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Salam Redaksi

Tanpa terasa ternyata kita telah memasuki lagi bulan suci di tahun 2013, bulan
Ramadhan. Sesuai tradisi, dialife akan
menampilkan tulisan yang menjadi panduan pembaca khususnya yang menjalani hemodialisis dalam berpuasa.
Di edisi kali ini Dialife juga menampilkan
sejumlah kegiatan yang menjadi tanda
Hari Jadi YGDI yang ke 30.
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Di sudut medis, terdapat pembahasan
mengenai topik berat badan interdialisis.
Yang menjadi panduan bagi pembaca
agar memahami kenapa kita harus mengontrol kenaikan berat badan. Di sudut
gizi terdapat mengenai manfaat dan bahaya dari konsumsi
vitamin C. Dan di sudut psikologi ada
pembahasan mengenai cara-cara untuk
mengatasi sepi di usia senja.
Selamat menikmati

Kritik & Saran

Dialife selalu terbuka untuk berbagai kritik
dan saran dari para pembacanya.
Anda dapat mengirimkan pendapat anda ke :

redaksi.ygdi@gmail.com
sayangginjal
Pemimpin Redaksi - M. Farid Aguslemi
Sekretaris Redaksi - Dwita Priyanti
Kontributor :
Syarief Darmawan, M.Kes
dr Kristiana Fransisca
dr Indri Widya Suryani
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Membangun
Harapan
Baru
“Menjadi
Pengusaha”
“Ketika satu pintu tertutup maka pintu lain akan terbuka... kadang kita terlalu lama terpaku di depan pintu
tertutup itu.”
Terdiagnosa sakit yang juga mengakibatkan kehilangan pekerjaan menghadapkan Anda dengan beberapa tantangan
seperti kehilangan pendapatan, identitas profesional, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Karena itu, ada banyak
pertanyaan yang harus Anda jawab, bagaimana mengatur
keuangan, kapan dan bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan yang lain, bagaimana Anda mendukung keluarga,
dan lain-lain.
Hal terberat dari kehilangan pekerjaan adalah memanajemen sikap positif. Wajar jika Anda merasa sakit hati, sedih,
atau marah saat Anda kehilangan pekerjaan. Tetapi kabar
baiknya adalah ada banyak hal yang bisa Anda lakukan
untuk mengontrol diri Anda dan situasi di sekitar Anda.
Mulailah menerima kenyataan, pasti ada hikmah baik di
balik semua kejadian, berbaik sangka pada Allah dan mari
menatap masa depan, tidak ada salahnya mencoba berwirausaha, berikut adalah tips:
Pertama, bicarakan dengan anggota keluarga dan atau
teman Anda mengenai keinginan Anda untuk berwirausaha.
Minta mereka untuk tetap mendukung Anda dan memberikan semangat secara penuh. Jika masih memiliki orang tua
mintalah doa restu mereka. Niatkan dalam hati sertakan
dalam doa.
Kedua, tentukan fokus Anda, tuliskan apa yang menjadi keahlian selama Anda bekerja, atau hobi, minat (walau belum
memiliki keahlian) atau bahkan cari tau apa yang Anda dan
lingkungan Anda perlukan dan Anda mampu melakukannya. Ayo tuliskan dulu, jangan pikirkan bagaimana mengerjakannya nanti, lakukan berulang sampai Anda menemukan
ide yang paling pas dan menggerakkan Anda.

Ketiga, cari teman-teman baru. Salah satu cara terbaik
untuk mempelajari wirausaha adalah dengan berteman
dengan sejumlah pengusaha. Tidak musti berteman
dengan pengusaha yang kaya, tetapi bertemanlah dengan
pelaku usaha yang biasa di mana dia bekerja untuk dirinya
sendiri. Mulai dengan bergaul dengan pengusaha yang
dekat dengan tempat tinggal Anda. Itu bisa membantu menciptakan pemikiran, “Jika mereka bisa, maka saya juga.”
Cari pengusaha yang bisa dijadikan panutan.
Keempat Mana modalnya? Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam wirausaha. Tabungan bisa menjadi
sumber utama. Boleh pertimbangkan meminjam dari teman
atau kerabat, kecuali jika Anda khawatir hubungan dengan
mereka berpotensi menjadi rumit. Anda juga dapat mengajukn proposal usaha anda untuk mendapatkan bantuan
pinjaman modal.
Kelima, fleksibel dan berani gagal. Kadang sebuah bisnis
dimulai dari sebuah ide, yang dalam perjalanannya mungkin Anda perlu menyesuaiakn dengan minat dan kebutuhan
konsumen. Jangan takut gagal, memulai usaha berarti
memulai petualangan baru dalam perjalanan hidup Anda.
Bila gagal, iklaskan coba lagi dan catat apa saja kesalahan
yang Anda lakukan sebagai modal belajar Anda.
Keenam, tawakal selalu yakin dan tak pernah ragu“Dan
barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah
akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq: 3)
Saat kita telah berdo’a, dan bertawakkal kepada Alloh,
maka jangan pernah ragukan hasilnya, karena yakinlah,
Alloh telah mempersiapkan rizki untuk kita. Burung tak
pernah ragu saat terbang, dia selalu yakin bahwa, disana
ada harapan, yang telah dipersiapkan oleh Alloh.”Sungguh,
seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar
tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki
burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.”
(HR. At-Tirmidzi).

oleh : Deasy Wulan
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30 tahun

Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia
Alhamdulillah, tidak terasa Yayasan Ginjal Diatrans
Indonesia sudah menginjak usia 30 tahun. Jika dilihat
dari perkembangan manusia bukan usia yang muda
lagi. 30 tahun sering dianggap sebagai usia yang sudah cukup dewasa dan matang sehingga tantangan
yang dihadapi juga semakin meningkat. Perjuangan
untuk mengembangkan maupun memperbaiki pelayanan kepada sejumlah sahabat yang menjalani cuci
darah terus harus dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita awal pendirinya.
Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, seperti yang dicita citakannya oleh pendirinya adalah untuk membantu sesama penderita gagal ginjal agar jangan
gagal segalanya baik gagal secara ekonomi, sosial,
maupun dalam kemandirian.
Pendiri yang semuanya penderita gagal ginjal menyadari rumitnya 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 berderet panjang sementara di tempat lain langka fasilitas
yang terjangkau. Pasien habis ongkos berobat tetap
dilayani. Demi mempertahankan idealism itu pula yang
memaksa yayasan untuk memindahkan lokasi klinik
dari halim ke jalan jatiwaringin 20 tahun kemudian.
“Quality of Life Comes First” adalah moto yang selalu
mengikuti YGDI selama 30 tahun ini. Dalam memberikan pelayanan YGDI selalu berusaha mengedepankan
kualitas. Sebagai klinik cuci darah tidak hanya sekedar
menerima pasien menjalani cuci darah kemudian pulang. YGDI ingin menjadi salah satu fasilitas cuci darah
dimana pasien maupun karyawan menganggap YGDI
sebagai rumah kedua. Perasaan nyaman selayaknya
di rumah sendiri adalah target dari pelayanan. Hal ini
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berdasar pada keberhasilan treatment hemodialisis
tidak hanya bergantung pada kondisi fisik tetapi juga
psikologis, sosial dan spiritual.

Harapan di Usia 30 Tahun
Di usia 30 tahun ini YGDI akan menjalankan sejumlah
cara guna mencapai harapannya dalam peningkatan
kualitas pelayanan. Cara pertama adalah mencanangkan 4 nilai dasar yang menjadi acuan karyawan YGDI
dalam bertindak maupun berprilaku diantaranya integrity, compassion, team work dan happiness.
Diharapkan dengan adanya nilai-nilai tersebut setiap
karyawan mempunyai acuan dalam bekerja sehingga
terpacu untuk meningkatkan kualitasnya dalam
bekerja.
Rencana kedua yang ingin diwujudkan YGDI guna meningkatkan mutu pelayanan adalah dengan ikut serta
dalam sertifikasi ISO di akhir tahun nanti. Hal ini dilakukan agar YGDI mempunyai suatu standar dalam
pelayan dan memiliki bukti sehingga semakin terdorong untuk tetap mempertahankannya.
Di usia 30 tahun ini, rencana ketiga yang akan segera
diwujudkan YGDI di pertengahan tahun yaitu membuka Cabang Klinik YGDI ke-3 bekerja sama dengan
RS. Ibnu Sina yang berada di kawasan Grogol- Jakarta
Selatan. Klinik ini nantinya akan memiliki 10 bed dan

Kegiatan Ultah YGDI
mesin hemodialisis dengan pelaksanaan 3 shift di setiap harinya (senin – jumat).
Perayaan hari jadi YGDI yang ke 30 ini dilakukan sedikit lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Perayaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan secara berurutan. Di tanggal 24 Mei 2013 YGDI mengundang sejumlah anak yatim dalam rangka acara
syukuran atas hari jadi YGDI yang ke 30. Kegiatan diisi dengan pembekalan dari ustadz, edukasi kepada
anak yatim mengenai pentingnya menjaga kesehatan
ginjal dan doa bersama.
Acara kedua yaitu acara syukuran di tanggal 27 Mei
2013 yang dilakukan dengan seluruh karyawan. Kegiatan diisi dengan acara makan bersama dan sosialisasi dari 4 nilai dasar yang harus dipegang oleh setiap karyawan. Acara ketiga dari tanggal 23 – 25 Mei
2013 YGDI membagi kebahagiaan Hari Jadi dengan
pasien yaitu melalui pemberian makan sehat kepada
setiap pasien.
Acara terakhir yaitu di tanggal 9 Juni 2013 pelaksanaan acaran gathering seluruh karyawan di area
outbond Talaga Cikeas, Sentul Bogor. Selain sebagai
acara rekreasi, kegiatan outbond diisi dengan sejumlah pelatihan dipandu oleh trainer dengan tujuan
meningkatkan kerjasama, leadership, dan berbagai
aspek lain guna meningkatkan pelayanan dalam
bekerja.

oleh : Dwita Priyanti
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Berat
Interdialisis
Interdyalisis Weight Gain / IDWG

oleh : dr. Kristiana Fransisca

Tanya :
Dok, hari ini kenaikan berat badan saya 4 kg
setelah pulang HD kemarin.. Terlalu banyak ya,
Dok.. Habis cuaca panas sekali sih.. Tidak kuat
saya menahan haus..
Itulah pernyataan yang sering dilontarkan
pasien-pasien saat jadwal HD berjalan. Memang cuaca yang panas dan aktivitas, tempat
kerja serta lingkungan yang kurang mendukung
membuat mereka minum di luar kontrol dari kenaikan berat badan yang dianjurkan dokter antar dua waktu dialisis.
PGK semakin menarik perhatian dan makin banyak
dipelajari, karena makin banyak pasien yang mengalami tahap gagal ginjal terminal, masih mampu
bertahan dan menjalani aktivitas hidup dengan cukup baik.Chronic Kidney Disease (CKD) atau penyakit ginjal kronis (PGK) adalah suatu kumpulan gejala
klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang
bersifat menahun, berlangsung lambat namun pasti,
serta bersifat menetap dan tidak dapat kembali secara normal.
Gagal ginjal terminal (end stage renal disease/ESRD)
atau penyakit ginjal tahap akhir (PGTA) adalah penyimpangan progresif fungsi ginjal yang tidak dapat
pulih (ireversibel) di mana kemampuan tubuh untuk
mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuh dan cairan serta elektrolit mengalami kegagalan yang mengakibatkan uremia (kadar ureum tinggi
dalam darah) yang memerlukan tindakan dialisis
(hemodialisis / HD atau dialisis peritoneal) atau transplantasi ginjal.

IDWG adalah pertambahan berat badan pasien di
antara dua waktu dialisis. Penambahan ini dihitung
berdasarkan berat badan kering (dry weight) pasien,
yaitu berat badan post dialisis setelah sebagian besar
cairan dibuang melalui proses UF (ultrafiltrasi) pada
saat setelah HD, berat badan paling rendah yang
dapat dicapai pasien ini seharusnya tanpa disertai
keluhan dan gejala rendahnya tekanan darah. IDWG
disebabkan oleh ketidakmampuan fungsi ekskresi
ginjal, sehingga berapapun jumlah cairan yang diasup pasien, penambahan berat badan akan selalu
ada. Dengan kata lain penambahan berat badan sebanyak 0 (nol) cc bisa dikatakan tidak mungkin terjadi.
Pengelolaan cairan pada pasien dialisis tergantung
pada perhitungan berat badan kering pasien. IDWG
yang dapat ditoleransi oleh tubuh adalah tidak lebih
dari 1,0-1,5 kg atau tidak lebih dari 3 % dari berat
kering.
Yetti (2001) mengelompokkan pertambahan berat
badan di antara dua waktu dialisis menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. penambahan < 4 % adalah penambahan
ringan
2. penambahan 4 - 6% penambahan rata-rata
3. penambahan > 6% merupakan penambahan bahaya
Sedangkan Price dan Wilson (1995) mengelompokkan penambahan berat badan menjadi:
1. penambahan 2% adalah penambahan
ringan
2. penambahan 5% adalah penambahan sedang
3. penambahan 8% adalah penambahan berat
Jadi misalkan seorang pasien dengan berat
badan kering yang sudah ditentukan adalah 60
kg maka 4% nya adalah 2,4 kg. Jadi bila pasien
datang dengan berat badan sebelum HD adalah
62 kg maka IDWGnya <4% (penambahan ringan),
namun bila lebih atau sama dengan 62,4 kg maka
risiko kompikasi dan tingkat kematian akan bertambah.
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Faktor kepatuhan pasien dalam menaati jumlah konsumsi cairan menentukan tercapainya berat badan
kering yang optimal disamping faktor lain yang kemungkinan dapat meningkatkan IDWG di antaranya
adekuasi (kecukupan) pelaksanaan hemodialisis
yaitu : lama tindakan hemodialisis, kecepatan aliran
hemodialisis, ultrafiltrasi, cairan dialisat yang digunakan ,dll.

Dampak IDWG diatas 4.8%
Menurut Pace (2007), IDWG melebihi 4.8% (masukan cairan berlebih) akan :
1. meningkatkan kematian meskipun tidak
dinyatakan besarannya.
2. pencetus tingginya tekanan darah predialisis Penambahan nilai IDWG yang terlalu tinggi akan dapat menimbulkan efek
negatif terhadap keadaan pasien, diantaranya
3. hipotensi (rendahnya tekanan darah),
4. kram otot, hipertensi (tekanan darah
tinggi)
5. sesak nafas
6. mual dan muntah
7. bengkak tungkai dan lengan, serta ascites
(cairan di dalam perut)
8. makin rendah tingkat keselamatan, semakin
membahayakan kondisi yang ada

Berat Badan Kering

Dry weight (berat badan kering) merupakan berat
badan yang ideal pasca dialisis setelah semua kelebihan cairan yang ada dibuang. Karakteristik pasien
yang telah mencapai berat badan kering adalah tidak
dijumpainya tanda-tanda bengkak (edema). Berat
badan kering pasien dapat ditetapkan berdasarkan
percobaan trial and error dan idealnya dievaluasi 2
minggu sekali.
IDWG dianggap sebagai ukuran kepatuhan pasien
yang menjalani terapi hemodialisis, berhubungan
dengan status gizi, tekanan darah pasien hemodialisis, komplikasi jangka pendek dan panjang.

Garam (natrium chlorida) dan masukan cairan selama periode dua waktu HD adalah penyebab paling
utama untuk IDWG. Biasanya natrium dari asupan
makanan adalah faktor yang merangsang rasa haus
paling banyak. Berkaitan pula seperti konsentrasi natrium dalam cairan dialisis, infus, larutan garam selama hemodialisis, terutama pada menit akhir, fungsi
ginjal yang tersisa, atau hiperglikemia (kadar gula
darah yang tinggi) pada pasien diabetes.
IDWG biasanya cukup konstan untuk setiap pasien,
dan dipengaruhi oleh faktor gizi, faktor lingkungan,
dan tingkat perawatan diri. Namun demikian, peningkatan pada periode akhir interdialisis, dan
mengalami beberapa variasi antara periode yang
berbeda terdapat data yang menunjukkan peningkatan IDWG.
Tekanan darah tinggi merupakan komplikasi yang
umum pada pasien hemodialisis yang merupakan
komplikasi yang rumit. Keluarnya volume cairan dari
sel adalah penyebabnya, dan ini tergantung banyaknya peningkatan IDWG. Dalam penelitian terbaru
dengan 5.369 pasien, menunjukkan bahwa IDWG
lebih besar terjadi pada pasien yang tidak menaati
penatalaksanaan dialisis. Data lain juga menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi dikaitkan dengan
hipertrofi ventrikel kiri (pembengkakan jantung
sebelah kiri) , yang merupakan faktor risiko lain terkait tekanan darah tinggi.
Pembatasan asupan cairan sampai 1 liter per hari
penting guna mengurangi risiko kelebihan volume
cairan antara waktu dialisis. Penderita CKD yang
tidak mematuhi pembatasan cairan dapat
mengalami kematian dini.
Manajemen pembatasan asupan cairan dan makanan akan berdampak terhadap penambahan berat
badan di antara dua waktu dialisis. Pembatasan
cairan merupakan hal yang sangat kurang dipatuhi
dalam manajemen diri pasien CKD.
Penambahan berat badan di antara dua waktu dialisis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: lingkungan, gizi, perilaku, fisiologis, dan psikologis (Hwang,
Wang, & Chien, 2007; Sarkar, Kotanko, & Levin,
2006).
Kamyar dan Kalantar (2009) dari Harold Simmons
Pusat Penelitian Penyakit Ginjal dan Epidemiologi di
Universitas California di Los Angeles, menemukan
bahwa 86% dari pasien yang menjalani hemodialisis
memiliki berat badan interdialisis lebih dari 1,5 kg.
Selain itu didapatkan data bahwa pasien yang memiliki berat badan interdialisis antara 1,5 - 2,0 kg
berpotensi 25% peningkatan risiko kematian dan
pasien yang memiliki berat badan interdialisis lebih
dari 4,0 kg berpotensi 28% peningkatan risiko kematian. Sedangkan pasien yang memiliki berat badan
interdialisis di bawah 1,5 kg berpotensi 26% - 33%
penurunan risiko kematian.
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Tips Mengurangi Rasa Haus
Timbulnya efek negatif dari penambahan berat badan di antara
waktu dialisis akan mempengaruhi kualitas hidup pasien CKD,
hingga timbulnya kematian seperti yang diungkapkan para
peneliti di atas.
Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia yang
berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membuang racun,
membawa zat gizi masuk ke dalam sel, mempertahankan
kelembaban kulit, dan sebagainya.
Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, kelebihan asupan
cairan akan menyebabkan bengkak pada bagian tubuh, karena ketidakmampuan ginjal mengeluarkan cairan. Oleh karena
itu dilakukan hemodialisis (cuci darah) dan pembatasan
asupan cairan. Rasa haus memang merupakan masalah yang
sering dijumpai pada pasien hemodialisis dengan pembatasan
cairan.
ü

ü

ü

Hindari makanan dengan rasa asin dan pedas.
Lakukan pembatasan asupan garam dalam makanan sehari-hari (biasanya sekitar 3 gram/hari). Rasa
asin dan pedas akan meningkatkan rasa haus.
Biasakan untuk membaca label kandungan zat
gizi pada makanan yang dibeli agar bisa diketahui
berapa kandungan garam dalam makanan tersebut,
seperti pada saus kecap, sosis, bakso dan lain-lain.
Makanlah buah dan sayur sesuai dengan jumlah
yang sudah ditentukan oleh dokter dalam perencanaan diet sehari-hari, karena pada pasien hemodialisis dengan kadar kalium yang cukup tinggi, sayur
dan buah juga harus dibatasi dan diolah dengan
cara tertentu.
Lakukan perencanaan dan pembagian cairan
yang akan dikonsumsi dalam sehari, misalnya
jika dibatasi 1000 ml/hari dapat dibagi dalam 6
kali minum dengan pembagian: sarapan sekitar
150 ml, snack pagi 100 ml, makan siang 250
ml, snack sore 100 ml, makan malam 150 ml,
dan snack malam 100 ml. Sisanya sekitar 150 ml
didapat dari makanan, baik berupa sayuran, buahbuahan, sup, snack, dan lain sebagainya.

ü

Minumlah cairan yang sudah didinginkan atau
sudah dimasukkan es agar dapat membantu menimbulkan rasa sejuk di dalam mulut. Namun jumlah
es yang dimasukkan tetap harus diperhitungkan
sebagai jumlah cairan yang dikonsumsi.

ü

Saat minum obat gunakan sedikit air. Sebaiknya
obat diminum setelah makan, sehingga jumlah
cairan yang sudah direncanakan pada saat makan
juga cukup digunakan untuk minum obat.

ü

Gunakan gelas yang kecil saat minum.

ü

Tanyakan pada dokter yang merawat, apakah obatobat yang diberikan akan menimbulkan efek samping
berupa rasa kering pada mulut.

ü

Untuk mengurangi rasa kering di mulut, sikatlah gigi,
kumur-kumur (menggunakan botol yang berisi air
dingin yang sudah dicampur dengan daun mint dan
diberikan secara spray, dimana banyaknya cairan yang
digunakan tetap diperhitungkan dalam jumlah cairan
yang dikonsumsi), menghisap permen dengan rasa
lemon (lemon dapat merangsang pengeluaran air liur
sehingga membantu mengatasi kekeringan mulut).

ü

Usahakan untuk selalu berada di tempat yang cukup
sejuk, tidak berlama-lama di tempat yang udaranya
panas.

ü

Saling bertukar pengalaman dengan pasien lain agar
mendapat cara lain bagaimana mengatasi rasa haus,
saling mendukung dan membantu meningkatkan kedisiplinan saat rasa haus timbul.

ü

Perhatikan beberapa makanan yang tetap harus diperhitungkan dalam jumlah cairan yang dikonsumsi (pada
dasarnya semua makanan yang bentuknya cair pada
suhu ruang) seperti: kopi, teh, gelatin, es batu, es krim,
jus, soda, susu, sorbet, sup, sayur dan buah, dengan
kandungan air yang banyak (seperti semangka, melon,
labu, tomat, pear, apel, wortel, nanas, timun, dan lainlain).

ü

Contoh sayuran dan buah-buahan yang kandungan
airnya dapat diabaikan seperti: kol, kembang kol,
brokoli, ceri, bluberi, plum, terong, lettuce, seledri, dan
lain sebagainya.

Menu Puasa
Pasien
Hemodialisis
Bagi sahabat HD, tindakan HD bukanlah suatu
hambatan untuk berpuasa. Bahkan berpuasa membantu
meningkatkan kualitas HD sehingga dicapai kualitas yang
optimum. Namun demikian, jika ingin berpuasa, sahabat
HD harus mengetahui kadar Hb masing-masing. Jika
kadar Hb sudah mencapai angka 9 mg/dl, sahabat HD
sudah siap melakukan puasa ramadhan, sedangkan
jika kadar Hb nya di bawah 9 mg/dl, sahabat HD dapat
meningkatkan kadar Hb nya sampai 9 mg/dl. Oleh karena
itu, hal yang harus disiapkan oleh sahabat HD adalah
menjaga dan meningkatkan kadar Hb masing agar
mencapai 9 mg/dl menjelang bulan puasa.
Dari aspek makanan, apa yang harus disiapkan agar
sahabat HD dapat berpuasa dengan baik? Seperti biasa
sebelum makanan apa aja yang dapat dimakan, sababat
HD harus mewaspadai makanan yabg dapat mengganggu
jalannya ibadah puasa, seperti es buah dan es kelapa.
Kedua hidangan ini sepertinya menjadi hidangan wajib di
bulan puasa, tapi terhadapb kedua hidangan ini sababat
HD harus hati-hati jangan sampai sesak napas karena
memakannya.

Sahur
Untuk sahur, sahabat HD dapat memakan nasi
dan lauk pauknya seperti biasa, seperti telur, ikan,
ayam. Jangan lupa tetap mengkonsumsi sayur dan
pepaya sebagai buahnya. Eit, ingat kalau mau minum
teh manis, usahakan pas baru bangun tidur ya, untuk
menghangatkan tubuh, jangan berdekatan dengan
makan, apalagi menjelang imsyak karena sahabat HD
nanti akan merasakan tubuhnya jadi lemas dan ngantuk.
Untuk variasi menu, sahabat HD dapat mencoba
membuat labu parang/kuning yang dihaluskan kemuadian
dicampur dengan cream atau susu cair putih nanti
makannya bisa dibubuhi sedikit merica dengan lauk
sesuai dengan selera masing-masing.
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Berbuka
Dahulu kita memahami bahwa ketika berbuka harus
dengan yang manis, padahal anjuran hadist Rasul SAW,
hendaklah kita berbuka dengan kurma. Lha, sama aja
dong, kurma kan juga manis. Ini dia masalahnya kurma
yang banyak beredar di Indonesia adalah bukan kurma
segar, tetapi kurma yang sudah diawetkan dengan cara
dibuat menjadi manisan. Saat ini kurma segar juga sudah
dapat dinikmati oleh orang Indonesia dan rasanya tidak
terlalu manis. Hubunganya dengan gizi dan kesehatan
apa?
Jadi begini, kita berpuasa umum selama 5-6 jam saat
berpuasa hampir semua organ tubuh kita beristirahat. Saat
berbuka organ tubuh kita mulai bekerja. Jika makanan
yang pertama masuk ke dalam perut kita berupa yang
manis, maka ibarat orang baru bangun tidur langsung
disuruh berlari, maka tubuh kita akan kaget dan sakit dalam
bebapa hari. Minimal, setelah 2 jam kita berbuka dengan
yang manis, tubuh kita malah lemas dan capek.
Jadinya ketika kita berbuka kembali kepada kandungan
gizi yang ada di kurma. Rasa manis yang ada di kurma
segar bukanlah manis gula. Dia murni manis gula buah
dan ada kandungan seratnya. Artinya jika kita berbuka
puasa dpat memakan pepaya lebih dulu atau kurma segar
sebanyak 2 buah. Jika tidak ada, bisa dengan minum
sedikit air putih kemudian memakan 2 sendok makan
nasi bisa dengan tempe/ikan goreng. Setelah itu shalat
maghrib. Jarak kita berbuka awal dengan selesai shalat
maghrib adalah jarak yang cukup bagi tubuh kita untuk
menyiapkan dirinya sebelum makan dengan porsi yang
lebih besar. Malam harinya atau selesai mengerjakan
shalat taraweh, sahabat HD dapat minum secangkir reh
hangat atau segelas susu. Yang terpenting dalam setiap
makan jangan lupa minum obat CaCO3 nya, agar kadar
pospor dalam tubuh tdak meningkat.

Syarief Darmawan
Ahli Gizi
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Sepi Di Usia Senja, No Way!

Menjadi tua adalah kewajiban, saya rasa adalah
ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bahwa
setiap manusia pasti akan mengalami pertambahan usia. Menurut Papalia seorang tokoh psikologi
perkembangan manusia yang tergolong dalam
usia tua adalah seseorang yang berumur 60 tahun
keatas.

Topik kesepian di usia tua, saya angkat dikarenakan
dari observasi sehari-hari terhadap pasien ditempat saya praktek, faktor kesepian dapat menjadi
bom waktu yang memperburuk kondisi kesehatan.
Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat anda

Meskipun semua orang menginginkan kebahagiaan
dan ketenangan di usia senjanya, pada kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Usia tua memiliki
tantangan tersendiri yang berbeda dengan golongan
usia lainnya. Secara fisik kondisi organ-organ dalam
tubuh mengalami penurunan sehingga bermunculan
berbagai penyakit
maupun adaptasi dari segi kegiatan sehari-hari.
Kondisi fisik yang menurun akan menyebabkan
terbatasnya kegiatan sosial yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan memicu
timbulnya rasa kesepian. Berdasarkan penelitian
kesepian di usia tua yang tidak ditangani dengan
baik dapat berdampak serius pada seseorang.

Berusahalah untuk menemui orang-orang baru.
Anda mungkin mempunyai beberapa alasan logis
yang mendukung mengapa anda sulit menjalin
hubungan dengan orang-orang baru. Mulai dari
kondisi fisik yang lemah, malu, tidak ada keluarga
yang menemani, dll.

Menjalin Persahabatan

Rubah pola fikir tersebut dan berusahalah untuk
menemui orang-orang baru. Jika kondisi fisik anda
lemah, anda dapat menjalin pertemanan dengan
tetangga di sebelah rumah atau mengikuti pengajian rutin. Anda dapat berolahraga ringan seperti
jalan kaki di pagi maupun sore hari dan bertemu
dengan banyak orang. Anda dapat memanfaatkan
teknologi seperti internet untuk mengikuti forum-
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forum diskusi dengan topik tertentu dan tanpa sadar
menjalin hubungan dengan orang baru. Hubungi
kembali teman-teman lama anda. Ikutlah arisan
dengan warga disekitar rumah anda. Intinya adalah
anda mau meluangkan sedikit waktu dan tenaga
untuk bertemu dengan orang lain.

Menjadi Relawan
Menjadi relawan bukan berarti anda harus mengikuti
program khusus yang mengharuskan banyak tenaga
maupun pikiran keluar. Anda dapat menjadi relawan
menjadi guru ngaji di sekitar rumah anda, menjadi
teman motivator sesama pasien, menjadi pengurus RT/RW, atau menjadi pengawas cucu anda
di rumah. Memiliki kegiatan rutin akan membantu
anda mengalihkan perasaan sepi dan menimbulkan
perasaan berarti bagi orang lain.

Pelihara Binatang
Memelihara binatang dari beberapa penelitian terbukti efektif untuk menghilangkan rasa sepi dan keluhan psikologis lainnya. Mengapa? Karena hewan
akan menyayangi anda tanpa syarat, mereka akan
menerima anda tanpa kritik, mereka tidak memberikan judgement dan merawatnya memberikan kesenangan. Hal pentingnya adalah merawat binatang
memberi kegiatan baru yang memperbaharui makna
dan tujuan hidup anda.

Lakukan Hobi Anda
Memiliki dan melakukan hobi secara tidak sadar
dapat memotivasi anda berfikir maju. Melalui hobi
anda dapat mencapai tujuan tertentu. Banyak hobi
yang dapat anda lakukan di usia tua seperti : bercocok tanam, mengerjakan kerajinan tangan, bermain
music, membaca, menulis, bermain puzzle, berkirim
surat, dll.
Salah satu tips penting agar hobi anda bermakna
adalah selalu tetapkan tujuan jangka pendek atau
jangka panjang dari hobi anda. Misalnya : anda
hobi merajut atau menjahit, tetapkan di hati anda
“saya akan membuat jahitan sweater untuk hadiah
ulang tahun cucu”. Contoh lain : anda hobi membaca, tetapkan jangka waktu membaca dan selalu
menulis review atau ringkasan setelah selesai
membaca. Anda dapat membuka tempat penyewaan novel dan memberikan referensi bagi yang
ingin meminjam.

Kesepian adalah hal yang pasti dialami
oleh semua orang tetapi dengan intensitas
yang berbeda. Kesepian bukanlah penyakit yang bisa anda sembuhkan dengan
mengkonsumsi obat-obatan. Penyembuhan terletak pada diri anda sendiri dan
dukungan dari orang-orang disekitar.
Oleh : Dwita Priyanti
Psikolog YGDI
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Vitamin C
Syarief Darmawan
Ahli Gizi
Vitamin C termasuk dalam golongan vitamin yang larut
dalam air dan bersifat sebagai antioksidan yang mampu
menangkal radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu zat
yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan
pencetus terjadinya kanker. Bahan pangan sumber vitamin
C yang paling banyak adalah jambu biji dan papaya.

Sejarah Penemuan
Vitamin pertama kali ditemukan pada tahun 1928 dan
diketahui dapat mencegah sariawan oleh Albert SzentGyörgyi sehingga menerima penghargaan Nobel dalam
Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Peranan Vit C bagi tubuh
Vitamin C disebut juga asam askorbat dikenal manfaatnya
dalam menjaga dan memperkuat imunitas tubuh terhadap
infeksi seperti influenza. Pada beberapa penelitian diketahui ternyata vitamin C juga telah terbukti berperan penting
dalam meningkatkan kerja otak. Vitamin C diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit, urat dan tulang rawan, serta
lapisan organ tubuh lainnya, seperti pada komdisi memar,
perdarahan kecil dan luka ringan. Vitamin C juga berperan
penting dalam membantu penyerapan zat besi.
Di samping hal tersebut di atas, vitamin C juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh lainnya, seperti
membantu menurunkan kolestrol tinggi, meredakan artritis
(radang sendi), dan pilek.

Konsumsi
Secara umum, kebutuhan konsumsi vitamin C tiap individu
perhari rata-rata adalah 50-60 mg. Kebutuhan ini akan
meningkat jika individu tersebut merokok, minum kopi, atau
minuman beralkohol, konsumsi obat tertentu seperti obat
antikejang, antibiotik tetrasiklin, antiartritis dan obat obat
tidur. Kebiasaan merokok menghilangkan 25% vitamin C
dalam darah. Selain nikotin senyawa lain yang berdampak

sama buruknya adalah kafein. Selain itu stres, demam,
infeksi, dan berolahraga juga meningkatkan kebutuhan
vitamin C
Walaupun terjadi peningkatan terhadap kebutuhan
vitamin C, peningkatannya tidak mencapai 20 kali dari
kebutuhan dalam kondisi normal. Artinya konsumsi vitamin C yang sampai 1000 mg atau 1 gr tidak dibutuhkan
oleh tubuh. Umumnya konsumsi Vitamin C 1 gr per hari
tidak didapatkan dari makanan, tetapi dari suplemen
atau suntikan. Hal ini akan berdampak yang kurang baik
bagi kesehatan.

Dampak negatif konsumsi
Vitamin C berlebihan
a.

Dalam proses pembuangan akan melalui usus,
sehingga dapat berakibat diare dan muntahmuntah

b.

Pusing dan mual disertai kram perut

c.

Insomnia atau sulit tidur.

d.

Pemberian langsung pada kulit dapat mengakibatkan alergi

e.

Vitamin C yang berlebih dapat mengganggu pengobatan kanker

f.

Tubuh manusia akan mengalami kecanduan
terhadap vitamin C, artinya jika seorang individu
biasa mengkonsumsi vitamin C dalam dosis
besar, kemudian dia menghentikan kebiasaan
tersebut, maka tubuh akan mengeluarkan gangguan kesehatan yang seakan-akan tubuh sangat
kekurangan vitamin C seperti sariawan.

Jika memang terjadi peningkatan kebutuhan tubuh
terhadap vitamin C, pemberian dosis 100 mg saja sudah
dianggap dapat membantu pemenuhan kebutuhan
tersebut. Pemenuhan kebutuhan vitamin C bisa diperoleh
dengan mengonsumsi beraneka buah dan sayur seperti
papaya dan jambu biji. Dalam 100 gr papaya dan jambu
biji mengandung vitamin C masing-masing sebanyak 78
gr dan 87 gr. Artinya dengan mengkonsumsi 1 potong
papaya ukuran sedang (100 gr), maka kebutuhan tubuh
terhadap vitamin C sudah dapat dipenuhi. Jika kita
mengkonsumsi 2 sampai 3 potong papaya tidak akan
sampai menimbulkan dampak negatif, karena selain
sumbernya adalah alami, peningkatan konsumsinya tidak
sampai 20 kali lipat dari kebutuhan dalam kondisi normal.

