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Salam Hangat
Pimpinan Redaksi

Dr. dr. Dwi Laksono Adiputro, SpJP(K), FIHA, FAsCC

Tanggal 17 Maret 2021 diperingati 
sebagai Hari Perawat Nasional ke 
47, dengan mengangkat slogan 

“Perawat Tangguh”. Tanggal 17 Maret 
dipilih sebagai Hari Perawat Nasional 
sesuai dengan hari pendirian organisasi 
profesi perawat di Indonesia yaitu 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI), yang didirikan di Bandung 
pada 17 Maret 1974.

 Dalam rangka memperingati 
hari tersebut, Ulin News edisi kali ini akan mengangkat 
tema utama tentang perawat dengan berbagai peranannya 
terutama di bidang Kesehatan. Selain tema utama tersebut, 
Ulin News juga tetap menghadirkan berbagai artikel 
Kesehatan lainnya serta informasi seputar kegiatan Rumah 
Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

 Semoga Ulin News kali ini dapat memberikan 
banyak informasi dan inspirasi untuk kita semua. Tidak lupa 
juga, segenap jajaran Redaksi Ulin News mengucapkan 
Selamat Idul Fitri untuk umat muslim yang merayakan, 
mohon maaf lahir dan batin.

Dari Redaksi

Ulin Mahabari

Redaksi

6. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Perawat 
Di Indonesia

8. Asuhan Keperawatan Pasien Kanker 
 PascaKemoterapi
10.	 Perawat.	Dari	Florence	Nightingale	hingga	Rufaidah	

binti	Sa’ad	al	Aslamiyah

3. Penandatanganan Kerjasama RSUD Ulin 
Banjarmasin dengan RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita Jakarta

2. Dari Redaksi

4. Peran Dan Regulasi Perawat Di Rumah Sakit Umum 
Ulin Banjarmasin

32. Papadah Amang Ulin

31. Peringatan Hari Ginjal Sedunia di RSUD Ulin 
Banjarmasin

Peristiwa

Sosok
20. Mengenal Sosok Perawat H. Tantawi Jauhari, S.Kep

Profil Unit
15. Gedung Terpadu IPS  RSUD Ulin Banjarmasin

Info Medis
12. Sindroma Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Topik Kita

Laporan Utama

Sains

19. Album

16. Peran Vitamin D pada Penyakit Rematik Autoimun

Tips & Trik
21. Vitamin D, Nutrisi yang Mengagumkan
22. Alpukat, Si Buah Ajaib

24. Diabetes Mellitus dan Komplikasinya
26. Tendon Transfer Untuk Memperbaiki Fungsi Tangan 

Akibat Penyakit Kusta
28. Bahaya Gangguan Irama Jantung

Medika

2 ULIN News Edisi 80 | Maret - April  2021



Ulin Mahabari

Oleh :

Pada tanggal 23 Maret 2021 RSUD Ulin Banjarmasin 
menandatangani kerjasama dengan RS Jantung 
dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

Penandatanganan dilakukan Direktur RSUD Ulin 
Banjarmasin, dr. Hj. Suciati, M.Kes dan Dirut RS Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita Dr.dr.Iwan Dakota,M.Kes di 
Ulin Tower Lantai VII dan disaksikan oleh Pj Gubernur Kalsel 
Safrizal ZA. Memorandum of Understanding dilakukan dalam 
rangka jejaring pelayanan dan rujukan dan pengembangan 
SDM di bidang jantung dan pembuluh darah. 

Safrizal mengatakan isi Perjanjian kerjasama adalah 
RS Harapan Kita akan memberikan pengampuan kepada 
pihak RSUD Ulin Banjarmasin hingga mampu secara mandiri 
melayani pasien bedah jantung dan pembuluh darah 
terbuka. RS Harapan Kita akan memberikan pengampuan 
selama dua tahun sembari memberikan bimbingan hingga 
mampu secara mandiri melakukan bedah jantung terbuka, 
RS Ulin juga akan melayani operasi jantung terbuka mulai 
saat ini dengan pendampingan dari RS Harapan Kita. 
Jadi tidak harus menunggu dua tahun. Mulai sekarang 
RSUD Ulin sudah bisa melayani bedah jantung dengan 
pendampingan RS Harapan Kita baik dari segi tenaga ahli 
maupun peralatan.

 Dirut RS Harapan Kita dr. Iwan Dakota mengatakan 
RSUD Ulin adalah salah satu dari 54 rumah sakit di 
Indonesia yang dibina oleh RS Harapan Kita terkait jejaring 
Kardiovaskuler. RS Harapan Kita memiliki kewajiban 
melakukan pembinaan jejaring kardiovaskuler, Paling 
minimal akan dilakukan monitoring dan evaluasi dan 
sekaligus memberikan pelatihan terkait bedah jantung dan 
pembuluh darah sebulan sekali.

Direktur RSUD Ulin dr. Hj. Suciati, M.Kes mengatakan 
selama ini RSUD Ulin sudah mampu melayani pasien 
jantung rawat jalan dan melakukan tindakan intervensi 
seperti pemasangan ring. Cukup banyak  pasien rawat 
jalan dan sudah sering melakukan tindakan intervensi 
pasien jantung. Saat ini RSUD Ulin sudah memiliki 46 SDM 
untuk layanan jantung dan pembuluh darah. Mereka sudah 
magang sejak dua tahun lalu baik untuk melakukan operasi 
dan pasca operasi Tenaga dokternya juga sudah ada. Tinggal 
memibicarakan dengan RS Harapan Kita untuk melengkapi 
peralatan bedah jantung dan pembuluh darah terbuka 

Usai penandatangan MoU, Pj Gubernur Kalsel dan 
Dirut RS Harapan Kita, diajak meninjau fasilitas dan ruangan 
yang telah tersedia di RSUD Ulin untuk penanganan pasien 
jantung.

Yan Setiawan, S.Kep., Ns. M.Kep
Kepala Seksi Humas dan Informasi

Penandatanganan Kerjasama RSUD Ulin Banjarmasin dengan 
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Dirut RS Harapan Kita dan Direktur RSUD Ulin melakukan penandatangan perjanjian kerjasama 
serta Kunjungan ke Unit Perawatan jantung
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Walaupun profesi perawat telah lama mandiri di 
Indonesia, namun tidak sedikit orang yang masih 
belum memahami sepenuhnya peran perawat 

dalam menghadirkan kesembuhan bagi pasien. Padahal, 
perawat merupakan bagian tak terpisahkan dalam sistem 
kesehatan yang tidak kalah pentingnya dibanding dokter 
maupun tenaga medis lainnya.

Untuk melihat peran perawat selanjutnya, penting 
untuk diketahui pengertian perawat yang sudah disahkan 
melalui Menteri Kesehatan. Perawat adalah seseorang yang 
telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam 
maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1239/MenKes/SK/XI/2001 
tentang Registrasi dan Praktik Perawat pada pasal 1 ayat1).
Untuk dapai mencapai kondisi tersebut, perawat harus 
menempuh pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun 
di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Definisi ini jelas diatur dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 647/Menkes/ 
SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, 
yang kemudian diperbaharui dengan Kepmenkes RI 
No.1239/SK/XI/2001.

Sebagai pemberi asuhan keperawatan perawat 
berperan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar 
manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan 
keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan 
dari yang sederhana sampai dengan kompleks

Saat ini dunia keperawatan semakin berkembang. 
Hampir dua dekade profesi ini menyerukan perubahan 
paradigma. Perawat yang semula tugasnya hanyalah 
semata-mata menjalankan perintah dokter kini berupaya 
meningkatkan perannya sebagai mitra kerja dokter seperti 
yang sudah dilakukan di Negara-negara maju. Perawat 
dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang 
harus dilibatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan 
kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia.

Sebagai sebuah profesi yang masih berusaha 
menunjukkan jati diri, profesi keperawatan dihadapkan pada 
banyak tantangan. Tantangan ini bukan hanya dari eksternal 
tapi juga dari internal profesi ini sendiri. Untuk itu perawat 
dituntut memiliki skill yang memadai untuk menjadi seorang 
perawat profesional. Seiring dengan berjalannya waktu dan 
bertambahnya kebutuhan pelayanan kesehatan, perawat 

saat ini dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan 
di berbagai bidang. Saat ini perawat memiliki peran yang 
lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit, juga memandang klien secara 
komprehensif (bio, psiko, sosial, spiritual). Peran perawat 
sangat mendukung dan ikut berkontribusi dalam kemajuan 
dunia kesehatan serta berperan aktif dalam mendukung 
majunya tingkat kesehatan di negeri ini. 

Sebagai pedoman peran perawat yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI diaplikasikan 
ke dalam bentuk regulasi pengembangan jenjang karir 
profesional perawat melalui Permenkes No. 40 tahun 
2017. Pengembangan jenjang karir profesional perawat di 
Indonesia mencakup 4 peran utama perawat yaitu, Perawat 
Klinis (PK), Perawat Manajer (PM), Perawat Pendidik (PP), 
dan Perawat Peneliti/Riset (PR)., meliputi:
1. Perawat klinis (PK), Ini adalah peran perawat yang 

utama, yakni memberi pelayanan perawatan pada 
pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan 
etika perawat.

2. Perawat manajer/Pemimpin komunitas (PM). Peran 
perawat ini berhubungan dengan lingkungan kerjanya. 
Kadang kala, perawat juga berperan sebagai pemimpin 
dalam sebuah komunitas maupun menjadi kepala 
manajemen keperawatan dalam menangani pasien 
dengan keluhan tertentu.

3. Perawat Pendidik (PP), peran perawat-perawat yang 
memberikan pendidikan kepada peserta didik di 
institusi pendidikan keperawatan.

4. Perawat Peneliti/Riset (PR), dengan kompetensi 
dan kemampuan intelektualnya, perawat juga 
diharapkan mampu melakukan penelitian sederhana 
di bidang perawatan. Perawat sebisa mungkin harus 
mengembangkan ide dan rasa ingin tahu, serta mencari 
jawaban terhadap fenomena yang terjadi pada pasien 
di komunitas maupun tempatnya bekerja.

 
Regulasi

Sebagai aplikasi Permenkes No. 40 tahun 2017 diatas, 
Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin juga berpedoman 
pada permenkes tersebut.  Regulasi pengembangan 
jenjang karir profesional tersebut dijadikan pedoman pada 
seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Ulin 
Banjarmasin. 

H. Tantawi Yauhari, S.Kep
Ketua DPD PPNI Kota Banjarmasin

Oleh :

PERAN DAN REGULASI PERAWAT DI RUMAH 
SAKIT UMUM ULIN BANJARMASIN

Laporan Utama
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Secara umum, pengembangan karir perawat dalam 
pengembangan jenjang karir profesional ini memiliki 5 
tingkatan, masing masing pengembangan karir tersebut 
memiliki 5 level atau tingkatan.

Maka setiap perawat klinis dalam memberikan 
pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Ulin 
Banjarmasin diwajibkan mempunyai dukomen legal, antara 
lain:

1. Ijazah
 Menyatakan yang bersangkutan telah lulus pendidikan 

tinggi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
2. STR ( Surat Tanda Registrasi )
 Menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus 

uji mempunyai kompetensi (Pengetahuan dan 
keterampilan ) dalam memberikan layanan asuhan 
keperawatan, yang diterbitkan oleh Majelis Tinggi 
Tenaga Kesehatan ( MTKI ) 

 STR mempunyai masa berlaku selama 5 ( lima ) tahun, 
dan dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi 
ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengumnpulkan 
25 ( dua puluh lima ) SKP, dimana didapatkan melalui 
pengabdian di lahan klinik dan mengikuti pendidikan 
dan pelatihan keperawatanyang telah mendapatkan 
SKP dari Organisasi Profesi

3. SIPP ( Surat Izin Pratik Perawat )
 Surat Izin Praktik Perawat ini diberikan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Banjarmasin.
 Ketentuian masa berlaku SIPP sama dengan masa 

berlakunya STR dan dapat diperpanjang kembali 
dengan ketentuan mempunyai STR yang masa 
berlakunya aktif serta mendapatkan rekomendasi dari 
organisasi profesi perawat.

4. RKK ( Rincian Kewenangan Klinis )
 Merupakan daftar uraian kewenangan yang diberikan 

kepada seorang perawat klinis sesuai jenjang kariernya, 
berbentuk surat penugasan klinis yang diberikan 
oleh direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan 
mendapatkan rekomendasi dari hasil uji di sub komite 
krediansial Komite Keperawatan.

 RKK ini akan dinamis, dimana ada penambahan dan 
pengurangan kewenangan yang diberikan kepada 
perawat bersangkutan sesuai kompetensi yang dimiliki.

Adapun regulasi pengembangan karir perawat 
dengan status tenaga perawat yang berstatus ASN (Aparat 
Sipil Negara), maka regulasi yang digunakan secara umum 
mengacu pada regulasi jabatan tenaga fungsional. Adapun 
jabatan perawat fungsional secara umum berdasarkan 
Permenpan RB No. 25 Tahun 2014 yang terdapat pada Bab 
IV Pasal 6, yaitu sebagai berikut:
1. Jabatan Fungsional Perawat, terdiri atas:
 a. Perawat kategori keterampilan; dan
 b. Perawat kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori 

keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan 
yang paling tinggi, yaitu:

 a. Perawat Terampil;
 b. Perawat Mahir; 
 c. Perawat Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian 

dari yang paling rendah sampai dengan yang paling 
tinggi, yaitu:

 a. Perawat Ahli Pertama;
 b. Perawat Ahli Muda;
 c. Perawat Ahli Madya; dan
 d. Perawat Ahli Utama.

“Peran perawat bukan hanya 
sebagai perawat klinis, tapi juga 

menjadi perawat manajer, perawat 
pendidik, sekaligus perawat 

peneliti/riset”.
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Perawat merupakan profesi mulia yang memberikan 
pelayanan kesehatan dengan kompetensi merawat 
seluruh pasien. Guru besar Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Indonesia (FIK UI) Kota Depok, Achir Yani Hamid 
mengungkapkan jumlah tenaga keperawatan Indonesia 
baru 60% dari jumlah penduduknya dan kalau mengikuti 
standar Internasional, Indonesia masih harus menambah 
20% lagi. 

Perawat sendiri didefinisikan sebagai seorang yang 
telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam 
maupun di luar negeri dan diakui oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Dijelaskan pula bahwa perawat memiliki 2 jenis yakni 
perawat vokasional (minimal pendidikan DIII) dan perawat 
profesi Ners (pendidikan S1+Ners), dan ada juga perawat  
dengan Ners Spesialis. Definisi tersebut telah jelas diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan. 

Tanggal 17 Maret ditetapkan sebagai Hari Perawat 
Nasional. Untuk memperingati Hari Perawat Nasional, artikel 
ini akan sedikit membahas mengenai tugas,wewenang dan 
tanggung jawab perawat. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, tugas dan 
wewenang perawat terbagi menjadi beberapa macam. 
Berikut tugas-tugas seorang perawat :
1. Pemberi Asuhan Keperawatan
2. Penyuluh dan konselor bagi klien
3. Pengelola pelayanan keperawatan
4. Peneliti keperawatan
5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat 
harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang 
dilakukannya, baik tugas yang dilaksanakan secara 
bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Perawat juga 
memiliki wewenang-wewenang yang harus dilakukannya 
di setiap tugas tersebut.

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, seorang 
perawat berwenang:
a. Melakukan pemeriksaan keperawatan secara holistik
b. Menetapkan diagnosis (masalah) keperawatan
c. Merencanakan tindakan keperawatan
d. Melaksanakan tindakan keperawatan
e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
f. Melakukan rujukan
g. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat 

sesuai dengan kompetensinya
h. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi 

dengan dokter
i. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
j. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada 

klien/pasien sesuai dengan resep tenaga medis atau 
obat bebas dan obat bebas terbatas.

Sebagai penyuluh dan konselor bagi pasien, perawat 
berwenang:
a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik 

pada individu, keluarga dan masyarakat
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
c. Melaksanakan advokasi dalam perwatan kesehatan 

masyarakat
d. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan 

masyarakat
e. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling

Wewenang perawat sebagai pengelola pelayanan 
keperawatan kurang lebih sama seperti wewenang perawat 
sebagai pemberi asuhan keperawatan, yaitu:
a. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pelayanan keperawatan
c. Mengelola kasus.

Sebagai peneliti keperawatan, perawat memiliki 
wewenang untuk:
a. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika
b. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan 

kesehatan atas izin pimpinan
c. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian 

sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan

Perawat juga mempunyai wewenang dalam 
tugasnya sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan 
wewenang yang terdiri dari:
a. Melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi 

pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan program 
pemerintah

b. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
program pemerintah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya 
perawat juga bertugas sebagai pelaksana tugas dalam 
keadaan keterbatasan tertentu. Maksud dari tugas ini ialah 
penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan 
tidak adanya tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian 
di suatu wilayah tempat perawat bertugas dengan 

H. Asmadiannor, S.Kep,Ns., M.Kes
Sekretaris Komite Keperawatan RSUD Ulin

Oleh :

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 
PERAWAT DI INDONESIA

Topik Kita
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memperhatikan kompetensi perawat dan telah mengikuti 
orientasi/pelatihan. Dalam tugas ini perawat berwenang 
untuk:
a. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalm hal 

tidak terdapat tenaga medis
b. Merujuk klien sesuai dengan ketentuan pada sistem 

rujukan
c. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas 

dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian
Selain tugas dan wewenang di atas, perawat juga 

memiliki tanggung jawab yaitu: 
1. Tanggung jawab perawat terhadap pasien untuk 

memelihara dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat. Pada tanggung jawabnya ini diperlukan 
peraturan tentang hubungan antara perawat dengan 
masyarakat, yaitu sebagai berikut:
a. Perawat, dalam melaksanakan pengabdiannya, 

senantiasa berpedoman pada tanggung jawab 
yang bersumber pada adanya kebutuhan terhadap 
keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat.

b. Perawat, dalam melaksanakan pengabdian 
dibidang keperawatan, memelihara suasana 
lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, 
adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama 
dari individu, keluarga dan masyarakat.

c. Perawat, dalam melaksanakan kewajibannya 
terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, 
senantiasa dilandasi rasa tulus ikhlas sesuai 
dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.

d. Perawat, menjalin hubungan kerjasama dengan 
individu, keluarga dan masyarakat, khususnya 
dalam mengambil prakarsa dan mengadakan 
upaya kesehatan, serta upaya kesejahteraan pada 
umumnya sebagai bagian dari tugas dan kewajiban 
bagi kepentingan masyarakat.

2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas terdiri atas:
a. Memelihara mutu pelayanan keperawatan 

yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam 
menerapkan pengetahuan serta keterampilan 
keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, 
keluarga, dan masyarakat.

b. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahuinya sehubungan dengan tugas yang 
dipercayakan kepadanya, kecuali diperlukan oleh 
pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

c. Tidak akan menggunakan pengetahuan dan 
keterampilan keperawatan yang dimilikinya 
dengan tujuan yang bertentangan dengan norma-
norma kemanusiaan.

d. Dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, 
senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar 
tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, 
kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran 
politik, agama yang dianut, dan kedudukan sosial.

e. Mengutamakan perlindungan dan keselamatan 
pasien dalam melaksanakan tugas keperawatannya, 
serta matang dalam mempertimbangkan 
kemampuan jika menerima atau mengalih-
tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya 
dengan keperawatan.

3. Tanggung perawat terhadap sesama perawat dan 
profesi kesehatan lain sebagai berikut:
a. Memelihara hubungan baik antara sesama 

perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam 
memelihara keserasiaan suasana lingkungan 
kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan 
kesehatan secara menyeluruh.

b. Menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, 
dan pengalamannya kepada sesama perawat, serta 
menerima pengetahuan dan pengalaman dari 
profesi dalam rangka meningkatkan kemampuan 
dalam bidang keperawatan.

4. Tanggung jawab perawat terhadap profesinya:
a. Berupaya meningkatkan kemampuan 

Profesionalnya secara sendiri-sendiri dan atau 
bersama-sama dengan jalan menambah ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 
bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.

b. Menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan 
dengan menunjukkan perilaku dan sifat-sifat 
pribadi yang luhur.

c. Berperan dalam menentukan pembakuan 
pendidikan dan pelayanan keperawatan, serta 
menerapkannya dalam kagiatan pelayanan dan 
pendidikan keperawatan.

d. Secara bersama-sama membina dan memelihara 
mutu organisasi profesi keperawatan sebagai 
sarana pengabdiannya.

5. Tanggung jawab perawat terhadap negara yaitu terdiri 
atas:
a. Perawat, melaksanakan ketentuan-ketentuan 

sebagai kebijaksanaan yang telah digariskan 
oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan 
keperawatan.

b. Perawat, berperan secara aktif dalam 
menyumbangkan pikiran kepada pemerintah 
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan 
keperawatan kepada masyarakat.

Pelayanan perawat di Hemodialisa Non Covid Pelayanan perawat di Hemodialisa Covid-19
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• Makan sedikit tetapi sering
• Mengisap permen mint
• Melakukan relaksasi : tarik nafas dalam
• Minum obat pereda mual yang diberikan dokter

2. Kurang Nafsu makan
Kurang nafsu makan sangat sering dialami oleh 

pasien, hal ini bisa disebabkan oleh stress fisik dan 
mental selama menjalani kemoterapi. Hal yang dapat 
dilakukan untuk mengatasinya adalah:
• Makan sering dengan porsi kecil
• Tambahkan rempah penyedap pada masakan
• Sajikan makanan dalam keadaan menarik
• Jangan batasi asupan makan
• Jadwalkan makan bersama kerabat
• Tambahkan asupan kalori dan protein pada 

makanan (mentega, keju, cream)
• Berikan cemilan mengandung kalori dan protein 

(keju, selai kacang, alpukat, pisang, coklat)
3. Rambut rontok

Kerontokan rambut terjadi karena proses 
pelepasan panas oleh tubuh dan hanya bersifat 
sementara, sehingga rambut akan kembali tumbuh 
seperti semula setelah pengaruh obat sitostatika 
hilang. Adapun cara yang bisa digunakan untuk 
mengurangi kerontok:
• Cuci rambut dengan lembut dengan shampoo bayi
• Gunakan bantal yang lembut saat tidur
• Gunakan sisir yang jarang 
• Minimalkan penggunakan hair dryer (pengering 

rambut)
• Potong rambut menjadi pendek
• Hindarai penggunaan zat kimia dan pewarna 

rambut
• Hindari penggunaan tutup kepala selama berada 

di dalam ruangan
• Gunakan ekstrak lidah buaya untuk mencegah 

kerontokan
4. Sembelit 

Sembelit diakibatkan terjadinya penurunan 
pergerakan usus sehingga kotoran akan lebih lama 
berada dalam usus besar. Untuk mengatasi sembelit 

Kemoterapi merupakan Tindakan medik yang harus 
di jalani oleh pasien kanker selain operasi dan 
radioterapi dalam upaya mendapatkan kesembuhan. 

Dengan berbagai manfaat yang didapat, kemoterapi juga 
sering kali menimbulkan efek samping bagi pasien pasca 
menjalani tindakan sehingga tidak sedikit pasien dan 
keluarga mengeluhkan berbagai macam efek samping 
tersebut. Hal ini disebabkan obat sitostatika yang 
digunakan merupakan zat kimia yang dimanupilasi untuk 
menghambat pertumbuhan sel kanker bahkan diharapkan 
dapat menghancurkan kanker. Beberapa efek samping 
yang sering dialami oleh pasien kanker pasca menjalani 
kemoterapi, yaitu: mual, muntah, rambut rontok, kulit 
kering, sembelit, diare, kelelahan dan penurunan daya 
tahan tubuh. 

Perawat dituntut untuk bekerja secara professional 
dan kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan 
sebagai upaya meningkatkan Kesehatan pasien dan 
menjamin mutu asuhan keperawatan yang diberikan. 
Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian 
anggota keluarga karena merekalah yang nantinya akan 
mendampingi pasien di rumah dalam mengatasi masalah 
Kesehatan tersebut. Dukungan keluarga yang besar akan 
mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah 
kesehatan yang didapat pasca kemoterapi. 

Beberapa cara yang dapat digunakan dalam 
mengatasi efek samping yaitu:
1. Mual dan Muntah

 Mual dan Muntah terjadi karena adanya 
peningkatan produksi asam lambung sebagai akibat 
pengaruh obat sitostatika yang didapat selama 
Tindakan kemoterapi. Jika tidak segera diatasi maka 
pasien akan mengalami gangguan nutrisi, padahal 
pemenuhan nutrisi yang adekuat sangat diperlukan 
selama proses pengobatan. Untuk itu pasien dan 
keluarga dapat melakukan Tindakan seperti:
• Menyantap makanan dalam keadaan hangat
• Meminum air hangat atau air jahe hangat untuk 

meredakan rasa mual
• Hindari makanan yang terlalu manis, berlemak, 

berminyak dan terlalu pedas

Indra Budi, Ners, M.Kep
Katim Ruang Edelweis RSUD Ulin Banjarmasin

Oleh :

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN KANKER
 PASCA KEMOTERAPI
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dapat dilakukan:
• Minum air putih sebanyak 1,5 sampai 2 liter 

perhari
• Konsumsi makanan tinggi serat (buah, sayur)
• Kurangi makanan yang banyak mengandung 

tepung
• Minum jus buah setelah makan
• Minum air hangat yang cukup
• Lakukan aktivitas fisik ringan (sesuai kemampuan)

5. Diare
Diare terjadi karena meningkatnya pergerakan 

usus sehingga kotoran yang belum sempat diserap 
sempurna akan segera dibuang, jika tidak segera diatasi 
pasien bisa mengalami dehisrasi atau kekurangan 
cairan. Adapun cara mengatasi diare:
• Minum air putih sebanyak 1,5 sampai 2 liter 

perhari
• Hindari makanan yang terlalu panas atau dingin
• Hindari mengkomsumsi susu atau produk susu 

(keju, yogurt)
• Hindari mengkonsumsi kopi, alkohol, makanan 

tinggi lemak, makanan gorengan, pedas, kacang-
kacangan, jagung, coklat dan sayuran yang banyak 
menghasilkan gas

6. Kelelahan 
Kelelahan sangat mungkin terjadi karena asupan 

nutrisi yang kurang, stress yang dialami pasien saat 

kemoterapi berlangsung atau pun efek kemoterapi 
yang dapat menurunkan kadar hemoglobin (hb). Untuk 
itu pasien dapat melakukan :
• Batasi aktivitas 
• Bantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya
• Makan dan minum yang cukup
• Istirahat yang cukup (minimal 8 jam perhari)
• Komsumsi makanan kaya vitamin B12 (daging, 

ikan)
• Minum obat anti anemia sesuai petunjuk dokter

7. Penurunan Daya tahan tubuh
Penurunan daya tahan tubuh juga menjadi efek 

samping yang bisa terjadi pada pasca kemoterapi, 
mengingat efek imunosupresi sitostatika yang 
mengakibatkan penurunan produksi leukosit (sel 
darah putih) oleh sumsum tulang. Akibatnya pasien 
akan mudah tertular penyakit dari orang lain yang 
ada disekitarnya. Hal tersebut terjadi 7-10  hari 
pasca kemoterapi diberikan. Adapun cara yang bisa 
mengatasi hal tersebut adalah:
• Tingkat kebersihan diri (mandi, gosok gigi)
• Tingkatkan asupan makanan kalori dan protein 

tinggi (ikan, telur, susu, ayam, daging)
• Batasi interaksi pasien dengan orang lain
• Rawat luka kanker secara benar (jika ada)
• Minum obat vitamin sesuai anjuran dokter.
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Oleh :

kota Italia  tanggal 12 Mei tahun 1820 tersebut kemudian 
oleh keluarganya diberi nama sesuai nama kotanya yakni 
“”Forence”.  Beliau merupakan perumus salah satu teori 
dalam dunia perawat yang memberikan titik tekan bahwa 
faktor lingkungan sekitar, merupakan faktor dominan 
terhadap rentang sehat-sakit seseorang. 

Florence, yang oleh keluarganya dibawa pindah ke 
Inggris, juga merupakan seorang perawat sekaligus penulis 
yang mempunyai banyak pengalaman dalam merawat para 
pasien terutama saat perang. Seperti kita ketahui bersama, 

Setiap tanggal 17 Maret kita memeperingati Hari 
Perawat Nasional. Tanggal 12 Mei, kita juga 
memperingati hari Keperawatan Dunia atau dalam 

dunia internasional di enal sebagai “International Nurse 
Day. Tanggal ini merujuk kepada kelahiran seorang wanita 
yang bernama Florence Nightingale yang dilahirkan pada 
12 Mei 1820 di Florence, Bagi siapapun yang menimba 
ilmu keperawatan maka mustahil tidak mengenal 
sosok seorang wanita yang menjadi inspirasi lahirnya 
keperawatan modern di dunia. Seorang wanita yang lahir di 

PERAWAT. DARI FLORENCE NIGHTINGALE HINGGA 
RUFAIDAH BINTI SA’AD AL ASLAMIYAH
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bahwa peristiwa fenomenal yang mengangkat namanya 
adalah ketika ia membawa sekitar 38 anggota perawat 
untuk membantu merawat tentara Inggris pada saat perang 
Crimea. Pada saat perang inilah Florence dan teman-
temannya merawat pasukan Inggris siang dan malam . 
Aktivitas  Inilah yang akhirnya membuat nama Florence 
dikenal dengan julukan “Lady with The lamp” atau Bidadari 
dengan Lentera. Sebutan ini berkaitan dengan kebiasaan 
para perawat saat malam hari  yang membawa “lampu” 
semacam “lentera” untuk membantu mengecek kondisi 
pasien sehingga ketika peristiwa itu berlalu, Florence yang 
dikenal dengan sebutan sang “Bidadari dengan lentera” 
akhirnya di jadikan sebagai simbol keperawatan modern 
di dunia. Nama Florence Nightingale sendiri juga dijadikan 
sebagai tonggak awal keperawatan modern. 

Tapi tahukah anda, jauh sebelum Florence 
Nightingale, sekitar 12 abad sebelumnya, ada sosok 
wanita yang tak kalah luar biasa yang juga mempelopori 
dunia keperawatan. Wanita itu adalah Rufaidah binti Sa’ad 
al Aslamiyah. 

Rufaidah berasal dari Bani Aslam merupakan tokoh 
wanita yang hidup di zaman Rasulullah saw. Ia dilahirkan 
di Yastrib (Madinah) dan tumbuh disana sebelum hijrah. 
Dia termasuk kelompok muslim pertama dari Bani Aslam. 
Dialah salah satu perawat pertama dalam Islam. Dialah 
orang yang pertama kali melakukan pengobatan dan 
perawatan kepada para sahabat yang terluka di medan 
jihad. Dia pula perempuan pertama yang meminta kepada 
Rasul untuk ikut serta dalam peperangan untuk membantu 
para sabahat yang terluka.

Dalam buku “Rufaidah Awwalu Mumarridah fi al 
Islam” karya Ahmad Syauqi al-Fanjari. Rufaidah adalah 
wanita pertama yang berkonsentrasi terhadap pekerjaan 
paramedik. Rufaidah bekerja di samping masjid Nabawi 
dengan mendirikan pusat kesehatan (sejenis tenda 
pengobatan). Obsesinya untuk berjihad semakin kuat, 
tentu berjihad dengan keterampilannya dalam bidang 
keperawatan dan pembuatan ramuan yang diracik oleh 
tangannya sendiri. Ketika masa perang datang, dia mampu 
menghimpun dan mengorganisir perempuan untuk 
menjadi pelayan pengobatan di saat perang. Adapun 
beberapa perang yang sempat diikutinya adalah perang 
Badar, Khaibar, Khandak dan beberapa perang lainnya 

Dia-lah yang pertama mendirikan rumah sakit 
lapangan di medan peperangan, dimana tenda berpindah 
dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada perang khandaq 
saat tentara Ahzab mengepung madinah, Rufaidah 
mendirikan tenda disekitar medan pertempuran. Rasulullah 

Saw pernah memerintahkan untuk memindahkan 
seseorang sahabatnya bernama Sa’ad ibn Mu’adz ke tenda 
Rufaidah agar diberi pertolongan, karena pada waktu 
itu Sa’ad terkena panah pada lengannya. Pada peristiwa 
tersebut Rasulullah saw  menemui sahabat yang sedang 
terluka di kemah Rufaidah beberapa kali dalam sehari. Tak 
heran pula sebutan itu terkenal luas pada pasukan kaum 
muslimin, menjadi tenda pertolongan pasa masa perang 
dengan nama “Khaimah Rufaidah” (Tenda Rufaidah).

Prof. Omar Hasan Kasule menggambarkan 
bahwa Rufaidah adalah perawat profesional dimana dia 
menggambarkan Rufaidah sebagai perawat teladan, baik 
dan bersifat empati. Pengalaman klinisnya pun dia bagi 
pada perawat lain yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia 
tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam aspek 
klinikal semata. Namun Rufaidah adalah perawat dan 
pekerja sosial yang menjadi inspirasi bagi profesi perawat. 
Dalam sejarah Islam tercatat beberapa nama yang bekerja 
bersama Rufaidah seperti Ummu Ammara, Aminah 
binti Qays Al-Ghifariyat, Ummu Ayman, Safiyah, Ummu 
Sulaiman, dan Hindun (Omar Hasan, 1998).

Rufaidah adalah sejarah teladan bagi para profesi 
perawat dan dokter. Sekalipun Rufaidah bisa membuat 
ramuan obat untuk pengobatan, namun oleh para 
sejarawan Rufaidah tidak disebut sebagai tabib, tetapi 
dikenal sebagai perawat. Bahkan para penulis sejarah 
menyebut Rufaidah sebagai Mumarridah al-Islam al-Ula 
(perawat pertama wanita dalam sejarah Islam). Selain 
aktivitasnya sebagai perawat, Rufaidah juga memiliki 
banyak aktivitas yang luas. Hal ini sebagaimana disebutkan 
oleh sejarawan handal. Ibn Katsir mengungkapkan tentang 
aktivitas Rufaidah “Ia (Rufaidah) mencurahkan seluruh 
jiwanya untuk memberikan pelayanan kepada orang yang 
kehilangan, yakni setiap orang membutuhkan pertolongan 
dan bantuan, seperti: fakir miskin, anak yatim, serta orang-
orang yang tidak mampu”. Aktivitas sosialnya tampak pada 
proses pendidikan yang dilakukan untuk anak-anak yatim, 
memberikan pelajaran agama, dan mengasuh mereka. 
Di samping kegiatan tersebut, Rufaidah rutin melakukan 
semua tugas paramedik seperti: merawat dan melayani 
pasien, memberikan bantuan pada medan perang, 
mengangkut para korban yang terluka serta syahid. 

Nama Rufaidah terus terngiang hingga saat ini. 
Seperti tertulis di laman web RCSI – Medical University 
of Bahrain, tiap tahun Universitas Bahrain tersebut selalu 
memilih seorang murid untuk menerima penghargaan 
dalam bidang keperawatan bernama Rufaida al-Aslamia 
Prize in Nursing.
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Oleh :

SINDROMA MAYER-ROKITANSKY-KüSTER-HAUSER

Pernahkah anda mendengar tentang Sindroma 
MRKH? Sindroma yang jarang terjadi ini ditemukan 
pada perempuan dimana mereka memiliki kelainan 

bawaan lahir pada rahim dan vagina. Melihat dan membaca 
judul tulisan ini mungkin hanya sedikit dokter atau tenaga 
kesehatan yang mengerti dan mengetahui maksudnya, 
apalagi masyarakat umum yang bukan berkecimpung di 
dunia kesehatan. 

Sindroma MRKH adalah suatu sindroma atau 
kumpulan tanda dan gejala klinis yang disebabkan oleh 
adanya kelainan bawaan lahir pada organ reproduksi. 
Penderita kelainan ini adalah perempuan, dimana mereka 
tidak memiliki rahim (uterus) dan liang senggama (vagina), 
namun masih memiliki tuba fallopi dan indung telur 
(ovarium). Sindroma MRKH adalah singkatan dari Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser. Nama kelainan ini didasarkan 
pada nama 4 orang ahli yang menemukannya yaitu August 
Franz Joseph Karl Mayer (1780-1865), Carl Freiherr 
von Rokitansky (1804-1878), Hermann Küster (1879), 
dan Georges Andre Hauser (1921). Sindroma MRKH 
mempunyai sinonim nama lain yaitu congenital absence 
of the uterus and vagina (CAUV), genital renal ear syndrome 
(GRES), Mullerian agenesis, Mullerian aplasia, Mullerian 
dysgenesis, dan Rokitansky syndrome.

Kelainan ini diperkirakan muncul dalam 1 dari 4500 
atau 5000 kelahiran bayi perempuan. Namun, beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa prevalensinya hanya 1 dari 
12.000 bayi perempuan. Ini berarti bahwa setiap 12.000 
kelahiran bayi perempuan, ada 1 bayi yang mengalami 
kelainan ini. Yang menjadi masalah adalah, kita tidak akan 
terlalu mudah menemukan dengan segera bayi yang lahir 
dengan kelainan ini, karena tidak akan bergejala dan tidak 
akan mudah ditemukan dengan pemeriksaan penapisan 
yang teliti sekalipun. Bahkan selama perkembangan pada 
masa balita, anak-anak, remaja serta saat dewasa pun masih 
sulit untuk menemukan kelainan ini. Hal ini disebabkan 
karena selain masalah kelainan organ reproduksi adalah 
masalah yang privasi, juga karena yang bersangkutan tidak 
menyadari bahwa dirinya mengalami kelainan tersebut. 
Pada kebanyakan kasus yang dilaporkan, ditemukannya 
kelainan ini hanya secara insidentil jika yang bersangkutan 
datang memeriksakan diri ke dokter kandungan dengan 
keluhan tidak haid (amenorrhea), sulit atau bermasalah 
dalam berhubungan badan dengan pasangannya, dan atau 
saat mereka tidak mendapatkan keturunan setelah cukup 
lama menikah. 

Oleh karena tidak ada seorang pun yang dapat 
mengetahui dengan pasti secara sepintas bahwa 
seorang perempuan tidak mempunyai rahim dan atau 
vagina, maka penulis merasa perlu untuk memberikan 
sedikit pengetahuan tentang kelainan ini agar kita 
semua mengetahui dan memahami bahwa ada beberapa 
individu disekeliling kita yang mengalami kelainan ini yang 
memerlukan bantuan dan dukungan kita untuk menjalani 
kehidupannya sebagai individu seperti kita semua.

Meskipun kelainan ini dapat ditangani dengan 
membuat vagina, ilmu bedah kandungan saat ini belum 
mampu membuat uterus, sehingga perempuan yang 
mengalami kelainan ini tidak dapat hamil. Transplantasi 
uterus adalah satu-satunya cara yang telah diupayakan 
dan telah berhasil, tetapi teknologinya masih sangat sulit 
dan belum tersebar merata diseluruh dunia4, terutama 
belum bisa dilakukan di Indonesia. Meskipun begitu, oleh 
karena perempuan yang mengidap kelainan ini masih 
memiliki ovarium, mereka dapat memiliki keturunan Gambar 1. Sistem Reproduksi Perempuan normal

Info Medis
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melalui fertilisasi invitro (bayi tabung) dengan metode 
surogasi (rahim titipan).

pendengaran akibat tidak berkembangnya organ 
pendengarannya. Pada extremitas didapatkan polidactily 
serta pada tulang belakang dapat gangguan bentuk 
dan susunannya seperti Skoliosis. Tipe 3 atau disebut 
MURCS (Mullerian Ducts Aplasia, Renal Dysplasia, Cervical 
Somite Anomalies) yang melibatkan kelainan banyak organ 
(multiorgan) yaitu sistem reproduksi, sistem perkemihan 
(15%-20%), kerangka (20%-40%), dan jantung, digiti, serta 
pendengaran.

Kejadian dan Penyebab (Etiologi)
Kelainan ini diperkirakan muncul dalam 1 dari 45001 

atau 1 dari 5000 kelahiran bayi perempuan. Namun, 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensinya 
hanya 1 dari 12.000 bayi perempuan. Ini berarti bahwa 
setiap 12.000 kelahiran bayi perempuan, ada 1 bayi yang 
mengalami kelainan ini. 

Penyebab kelainan ini sampai sekarang belum 
diketahui dengan pasti. Secara embryologis kelainan ini 
timbul akibat perkembangan saluran Mullerian (ductus 
Mullerii) tidak sempurna saat janin didalam rahim pada 
masa sekitar 9 minggu. Saluran Mullerian adalah suatu 
struktur yang merupakan cikal bakal organ reproduksi 
perempuan yaitu rahim, tuba fallopii, leher rahim, dan 
bagian 2/3 atas vagina. Beberapa peneliti menduga ada 
peran genetik pada kelainan ini, namun disepakati bahwa 
penyebab sindroma MRKH ini merupakan efek kombinasi 
antara peran faktor genetik dalam keluarga dan pengaruh 
lingkungan.

Gambaran Klinis dan Diagnosis
Gejala dan tanda klinis sindroma ini tidak tampak 

pada awal kehidupan(masa bayi dan anak). Biasanya akan 
tampak jelas mulai usia remaja sekitar usia 14-16 tahun. 
Pada usia ini anak perempuan normal sudah mendapatkan 
menstruasi atau haid pertamanya atau disebut menars. 
Pada penderita sindroma ini biasanya mereka datang 
ke dokter karena belum mengalami haid (amenorrhea). 
Sebelumnya, tidak ada ciri-ciri yang mencurigakan 
atau mengkhawatirkan, tidak ada gejala sakit ataupun 
perdarahan. Kondisi fisik lainnya juga seperti payudara dan 
rambut kemaluan tetap tumbuh seperti remaja lainnya. 

Jika penderita tidak memeriksakan dirinya saat tidak 
haid seperti tersebut di atas, biasanya gejala dan tanda 
klinis yang ditampakkan adalah saat pasangan suami-isteri 
datang dengan keluhan sulit atau mengalami gangguan saat 
berhubungan badan. Bahkan seringkali bukan hal tersebut 
yang menjadi keluhan utamanya tetapi adalah karena tidak 
bisa hamil setelah cukup lama menikah. Kelainan ini akan 
ditemukan secara insidentil saat dilakukan pemeriksaan 
fisik oleh dokter kandungan.Untuk membuat diagnosis 
sesorang perempuan mengalami sindroma MRKH atau 

Gambar 2. Ilustrasi organ reproduksi pada Sindroma MRKH dan 
normal (non MRKH)

Terminologi dan Klasifikasi
Sindrom MRKH adalah suatu kelainan organ 

reproduksi yang terjadi pada perempuan. Pada kelainan 
ini organ rahim (uterus) dan liang senggama (vagina) tidak 
berkembang sempurna bahkan sampai tidak terbentuk, 
walaupun organ genital eksterna normal. Kondisi ini 
menyebabkan penderitanya tidak mengalami haid akibat 
tidak adanya rahim. Seringkali kondisi tidak haid inilah 
yang merupakan gejala dan tanda awal dan utama yang 
ditemukan pada perempuan yang telah berusia 16 tahun 
yang dinamakan amenorrhea primer. Perempuan yang 
menderita kelainan ini mempunyai indung telur atau 
ovarium yang berfungsi normal, sehingga memiliki tanda-
tanda kelamin sekunder seperti payudara dan rambut 
kelamin seperti perempuan normal, serta memiliki 
kromosom 46XX. Beberapa penderita MRKH juga disertai 
dengan kelainan organ lainnya seperti organ perkemihan, 
pendengaran, jantung, dan tulang belakang.

Berdasarkan organ yang terlibat, sindroma MRKH 
dibagi atas 3 tipe. Sindroma MRKH Tipe 1 adalah sindroma 
MRKH dengan kelainan utamanya hanya organ reproduksi. 
Tipe 2 adalah sindroma MRKH yang disertai kelainan organ 
lain yaitu salah satu organ perkemihan, pendengaran, 
jantung, ekstremitas dan atau tulang belakang. Pada 
organ perkemihan kelainan yang didapatkan adalah 
berupa bentuk (Horses Kidney, Renal Dysplasia) dan letak 
ginjal yang tidak normal, bahkan salah satu ginjalnya tidak 
berkembang (Agenesis Renal dan Ureter). Pada jantung 
dapat ditemukan adanya kelainan katup atau defek 
dinding jantung. Pada pendengaran ditemukan gangguan 
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Gambar 3. Penyebab Sindroma MRKH kombinasi antara 
faktor genetik (familial) dan pengaruh lingkungan

tidak, dokter perlu melakukan serangkaian pemeriksaan 
terlebih dahulu. Selain menggali informasi dan keterangan, 
terdapat pemeriksaan penunjang dan tes-tes yang spesifik 
yang harus dilakukan. Pemeriksaan penunjang laboratorium 
tentang kondisi umum maupun kadar hormonal individu 
tersebut harus dilakukan, kadang-kadang diperlukan 
pemeriksaan kromosom juga jika diperlukan. Pemeriksaan 
pemindaian Ultrasonografi (USG) mesti dilakukan untuk 
menilai kondisi organ reproduksi, perkemihan, serta 
pencernaan. Pada penderita sindroma MRKH ini akan 
ditemukan bahwa penderitanya tidak mempunyai rahim 
(uterus) dan vagina, namun masih mempunyai indung 
telur (ovarium) dan tuba fallopii, payudara ukuran dan 
pertumbuhan rambut pubis normal, dengan kromosom 
46XX dan profil hormonalnya normal.
Tatalaksana dan Pengobatan

Yang paling penting dalam tatalaksana penderita 
sindroma MRKH ini adalah memberikan informasi dan 
edukasi terhadap penderita tentang kondisi kelainan yang 
dideritanya. Penderita harus memahami dan menyadari 
bahwa dia adalah seorang perempuan tulen yang bisa 
menikah, berkeluarga, bersenggama, berbahagia dan 
menjalani kehidupan normal seperti perempuan normal 
lainnya. Hanya saja harus dipahami dengan kondisi 
kelainannya tersebut ada tindakan medis yang harus dijalani 
untuk mengkoreksi dan sebagai metode tatalaksananya. 

Tatalaksana penderita dengan sindroma ini 
bergantung pada keluhan dan kebutuhannya. Jika yang 
diperlukan adalah untuk menikah dan berhubungan badan 
(senggama) maka bisa dbuatkan liang vagina dengan 
tindakan pembedahan (vaginoplasty). Untuk menikah dan 
memperoleh keturunanpun masih bisa dibantu dengan 
teknologi kehamilan berbantu (ART = assisted reproduction 

technique) dengan Invitro Fertilization (IVF) dengan metode 
gestasional surrogate mother atau rahim titipan. Walaupun 
metode yang terakhir masih dalam perdebatan hukum dan 
etik dan belum dilegalisasi di Indonesia. 

Perkembangan teknologi terkini dalam teknik 
pembedahan dan pencakokkan organ khususnya 
teknik transplantasi atau pencangkokan rahim saat ini, 
telah memberikan harapan yang menggembirakan dan 
menjanjikan. Sejak berhasil dan suksesnya dilakukan 
transplantasi rahim pertama kali pada manusia pada 
tahun 2013 di Gothenburg, Swedia oleh Mats Branstroom 
dkk. Sampai saat ini, di Swedia sudah 10 perempuan 
yang berhasil dilakukan transplantasi rahim dan 8 bayi 
sehat telah lahir dari rahim ibu yang telah menjalani 
pencangkokkan tersebut. Pencakokan rahim ini juga sudah 
berhasil dilakukan di banyak negara selain Swedia, yaitu 
Saudi Arabia, Turki, China, Amerika Serikat, Brazil, Jerman, 
dan Serbia. Sampai sekarang, totalnya 30 perempuan yang 
telah menjalani operasi pencangkokan rahim ini di seluruh 
dunia. 
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Rumah sakit Umum Daerah Ulin adalah Rumah sakit 
Type A Pendidikan sebagai rumah sakit rujukan 
provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan yang terdepan 
dan optimal kepada masyarakat maka diperlukanlah sarana 
prasarana yang mendukung pelaksananan pelayanan 
kesehatan tersebut. Bentuk sarana dan prasarana tersebut 
dapat meliputi sumber daya manusia kesehatan yang 
lengkap (dokter, perawat dan tenaga penunjang medis 
lainnya), alat-alat kedokteran yang memadai, serta sarana 
fisik bangunan/gedung yang menunjang. 

Pengembangan sarana fisik yang cukup pesat saat 
ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan 
pemeliharaan sarana fisik yang mengedepankan 
pengembangan teknologi dan pengembangan sumber daya 
manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Rumah 
Sakit Ulin Banjarmasin membangun Gedung IPS RS sebagai 
Pusat pelayanan pemeliharaan sarana fisik Gedung.

Gedung iPS RS dibangun dengan luas 1200m2 2 (dua) 
lantai, mengedepankan prinsip efektif & efesien terdapat 
beberapa instalasi penujang medik untuk memudahkan 
koordinasi antar intalasi antara lain:
1. Instalasi Pemelihara Sarana Rumah Sakit (IPS RS)
2. Instalasi Sanitasi
3. Instalasi Kesehatan, Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

(K3 RS)
4. Instalasi Gas Medik

5. Sub Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga , dan
6. Instalasi Logistik

Pembangunan Gedung IPS RS bersumber dari 
dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 
Rp. 7.432.749.000,00,- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 
Proyek Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung IPS 
RS Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah 
selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender sejak 
tanggal 10 Juni 2020 s/d 06 Desember 2020.

Pembangunan Gedung IPS RS ini tidak lepas dari 
dukungan Manajemen RSUD Ulin Banjarmasin dalam 
mewujudkan kebutuhan akan pelayanan yang mumpuni 
serta peningkatan pelayanan yang lebih baik pada bidang 
penunjang medik. Harapan yang sebesar-besarnya agar 
pembangunan Gedung tersebut dapat meningkatkan 
pelayanan serta memaksimalkan potensi agar dapat 
berdaya saing sesuai standar Nasional.

Ir. Akhmad Ramadhani, MT., IPM., AseanEng. (Kepala IPS RS)
Ahmad Fauzani, ST., MT. (Staf Sub Bagian Perlengkapan & RT)

Oleh :

GEDUNG TERPADU IPS RS 
RSUD ULIN BANJARMASIN

Profil Unit
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Dr. dr. I Nyoman Suarjana, Sp.PD, K-R, FINASIM
Divisi Reumatologi Depertemen Ilmu Penyakit Dalam FK ULM 
/ RSUD Ulin, Banjarmasin

Oleh :

Penyakit autoimun ditandai dengan hilangnya toleransi 
kekebalan, yang mengakibatkan rusaknya jaringan 
sehat. Studi epidemiologi telah membuktikan 

peningkatan progresif kejadian penyakit autoimun selama 
beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara 
barat. Kejadian tersering adalah penyakit autoimun 
endokrin, reumatik, dan saluran pencernaan, banyak faktor 
yang terlibat dalam kejadian penyakit autoimun tersebut, 
tetapi yang paling sering adalah adanya perubahan dalam 
kebiasaan makan, beban stres, dan paparan lingkungan 
terhadap polusi. Akhir-akhir ini penyakit autoimun juga 
dikaitkan dengan kekurangan (defisiensi) vitamin D, hasil 
penelitian mendapatkan bahwa vitamin D memainkan 
peran penting dalam sistem kekebalan tubuh.  Defisiensi 
vitamin D sangat sering didapatkan pada populasi umum 
terutama pada mereka yang mengalami gangguan otot 
dan tulang (muskuloskeletal) serta autoimun. Distribusi 
defisiensi vitamin D bervariasi pada berbagai populasi 
karena variasi makanan, ciri demografis, etnis, wilayah 
geografis, musim dan tingkat keparahan polusi udara.

Vitamin D
Vitamin D adalah molekul steroid yang larut dalam 

lemak yang berasal dari asupan makanan dan produksi 
(sintesis) dalam tubuh (endogen). Sebagian besar vitamin 
D yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia berasal dari 
sintesis endogen. Oleh karena itu, kolekalsiferol (vitamin 
D3) saat ini lebih tepat dianggap sebagai hormon daripada 
vitamin. Vitamin D juga  dapat diperoleh dari makanan 
khususnya dari ikan berminyak, telur, produk susu, dan 
makanan yang difortifikasi. Pada manusia, sebagian 
besar vitamin D disintesis di kulit dari molekul dasar 
Wyaitu 7-dehidrokolesterol yang mengalami serangkaian 
perubahan oleh paparan sinar matahari (UV) untuk 
menghasilkan vitamin D3. Bentuk aktif vitamin D adalah 
kalsitriol diproduksi di dalam tubuh setelah ditransformasi 
dari bahan baku (prekursornya) yaitu kolekalsiferol, yang 
membutuhkan dua kali proses hidroksilasi untuk aktivasi. 
Hidroksilasi pertama terjadi di hati dan kedua di ginjal. 
(Gambar 1)

Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab 
untuk menghasilkan bentuk vitamin D aktif (kalsitriol), 
yang akan memengaruhi berbagai fungsi sel pada sebagian 
besar sel tubuh, termasuk sel imun. Faktor-faktor yang 
diketahui memengaruhi kadar vitamin D serum antara 
lain: pembentukan oleh kulit dari radiasi ultraviolet di 
bawah sinar matahari, yang dipengaruhi oleh musim dalam 
setahun; garis lintang geografis; pakaian; penggunaan tabir 
surya (sunblock); pigmentasi kulit; dan perubahan struktur 
kulit seiring bertambahnya usia; penyakit hati, ginjal, dan/
atau usus, yang dapat mengubah pembentukan kalsitriol 
atau penyerapan sumber dari luar tubuh  oleh usus; obat-
obatan yang dapat mengubah proses pemecahan vitamin D, 
seperti obat anti kejang, obat untuk mengurangi peradangan 
(glukokortikoid), obat yang menekan sistem kekebalan 
tubuh (imunosupresan), obat antivirus; dan kegemukan 
(obesitas) yang dapat menyebabkan penyerapan vitamin 
D oleh jaringan lemak. Kadar vitamin D dapat berdampak 
besar pada kesehatan, dan penting untuk menentukan 
kadar optimal dalam serum untuk pencegahan penyakit. 
Kadar minimal untuk proses metabolisme sel (fisiologis) 

PERAN VITAMIN D PADA PENYAKIT 
REUMATIK AUTOIMUN

Sains

Gambar 1. Sintesis dan Metabolisme Vitamin D
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dianggap sekitar 30 ng/mL, sedangkan kadar <20 ng/mL 
telah dikaitkan dengan risiko berbagai gangguan yang lebih 
besar.

Definisi kecukupan vitamin D
Definisi kecukupan vitamin D sebagian besar masih 

kontroversial terutama didasarkan pada ambang batas 
kadar vitamin D 25-OH serum yang mampu menekan 
produksi hormon paratiroid (PTH). Berbagai penelitian 
mendapatkan hasil yang berbeda, tetapi kadar 75 nmol/l 
atau 30 ng/ml dapat dipakai sebagai nilai ambang terendah. 
Kadar 30 ng/ml dianggap memadai untuk pencegahan 
patah tulang pada populasi umum yang lebih tua. Kadar 50 
nmol/l atau 20 ng/ml telah disarankan sebagai alternatif 
untuk membedakan populasi yang berisiko terhadap efek 
defisiensi vitamin D, sehingga saat ini status vitamin D 
didefinisikan sebagai berikut: defisiensi: < 50 nmol/l (20 
ng/ml), insufisiensi (kurang): 50-75 nmol/l (20-30 ng/ml) 
dan cukup:75-250 nmol/l (30–100 ng/ml). Berdasarkan 
definisi ini didapatkan prevalensi defisiensi vitamin D pada 
orang dewasa muda sehat berusia 18-29 tahun sekitar 36%,  
pada wanita kulit hitam berusia 15-49 tahun sebesar 42%, 
pada pasien rawat jalan berusia 49-83 tahun sebesar 41% 
dan  57% pada pasien rawat inap secara umum di Amerika 
Serikat. Prevalensi yang lebih tinggi telah dilaporkan di 
Eropa yaitu 28-100% pada orang sehat dan 70-100% pada 
orang dewasa yang dirawat di rumah sakit. 

Hipovitaminosis D: Penyebab dan Konsekuensi
Beberapa faktor yang berperan terhadap rendahnya 

konsentrasi vitamin D 25-OH dalam tubuh antara lain: 
intensitas dan waktu paparan sinar ultraviolet B (UVB), 
kebiasaan gaya hidup dan ketinggian tempat. Mengenakan 
tabir surya merusak kolekalsiferol (vitamin D3); misalnya, 
penggunaan faktor perlindungan matahari 30 (SPF 30) 
mengurangi sintesis vitamin D lebih dari 95%. Melanin 
bertindak sebagai tabir surya alami, melindungi kulit 
dari sinar UVB dan karenanya memengaruhi produksi 
kolekalsiferol. Orang berkulit gelap membutuhkan paparan 
setidaknya tiga hingga lima kali lebih lama untuk membuat 
jumlah vitamin D yang sama dengan orang dengan warna 
kulit putih. Selain itu, jumlah 7-dehidrokolesterol dalam 
epidermis (lapisan kulit paling luar) manusia berbanding 
terbalik dengan usia; sehingga penuaan secara bermakna 
menurunkan kemampuan kulit untuk memroduksi 
kolekalsiferol. Peningkatan proporsi lemak tubuh 
menurunkan ketersediaan kolekalsiferol, karena tertimbun 
dalam jaringan lemak. Hasil penelitian menunjukkan 
kejadian hipovitaminosis D lebih banyak terjadi pada orang 
dengan obesitas.

Faktor penyebab potensial lain hipovitaminosis D 
adalah berkurangnya penyerapan di saluran pencernaan. 

Pasien dengan gangguan penyerapan lemak di usus 
(sindrom malabsorpsi lemak) dan mereka yang menjalani 
operasi bariatrik (pembedahan untuk menurunkan berat 
badan), seringkali tidak dapat menyerap vitamin D yang 
larut dalam lemak. Aktivitas enzim metabolik vitamin D 
dapat dipengaruhi oleh berbagai macam obat, terutama 
antikonvulsan (anti kejang) dan antivirus (yang digunakan 
untuk pengobatan HIV) karena dapat mempercepat 
pemecahan (katabolisme) metabolit aktif vitamin D.

Autoimunitas
Penyakit autoimun ditandai dengan hilangnya 

toleransi kekebalan, yaitu kegagalan organisme 
untuk mengenali sel dan/atau molekulnya sendiri, 
yang menyebabkan kerusakan jaringan sehat melalui 
autoreaktivitas sel kekebalan. Faktor penyebab penyakit 
autoimun sampai saat ini belum diketahui secara pasti 
tetapi terdapat beberapa faktor yang berperan antara lain 
faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Perempuan lebih 
rentan terhadap penyakit autoimun dibandingkan pria, 
karena berkaitan dengan faktor hormonal, namun jenis 
kelamin pria dikaitkan dengan manifestasi klinis yang lebih 
berat untuk kasus penyakit autoimun  tertentu. Lebih dari 
100 penyakit autoimun telah diidentifikasi dan sebagian 
besar terkait dengan penyebab stres lingkungan, termasuk 
penyakit menular dan paparan sinar matahari yang rendah. 
Dalam beberapa tahun terakhir, defisiensi vitamin D telah 
dikaitkan dengan hilangnya toleransi sistem kekebalan 
tubuh, karena dia berperan penting dalam respons imun 
adaptif dan imun bawaan.  Penyakit autoimun, termasuk 
artritis reumatoid (RA), sklerosis multipel (MS), dan penyakit 
Crohn (CD), merupakan hasil dari aktivasi sistem kekebalan 
tubuh yang menyimpang, yaitu respon imun diarahkan 
terhadap antigen diri sendiri (self antigens) yang tidak 
berbahaya. Hal tersebut menyebabkan peradangan, 
kerusakan jaringan, dan hilangnya fungsi organ atau 
persendian yang terkena. Walaupun pengobatan penyakit 
autoimun telah banyak kemajuan dengan ditemukan obat-
obat yang disebut agen biologis seperti anti-tumor necrosis 
factor alpha (TNFα), namun tidak semua pasien memberikan 
respon yang memadai.

Vitamin D dan Kekebalan Tubuh 
Penemuan keberadaan reseptor vitamin D (VDR) 

pada sel mononuklear darah tepi dan peranannya dalam 
proses terjadinya penyakit reumatik autoimun, meletakkan 
dasar tentang peran penting vitamin D sebagai pengatur 
kekebalan tubuh (imunitas). Vitamin D memainkan 
peran penting dalam pengaturan berbagai respon yang 
diperantarai oleh kekebalan tubuh. Vitamin D mengontrol 
sistem kekebalan tubuh bawaan dan adaptif terutama 
melalui reseptor yang disebut dengan toll-like receptors 
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(TLR) dan perubahan (diferensiasi) sel-T, terutama sel Th17, 
dan sel Th17 ini memiliki peran penting dalam proses 
terjadinya penyakit reumatik autoimun. Vitamin D juga 
mengontrol produksi dan pelepasan (sekresi) autoantibodi,   
menekan perbanyakan (proliferasi) dan perubahan sel-B 
melalui rangsangan kematian sel alami (apoptosis) pada 
sel-B yang aktif. Vitamin D menghambat perbanyakan 
sel-T dan menghambat produksi protein-protein (sitokin) 
yang dapat menyebabkan peradangan seperti IL2, INF-Y, 
dan TNFx.

Vitamin D dan Autoimunitas
Autoimunitas adalah kegagalan suatu organisme 

untuk mengenali bagian dari dirinya sendiri sebagai bagian 
dari dirinya sehingga membuat sistem kekebalan tubuh 
(sistem imun) melawan sel dan jaringan miliknya sendiri. 
Penyakit yang timbul dari kelainan respons imun ini 
disebut penyakit autoimun. Vitamin D pertama kali dikenal 
karena perannya dalam proses pembentukan tulang dan 
pengaturan kalsium serta ditemukannya  kasus penyakit 
tulang rakitis akibat kekurangan vitamin D. Saat ini telah 
banyak dilaporkan bahwa vitamin D memberikan banyak 
pengaruh diluar tulang (ekstra-kerangka) dan yang paling 
menonjol adalah peran vitamin D pada proses terjadinya 
(patofisiologi) penyakit autoimun, termasuk penyakit 
diabetes tipe 1, penyakit tiroid autoimun, sklerosis multipel 
(MS), penyakit radang usus (IBD), lupus eritematosus 
sistemik (SLE) dan artritis reumatoid (RA). Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa kekurangan kekurangan 
vitamin D meningkatkan risiko terjadinya penyakit 
autoimun tersebut.

Pada proses respons autoimun, vitamin D terlibat 
dalam menjaga keseimbangan optimal antara sel Th1 dan 
Th2 untuk menekan respons autoimun yang perantarai 
oleh sel T, dengan mengatur produksi dan aktivitas sel T 
CD4+. Untuk mengatasi efek sel T autoreaktif, vitamin 
D meningkatkan aktivitas sel T regulasi. Estrogen dalam 
jaringan sendi (sinovial) pasien RA dapat meningkatkan 
respons imun dan vitamin D diketahui menurunkan aktivitas 
hormon estrogen tersebut sehingga mampu mengontrol 
respons autoimun. Vitamin D juga diketahui memiliki efek 
imunosupresif dan konsentrasi fisiologis vitamin D telah 
terbukti memberikan perlindungan terhadap terjadinya 
penyakit autoimun.

Defisiensi Vitamin D dan Mikrobioma 
Mikrobioma adalah seluruh mikroba yang hidup 

dalam tubuh manusia yang berperan dalam pengaturan 
proses biologis dan fisiologis tubuh yang normal. Jumlah 
mikrobioma paling banyak terdapat di usus, bakteri pada 
mikrobioma memiliki peran pada imunitas, nutrisi dan 
perkembangan manusia. Kekurangan vitamin D dapat 

memengaruhi mikrobioma dan sistem kekebalan tubuh 
yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit autoimun. 
Kekurangan atau suplementasi vitamin D akan mengubah 
mikrobioma, sehingga terjadi perubahan komposisi bakteri 
yang berdampak terhadap manifestasi penyakit. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa vitamin D bekerja langsung 
pada sel sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan 
kondisi yang mampu menekan peradangan (anti-inflamasi), 
pada kondisi kekurangan vitamin D maka keseimbangan 
antara aktivitas pemicu peradangan (pro-inflamasi) dan 
penekan peradangan akan terganggu. Meskipun banyak 
cara vitamin D dapat memengaruhi sistem kekebalan, namun 
kekurangan vitamin D saja tidak cukup untuk memulai 
terjadinya autoimunitas, tetapi melalui efeknya pada 
komunitas bakteri, integritas epitel, atau fungsi kekebalan, 
vitamin D memiliki kapasitas untuk memperburuk faktor 
pencetus (predisposisi) lain, seperti faktor genetik, faktor 
makanan dan lingkungan. Interaksi antara faktor genetik, 
integritas usus, mikrobioma, dan defisiensi vitamin D untuk 
terjadinya autoimunitas tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Model interaksi antara genetik, integritas usus, 
mikrobioma, dan defisiensi vitamin D

Suplementasi Vitamin D
Dosis vitamin D yang direkomendasikan 

untuk suplementasi bervariasi sesuai dengan kondisi 
usia, konsumsi obat-obatan seperti anti kejang atau 
glukokortikoid, kehamilan, obesitas atau penyakit autoimun. 
Sehubungan dengan pemilihan dosis, telah dilaporkan 
bahwa pemberian 100 IU vitamin D meningkatkan kadar 
kalsidiol serum sekitar 1 ng/mL, meskipun hal tersebut 
masih dalam pembahasan. Kadar vitamin D 25-OH serum 
juga menentukan dosis suplementasi yang diperlukan.

Ketika suplementasi diperlukan, kalsidiol dianggap 
sebagai bentuk yang ideal untuk mencapai kadar vitamin 
D yang memadai pada orang dewasa lanjut usia dengan 
defisiensi atau menerima dosis glukokortikoid yang lebih 
tinggi, karena kalsidiol efektivitasnya 5 kali lipat lebih tinggi 
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dibandingkan dengan kolekalsiferol. Namun demikian, 
kolekalsiferol adalah bentuk pilihan untuk suplementasi 
dan paling banyak digunakan dalam uji klinis. 

Rekomendasi dari WUS Endocrine Society untuk 
mencegah dan mengobati defisiensi/insufisiensi vitamin 
D bervariasi menurut usia: 400–1000 IU vitamin D/hari 
untuk anak-anak berusia 0–1 tahun, 600–1000 IU/ hari 
untuk anak yang lebih besar, dan 1500–2000 IU/hari) 
untuk orang dewasa. Berbagai penulis telah menyarankan 
bahwa asupan rutin 2.000–4.000 IU vitamin D/hari, 
dapat mengurangi risiko pengembangan dan kekambuhan 
berbagai penyakit, termasuk penyakit autoimun dan kanker. 
Selain itu, diperkirakan diperlukan 2990 IU/hari untuk 
mencapai konsentrasi kalsidiol serum ≥50 nmol/L pada 
97,5% orang sehat. Dalam penelitian terbaru, dosis anjuran 
berkisar 400-2000 IU/hari untuk mencegah/memperbaiki 
kekurangan vitamin D yang disesuaikan dengan usia, berat 
badan, asal etnis, adanya penyakit tertentu, dan konsumsi 

obat-obatan. Peneliti menekankan bahwa efek merugikan 
pemberian sendiri vitamin D (misalnya, hiperkalsemia dan 
hiperkalsiuria) jarang terjadi dan umumnya diakibatkan oleh 
konsumsi dosis yang sangat tinggi untuk periode waktu 
yang lama. Namun demikian, suplementasi vitamin D harus 
diresepkan dengan hati-hati pada orang dengan penyakit 
granulomatosa, sarkoidosis, penyakit tulang metastatik, 
atau sindrom William, mengingat risiko hiperkalsemia dan/
atau hiperkalsiuria. 

Mengingat semua bukti diatas tentang peran kadar 
vitamin D serum dalam menjaga status kesehatan yang 
baik dan mengurangi risiko penyakit autoimun, sangatlah 
penting untuk melakukan pemeriksaan kadar vitamin D 
serum secara berkala pada populasi umum dan untuk 
memromosikan aktivitas yang mampu meningkatkan kadar 
vitamin D tersebut seperti olahraga di luar ruangan dan 
diet seimbang.

Rapat Persiapan Operasi Jantung, 
25 Maret 2021

Presentasi  oleh IPSRS Tentang Analisis 
Pengunaan Consumablr Merk Baxter 

Untuk Mesin Fresenius,  31 Maret 2021

Kunjungan kerja komisi I DPRD
 Kab.Barito Utara, 27 april 2021

Sosialisasi Alat BiRD penyerahan bantuan
Alat Inovasi BiRD kepada Puskesmas Binaan, 

29 april 2021

Album
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Terlahir dari keluarga biasa dengan suku Banjar, 
beliau berasal dari pinggiran sungai Kelayan. Sejak 
kecil sampai remaja (SD, SMP, SPK) bersekolah di 

Banjarmasin, selesai Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 
tahun 1985 langsung menjadi tenaga kerja sukarela (TKS) 
di RSUD Ulin dan bertugas pertama di ruang neurologi/
saraf sekitar 13 bulan. Selanjutnya diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil dengan penempatan di daerah Nagara 
Kab. Hulu Sungai Selatan. Selama bertugas di sana, Pak 
Awi (sebutan beliau) mendapatkan anugerah Paramedis 
Teladan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan RI pada 
tahun 1994. Kemudian beliau kembali ke Banjarmasin 
bergabung lagi ke RSUD Ulin yaitu ke ruang Wijawa 
Kusuma (WK), sambil melanjutkan Pendidikan jenjang 
Diploma III Keperawatan kelas khusus RSUD Ulin, 
karena ada kewajiban meningkatkan pendidikannnya 
minimal D3 dan selesai  tahun 2002. Setelah diangkat 
sebagai Kepala Ruangan Wijaya Kusuma, pak Awi juga 
melanjutkan pendidikannya ke  S1 Keperawatan di STIKES 
Muhammadiyah (sekarang ini Universitas Muhammadiyah 
Banjarmasin, red) selesai 2010

Saat Pendidikan tahun 2009 diangkat sebagai Kepala 
Instalasi Rawat Inap sekaligus sebagai wakil ketua Komite 
Keperawatan. Kemudian beliau dipercaya sebagai ketua 
Komite Keperawatan sebagai pengganti ketua sebelumnya 
yang diamanahi sebagai pejabat struktural sehingga harus 
melepaskan jabatan komite keperawatan. Kemudian 2 
periode menjabat lagi menjadi ketua komite keperawatan, 
(selama 6 tahun) yang definif. Tahun 2017-2022 pak Awi 
juga dipercaya sebagai ketua Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia Banjarmasin. Sampai sekarang beliau masih aktif 
kegiatan keorganiasian Keperawatan, baik internal RSUD 
ulin maupun di luar kegiatan RSUD Ulin. Sebagai perawat 
kita patut berbangga karena dengan profesi ini kita bisa 

MENGENAL SOSOK SANG PERAWAT
H.TANTAWI JAUHARI, S.Kep

memberikan pengabdian yang besar buat masyarakat, 
dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki 
tentunya kita bisa mengembngkan ilmu kita yang seluas-
luasnya agar dalam pengabdian kita sebagai profesi yang 
luhur memberikan manfaat yang baik buat pasien dan 
masyarakat yang memerlukan uluran tangan kita. Dengan 
ini dapatlah kita selalu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi dimana profesi perawat perlu menigkatkan 
komptensinya agar pelayanan yang diberikan menjadikan 
pelayanan yang prima

Dalam hal pekerjaan baik di rumah maupun di 
lingkungan kerja kita meski bisa mengaturnya, artinya kita 
sebagai abdi Negara juga mempunyai kewajiban dalam 
keluarga yang perlu mengayomi keluarga kita di rumah. 
Alhamdulillah karena  isteri adalah orang kesehatan 
tentunya bisa memahami keberadaan saya dalam hal ini, 
ucap bapak yang suka humor ini. 

Untuk menghadapi era globaisasi 4.0, seorang 
perawat wajib meningkatkan kompetensinya agar tidak 
ketinggalan dengan profesi lain ataupun kawan-kawan 
kita sprofesi. Tingkatkanlah komptensi kita memalui 
sering mengikuti seminar, lokakarya, diklat-diklat lain 
yang tentunya akan membuat pengetahuan kita akan 
bertambah. Kemudian juga yang tidak ada dalam Regulasi, 
UU atau aturan lain  tentunya kita sebagai perawat harus 
bisa menjaga sikap yang baik, hubungn dengan antar 
profesi, dengan pasien dan kawan kerja yang lain harus 
lebih menjaga tim work yang baik dalam melakukan proses 
pekerkjaan. Sehingga apa yang menjadi beban pekerjaan 
bisa dirasakan bersama dengan tujuan keharmonisan 
pekerjaan dan dinamika kelompok kerja yang baik.
(mayafauzi/tim redaksi.ulinnwes)

Sosok
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Beberapa dekade belakangan ini, defisiensi vitamin D 
telah menjadi pandemi. Penyebab utama kekurangan 
vitamin D adalah perubahaan gaya hidup manusia 

modern terutama berkurangnya paparan sinar matahari 
dalam aktivitas sehari-hari ditambah asupan makanan yang 
secara alami mengandung vitamin D sangat sedikit mampu 
memenuhi kebutuhan orang dewasa maupun anak-anak. 
Defisiensi vitamin D awalnya dikenali sebagai penyebab 
timbulnya penyakit Ricketsia, suatu penyakit yang timbul 
akibat pertumbuhan tulang yang terganggu. F. Glisson pada 
sekitar tahun 1650 mengamati adanya penyakit gangguan 
pertumbuhan tulang pada anak-anak yang tinggal di daerah 
dengan paparan sinar matahari yang terbatas. Para dokter 
pada saat itu kemudian memberikan minyak ikan pada 
pasien yang menderita Ricketsia dan ternyata memberikan 
hasil yang cukup baik. Baru pada sekitar tahun 1922, 
diketahui kandungan dari minyak ikan yang membantu 
memperbaiki pertumbuhan tulang pada anak anak 
penderita Ricketsia adalah vitamin D. Vitamin D berperan 
dalam menjaga pertumbuhan otot dan tulang yang optimal 
melalui perannya membantu absorbsi kalsium di saluran 
cerna. Kalsium memiliki peran yang penting dalam proses 
pembentukan tulang serta menjaga kepadatan tulang. 
Setiap harinya manusia kehilangan kalsium melalui kulit, 
keringat, kuku, urin dan feces, sementara itu tubuh sendiri 
tidak dapat memproduksi kalsium sehingga dibutuhkan 
asupan kalsium yang adekuat dari luar tubuh. Asupan 
kalsium yang cukup harus didukung dengan asupan vitamin 
D yang baik agar kalsium dapat diabsorbsi kedalam darah 
dan digunakan dalam proses penulangan sehari-hari.

 Tahukah Anda? Vitamin D larut dalam lemak. Bisa 
dikatakan bahwa vitamin D larut dalam lemak daripada 
air sehingga mudah disimpan di dalam tubuh. Vitamin D 
bertindak seperti hormon karena dapat mengarahkan para 
ahli untuk menyebutnya sebagai “pro hormone”. Vitamin 
D diubah di hati menjadi bentuk pro hormone vitamin D 
25(OH) dan kemudian oleh ginjal dirubah menjadi bentuk 
aktifnya yaitu 1,25(OH)2D. Sebagai suatu hormon, vitamin 
D memiliki peran lain dalam meregulasi sel dan sistem imun. 

Penelitian akhir-akhir inii menunjukan peran vitamin D 
yang lebih luas dalam mencegah penyakit kanker, penyakit 
kardiovaskular, pemyakit infeksi dan penyakit autoimun. 
Sumber vitamin D terutama diperoleh dari paparan sinar 
matahari. UVB yang ada di sinar matahari mampu merubah 
7 – dehydrocholesterol di kulit menjadi previtamin D3. 
Paparan sinar matahari dibawah jam sepuluh pagi adalah 
saat terbaik untuk mendapatkan asupan vitamin D. Selain 
itu, Vitamin D dalam bentuk previtamin D3 juga dapat 
diperoleh dari makanan antara lain ikan salmon, ikan tuna, 
susu, kedelai serta sereal. Sayangnya kandungan vitamin 
D dalam makanan tersebut kurang mampu memenuhi 
kebutuhan vitamin D sehari yang berkisar 400–800 IU, 
sehingga diperlukan asupan vitamin D lain dalam bentuk 
suplemen. 

Apa saja sumber makanan terbaik yang mengandung 
vitamin D?

Selain ASI dan sinar matahari, ada beberapa sumber 
makanan yang baik dengan kandungan vitamin D. Dilansir 
dalam babycenter.com,  sumber makanan berikut ini untuk 
mencukupi vitamin D.
• 1 ons salmon: 102 IU
• 6 ons yoghurt yang diperkaya: 80 IU
• 1 ons tuna kalengan, tiriskan dan dikemas dalam 

minyak: 66 IU
• 1/2 cangkir jus jeruk, diperkaya dengan 25 persen nilai 

harian untuk vitamin D: 50 IU
• 1/2 cangkir susu yang diperkaya (utuh, rendah lemak, 

atau skim): 49 IU
• satu irisan keju Amerika yang diperkaya: 40 IU
• 1/2 gelas sereal siap santap, 19 IU
• 1 ons makarel: 11,6 IU
• 1/2 kuning telur besar: 10 IU
• 1/2 sdt margarin yang diperkuat: 10 IU
• 1/2 ons keju Swiss: 6 IU

Nah, ternyata sumber makanan dengan kandungan 
vitamin D ternyata sangat mudah ditemukan ya. Yuk kita 
tingkatkan kepedulian  untuk memenuhi asupan baik untuk 
tubuh kita.

MAYA MIDIYATIE AFRIDHA, S.Gz, RD
Dietisien RSUD Ulin Banjarmasin

Oleh :

VITAMIN  D, NUTRISI 
YANG MENGAGUMKAN

Tips & Trik
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Muhammad Hakim , AMG
Kepala Instalasi PKRS RSUD Ulin Banjarmasin

Oleh :

ALPUKAT SI BUAH AJAIB

Setiap apa yang diciptakan oleh Allah SWT pasti ada 
maksud dan tujuan  untuk apa  diciptakan, Apapun 
yang diciptakan-Nya pasti ada manfaat /khasiat untuk 

tubuh dan pasti berbeda manfaat ataupun kelebihannya. 
Salah salah yang sangat luar biasa adalah buah Alpukat. 
Mari kita lihat sama-sama apa yang terkandung dan 
manfaat yang kita dapat dari buah Alpukat.

Alpukat juga dianggap sebagai salah satu makanan 
sehat di bumi ini karena mengandung lebih dari 25 nutrisi 
penting, termasuk vitamin A, B, C, E, dan K, copper, zat 
besi, phosporus, magnesium, dan kalium. Bahkan, Anda 
akan perlu untuk makan dua atau tiga buah pisang untuk 
mendapatkan kandungan kalium dalam satu alpukat. 
Alpukat juga mengandung serat bermanfaat, protein 
seperti beta-sitosterol, glutathione dan lutein, yang 
membantu melindungi terhadap berbagai penyakit.
Berikut ini adalah beberapa manfaat alpukat yang mungkin 
belum Anda ketahui: 
1. Membantu penyerapan vitamin 

 Mia Syn, seorang ahli gizi diet dan nutrisi terdaftar 
mengatakan lemak alpukat tidak hanya bagus untuk 
kulit dan rambut saja. “Lemak sehat dalam alpukat 
dapat membantu penyerapan vitamin A, D, K, dan E 
yang larut dalam lemak,”. “Vitamin K penting untuk 
pembekuan darah, sementara vitamin E membantu 
melindungi sel, jaringan, dan organ dari kerusakan 
radikal bebas,” tambahnya. 

2. Menjaga kesehatan mental 
 The New York Times melaporkan, alpukat 
mengandung banyak magnesium yang baik untuk 
menjaga kesehatan mental dan terhindar dari stres. 
“Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan stres, 
tingkat kecemasan yang tinggi, dan sulit tidur,” kata 
Dr. Raj Dasgupta, seorang profesor Pulmonary and 
Sleep Medicine di University of Southern California.  
“Magnesium adalah salah satu zat yang sangat 
dibutuhkan agar Anda bisa tidur nyenyak di malah 
hari,” 

3. Mencegah Katarak 
 Menurut sebuah penelitian yang terbit di jurnal 

Investigative Ophthalmology & Visual Science, para 
ahli menemukan beberapa karotenoid atau pigmen 
dalam alpukat efektif mencegah katarak dan masalah 
penglihatan pada orang tua. 

4. Mencegah sembelit 
 Menurut University of Maryland Medical Center, 
alpukat mengandung banyak serat yang bagus 
untuk pencernaan dan mencegah sembelit.  Alpukat 
mengandung sekitar 40 persen dari asupan serat 
harian yang direkomendasikan untuk kebutuhan tubuh  
oleh para ahli.  Semua daging alpukat pada dasarnya 
baik, namun yang paling banyak mengandung nutrisi 
adalah daging buah yang paling dekat dengan kulit. 

 Jadi pastikan untuk menyendok semuanya dan jangan 
ada yang dibuang.

5. Berat badan ideal
 Alpukat penuh dengan nutrisi penting dan lemak 
sehat yang dapat membantu membuat perut merasa 
kenyang dalam waktu lama. Dalam sebuah studi di 
tahun 2013, peserta penelitian melaporkan merasa 
lebih kenyang selama tiga hingga lima jam setelah 
mengonsumsi setengah buah alpukat yang dapat 
mengurangi konsumsi karbohidrat secara keseluruhan. 
Alpukat dapat memberikan rasa kenyang karena 
memiliki lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda 
yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran 
pinggang dan berat badan akan menyusut ketika 
makan alpukat dalam jumlah sedang,” jelas ahli nutrisi, 
Beth Warren. 
 Memang benar bahwa alpukat mengandung 
banyak kalori sehingga sangat penting untuk diingat 
bahwa mengonsumsinya dalam jumlah banyak dapat 
menjadi kontraproduktif dalam permainan penurunan 
berat badan. Ahli gizi Savino Rego menyarankan untuk 
mencoba trik sederhana memotong kalori dengan 
mencampurkan kacang polong hijau dengan alpukat.

6. Kesehatan jantung meningkat
 Dalam hal kesehatan jantung, asam lemak esensial 
yang ditemukan dalam alpukat ikut berperan. Juru 
bicara Asosiasi Pendidik Diabetes Amerika, Sandra J. 

22 ULIN News Edisi 80 | Maret - April  2021



Arevalo mengatakan bahwa lemak sehat membantu 
menjaga sistem kardiovaskular yang sehat dan dapat 
mengurangi risiko penyakit stroke, serangan jantung, 
atau penyakit kardiovaskular lainnya.

 Selain itu, kalium merupakan bagian integral dalam 
menjaga jantung. Para peneliti telah menemukan 
bahwa kadar rendah mineral berkontribusi terhadap 
masalah kardiovaskular dan dapat membantu 
mencegah kalsifikasi di arteri jantung. Dengan 364 
mg per setengah cangkir, alpukat mengandung lebih 
banyak potasium ketimbang pisang.

7. Risiko terkena penyakit kanker menurun
 National Institute of Health melaporkan bahwa 
pada tahun 2014, kanker adalah salah satu penyebab 
utama kematian di dunia yang merenggut lebih dari 8 
juta jiwa.  Alpukat juga dikenal dapat mencegah dan 
membantu penghentian pertumbuhan jenis kanker 
tertentu. Sebuah studi ditahun 2010 menemukan 
bahwa alpukat mengandung karotenoid yang efektif 
dalam menghentikan pertumbuhan kanker tertentu, 
seperti kanker prostat serta kematian sel kanker 
tertentu, seperti kanker mulut dan lambung. “Asam 
Oleat, lemak utama dalam alpukat telah terbukti 
menawarkan perlindungan yang signifikan terhadap 
kanker payudara. Perempuan yang makan makanan 
kaya asam oleat telah menunjukkan penurunan tingkat 
kanker payudara,” jelas Penulis buku Thirty Two Ways 
to Outsmart Cancer, Dr. Nalini Chilkov.

8. Kontrol tekanan darah
 Peneliti dari Department of Nutritional Sciences, 
Pennsylvania State University, melakukan penelitian 
kepada 45 orang yang mengidap obesitas. Mereka 
diminta untuk menambahkan porsi alpukat dalam menu 
makanan harian  satu buah per hari. Hasil penelitian 
yang dipublikasikan di Journal of the American Heart 
Association menemukan bahwa konsumsi satu buah 
alpukat dapat menurunkan tekanan darah hingga 13,5 
mm/Hg. Dikatakan peneliti, jika konsumsi alpukat 
dilakukan secara rutin, dan menerapkan pola diet 
sehat, pasien hipertensi stadium ringan bisa tidak 
perlu lagi mengonsumsi obat-obatan. Tak hanya itu, 
peneliti juga menemukan bahwa konsumsi alpukat 
secara rutin mampu menjaga efektivitas insulin. Hal ini 
sangat bermanfaat bagi para pengidap diabetes tipe 2, 

atau bahkan pasien pradiabetes.
9. Cegah stroke dan serangan jantung

 Dr. Paul Sanders dari University of Alabama, 
Birmingham, melakukan penelitian untuk melihat 
manfaat kalium dan potassium pada pisang dan alpukat 
untuk kesehatan jantung. Pisang dan alpukat dapat 
menghentikan penyumbatan fatal dengan mencegah 
pengerasan arteri. Hal ini diduga karena kadar 
potassium yang rendah dalam darah yang mencegah 
ekspresi gen yang menjaga fleksibilitas arteri, menurut 
studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical 
Investigation Insight.

10. Perlambat penuaan otak
 Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal 
Frontiers in Aging Neuroscience, tim ahli menemukan 
kandungan lutein yang ada pada alpukat dapat 
membantu memperlambat penuaan otak.

 Orang tua yang memiliki tingkat lutein lebih tinggi 
menunjukkan respons saraf yang setara dengan orang 
yang lebih muda yang memiliki kadar lutein lebih 
rendah. Selain alpukat, lutein juga bisa ditemukan 
pada sayuran berdaun hijau seperti bayam, dan juga 
kangkung.

11. Mencegah penyakit ginjal
 Nutrisionis Jansen Ongko, MSc, RD menjelaskan 
bahwa bagi mereka yang memiliki masalah dengan 
penyakit ginjal, konsumsi buah alpukat sangat 
dianjurkan. Menurut Jansen, salah satu kelebihan 
dari alpukat adalah buah ini memiliki kandungan 
beta-sitosterol yang tinggi. Kandungan ini diyakini 
dapat membantu mengurangi kadar kolesterol, yang 
membantu bagi pasien penyakit ginjal. 

Alpukat ternyata sangat luar biasa kandungan 
zat gizinya. Manfaat yang didapatkan dari buah Alpukat 
sangat sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh. 
Jangan ragu-ragu lagi mengkonsumsinya, jangan takut 
dengan kandungan lemaknya, karena kandungan 
lemaknya tak mengandung Kolesterol buruk/jahat 
(LDL), malah kandungan Alpukat mengandung 
Kolesterol baik (HDL). Ayo kita membiasakan makan 
buah Alpukat mulai sekarang, semoga kita dengan 
mengkomsumsinya kita terhindar dari penyakit. 
Aamiin ! 

          ULIN NEWS SEKARANG JUGA SUDAH BISA DIAKSES 
Tutorial membuka Ulin News di website ulin 
1.Buka web RSUD Ulin (http://rsulin.kalselprov.go.id/kontak.php) 
2.Klik menu beranda 
3. Scroll bagian kanan luar ke bawah sampai menemukan unduh Ulin News 
4.File terdowload ke HP/komputer (sesuai membukanya dimana) 
5.File sudah bisa dibuka dan dibaca
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dr. Rizqi Rifani, Sp.PD
Staf KSM Penyakit Dalam RSUD ULIN 
BANJARMASIN

Oleh :

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok 
penyakit metabolik dengan karakteristik tingginya 
kadar gula darah yang terjadi akibat kelainan sekresi 

(produksi) hormon insulin oleh organ pankreas, kelainan 
kerja insulin, atau keduanya. Diagnosis DM ditegakkan 
atas dasar pemeriksaan kadar gula darah. Berbagai keluhan 
dapat ditemukan pada penderita DM. Kecurigaan adanya 
DM perlu dipikirkan pada seseorang apabila terdapat 
keluhan-keluhan.

Keluhan klasik DM yaitu banyak kencing, banyak 
minum, banyak makan, dan penurunan berat badan yang 
tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Keluhan lain yaitu 
badan lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi 
ereksi pada pria, serta gatal di kemaluan pada wanita.

Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus
Pedoman dalam mendiagnosa penyakit Diabetes Melitus 
yaitu :
1. Pemeriksaan gula darah puasa didapatkan nilai ≥126 

mg/dl. 
2. Pemeriksaan gula darah ≥200 mg/dl 2 jam setelah Tes 

Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban gula 75 
gram.

3. Pemeriksaan gula darah sewaktu ≥200 mg/dl disertai 
dengan adanya keluhan-keluhan (banyak kencing, 
banyak minum, banyak makan, dan penurunan berat 
badan). 

4. Pemeriksaan kadar HbA1c ≥6,5%. 

Komplikasi diabetes melitus sangat mungkin terjadi 
dan dapat menyerang seluruh organ tubuh. Oleh karena 
itu, penting bagi setiap penderita diabetes untuk selalu 
waspada dan menjaga agar kadar gula darahnya tetap 
normal. Komplikasi diabetes melitus terbagi menjadi 2 jenis, 
yaitu jangka pendek (akut) dan jangka panjang (kronis). 

Komplikasi Akut
1. Ketoasidosis Diabetik (KAD)

Merupakan komplikasi akut diabetes melitus 
yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah 
yang tinggi (300-600 mg/dL), disertai tanda dan gejala 

darah menjadi asam serta adanya keton (+) kuat. 
Ketosiadosis diabetik adalah kondisi kegawatan medis 
akibat peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. 
Keadaan ini merupakan komplikasi diabetes melitus 
yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan 
gula atau glukosa sebagai sumber bahan bakar, sehingga 
tubuh mengolah lemak dan menghasilkan zat keton 
sebagai sumber energi. Jika tidak segera mendapat 
penanganan medis, kondisi ini dapat menimbulkan 
penumpukan zat asam yang berbahaya di dalam darah, 
sehingga menyebabkan dehidrasi, koma, sesak napas, 
bahkan kematian.

2. Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS)
Pada keadaan ini terjadi peningkatan gula 

darah yang sangat tinggi (600-1200 mg/dL), tanpa 
tanda dan gejala darah menjadi asam. Kondisi ini juga 
merupakan salah satu kegawatan medis pada penyakit 
kencing manis dengan tingkat kematian mencapai 
20%. HHS terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula 
darah yang sangat tinggi dalam waktu tertentu. Gejala 
HHS ditandai dengan haus yang berat, kejang, lemas, 
gangguan kesadaran, hingga koma. Kedua keadaan 
ini (KAD dan HHS) mempunyai angka kematian dan 
kesakitan yang tinggi sehingga memerlukan perawatan 
di rumah sakit untuk mendapatkan penatalaksanaan 
yang memadai.

3. Hipoglikemia (kurang gula darah)
Hipoglikemia ditandai dengan menurunnya 

kadar gula darah <70 mg/dL dengan atau tanpa adanya 
gejala. Tanda serta gejala dari hipoglikemia antara lain 
adalah rasa lapar, berkeringat, gelisah, keram, berdebar, 
dan pucat. Apabila sampai mengganggu sistem saraf; 
gejala dan tandanya bisa menjadi lebih parah berupa 
lemah, lesu, pusing, tidak sadar, pandangan kabur, 
gangguan kesadaran, kejang, bahkan koma dan 
kematian. Hipoglikemia sering disebabkan akibat 
penggunaan obat DM maupun insulin yang tidak tepat. 
Hipoglikemia dapat dibagi menjadi 2 tergantung dengan 
derajat keparahannya, yaitu hipoglikemia ringan dimana 
pasien masih sadar dan tidak membutuhkan bantuan 
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DAN KOMPLIKASINYA

Medika

24 ULIN News Edisi 80 | Maret - April  2021



orang lain untuk pemberian gula per-oral. Dua sampai 
tiga sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air 
adalah terapi pilihan pada pasien dengan hipoglikemia 
ringan ini. Selanjutnya adalah hipoglikemia berat 
dimana pasien tidak sadar dan membutuhkan bantuan 
orang lain untuk penanganan di fasilitas kesehatan.

Komplikasi Kronis 
1. Pembuluh darah besar

• Pembuluh darah jantung: penyakit jantung koroner
• Pembuluh darah tepi: gejala yang biasa muncul 

pertama kali adalah nyeri tungkai pada saat 
beraktivitas misal saat berjalan dan berkurang saat 
istirahat. Selain itu adanya luka akibat kekurangan 
aliran darah juga dapat ditemukan.

• Pembuluh darah otak: stroke penyumbatan 
maupun stroke perdarahan.

2. Pembuluh darah kecil
• Gangguan pada mata (retinopati diabetik)
 Diabetes dapat merusak pembuluh darah di 

retina. Kondisi ini disebut retinopati diabetik dan 
berpotensi menyebabkan kebutaan. Pembuluh 
darah di mata yang rusak karena diabetes juga 
meningkatkan risiko gangguan penglihatan 
seperti katarak dan glaukoma. Deteksi dini dan 
pengobatan retinopati secepatnya dapat mencegah 
atau menunda kebutaan. Kendali gula darah dan 
tekanan darah yang baik akan mengurangi risiko 
atau memperlambat keparahan retinopati. 

• Gangguan pada ginjal (nefropati diabetik)
 Komplikasi diabetes melitus yang menyebabkan 

gangguan pada ginjal disebut nefropati diabetik. 
Kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan 

bisa berujung kematian jika tidak ditangani dengan 
baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita dapat harus 
melakukan cuci darah rutin atau transplantasi 
ginjal. Kendali gula darah dan tekanan darah yang 
baik akan mengurangi risiko atau memperlambat 
progresi kerusakan ginjal .

• Gangguan pada saraf (neuropati diabetik)
 Tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak 

pembuluh darah dan saraf di tubuh terutama kaki. 
Kondisi yang biasa disebut neuropati diabetik 
ini terjadi ketika saraf mengalami kerusakan, 
baik secara langsung akibat tingginya gula 
darah maupun karena penurunan aliran darah 
menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan 
gangguan sensorik dengan gejala berupa 
kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Kerusakan saraf 
juga dapat memengaruhi saluran pencernaan dan 
menyebabkan gastroparesis berupa mual, muntah, 
dan merasa cepat kenyang saat makan. Komplikasi 
ini juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau 
impotensi pada pria. Sebenarnya, kerusakan saraf 
bisa dicegah dan ditunda jika diabetes terdeteksi 
sejak dini.

Prinsip utama penanganan komplikasi diabetes 
melitus adalah dengan mengendalikan kadar gula darah 
agar tidak merusak organ-organ tubuh. Penanganan yang 
diberikan mencakup pengobatan secara medis, pengaturan 
gizi, dan penerapan pola hidup sehat untuk penderita 
diabetes. Semakin baik Anda mengelola kadar gula darah, 
semakin rendah risiko terjadinya komplikasi diabetes 
melitus.
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Pengendalian penyakit kusta di dunia memberikan 
hasil yang berbeda-beda di berbagai negara. Sejak 
1985, penyakit ini sudah berhasil dieliminasi di 113 

negara dari 122 negara yang menghadapi penyakit ini. 
Negara-negara yang masih banyak penyakit kusta antara 
lain India, Brazil, Myanmar, Madagaskar, Mozambiq, Nepal 
dan Tanzania. Angka kejadian penyakit kusta di negara-
negara tersebut pada tahun 2004 rata-rata lebih dari 1 kasus 
per 10.000 penduduk. Bahkan di India, angka kejadiannya 
1,34 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2005. Meski 
jumlah kasus kusta di Indonesia tidak sebanyak di India, 
tapi komplikasi penyakit ini terhadap kerusakan saraf dan 
kecacatan pada tangan perlu ditangani secara serius.

Gangguan Saraf dan Kecacatan Pada Penyakit Kusta 
 Infiltrasi terhadap saraf tepi oleh bakteri 

Mycobacterium leprae didahului oleh pengrusakan jaringan 
di dalam saraf, sel Schwann dan akson oleh proses 
granulomatosa yang dimediasi oleh sel T CD4. Pada fase 
akut penyakit kusta merupakan fase yang memberikan 
risiko tinggi terjadinya kerusakan saraf. Berat ringannya 
kerusakan saraf dipengaruhi oleh lamanya penyakit, tingkat 
kerusakan saraf pada saat penegakan diagnosis dan respon 
terhadap terapi.

 Kecacatan pada penyakit kusta merupakan akibat 
gangguan pada fungsi saraf. Berbagai bentuk gangguan 
fungsi saraf khususnya pada anggota gerak bagian atas 
(khususnya tangan) adalah kelumpuhan bagian distal dan 
proksimal saraf ulnaris, kelumpuhan bagian distal saraf 
medianus, kombinasi kelumpuhan distal atau proksimal 
saraf ulnaris dan medianus, serta kombinasi kelumpuhan 
3 saraf (triple nerve palsy), meliputi saraf ulnaris, medianus 
dan radialis. Tindakan operasi terhadap saraf yang 
mengalami gangguan ternyata tidak bisa mengembalikan 
fungsinya. Jadi, tindakan operasi yang bisa memperbaiki 

fungsi anggota gerak tubuh adalah dengan melakukan 
transfer tendon, yakni memindahkan sebagian tendon yang 
masih berfungsi baik ke tendon yang mengalami gangguan 
fungsi. Kelumpuhan saraf ulnaris merupakan kecacatan 
yang paling sering ditemukan pada penyakit kusta. 
Tendon Transfer Pada Tangan Cakar (Claw Hand)  

 Kecacatan tangan cakar (claw hand) adalah akibat 
kelumpuhan saraf ulnaris. Kelumpuhan saraf ulnaris 
proksimal dari sendi siku akan menyebabkan kehilangan 
fungsi otot-otot intrinsik pada tangan (otot lumbrikal dan 
interoseus). Gangguan pada otot-otot intrinsik pada tangan 
menyebabkan fleksi pada sendi metakarpofalangeal dan 
ekstensi pada sendi interfalangeal. Untuk mengoreksi 
kecacatan ini bisa dilakukan transfer otot-otot ektrinsik 
untuk mengambil alih fungsi otot-otot intrinsik yang 
mengalami kehilangan fungsi. Otot-otot yang paling sering 
ditransfer adalah otot palmaris longus, otot ekstensor karpi 
radialis longus, atau otot fleksor digitorum superfisialis 
jari tengah dan jari manis. Setelah dilakukan tendon 
transfer, dilakukan imobilisasi selama 3 minggu dengan 
menggunakan splint. Pada minggu ke-4 pasca operasi mulai 
dilakukan latihan menggerakan jari-jari.

Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si, Sp.OT(K)
Ketua KSM Orthopaedi & Traumatologi RSUD 
Ulin/ FK ULM Banjarmasin

Oleh :

TENDON TRANSFER UNTUK 
MEMPERBAIKI FUNGSI TANGAN AKIBAT 
PENYAKIT KUSTA

Gambar 1. Tangan Cakar (Claw Hand)
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Tendon Transfer Pada Kelainan Tangan Kontraktur Ibu jari 
dan Telunjuk (Thumb-web)

 Kecacatan seperti kontraktur pada ibu jari dan 
telunjuk merupakan akibat kelumpuhan saraf ulnaris dan 
saraf medianus. Kecacatan ini akibat lumpuhnya otot 
abduksi ibu jari dan over aksi dari otot-otot ekstrinsik 
tangan. Kecacatan ini dapat dikoreksi dengan memindahkan 
(transfer) salah satu tendon dari otot-otot ekstrinsik, baik 
fleksor maupun ekstensor, untuk abduksi dan oposisi ibu 
jari. Tendon yang biasa digunakan adalah fleksor digitorum 
superfisialis jari manis atau ekstensor indisis proprius, 
ekstensor carpi ulnaris atau palmaris longus. Setelah 
dilakukan tendon transfer, dilakukan imobilisasi selama 3 
minggu, kemudian dilakukan fisioterapi selama 1 bulan. 
Jika memungkinkan, bisa dilakukan mobilisasi dini secara 
hati-hati.

operasi tahap kedua ini dilakukan transfer 2 buah tendon 
yakni tendon fleksor digitorum superfisialis jari tengah dan 
jari manis. Untuk mengatasi kontraktur yang parah dan 
gangguan saraf, dibutuhkan arthrodesis dan graft tulang. 
Jika dilakukan arthrodesis, dibutuhkan waktu yang lebih 
lama untuk imobilisasi (6-8 minggu).

Gambar 2. Kontraktur Ibu Jari dan Telunjuk (Thumb Web)

Gambar 3. Kombinasi Kelumpuhan 3 Saraf 
(Triple Nerve Palsy)

Tendon Transfer Pada Kelumpuhan Tangan Akibat 
Kelumpuhan Tiga Saraf

 Kombinasi kelumpuhan 3 saraf (triple nerve palsy), 
meliputi saraf ulnaris, medianus dan radialis, merupakan 
kelumpuhan yang paling sering dibanding kelumpuhan 
tunggal saraf radialis. Kelumpuhan 3 saraf (triple nerve 
palsy) tersebut menyebabkan kehilangan sensoris secara 
menyeluruh pada tangan, kontraktur yang parah dan 
kemampuan gerakan tangan yang sangat terbatas. Untuk 
mengoreksi kecacatan ini membutuhkan 2 tahapan operasi. 
Pada tahap pertama dilakukan transfer tendon pronator 
teres ke ekstensor karpi radialis brevis, dan transfer tendon 
fleksor karpi radialis ke ekstensor digitorum komunis 
dan ektensor polisis longus. Transfer tendon ini akan 
mempertahankan posisi ekstensi pergelangan tangan dan 
ekstensi jari-jari. Kemudian, 6-8 minggu setelah operasi 
tahap pertama, dilakukan operasi tahap kedua. Pada 

Rehabilitasi
 Rehabilitasi dilakukan untuk memastikan hasil 

operasi yang telah dilakukan dapat mencapai perbaikan 
fungsi yang maksimal. Tangan harus dilindungi dari cedera 
dan infeksi untuk mencegah kegagalan dan disabilitas. 
Rehabilitasi dilakukan sebelum operasi dan sesudah 
operasi. Sebelum operasi, rehabilitasi dilakukan untuk 
menilai tingkat fungsi masing-masing tendon yang akan 
dilakukan transfer. Rehabilitasi pasca operasi bertujuan 
untuk memaksimalkan fungsi sesuai potensinya.

Redaksi menerima tulisan untuk dimuat di Ulin 
News, panjang tulisan 2 kwarto dengan spasi 1,5. 
Redaksi berhak mengedit tulisan sesuai dengan 
visi dan misi RSUD Ulin Banjarmasin
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Aritmia/gangguan irama jantung adalah salah satu 
jenis penyakit jantung yang cukup umum. Kondisi 
ini menyebabkan denyut jantung jadi lebih cepat 

atau lebih lambat dari angka normal (60-100 denyut per 
menit), berhenti sesaat, bahkan terasa detak jantung tidak 
beraturan. Gangguan irama jantung yang tidak segera 
diobati bisa mengakibatkan terjadinya serangan jantung, 
stroke, maupun gagal jantung. Bahkan, satu dari enam 
kejadian stroke disebabkan oleh irama jantung yang tidak 
teratur. Seseorang yang mengalami gangguan aritmia baik 
terlalu cepat atau terlalu lambat, organ jantungnya tidak 
dapat memompa darah dengan cukup ke seluruh tubuh. Hal 
inilah yang mengakibatkan penderita aritmia merasa lemas, 
sesak nafas bahkan hilang kesadaran. Bahkan gangguan 
irama berat dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh 
yang vital dan bahkan dapat menyebabkan kehilangan 
kesadaran atau kematian.

Aritmia terbagi menjadi beberapa klasifikasi,di 
antaranya:
1. Bradikardia

Bradikardia ditandai dengan denyut jantung yang 
sangat lemah, yaitu kurang dari 60 denyut per menit. 
Meskipun begitu, detak jantung rendah tidak selalu 
menandakan masalah pada beberapa orang. Namun, 
dengan syarat bahwa orang tersebut harus sehat secara 
fisik, contohnya pada atlet. 

Penyebab dari jenis aritmia yang menyebabkan 
denyut jantung di bawah normal ini adalah:
• Sick sinus syndrome: Kondisi ini terjadi akibat sinus node 

yang bertugas untuk mengatur kecepatan jantung, tidak 
mengirimkan impuls dengan benar sehingga denyut 
jantung jadi tidak beraturan. Sick sinus syndrome lebih 
umum terjadi pada lansia.

• Blok konduksi: Kondisi ini menandakan adanya blokade 
pada jalur sinyal kelistrikan. Akibatnya, denyut jantung 
melambat atau bahkan terhambat.

Lalu, bagaimana cara mengatasi bradiaritmia? Pasien 
dengan gejala penyakit artimia harus di kontrol lebih 
lanjut oleh dokter spesialis jantung agar termonitor secara 

teratur. Bila dirasa denyut jantung terlalu lemah dengan 
tingkat kegawatan tinggi, dokter akan menyarankan pasien 
menggunakan alat pacu jantung untuk menstabilkan irama 
jantung

 Alat pacu jantung permanen merupakan sebuah 
alat medis buatan menggunakan impuls listrik yang 
dihantarkan melalui elektroda sehingga akan menyebabkan 
otot jantung berkontraksi dan mengatur laju jantung. Alat 
ini ditempatkan di dada atau perut untuk mengontrol laju 
jantung yang abnormal.

 Seseorang yang menggunakan alat pacu jantung 
buatan dapat mengembalikan laju jantung secara normal 
sehingga dapat mengobati pasien dengan keluhan penyakit 
aritmia. 
2. Denyut jantung prematur
 Klasifikasi aritmia ini terjadi ketika sinyal yang 
membawa perintah jantung untuk berdetak sampai lebih 
awal dari seharusnya. Kondisi ini bisa menyebabkan 
jantung berdetak kencang karena adanya detak jantung 
ekstra. Orang yang mengalami jenis aritmia ini, awalnya 
merasakan adanya jeda singkat diikuti detak jantung yang 
kuat dari biasanya, lalu kembali ke irama jantung normal.
 Anda mungkin pernah merasakan sesekali denyut 
jantung prematur dan ini jarang menandakan masalah 
kesehatan yang serius.Namun, bukan berarti Anda boleh 
menyepelekannya. Pasalnya, gangguan irama jantung yang 
sering terjadi selama beberapa tahun bisa menyebabkan 
jantung lemah atau mengindikasikan adanya penyakit 
jantung.
3. Aritmia supraventrikular
 Jenis aritmia ini terjadi di bagian atrium jantung 
bagian atas. Atrium atau serambi jantung adalah ruang 
jantung yang menjadi tempat masuknya darah ke dalam 
jantung. Kondisi ini menyebabkan denyut jantung jadi 
lebih cepat, yakni di atas 100 menit per menit. Aritmia 
supraventrikular diklasifikasikan menjadi tiga jenis, di 
antaranya:
•  Atrial fibrilasi

 Atrial fibrilasi merupakan tipe aritmia yang paling 

BAHAYA GANGGUAN IRAMA 
JANTUNG

dr. Vienna Rosalinda, Sp.JP
Staf KSM Kardiologi dan Kedokteran 
Vaskular RSUD ULIN BANJARMASIN
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umum terjadi. Kondisi ini ditandai dengan denyut 
jantung yang sangat cepat, yakni lebih dari 400 detak 
per menit. Semestinya, darah yang berkumpul di dalam 
atrium akan dialirkan ke ruang bawah jantung (ventrikel) 
sebelum dipompa ke seluruh tubuh. Akan tetapi, detak 
jantung yang sangat cepat justru membuat darah tidak 
dapat melewati atrium dengan baik. Saking cepatnya 
aliran darah menuju jantung, kondisi ini memungkinkan 
adanya gumpalan darah yang ikut masuk dan memblokir 
pembuluh darah jantung. Hal ini dapat meningkatkan 
risiko kardiomiopati atau pembesaran jantung dan 
lama-kelamaan melemahkan kerja jantung.

  Selain itu, bekuan darah tadi juga bisa terbawa 
oleh aliran darah hingga menuju otak. Jika tidak cepat-
cepat ditangani, bekuan darah ini dapat menyumbat 
pembuluh darah di otak. Pada akhirnya, atrial fibrilasi 
akan menyebabkan stroke.Gangguan detak jantung 
yang satu ini rentan dialami oleh pria yang usianya di 
atas 60 tahun, orang dengan diabetes, tekanan darah 
tinggi, gagal jantung, dan penyakit paru-paru.

• Atrial flutter
  Klasifikasi aritmia ini sekilas mirip dengan atrial 

fibrilasi. Hanya saja atrial flutter menunjukkan denyut 
jantung lebih teratur dengan impuls listrik lebih 
berirama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 
juga bisa menyebabkan komplikasi, seperti stroke.

  Kondisi ini menyebabkan atrium bagian atas 
berdenyut 250 hingga 350 kali per menit. Ahli 
kesehatan menyebutkan bahwa jenis aritmia ini terjadi 
akibat terganggunya sinyal kelistrikan di jantung karena 
adanya jaringan yang rusak.Sinyal listrik tersebut 
mungkin menemukan jalur alternatif, sehingga memicu 
atrium atas berdetak berulang kali. Tidak semua sinyal 
listrik bergerak mengalir ke atrium bawah sehingga 
jumlah detak antara atrium bawah dan atas bisa 
berbeda.

• Takikardia supraventrikular paroksismal (PSVT)
  Takikardia supraventrikular paroksismal (PSVT) 

merupakan jenis aritmia yang terjadi di atrium bagian 
atas. Kondisi ini disebabkan oleh sinyal listrik dari 
atrium atas yang menuju ke bagian bawah mengalami 
gangguan sehingga menimbulkan denyut jantung 
tambahan. Akibatnya, SVT menyebabkan denyut 
jantung normal yang cepat dan kemudian berhenti 
secara tiba-tiba. Biasanya tipe aritmia ini terjadi ketika 
jantung bekerja sangat keras, yaitu melakukan olahraga 
yang cukup berat atau kelainan fungsi jantung. Pada 
orang yang muda, SVT kadang bukan pertanda kondisi 
yang serius.

4. Aritmia ventrikular
 Jenis aritmia ini terjadi di bilik jantung bagian 

bawah. Seseorang yang mengalami gangguan irama jantung 
ini perlu perawatan medis segera karena bisa berakibat 
fatal. Ada 2 tipe aritmia ventrikular yang perlu Anda kenal, 
yakni:
•  Fibrilasi ventrikel
  Fibrilasi ventrikel adalah klasifikasi aritmia yang 

lebih berbahaya dibandingkan fibrilasi atrium. Kondisi 
ini disebabkan oleh adanya gangguan listrik otot 
jantung pada bilik jantung (ventrikel), sehingga aliran 
darah ke jantung jadi terhenti. Akibatnya, jantung 
mengalami kekurangan oksigen dan membuat detak 
jantung tidak normal. Hal ini membuat Anda berisiko 
tinggi mengalami henti jantung, bahkan kematian jika 
kondisi terus dibiarkan dalam waktu yang lama. Kondisi 
ini merupakan keadaan darurat medis yang harus 
segera ditangani. Tim medis  akan segera melakukan 
resusitasi jantung dan defibrilasi untuk menyelamatkan 
nyawa pasien.

• Takikardia ventrikel
  Takikardia ventrikel adalah jenis aritmia yang 

terjadi ketika bilik jantung berdenyut sangat cepat, 
yaitu lebih dari 200 denyut per menit. Saking cepatnya, 
jantung belum sempat menerima oksigen dari seluruh 
tubuh karena harus dialirkan kembali ke organ tubuh 
lainnya. Anda akan mengalami pusing, sesak napas, 
atau bahkan pingsan.

Deteksi Dini, Penanganan Awal dan Pencegahan Aritmia
 Salah satu cara awal mendeteksi aritmia adalah 
dengan MENARI (Meraba Nadi Sendiri). Cara yang bisa 
dilakukan adalah dengan tiga jari tengah diletakkan di 
belakang jempol lalu lakukan penekanan sampai terasa 
denyutan. Lalu berikan penilaian kecepatan jumlah denyut 
nadi dalam satu menit. Normalnya adalah 60-100 denyutan 
dan ritmenya teratur. Memeriksa nadi dalam waktu 1 menit 
cukup akurat dan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Selain 
itu usia 45 tahun sebaiknya melakukan pemeriksaan rekam 
jantung. 
 Keluhan paling sering yang dirasakan pasien 
aritmia adalah berdebar. Berdebar juga biasanya ada pola 
tertentu apakah berdebar sering seperti drum, kemudian 
lain-lain skip atau hilang-hilang seperti ikan ke permukaan. 
Bila ini yang dirasakan, sebaiknya segera menghitung nadi 
dalam 1 menit. Bila kita curiga ke arah gangguan irama 
jantung seperti denyut jantung terlalu rendah/ terlalu 
tinggi, irama tidak teratur maka penderita diminta tenang 
terlebih dahulu dan segera mencari pertolongan dokter/
fasilitas kesehatan untuk ditentukan lebih lanjut gangguan 
irama jantungnya. 
 Penanganan kasus-kasus aritmia yang banyak 
dilakukan dengan tindakan ablasi jantung yaitu tindakan 
yang dilakukan untuk menghancurkan atau bahkan 
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membakar satu dari beberapa area kecil yang terletak 
di jantung yang menyebabkan timbulnya masalah detak 
jantung. Tindakan ablasi jantung menggunakan alat khusus 
yaitu dengan melalui bagian dalam tubuh manusia untuk 
mengetahui permasalahan di jantung. Pada tindakan ini 
dokter mencoba mencari tahu apa saja yang menyebabkan 
irama di jantung tidak sesuai atau tidak normal. Daerah 
yang didiagnosis memiliki masalah ditandai dengan 3D 
mapping yang kemudian bisa dilakukan beberapa tindakan 
medis. Cara mendeteksi ablasi jantung adalah dengan 
meletakkan sinyal elektroda didalam jantung kemudian 
ditempelkan pada area yang bermasalah dan pada akhirnya 

masalah irama jantung bisa diatasi dengan baik
 Beberapa tips yang di anjurkan untuk menghindari 
penyakit irama jantung diantaranya adalah: hindari terlalu 
banyak mengonsumsi Fast Food, Junk Food, makanan 
berlemak, atau gorengan. Mulailah mengkonsumsi makanan 
yang sehat dengan gizi yang seimbang. Hindari stres 
yang berlebih, jaga berat badan ideal, hentikan konsumsi 
alkohol, batasi minuman yang mengandung kafein seperti 
kopi, hindari rokok, jangan mengkonsumsi obat-obatan 
yang mengandung zat stimulan tanpa pengawasan dan ijin 
dokter,  stop narkoba dan beraktifitas fisik olahraga secara 
teratur minimal 30 menit setiap hari.
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RSUD Ulin Banjarmasin memperingati Hari Ginjal 
se-Dunia tahun 2021 di Rooftop Ulin Tower, Jumat 
(12/3/2021) siang. Kegiatan dihadiri Direktur RSUD 

Ulin Banjarmasin dr.Hj Suciati, M.Kes, para wakil direktur 
serta jajaran manajemen RS. Prosesi peringatan dilakukan 
secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan 
secara disiplin. 

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Hj. Suciati, 
M.Kes mengatakan penyakit ginjal perlu diwaspadai 
oleh masyarakat sebagai penyakit yang mengakibatkan 
kematian. Ginjal adalah salah satu penyakit komorbid 
(penyerta) Covid 19 yang menjadi salah satu penyumbang 
terbanyak angka kematian selain diabetes. Karena 
itu beliau mengajak masyarakat agar hidup sehat dan 
berkualitas dan menjaga asupan gizi pada makanan setiap 
harinya. Bagi yang sehat jaga agar jangan sampai sakit dan 
bagi yang sakit berikhtiar dengan berobat.

Jumlah pasien penyakit ginjal di RSUD Ulin juga 
mengalami tren kenaikan. Ada kenaikan setiap harinya 
berdasarkan data kunjungan pasien ginjal yang melakukan 
cuci darah di instalasi RSUD Ulin, tercatat ada 3000 
tindakan cuci darah  telah kita lakukan sejak awal pandemi 

Covid 19. Pihak RSUD Ulin menyediakan 10 mesin cuci 
darah bagi pasien terpapar Covid yang punya komorbid 
ginjal. Diakuinya, pasien Covid 19 dengan komorbid ginjal 
sulit untuk sembuh.

Sementara Ketua IDI Wilayah Kalsel, Dr. dr. H.M. 
Rudiansyah, M.Kes., Sp.PD-KGH, FINASIM yang juga 
anggota Pernefi mengatakan peringatan hari ginjal sedunia 
kali mengangkat tema “Hidup tetap nyaman dengan 
penyakit ginjal”. Tema itu diambil karena diharapkan para 
penderita sakit ginjal bisa tetap produktif dan menjaga 
kesehatannya meskipun telah divonis menderita penyakit 
ginjal. Kita ingin mereka yang sudah divonis sakit ginjal 
bisa beraktivitas seperti biasa dengan disiplin minum obat 
atau treatment lain yang harus dijalankan. Sementara 
bagi yang tidak menderita sakit ginjal bisa menjaga 
kesehatan dengan mencukupi kebutuhan air pada tubuh, 
mengontrol konsumsi garam dan menghindari makanan 
yang mengandung sampah.  

Acara diakhiri dengan melaksanakan doa bersama 
agar dapat memberikan pelayanan masyarakat secara 
maksimal dan pelepasan balon ke udara oleh Direktur dan 
Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

Yan Setiawan, Ns. M.Kep
KEPALA SEKSI HUMAS & INFORMASI

Oleh :

PERINGATAN HARI GINJAL SEDUNIA 
DI RSUD ULIN BANJARMASIN

Peristiwa

Kunjungan ke Pasien yang sedang menjalani hemodialisa Acara Pelepasan Balon ke Udara
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