas tidak juga cair selama 7 bulan. Pendingin
ruangan tidak selamanya dingin, terkadang pasien
mesti berkompromi dengan linen yang bolong.
Meski tidak selamanya berjalan mulus, namun
idealisme masih terkawal, 26 mesin kemanusiaan
di 2 klinik jatiwaringin dan rawa lumbu masih setia
(mesti terkadang ngadat) menemani sekitar hampir
200 pasien YGDI. Happy birthday diatrans...

Dalam rapat evaluasi bulanan, dilaporkan seorang
pasien yang belakangan menurun kondisinya
akibat yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalani
jadwal terapi 2x seminggu dan hanya pergi ke
klinik sesekali karena tidak ada biaya. Cross check
bagian administrasi menyatakan yang bersangkutan
sedang dalam proses pengurusan jamkesmas.
Pasien adalah tulang punggung keluarga dan harus
tetap mencari uang untuk membiayai terapi. Untuk
membantu agar pasien dapat tetap bekerja dalam
kondisi fit, YGDI memberikan special rate untuk
pasien dengan syarat yang bersangkutan harus tetap
mengikuti jadwal HD 2x seminggu tanpa membolos.
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ARTIKEL UTAMA

HIPERTENSI DAN
GAGAL GINJAL

Tekanan darah tinggi atau hipertensi selama ini dekat
dengan penyakit jantung, padahal hipertensi bersahabat dengan hipertensi. Saat ini hipertensi merupakan
faktor resiko nomor dua penyebab gagal ginjal stadium
lanjut setelah diabetes.
Prevalensi hipertensi di Indonesia 31,7 persen. Artinya, hampir 1 dari 3 penduduk usia 18 tahun ke atas
menderita hipertensi dan setiap tahunnya, 7 juta orang
di seluruh dunia meninggal akibat hipertensi. Tingginya jumlah penderita terkait dengan gejala penyakit hipertensi yang cenderung tidak terdeteksi sehingga diabaikan. Biasanya hipertensi baru diperhatikan ketika
penyakit lain telah muncul seperti gagal ginjal.

Apa itu Hipertensi ?
Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan penyakit darah tinggi adalah peningkatan abnormal tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Dalam keadaan normal, tekanan darah
sistolik (saat jantung memompakan darah) kurang dari
120 mmHg dan tekanan darah diastolik (saat jantung
istirahat) kurang dari 80 mmHg.
Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Perhi) membuat batasan bahwa yang disebut hipertensi adalah
keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140
mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 85 mmHg.
Tekanan darah disebut optimal bila berada pada kisaran 120 mmHg/70 mmHg.

Prevalensi Hipertensi di Indonesia

langsung bertahun-tahun sampai akhirnya penderita
(yang tidak merasa menderita) jatuh ke dalam kondisi
darurat dan terkena penyakit jantung, stroke, atau rusak ginjalnya. Komplikasi ini banyak berujung pada
kematian sehingga yang tercatat sebagai penyebab
kematian adalah komplikasinya.
Dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang
diselenggarakan Departemen Kesehatan juga dapat
terlihat sepak terjang penyakit ini sebagai pembunuh
yang tidak disadari. Hasil survey tahun 1972, penyakit
ini masih berada di urutan 11 sebagai pembunuh terbanyak. Namun 14 tahun kemudian yaitu tahun 1986
penyakit ini sudah berhasil menduduki urutan ke 3.
Sejak SKRT tahun 1992, kemudian 1995, lalu 2001,
posisinya telah mencapai urutan ke-1. Hanya dalam
tempo 20 tahun, dari urutan ke-11 melesat ke urutan
pertama dan bertahan sampai sekarang.
Tidak berhenti sampai disana, beberapa puluh tahun
lalu hipertensi dan berbagai komplikasinya lainnya
dikenal sebagai penyakit tua yaitu hanya menyerang
orang-orang tua (usia 50 tahun ke atas). Tetapi dalam
beberapa tahun terakhir banyak dijumpai kasus kematian mendadak, kelumpuhan, atau stroke yang menyerang orang-orang berusia muda (di bawah 50 tahun).
Dengan demikian, bukan tidak mungkin kalau beberapa puluh tahun kedepan orang muda (usia produktif) Indonesia sebagian besarnya terserang hipertensi
jika pencegahan dan peningkatan kesadaran tidak kita
mulai dari sekarang.

Gejala Hipertensi

Hipertensi memang dapat dikatakan sebagai pembunuh yang sering kali tidak disadari. Hipertensi umumnya terjadi tanpa gejala (asimptomatis). Sebagian
besar orang tidak merasakan apa pun, meski tekanan
darahnya sudah jauh di atas normal. Hal ini dapat ber-
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Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala; meskipun secara tidak sengaja
beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya
berhubungan dengan tekanan darah tinggi (padahal

ARTIKEL UTAMA
sesungguhnya tidak). Gejala yang dimaksud adalah
sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah
kemerahan dan kelelahan; yang bisa saja terjadi baik
pada penderita hipertensi, maupun pada seseorang
dengan tekanan darah yang normal.

▪

Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala berikut: sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan
menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan
pada otak, mata, jantung dan ginjal.
▪

Bagaimana Hipertensi dapat Merusak Ginjal?
Tekanan darah tinggi yang berkepanjangan membuat jantung bekerja lebih keras sehingga secara
perlahan-lahan akan merusak pembuluh darah di
sebagian tubuh. Di dalam ginjal terdapat jutaan pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai penyaring
guna mengeluarkan produk sisa darah. Jika pembuluh darah di ginjal rusak, maka kemungkinan ginjal akan rusak dan berhenti membuang limbah dan
cairan ekstra dari tubuh. Bila ekstra cairan di dalam
pembuluh darah meningkat, maka bisa meningkatkan tekanan darah.

▪
▪

Penyebab Hipertensi

▪

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Ada faktor penyebab tekanan darah tinggi yang tidak dapat Anda
kendalikan. Ada juga yang dapat Anda kendalikan
sehingga bisa mengatasi penyakit darah tinggi. Beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan antara
lain:
▪ Keturunan. Jika seseorang memiliki orangtua atau saudara yang memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan ia menderita
tekanan darah tinggi lebih besar. Statistik
menunjukkan bahwa masalah tekanan darah tinggi lebih tinggi pada kembar identik
daripada yang kembar tidak identik. Sebuah
penelitian menunjukkan bahwa ada bukti gen
yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi.
▪ Usia. Penelitian menunjukkan bahwa seraya
usia seseorang bertambah, tekanan darah
pun akan meningkat. Anda tidak dapat mengharapkan bahwa tekanan darah Anda saat
muda akan sama ketika Anda bertambah tua.
Namun Anda dapat mengendalikan agar jangan melewati batas atas yang normal.

▪
▪

Tips Mengontrol Tekanan Darah
Pada Gagal Ginjal
1. Konsumsi obat tekanan darah (tensi) secara
teratur
2. Jalani cuci darah secara rutin dan teratur
3. Pertahankan kenaikan berat badan dibawah
5% setiap kali cuci darah
4. Diet garam, kurangi makanan yang mengandung garam tinggi
5. Beberapa makanan yang dapat menurunkan
tekanan darah : buah zaitun, labu siam, daun
kumis kucing, dan papaya
6. Olahraga secara teratur

Faktor yang dapat dikendalikan antara lain :
▪

hipertensi ringan, orang dengan usia tua, dan
mereka yang berkulit hitam.
Kolesterol. Kandungan lemak yang berlebih
dalam darah Anda, dapat menyebabkan
timbunan kolesterol pada dinding pembuluh
darah. Hal ini dapat membuat pembuluh darah menyempit dan akibatnya tekanan darah
akan meningkat. Kendalikan kolesterol Anda
sedini mungkin. Untuk tips mengendalikan
kolesterol, silahkan lihat artikel berikut: kolesterol.
Obesitas. Orang yang memiliki berat badan
di atas 30 persen berat badan ideal, memiliki
kemungkinan lebih besar menderita tekanan
darah tinggi.
Stres . Stres dan kondisi emosi yang tidak stabil juga dapat memicu tekanan darah tinggi.
Rokok . Merokok juga dapat meningkatkan tekanan darah menjadi tinggi. Kebiasan
merokok dapat meningkatkan risiko diabetes,
serangan jantung dan stroke. Karena itu, kebiasaan merokok yang terus dilanjutkan ketika memiliki tekanan darah tinggi, merupakan
kombinasi yang sangat berbahaya yang akan
memicu penyakit-penyakit yang berkaitan
dengan jantung dan darah.
Kafein. Kafein yang terdapat pada kopi, teh
maupun minuman cola bisa menyebabkan
peningkatan tekanan darah.
Alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebihan
juga menyebabkan tekanan darah tinggi.
Kurang Olahraga. Kurang olahraga dan
bergerak bisa menyebabkan tekanan darah
dalam tubuh meningkat. Olahraga teratur
mampu menurunkan tekanan darah tinggi
Anda namun jangan melakukan olahraga
yang berat jika Anda menderita tekanan darah tinggi.

Garam. Garam dapat meningkatkan tekanan
darah dengan cepat pada beberapa orang,
khususnya bagi penderita diabetes, penderita
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KABAR DARI SEBERANG

ROKOK DAN
PENYAKIT GINJAL

Mekanisme lain dari rokok
dan kerusakan ginjal adalah
merokok dapat mempengaruhi peredaran darah
di tubuh. Merokok dapat
mengeraskan
pembuluh
nadi dan mengecilkan pembuluh darah , hal ini mengakibatkan peredarah daIndonesia merupakan negara dengan peringkat ke-3
rah ke ginjal terhambat sehingga ginjal tidak
jumlah perokok terbesar di dunia, bukan prestasi
yang membanggakan pastinya. Setiap tahunnya bekerja secara efektif.

jumlah perokok bukannya semakin menurun tapi
semakin meningkat. Dari data Kementrian Kes- Merokok juga meningkatkan tekanan darah.
ehatan diketahui bahwa saat ini jumlah perokok Jika seseorang sudah memiliki tekanan da-

laki-laki dengan usia di atas 15 tahun sudah rah tinggi, merokok hanyak akan semakin
mencapai 66 persen. Sedangkan perokok memperbruk. Perokok dengan tekanan darah tinggi meningkatkan resiko mereka untuk
perempuan empat persen.
terkena gagal ginjal tahap terminal. Perokok
Hal ini sangat disayangkan mengingat dari dengan diabetes juga memiliki resiko dua
sudut pandang manapun merokok selalu atau tiga kali lebih besar untuk menderita pemerugikan kesehatan. Konsumsi rokok den- nyakit ginjal.
gan kandungan nikotinnya dalam jangka waktu lama perlahan-lahan akan merusak organorgan penting dalam tubuh baik paru-paru,
kulit, jantung maupun ginjal.
Untuk seseorang yang belum memiliki penyakit tertentu saja rokok sudah berbahaya,
apalagi untuk orang yang sudah memiliki penyakit ginjal. Perokok yang memiliki penyakit
ginjal memiliki resiko pengecilan ginjal tiga kali
lebih besar disbanding non-perokok. Penelitian juga menemukan bahwa seseorang yang
merokok lebih dari 1 bungkus setiap harinya
meningkatkan resiko terkena gagal ginjal 51%
dibanding non-perokok.
Bagaimana sebenarnya mekanisme antara
penyakit ginjal kronis dan kebiasan merokok?
Penelitian yang dilakukan oleh American
Physiological Society menemukan untuk pertama kalinya bahwa sel-sel mesangial manusia (sel-sel yang berada didalam pembuluh darah ginjal) ternyata dilengkapi dengan
reseptor nicotin (nAChRs) α4, α5, α7, β2, β3,
β4, dan β5 yaitu sel yang berinteraksi dengan
nikotin dalam tembakau dan dapat berperan
aktif dalam perkembangan penyakit ginjal.
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SUDUT PSIKOLOGI

Stres dan
Hipertensi
Dwita Priyanti, M.Psi, Psikolog
Mitos yang terungkap dalam kalimat sehari-hari
seperti “jangan marah-marah nanti tensinya tinggi”
mungkin ada benarnya, tetapi apakah hubungan sebenarnya antara tekanan darah dan stres?.

Hubungan Stres dan Hipertensi

Sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan kaitan erat antara stres dan tekanan darah tinggi
kronis, meskipun begitu Hardinsyah dari Departemen
Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB mengungkapkan bahwa Orang yang mengalami stres
membawa risiko terkena hipertensi 1,2 kali lebih tinggi
dibandingkan dengan yang tidak mengalami stres.

untuk mengontrol stres yang anda alami, anda dapat
memilih salah satu dari beberapa cara dibawah ini :
1. Sederhanakan jadwal Anda. Jika anda tergolong
orang-orang yang sering terburu-buru maka buatlah
jadwal harian atau mingguan yang telah direncanakan
sebelumnya. Susun berdasarkan prioritas dan sediakan sedikit waktu untuk beristirahat diantara kegiatan anda yang padat.

Situasi stres dapat menyebabkan tekanan darah Anda
naik untuk sementara. Tubuh Anda memproduksi gelombang hormon saat Anda berada dalam situasi stres.
Hormon-hormon ini dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan jantung Anda untuk berdetak lebih cepat dan pembuluh darah Anda menyempit.

2. Tarik napas untuk bersantai. Melakukan usaha secara sadar untuk memperdalam dan memperlambat
pernapasan Anda dapat membantu Anda bersantai.

Tidak ada bukti bahwa stres dengan sendirinya menyebabkan jangka panjang tekanan darah tinggi.
Bisa jadi perilaku lain terkait dengan stres - seperti
makan berlebihan, minum alkohol dan kebiasaan
tidur yang buruk - menyebabkan tekanan darah
tinggi. Namun stres jangka pendek terkait peningkatan tekanan darah bisa menempatkan Anda pada
risiko terkena jangka panjang tekanan darah tinggi.

3. Olahraga rutin. Aktivitas fisik adalah stress buster
alam. Pastikan anda berkonsultasi dengan dokter
terlebih dahulu, terutama jika Anda telah didiagnosis
dengan hipertensu. Latihan tidak hanya mengurangi
stres, namun sebenarnya dapat menurunkan tekanan
darah sistolik Anda sebanyak 5 sampai 10 milimeter
air raksa (mm Hg).

Peningkatan tekanan darah berhubungan dengan
stres bisa dramatis. Tapi begitu stressor menghilang,
tekanan darah kembali normal. Namun, bahkan paku
sementara dalam tekanan darah - jika terjadi cukup
sering - bisa merusak pembuluh darah, jantung dan
ginjal dengan cara yang sama untuk hipertensi kronis.
Selain itu, jika Anda bereaksi terhadap stres dengan
merokok, minum alkohol terlalu banyak atau makan
makanan yang tidak sehat, Anda meningkatkan resiko
tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke.

4. Cobalah yoga dan meditasi, Yoga dan meditasi
tidak hanya dapa memperkuat tubuh Anda dan
membantu Anda rileks, tetapi juga dapat menurunkan
tekanan darah sistolik Anda dengan 5 mmHg atau
lebih.
5.Tidur yang cukup. Kurang tidur dapat membuat masalah Anda tampak lebih buruk dari yang sebenarnya.

Manajemen stress dan penurunan tekanan darah

6.Ganti cara anda memandang masalah. Ketika
berhadapan dengan masalah, cobalah melihat dari
sudut pandang lain sehingga anda bisa melihat lebih
jelas masalah yang anda alami dan tidak terpengaruh
emosi. Bila perlu ajak orang lain untuk berdiskusi.

Mengurangi stres mungkin tidak secara langsung dapat
menurunkan hipertensi kronis, namun dengan pengelolaan stres yang baik dapat membantu tekanan darah
anda lebih terkontrol. Terdapat berbagai macam cara
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CERITA PASIEN

HB DAN ALBUMIN
“TERJUN BEBAS”
Tuti Korina
Pasien Hemodialisa YGDI
Tulisan ini murni pengalaman pribadi, tidak dimaksudkan untuk promosi suatu produk tertentu. Saya
bukanlah seorang dokter dan bukan pula seorang pai sekarang saya masih menjalankan terapi di
ahli gizi, semata-mata hanyalah seorang pasien atas, meskipun jumlah telur dan kapsulnya agak
saya kurangi. Ternyata hasil lab terakhir cukup
hemodialisa yang pernah mengalami hal di atas.
menggembirakan, bukan saja kadar albumin saya
Bermula awal Februari 2012 yang lalu. Seminggu yang meningkat, tapi kadar Hb saya juga meningsetelah dirawat di rumah sakit, kondisi saya be- kat ke angka 12,1.
lum membaik, malah pemeriksaan laboratorium Tips dan trik:
1. Konsumsi putih telur (disarankan telur
menunjukkan hasil yang mengejutkan. Hb saya
ayam kampung) ternyata bagus untuk me“terjun bebas” sampai di angka 4,6. Sesuatu yang
ningkatkan atau mempertahankan Hb dan
saya sangat tidak harapkan. Ini sekalinya saya
Albumin. Agar olahan putih telur menarik
mengalami hasil Hb yang sedemikian rendah
untuk disantap, coba diolah dengan berb(setelah kurang lebih 10 th menjalani terapi heagai variasi, misalnya: didadar atau orak
modialisa). Secara terpaksa saya harus menjalani
arik (dengan ditambah irisan daun bawang,
transfusi, meskipun saya biasanya akan menolak
wortel, daging atau ayam cincang), sambal
transfusi. Setelah transfuse beberapa kantong
goreng (ditambah ati ampela), semur (ditakhirnya kadar Hb saya bisa naik ke angka 9,7.
ambah kentang atau daging), sosis solo (isi
Persoalanya sekarang adalah bagaimana ya sudaging atau ayam cincang), dll
paya bisa mempertahankan Hb tersebut atau ka2.
Jenis ikan tertentu seperti patin, gabus
lau bisa menaikkannya lagi?
atau lele ternyata juga bagus untuk dikonsumsi. Namun sayangnya tidak banyak
Belum sempat saya memikirkan cara yang tepat
dari kita yang menyukai ikan sebagai menu
untuk persoalan di atas, ternyata kadar albumin
makannya. Oleh karena itu kapsul albumin
saya ikut-ikutan “terjun bebas” sampai ke angka
bisa menjadi salah satu alternative peng2,1 (angka rujukan min 3,5). Dari informasi yang
ganti ikan. Kapsul albumin sendiri berisi
saya peroleh untuk memulihkan kadar albumin
ekstrak ikan gabus dan kalau dikonsumsi
bisa dengan cara memasukkan cairan infuse albuteratur bisa membantu meningkatkan atau
min. Di kepala saya langsung terbayang angka nol
mempertahankan Hb atau Albumin ke anyang banyak yang harus saya rogoh dari kantong
gka normal.
saya. Alamak mahal bener harganya, terus terang
3. Agar kadar Hb atau Albumin tidak ‘kecolonrasanya saya tidak mampu. Akhirnya saya bernegan’ turun drastis, seringlah cek laboratogosiasi dengan dokter untuk menggunakan cara
rium dan untuk penanganan lebih lanjut
yang konvensional saja alias yang tidak banyak
selalu konsultasikan dengan dokter. Tamerogoh kantong. Akhirnya saya sepakat untuk
karan telur maupun kapsul albumin untuk
menjalani terapi ala Ade Rai, mengkonsumsi putiap-tiap orang berbeda, jadi konsultasikan
tih telur minimal 6 butir setiap hari. Sebagai supleterlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi
mennya saya juga harus mengkonsumsi kapsul
anda
albumin (saya sebut saja produknya VipAlbumin
atau Pujimin) sebanyak 6 butir per hari. Setelah
10 hari melakukan terapi di atas, puji Tuhan kadar Itu tadi sekelumit pengalaman nyata dari seorang
albumin saya mulai merangkak naik ke angka 3,3 pasien hemodialisa di YGDI. Semoga bermanfaat
(memang masih di bawah angka rujukan). Sam- bagi para pembaca sekalian.
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SUDUT GIZI

PEPAYA
SI BUAH
EMAS
Syarief Darmawan,M.Kes
Pepaya lagi, pepaya lagi. Bosen juga kalau buah
yang hanya boleh dimakan hanya pepaya. Kenapa ya, hanya buah pepaya yang boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang cuci darah?.

hingga pepaya aman untuk dikonsumsi karena serat pepaya membawa kalium keluar melalui feses.
Selain itu, serat dalam pepaya juga dapat membantu dalam proses buang air besar bagi teman-teman yang melakukan cuci darah, serat
dalam pepaya juga membantu menghilangkan
‘plak’ lemak dalam pembuluh darah, sehingga kesehatan jantung dapat lebih terjaga.

Bagi teman-teman yang cuci darah sangat
disarankan untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi buah-buahan karena di dalamnya
ada kalium yang dapat menyebabkan sesak nafas. Diantaranya pisang dan belimbing. Satu lagi keuntungan pepaya, pepaya mengandung
vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat
besi yang dikonsumsi melalui bahan makanan lain.
Mengapa Pepaya Aman?
Nah, dari sekian keuntungan yang dapat diperoleh
Untuk pepaya, apa juga aman dari kalium ? secara dari mengkonsumsi serat bagi teman-teman yang
komposisi, kandungan kalium pepaya termasuk menjalani cuci darah, jangan ragu lagi untuk mengkategori yang sedang, bukan yang sedikit. Teta- konsumsi pepaya demi menjaga kesehatan dan
pi dalam pepaya terdapat jenis serat yang dapat kualitas hidup teman-teman. Selamat mencoba.
mengikat semua kalium yang ada dalam dirinya, se-
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GALERI DIATRANS

DIATRANS KIDNEY AWARENESS
ROADSHOW
“show kidney some love”

Angka penderita gagal ginjal di Indonesia mencapai
70 ribu lebih. Dari data di beberapa pusat nefrologi
di Indonesia diperkirakan insidens dan prevalensi
penyakit ginjal kronik masing-masing berkisar 100 150/ 1 juta penduduk dan 200 - 250/ 1 juta penduduk.
(Rahardjo, 1996). Penelitian WHO (1999) memperkirakan di Indonesia akan mengalami peningkatan penderita gagal ginjal antara tahun 1995 – 2025 sebesar
414%. Peningkatkan ini sangat disayangkan karena
sebenarnya PGK dapat dicegah dan dideteksi dini
jika masyarakat mempunyai kesadaran mengenai
pentingnya ginjal terhadap kesehatan.
Kesadaran untuk menjaga fungsi ginjal belum menjadi prioritas bagi masyarakat, hal ini disebabkan
pada keterbatasan media informasi, komunikasi, dan
edukasi akan penyakit yang disebut juga sebagai silent killer ini. Sementara di luar sana, masyarakat selalu terancam untuk menjadi penderita gagal ginjal di
tengah kesibukannya.

Menyikapi hal ini, Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YGDI) tergerak untuk melakukan aksi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit
ginjal. Aksi ini dilakukan sepanjang tahun 2012 dan
diberi nama “Diatrans Kidney Awareness Roadshow
” dengan tema “Show Kidney Some Love”. Kegiatan
ini meliputi pemberian informasi edukatif seputar ginjal
melalui media sosial diantaranya : website sayangginjal.org ; facebook dan twitter “sayangginjal”. Selain itu
YGDI juga melakukan penyuluhan di sejumlah tempat.
Di awal tahun 2012 ini tepatnya di bulan Maret YGDI
melakukan penyuluhan dan pengecekan laboratorium
ginjal di Universitas Paramadina dan PT. Medco. Antusiasme peserta penyuluhan sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan ketika penyuluhan
berlangsung. Banyak peserta yang tidak menyadari
bahwa gaya hidup yang mereka jalani sehari-hari
beresiko terhadap kesehatannya terutama ginjal dan
pencegahan terhadap penyakit ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit dilakukan.
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JOIN WITH US..

Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia membuka kesempatan bagi anda yang
memiliki potensi pada bidang-bidang tersebut dibawah ini :
PERAWAT
Pria/Wanita , Usia 21 - 30 tahun
Min D3 Keperawatan, memiliki sertifikat Hemodialisa
Memiliki pengalaman di ruang hemodialisa, min 1 tahun
Bersedia ditempatkan di Bekasi dan Jatiwaringin
Kirimkan lamaran ke :
Jl. Raya Jatiwaringin No. H-3 Jakarta Timur 13620
atau email ke
flantinoh@yahoo.com
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KONSULTASI

Susah BAB dan
Penurunan Kadar Hb
Mengapa pasien cuci darah sering mengalami
susah buang air besar?
Dalam istilah medis sulit buang air besar disebut juga dengan
konstipasi. Terdapat beberapa penyebab susah buang air besar
pada pasien yang menjalani cuci darah, antara lain :
1. diet yang kurang serat
2. konsumsi obat-obatan seperti : kalsium karbonat.
3. Gangguan atau abnormalitas pada saluran cerna,
4. Usia lanjut
5. Immobilitas penyakit gagal ginjal kronis yang mempengaruhiorgan tubuh lain yang secara tidak
langsung menyebabkan sulit buang air besar.
Untuk penanganan sulit buang air besar, biasanya yaitu dengan pemberian obat pencahar dan konsumsi makanan yang mengandung serat. Buah yang banyak mengandung serat dan aman untuk pasien
ginjal adalah papaya.

Mengapa pasien gagal ginjal kronis selalu mengalami penurunan Hb (hemoglobin) walaupun sudah transfuse ?
Ginjal yang rusak akan mempengaruhi salah satu fungsi ginjal dalam memproduksi hormon.
Oleh karena itu pasien gagal ginjal kronis biasanya akan mengalami penurunan produksi hormon
Eritropoitin yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan hemoglobin.
· Ketidakcukupan zat besi dalam tubuh
· Kadar protein yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
· Ketidakcukupan zat besi dalam tubuh
· Ketidakcukupan asam folat dan B12
· Kelelahan yang berlebihan (tidur yang kurang dan aktivitas terlalu berat)
· Hal lain yang menjadi penyebab penurunan kadar hemoglobin pada pasien gagal ginjal kronis
adalah pendarahan.
· Stres
Untuk penanganan penurunan Hb :
· Minum obat asam folat dan B12 secara teratur
· Pemberian eritropoitin buatan
· Pengaturan aktivitas
· Konsumsi makanan seperti : hati ayam
· Konsultasi manajemen stress
·

Kuis Sayang Ginjal
Sudah berapa tahun Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YGDI) berdiri ?:
a. 27 tahun
b. 28 tahun
c. 29 tahun
Jawaban dikirim melalui SMS ke nomor: 082168721318 selambat-lambatnya 30 April
2012
Untuk menjawab ketik: NAMA (spasi) JAWABAN (spasi) ALAMAT LENGKAP
Jawaban yang benar akan diundi dan 3 pemenang akan mendapatkan hadiah
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Pemenang
Edisi bulan lalu
1. Nurlia Fariani 08211401****
2. Mujianto 0898808****
3. Zulkifli 08521855****

