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 Pada edisi kali ini, kami telah menyiapkan sajian istimewa. Fokus kita kali ini 
masih seputar Covid 19. Artikel lain juga menemani Anda untuk tetap menjaga 
kesehatan bersama keluarga. Tetap lakukan protokol kesehatan setiap saat.  

  Pandemi yang sudah kita alami selama setahun lebih membuat aktivitas kita 
terbatas. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan virus Covid 19 yang masih 
terjadi. Tetaplah berdoa untuk kondisi pandemi ini segera berlalu. Seperti yang 
dilakukan civitas hospitalia RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” yang menggelar “Doa Bagi 
Bangsa” secara daring. Kegiatan yang mengajak seluruh karyawan untuk berdoa bagi 
bangsa Indonesia untuk dapat melalui masa sulit pandemi Covid 19 ini. Jadi, tetaplah 
kita berdoa !

Pembaca setia, 

Editorial

INTRO

DAFTAR ISI

Salam Kasih

Cover:

Dr.Daniel Budi Wibowo, M.Kes

Iya.. ndhuk, le,... sudah semestinya kita sebagai warga 
negara senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kita, 
supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan.

Mbah, rumah sakit kita 
mengadakan acara doa bagi 
bangsa dan negara....
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� Hingga artikel ini dibuat di 
pertengahan September 2021, angka 
Covid-19 di seluruh dunia tetap 
mengalami peningkatan. Walaupun 
sejak akhir tahun Desember 2020, 
vaksin sudah mulai terdistribusi ke 
seluruh dunia, namun tetap saja hingga 

"The Breaktrough Infection"

Mengapa orang yang 
habis divaksin Covid-
1 9  b i s a  t e t a p  
terinfeksi Covid-19?

saat ini tidak ada "Silver Bullet" yang 
dapat meredam transmisi pandemi ini. 
Bahkan vaksin yang ditenggarai akan 
menjadi "The Game Changer" tetap 
tidak dapat menjadi " The Golden 
Shield" untuk melawan virus Covid-
19 ini. Hingga saat ini vaksin terbukti 
efektif mencegah pasien yang 
terinfeksi Covid-19 untuk jatuh ke 
derajat penyakit yang lebih berat, 
ataupun kematian. Namun resiko 
tertular Covid-19 tetap masih ada, 
bukan jatuh di angka NOL atau kebal.

� Adanya vaksin membuat 
"euphoria" di kalangan masyarakat, 
bahkan USA pernah mencabut 

kewajiban memakai maskernya. 
Keputusan itu segera dicabut kembali 
dan disesali  oleh pemerintah,  
dikarenakan angka Covid-19 segera 
meningkat beberapa saat setelah 
kebijakan tersebut diumumkan. 
Terdapat suatu kasus yang menarik di 
acara pernikahan Oklahoma. Tamu 
acara pernikahan tersebut dipastikan 
sudah tervaksinasi, namun tetap saja 
setelah beberapa hari kemudian, ada 15 
tamu yang terinfeksi Covid-19 yang 
terindentifikasi melalui "contact 
tracing". Dr Freitas adalah seorang ahli 
biologis dari Universitas Oklahoma, 
sehingga ia  hanya menggelar  
pernikahan tersebut dengan sangat 

"THE BREAKTROUGH 
INFECTION"
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� Fenomena ini kini diperburuk 
dengan timbulnya varian Delta yang 
saat ini sudah menyebar ke seluruh 
dunia, bahkan dominansinya kini 
mengalahkan varian Alpha/ varian 
Wuhan yang pertama kali. Beberapa 
orang yang telah divaksin lengkap 
Covid-19 ternyata lebih sering terkena 
varian ini dibandingkan varian 
terdahulu. Varian Delta lebih infeksius 
dengan R0 (R-nough) mencapai 8-9, 
yang artinya 1 orang pengidap Covid-
19 varian Delta dapat menginfeksi 9 
orang yang kontak erat dengannya. 
Hal ini sangat berbeda dengan varian 
Alpha yang hanya memiliki R0 
m e n c a p a i  2 - 3 .  M a k a  t i d a k  
mengherankan, ketika varian Delta ini 
menyebar ke seluruh dunia, angka 
p e n g i d a p  C o v i d - 1 9  k e m b a l i  
meningkat tajam. Bahkan di USA 
diperkirakan 83% kasus Covid-19 
yang terjadi saat ini adalah infeksi 
varian Delta. 
� "The Breakthrough Infection" 

mematuhi protokol kesehatan dan 
hanya dihadiri oleh tamu undangan 
yang sudah tervaksinasi lengkap. Ia 
sangat terkejut ketika fenomena "The 
Breaktrough Infection" ini terjadi pada 
tamu undangannya. 

adalah istilah dimana orang yang 
sudah tervaksinasi lengkap dengan 
vaksin yang ada, tetap mengalami 
infeksi. Walaupun hal ini jarang 
terjadi, namun masalah ini menjadi 
pusat perhatian para ahli dunia. Saat 
ini secara epidemiologi, kasus baru 
yang timbul diperkirakan sebanyak 
97% adalah infeksi yang terjadi pada 
orang yang belum pernah divaksin. 
 Adanya fenomena " The 
Breakthrough Infection" ini jangan 
disikapi pandangan "skeptis" bahwa 
vaksin tidak berguna. Vaksin yang ada 
saat ini dan disetujui oleh WHO 
terbukti menurunkan angka kematian, 
derajat keparahan penyakit, bahkan 
angka rawat inap. Bila tidak ada 
vaksin maka situasi dunia saat ini akan 
lebih buruk adanya. Kebanyakan 
kasus "The Breakthrough Infection" 
berakhir pada derajat ringan dan 
asimptomatik, walaupun secara 
teoritis kematian masih dapat terjadi, 
namun angka kejadiannya sangat kecil 
untuk saat ini. 
� "The Breakthrough infection" 
ini pun menjadi cermin bagi kita untuk 
tetap memawas diri, dimana orang 
yang sudah vaksin pun tetap harus 
menerapkan protokol kesehatan. 

Ketika orang yang sudah divaksin 
terinfeksi dia tidak mengalami gejala 
apapun, namun ketika ia kontak erat 
dengan orang lain, maka orang ini akan 
menjadi duta virus. Ia akan dengan 
"PEDE" (percaya diri), merasa sehat 
dan kebal, padahal sebenarnya ia 
sedang terinfeksi dan menulari orang 
lain. Karena hal-hal seperti inilah, 
"contact-tracing" menjadi semakin 
sulit. Pada akhirnya CDC dan WHO 
tetap mengharuskan semua orang untuk 
taat protokol kesehatan dengan 
memakai masker bila bertemu dengan 
orang lain secara langsung.  
� Mengapa fenomena "The 
Breakthrough Infection" bisa terjadi? 
Hal ini masih menjadi tanda tanya bagi 
para ahli. Hal yang kemungkinan 
m e n j a d i  p e n y e b a b n y a  a d a l a h  
penurunan antibodi paska vaksinasi 
yang ada di dalam tubuh manusia yang 
telah divaksin lengkap. Ketika orang 
tersebut terekspose dengan virus dalam 
jumlah yang banyak atau lazim disebut 
"viral load" tinggi, maka antibodi ini 
tidak dapat "membendung" virus yang 
masuk ke dalam tubuh orang tersebut 
dan mengakibatkan ia akhirnya 
terinfeksi.  Prinsip inilah yang 
kemudian menjadikan beberapa 
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p e m e r i n t a h  n e g a r a  m a j u  
m e n g a n j u r k a n  v a k s i n  d o s i s  
" B O O S T E R "  d e n g a n  t u j u a n  
meningkatkan jumlah antibodi yang 
dimiliki oleh orang yang sudah 
divaksinasi lengkap. Untuk Indonesia 
sendiri, vaksin booster ini sudah 
diberikan bagi para tenaga kesehatan 
yang notabene akan kontak dengan 
pasien-pasien yang tinggi viral 
loadnya. Hal kedua yang menjadi 
pertimbangan dari hipotesis ini adalah 
tidak semua vaksin menciptakan 
kekebalan yang sama. Prinsip inilah 
yang akhirnya menjadikan kebijakan 
pemerintah di negara-negara tertentu 
untuk menerima pendatang yang 
sudah divaksin dengan jenis vaksin 
tertentu. Pertimbangan ini juga yang 
menjadikan negara Arab Saudi 
membatasi calon jemaah haji dengan 
syarat harus sudah tervaksinasi 
dengan vaksin jenis tertentu untuk 
masuk kedalam negaranya.
� Secara statitik angka "The 
Breaktrough Infection" hingga 
pertengahan September 2021 ini 
diperkirakan 1 dari 10.000 kasus 
infeksi covid-19. Namun angka ini 
semakin bergeser ke angka yang lebih 
rendah, bahkan hingga 1 dari 5.000 
kasus infeksi di daerah dengan 

dominansi kasus varian Delta. Apakah 
fenomena ini akan meningkat di masa 
depan ketika varian mutasi lain 
terjadi? Para ahli pun tidak tahu 
jawabannya. Hanya fenomena ini 
menjadi hal yang patut diwaspadai dan 
diteliti lebih lanjut, mengingat saat ini 
mulai digadang-gadang varian Mu 
yang sudah mencapai peringkat 
"Variant of Interest" oleh WHO. 
Varian Mu ini ditemukan di Kolombia 
pada Januari 2021, dan hingga artikel 
ini dibuat, sudah menyebar ke 39 
negara. Varian ini dicurigai memiliki 
kemampuan lebih tinggi untuk 

 

menginfeksi orang yang sudah 
tervaksinasi lengkap. Akhir kata, tetap 
taat protokol kesehatan ya.. agar 
pandemi ini segera berlalu.

* dr. Hary Pribadi, dokter fulltime 
RS Panti Wilasa “Dr.Cipto” yang 
saat ini tengah menempuh 
pendidikan spesialis.
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 INFO TERKINI 
VAKSIN  COVID 19

Oleh : dr. Yoseph Chandra,M.Kes, 

 Coronavirus Disease 2019 
atau juga di sebut Covid -19 
merupakan penyakit yang mudah 
menular yang disebabkan oleh virus 
SARS Cov2 atau virus corona. 
Pertama kali penyakit ini  menyerang 
di Wuhan China  pertengahan 
Desember 2019 yang di perkirakan 
akibat  tertular dari hewan kelelawar. 
Covid-19 selanjutnya menyebar ke 
beberapa negara dan dunia  termasuk 
Indonesia.

Pemberian vaksin ini sangatlah 
pen t ing ,  bukan  hanya  un tuk  
melindungi masyarakat dari COVID-
19, tetapi juga memulihkan kondisi 
sosial dan ekonomi negara yang 
terkena dampak pandemi.

 Hingga kini pandemi virus 
Corona belum juga berakhir. Guna 
menekan kasus yang terus bertambah, 
pemberian vaksin COVID-19 sangat 
penting dilakukan .

Vaksinasi atau imunisasi bertujuan 
untuk membuat sistem kekebalan 
tubuh seseorang mampu mengenali 
dan dengan cepat melawan bakteri 
atau virus penyebab infeksi. Tujuan 
yang ingin dicapai dengan pemberian 
v a k s i n  C O V I D - 1 9  a d a l a h  
menurunnya angka kesakitan dan 

Pendahuluan 

Informas i  Berbaga i  Vaks in  
COVID-19 di Indonesia

Meskipun tidak 100% bisa 
melindungi seseorang dari 
infeksi virus Corona, vaksin ini 
d a p a t  m e m p e r k e c i l  
kemungkinan terjadinya gejala 
yang berat dan komplikasi 
akibat COVID-19.
 Selain itu, vaksinasi 
COVID-19 bertujuan untuk 
mendorong terbentuknya herd 
immunity atau kekebalan 
kelompok. 
 Herd immunity atau 
k e k e b a l a n  k e l o m p o k  
merupakan kondisi ketika 
sebagian besar orang dalam 
suatu kelompok telah memiliki 
kekebalan terhadap suatu penyakit 
infeksi. Semakin banyak orang yang 
kebal, semakin sulit pula penyakit 
tersebut menyebar. Jadi, dengan 
mendapatkan vaksin COVID-19, 
Anda tidak hanya melindungi diri 
sendiri, tapi juga orang-orang di 
sekitar Anda yang belum memiliki 
kekebalan terhadap virus Corona.

angka kematian akibat virus ini.

Vaksin COVID-19 telah tersedia di 

Indonesia. Program vaksinasi pun 
mulai dijalankan oleh pemerintah 
sebagai salah upaya untuk memutus 
rantai penyebaran infeksi virus Corona 
dan menekan angka kasus COVID-19 . 
Sasaran penerima Vaksinasi COVID-
19 adalah penduduk yang berdomisili 
di Indonesia yang berusia ≥ 12 tahun. 
Kelompok anak berusia 6-11   tahun 
saat ini juga telah mendapat izin dari 
BPOM untuk mendapat vaksin 
Sinovac .
  Dosis dan cara pemberian 
h a r u s  s e s u a i  d e n g a n  y a n g  
direkomendasikan untuk setiap jenis 
vaksin covid 19.Tabel dibawah ini 
menjelaskan dosis pemberian untuk 
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setiap jenis  vaksin COVID-19.

tetap diberikan dosis kedua dengan 

Untuk perbandingan  efikasi/khasiat  
vaksin yang dipakai di Indonesia bisa 
dilihat ditabel dibawah ini

 Penyintas COVID-19 juga 
dapat divaksinasi 3 bulan setelah 
sembuh. Apabila setelah dosis 
pertama sasaran terinfeksi

 Jenis vaksin yang digunakan 
dalam vaksinasi program sampai saat 
ini adalah vaksin Sinovac,Sinopham 
,Moderna,Pfizer dan Astrazeneca.

Vaksin covid 19 yang telah diproduksi 
masal sudah melewati proses yang 
panjang dan harus memenuhi syarat 

interval yang sama yaitu 3 bulan sejak 
dinyatakan sembuh.Untuk ibu hamil 
dan menyusui saat ini juga bisa 
mendapatkan vaksin covid 19. Vaksin 
COVID-19 bisa diberikan bersama 
vaksin lain. Namun karena vaksin 
COVID-19 adalah jenis vaksin baru 
maka sebaiknya diberikan dengan jeda 
28 hari (satu bulan) dengan vaksin 
lainnya

Keamanan dan efek samping vaksin 
covid 19 

utama yakni:aman, ampuh, stabil dan 
efisien dari segi biaya.keamanan vaksin 
dipastikan sudah melalui beberapa 
tahapan uji klinis yang benar dan 
menjunjung tinggi kaidah sains dan 
standar Kesehatan. Pemerintah 
Indonesia hanya menyediakan vaksin 
covid 19 yang terbukti aman dan lolos 
uji klinik serta sudah mendapatkan ijin 
penggunaan pada masa darurat 
(emergency use of authorization/EUA ) 
dari BPOM.

Manfaat vaksin jauh lebih besar bila 
dibandingkan resiko sakit karena 
terinfeksi bila tidak divaksin. Data saat 
ini 70 persen pasien yang meninggal 
dunia akibat infeksi covid 19 belum 
menerima vaksin  covid 19.

Secara umum efek samping yang 
timbul dapat beragam, pada umumnya 
ringan, bersifat sementara, tidak selalu 
ada serta bergantung pada kondisi 
tubuh. Efek demam dan nyeri otot atau 
kemerahan pada bekas suntikan adalah  
hal yang wajar namun tetap perlu 
dimonitor.



Kasih  Edisi 67/Th.XV/ Juli - Sept 2021Kasih  Edisi 67/Th.XV/ Juli - Sept 2021Kasih  Edisi 67/Th.XV/ Juli - Sept 2021

06

ARTIKEL

Kejadian ikutan pasca imunisasi 
(KIPI) merupakan semua kejadian 
medik yang terjadi setelah imunisasi .

1. Reaksi lokal, seperti nyeri, 
kemerahan, bengkak pada 
tempat suntikan dan bisa pula 
mengalami infeksi ditempat 
suntikan.

2. Reaksi seperti demam, nyeri 
otot dan nyeri sendi, badan 
lemah, mual dan sakit kepala 

 Penanganan KIPI bila terjadi 
reaksi seperti nyeri,bengkak,atau 
kemerahan di tempat suntikan, 
kompres dengan air dingin pada 
tempat suntikan tersebut.
 Bila demam bisa kompres 
dengan air hangat, pebanyak minum 
air putih dan istirahat, jika dibutuhkan 
bisa di berikan penurun panas seperti 
paracetamol dan laporkan semua 
keluhan yang terjadi setelah vaksinasi 
ke petugas Kesehatan yang tercantum 
nomor nya di kartu vaksinasi .

VAKSIN GOTONG ROYONG 

KIPI vaksin covid 19 

Reaksi KIPI vaksin covid 19 hampir 
sama dengan vaksin lainnya, antara 
lain:

 Vaksinasi Gotong Royong 
adalah pelaksanaan Vaksinasi Kepada 
karyawan /karyawati, keluarga dan 
individu lain yang pendanaannya 
ditanggung atau dibebankan pada 
badan hukum/badan usaha.

 Selain sasaran penerima 
vaksinasi gotong royong berupa 
k a r y a w a n  / k a r y a w a t i  d a n  
keluarganya, badan hukum/badan 
usaha dapat mengikutsertakan 
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 
badan hukum/badan usaha sebagai 
bagian dari tanggung jawab sosial 
sebagai sasaran penerima vaksinasi 
gotong royong. Warga Negara Asing 
yang merupakan karyawan/karyawati 
dari suatu badan hukum/badan usaha 
juga dapat ikut serta sebagai sasaran 
penerima vaksinasi gotong royong. 
Jenis vaksin yang digunakan untuk 
vaksin  gotong royong adalah vaksin 
sinopham yang berbeda dengan jenis 
vaksinasi program .

Penutup
 I n d o n e s i a  m e n j a d i k a n  
pelaksanaan vaksinasi covid 19 
sebaga i  bag ian  dar i  s t ra teg i  
penanggulangan pandemic Covid 
19,dimana pelaksaanan vaksin  covid 
19 ini bertujuan untuk melindungi 
masyarakat menurunkan  angka  
kesakitan dan kematian akibat covid 
19.Setelah mendapatkan vaksinasi 
dibutuhkan waktu untuk pembentukan 
kekebalan.Kekebalan yang optimal 
hanya akan terbentuk bila seseorang 

 Saat ini  RS Panti Wilasa Dr 
Cipto  dapat melayani vaksin gotong 
royong dan untuk info lebih lanjut 
dapat menghubungi bagian marketing 
RS RS Panti Wilasa Dr Cipto.

mendapat dosis yang lengkap dan 
sesuai jadwal yang dianjurkan.Selama 
cakupan vaksinasi belum luas dan 
kekebalan kelompok belum  terbentuk 
potensi penularan masih tinggi.Karena 
itu sekalipun telah dilakukan vaksinasi 
masyarakat tetap harus mematuhi dan 
menjalankan protokol Kesehatan. Di 
sisi lain pemerintah juga tetap akan 
menguatkan 3T (test,tracing dan 
treatment)untuk penanggulangan 
covid 19 .Untuk informasi lebih lanjut 
mengenai vaksin covid 19, anda dapat 
menghubungi poliklinik RS Panti 
Wilasa Dr.  Cipto. 
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Defisiensi Vitamin C

 Ada beberapa gejala yang 

biasanya dikaitkan dengan kondisi 

kekurangan vitamin C. Beberapa 

gejala awal adalah kehilangan nafsu 

makan, penurunan berat badan, 

kelelahan, mudah marah, dan lesu. 

Ketika kekurangan vitamin C telah 

berlangsung lebih dari 1-3 bulan, 

tanda atau gejala yang akan timbul, 

antara lain:

· P e t e k i e  ( t i m b u l n y a  

· Anemia

· Pembengkakan (edema)

· Nyeri otot dan tulang

· Luka menjadi sulit atau lama 

sembuh

· Perubahan mood dan depresi

· Penyakit gusi dan gigi

· Sesak napas

bercak/titik merah yang 

diakibatkan pendarahan di 

bawah lapisan kulit)

· Kekakuan rambut

Gejala lain yang mungkin muncuL, 

yaitu kulit yang menjadi kasar, kuku 

jari menjadi rapuh dan cekung seperti 

sendok, serta mudah memar akibat 

pembuluh darah yang mudah pecah.

1. Gangguan pada gerakan tubuh

Defisiensi Vitamin E

Kekurangan vitamin E dapat 

mengakibatkan koordinasi 

tubuh untuk bergerak secara 

 Vitamin E merupakan vitamin 

yang penting bagi kesehatan kulit yang 

didapat dari mengkonsumsi sayur-

sayuran tinggi vitamin E seperti bayam, 

brokoli, sawi, dan kubis. Kondisi tubuh 

y a n g  k u r a n g  v i t a m i n  a k a n  

menimbulkan  ge ja la  t e r ten tu .  

Gangguan akibat kekurangan vitamin E 

di antaranya :

KENALI GEJALA 
KEKURANGAN VITAMIN 
PADA TUBUH

Oleh: dr. Rikky Dwiyanto SOleh: dr. Rikky Dwiyanto SOleh: dr. Rikky Dwiyanto S

Tubuh memerlukan asupan nutrisi berupa vitamin dan mineral setiap harinya, seperti vitamin C, 
vitamin E, vitamin D, vitamin A, dan sebagainya. Vitamin C merupakan jenis vitamin yang 
berfungsi untuk membantu tubuh dalam penyerapan zat besi dan memproduksi kolagen. 
Vitamin E merupakan vitamin yang penting bagi kesehatan kulit. Vitamin D tidak dapat 
diproduksi diri sendiri oleh tubuh sehingga asupannya berasal dari sumber lain seperti sinar 
matahari. Vitamin A juga merupakan vitamin yang tidak kalah penting karena bila kebutuhan 
vitamin A harian tidak tercukupi dan dibiarkan, kondisi ini akan memicu masalah penglihatan 
dan tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Berikut gejala yang mungkin muncul jika tubuh 
mengalami kekurangan vitamin.
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2. Penurunan reflex

D e f i s i e n s i  v i t a m i n  E  

berdampak pada sistem 

refleks tubuh yang membuat 

tubuh kurang responsif 

terhadap keadaan yang 

mengancam tubuh

Defisiensi Vitamin D

3. Terasa mudah lelah

optimal terganggu. Dapat pula 
ditemukan kesulitan untuk berjalan 
atau membungkuk mengambil suatu 
benda.

Jika Anda sering mengalami kelelahan 

Zat besi yang dihasilkan 

vitamin E penting untuk 

pembentukan darah. Jika 

tubuh kekurangan hal tersebut 

maka tubuh akan cenderung 

pucat dan mudah lelah, 

merasa tidak segar padahal 

tidur sudah cukup.

dan nyeri otot tanpa sebab yang jelas, 

mungkin saja Anda mengalami 

defisiensi vitamin D. Aktivitas di 

dalam ruangan dan tidak terpapar sinar 

matahari  menyebabkan tubuh 

k e k u r a n g a n  v i t a m i n  D  d a n  

menimbulkan gejala sebagai berikut :

1. Nyeri pada tulang

3. Mudah lelah

4. Perubahan suasana hati atau 

mood

2. Nyeri atau kram otot

Gejala kekurangan vitamin D pada 

anak-anak biasanya lebih terlihat. 

Pada kasus serius, anak-anak bisa 

mengalami penyakit yang disebut 

rakhitis yaitu dimana kondisi tulang 

m e n j a d i  r a p u h  s e h i n g g a  

pertumbuhannya mengalami kelainan. 

Keadaan ini menimbulkan gejala nyeri 

pada tulang, kelemahan otot, hingga 

kelainan bentuk persendian. Bila terus 

Pada beberapa penelitian 

British Journal of Psychiatry 

dinyatakan bahwa vitamin D 

berperan dalam mengatur 

hormon dan mempengaruhi 

bagian otak sebagai pusat 

2. Mudah depresi

diabaikan maka defisiensi vitamin D 

dapat menimbulkan penyakit yang 

lebih serius seperti:

1. Kerapuhan tulang

Vitamin D termasuk zat 

pembentuk tulang, berfungsi 

menjaga  kese imbangan  

jumlah kalsium dan fosfor 

yang merupakan mineral 

penting kepadatan tulang. 

D e f i s i e n s i  v i t a m i n  D  

menyebabkan tulang rapuh, 

mudah patah, hingga penyakit 

osteoporosis
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Umumnya, orang dewasa berusia di 

atas 18 tahun membutuhkan asupan 

vitamin A sebanyak 700 mikrogram 

(mcg) per hari. Defisiensi vitamin A 

merupakan salah satu isu kesehatan 

global penyebab utama kebutaan yang 

terjadi pada anak-anak di seluruh 

dunia. Oleh karena itu, kementerian 

kesehatan mengeluarkan program 

wajib vitamin A untuk anak-anak 

suasana hati sehingga kekurangan 
vitamin D menyebabkan tingkat stress 
di otak meningkat dan menyebabkan 
depresi

3. Risiko terkena kanker lebih 

besar

Studi American Society for 

R a d i a t i o n  O n c o l o g y  

menyatakan bahwa vitamin D 

memiliki kemampuan anti-

kanker yang dapat membantu 

t u b u h  m e n c e g a h  

pertumbuhan dan penyebaran 

sel kanker. Orang dengan 

defisiensi vitamin D berisiko 

tiga kali lebih tinggi terserang 

kanker payudara, kanker 

prostat, kanker paru, kanker 

usus, hingga kanker tiroid.

Defisiensi Vitamin A

balita dan ibu nifas seiap bulan 

Februari dan Agustus. Kapsul biru 

(dosis 100.000 IU) untuk anak-anak 

usia 6-11 bulan dan kapsul merah 

(dosis 200.000 IU) untuk anak balita 

dan ibu nifas. Defisiensi vitamin A 

biasanya tidak menimbulkan gejala 

apapun pada tahap ringan sedang 

namun pada gejala berat akan memicu 

sejumlah masalah kesehatan seperti :

1. Gangguan penglihatan

Gangguan penglihatan yang 

dapat timbul adalah rabun 

senja, keratomalacia dan 

xeroftalmia (mata kering dan 

bergejala berat), timbul 

bercak Bitot (bercak berbusa) 

tidak beraturan pada bagian 

put ih  mata ,  kerusakan 

kornea, dan timbul jaringan 

parut pada kornea mata

2. K u l i t  k e r i n g  a k i b a t  

kekurangan vitamin A

Masalah pada kulit dan 

rambut juga dapat timbul 

seperti kulit kering, bersisik, 

dan menebal menimbulkan 

rasa gatal. Bibir kering dan 

lidah menebal, rambut kering 

dan rusak juga merupakan 

Penting menjaga keseimbangan 

konsumsi vitamin, namun jangan 

terlalu banyak mengonsumsi vitamin 

karena tidak terserap dengan baik dan 

dapat mengganggu kerja organ tubuh. 

Cukup menjaga pola makan seimbang 

dengan sayur dan buah, konsumsi 

suplemen vitamin sesuai anjuran 

harian, berolahraga, dan tidur yang 

cukup. Salam sehat!

Vitamin A memiliki manfaat 

b e r u p a  m e n j a g a  d a n  

membantu meningkatkan 

kekebalan tubuh. Daya tahan 

t u b u h  y a n g  m e n u r u n  

menyebabkan tubuh lebih 

mudah terserang infeksi virus 

a tau bakter is  sehingga 

m e n y e b a b k a n  s a k i t  

tenggorokan, peradangan 

pada saluran pencernaan, dan 

sebagainya.

 

3. Daya tahan tubuh menurun 

ciri-ciri defisiensi vitamin A
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 Influenza atau flu sangat 
mudah menyebar. Bagi sebagian 
orang mungkin gejalanya hanya 
ringan saja, seperti demam, batuk, 
pilek, sakit kepala. Namun pada 
popu la s i  t e r t en tu ,  f l u  dapa t  
mengakibatkan komplikasi yang 
serius. Komplikasi akibat flu berisiko 
lebih berat pada ibu hamil, orang 
lanjut usia, anak-anak umur 6 bulan 
sampai 5 tahun, dan orang-orang 
dengan riwayat penyakit seperti 
kencing manis, HIV/AIDS, asma, 
penyakit paru dan jantung kronis. 

Mengapa Orang Dewasa Perlu 
Vaksin Influenza dan Pneumonia ?

Pada orang dewasa muda pun, flu 
dapat mengakibatkan seseorang perlu 
b e r i s i t i r a h a t  s e m e n t a r a  d a r i  
pekerjaannya. Tentunya, ini dapat 

mengganggu produktivitas dan 
mengurangi pendapatan seseorang.  
Belum lagi biaya yang tidak sedikit 
yang dikeluarkan untuk berobat. Oleh 
karena itu, vaksinasi merupakan salah 
satu cara paling cost-effective, alias 
hemat biaya dalam mencegah 
penyakit (yang dapat dicegah dengan 
vaksinasi).
 Pneumonia adalah infeksi 
pada paru yang disebabkan oleh 
pertumbuhan mikroorganisme. 
Infeksi tersebut menyebabkan 
kantung udara (alveoli) di paru-paru 
Anda terisi dengan cairan atau nanah. 
H a l  i n i  d a p a t  m e n y u l i t k a n  
penderitanya menghirup oksigen yang 
cukup untuk mencapai aliran darah. 
Orang-orang yang rentan terkena 

pneumonia adalah :
· Anak- anak atau balita dan 

lansia di atas 65 tahun karena 
sistem imun mereka belum cukup 
kuat. 

· Pengidap penyakit kronis, 
seperti asma dan penyakit 
obstruktif kronis

· Orang dengan sistem imun 
yang lemah, misalnya pengidap 
penyakit autoimun atau mereka 
y a n g  s e d a n g  m e n j a l a n i  
kemoterapi 

· Pasien di rumah sakit ,  
t e r u t a m a  m e r e k a  y a n g  
menggunakan ventilator

Pada masa pandemi ini, vaksin 
pneumonia dapat melindungi 

· Perokok aktif dan pasif

 Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 
suatu bakteri atau virus, sehingga apabila kelak terpajan dengan bakteri/virus yang sama, tubuh 
sudah mempunyai zat kekebalan/antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Saat ini yang sedang 
menjadi trend adalah vaksin COVID-19. Namun jangan lupa, masih ada beberapa jenis vaksin 
yang diperlukan oleh orang dewasa, yaitu vaksin pneumonia dan influenza. Sudahkah Anda 
mengetahuinya ?

PERLU TAHU !
VAKSIN FLU DAN PNEUMONIA 
UNTUK ORANG DEWASA

Oleh : dr. Angela
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Jenis-jenis Vaksin Influenza dan 
Pneumonia

Dengan pemberian vaksin, risiko 
Anda untuk terkena f lu  dan 
pneumonia menjadi berkurang. 
Kalaupun Anda terkena flu dan 
pneumonia, gejala yang akan Anda 
alami juga cenderung akan lebih 
ringan dibandingkan jika tidak 
mendapat vaksin. Selain itu, vaksinasi 
juga berfungsi untuk mengurangi 
risiko kita menularkan penyakit-
penyakit ini terhadap orang lain. 
Karena mobilitas yang tinggi, orang 
dewasa muda bisa tertular influenza 
dan pneumonia ketika berpergian atau 
bekerja. Sungguh fatal akibatnya jika 
saat mereka pulang ke rumah dan 
menularkan flu atau pneumonia 
kepada anggota keluarganya yang 
lansia, anak-anak, atau yang memiliki 
penyakit kronis. 

seseorang terhadap infeksi sekunder 
akibat bakteri pada pasien COVID-19, 
d i  m a n a  i n f e k s i  s e k u n d e r  
meningkatkan risiko penyakit menjadi 
lebih berat. 

 Vaksin influenza berisi virus 
influenza yang tidak aktif. Setiap 
tahunnya virus influenza bermutasi, 
sehingga vaksin influenza akan 

 Satu hal yang perlu diingat, 
vaksin influenza dan pneumonia tidak 
melindungi kita terhadap COVID-19. 
WHO tetap merekomendasikan 

d i p e r b a r u i  s e t i a p  t a h u n n y a  
menyesuaikan dengan perubahan 
mutasinya. Oleh karena itu vaksin 
influenza perlu diulang setiap tahun.  
Ada 2 jenis vaksin influenza yaitu 
trivalent dan quadrivalent. Vaksin 
influenza quadrivalent mengandung 2 
virus A dan 2 virus B. Sedangkan 
v a k s i n  i n f l u e n z a  t r i v a l e n t  
mengandung 2 virus A dan 1 virus B. 
Anda cukup mendapatkan salah satu 
saja dari dua jenis vaksin ini. 
 Vaksin pneumonia terdiri dari 
2 jenis yaitu konjugat (PCV 13) dan 
polisakarida (PPSV 23). Vaksin PCV 
13 (Pneumococcal  Conjugate 
Vaccine) dapat melindungi Anda dari 
13 jenis bakteri penyebab pneumonia, 
s e d a n g k a n  v a s k i n  P P S V 2 3  
(Pneumococcal Polysaccharide 
Va c c i n e )  d a p a t  m e l i n d u n g i  
penerimanya dari 23 jenis bakteri 
penyebab pneumonia. Untuk vaksin 
pneumonia ,  Anda  d isarankan 
mendapatkan keduanya dengan 2 
tahap, yaitu vaksin PCV 13 terlebih 
dahulu, kemudian diikuti vaksin PPSV 
23 dengan jarak satu tahun setelah 
pemberian PCV 13. 

pemberian vaksin untuk mencegah 
infeksi pernapasan lainnya, seperti 
influenza dan pneumonia, yang dapat 
berakibat fatal jika menyerang orang 
dengan kekebalan tubuh yang tidak 
baik. Oleh karena itu, tujuan vaksinasi 
pneumonia dan influenza pada orang 
dewasa tidak hanya untuk melindungi 
dirinya sendiri, melainkan juga anggota 
keluarganya yang sistem kekebalan 
tubuhnya tidak sebaik dirinya, yaitu 
a n a k - a n a k ,  l a n s i a ,  d a n  y a n g  
mempunyai penyakit kronis. Mari 
lindungi diri sendiri dan orang yang kita 
sayangi. 

-World Health Organization, Vaccines and 
Immunization 

 

Sumber  : 
-Rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI

Sumber : ABC news
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Saat ini situasi penanganan pandemi 
terus menunjukkan ke arah perbaikan, 
khususnya di pulau Jawa dan Bali. 
Karena itu, pemerintah tidak ingin 

 Meski sudah menerapkan 
sejumlah aturan dan protokol 
kesehatan yang ketat, banyak orang 
tua masih khawatir jika sang anak bisa 
tertular penyakit dari lingkungan 
sekolah. Meski demikian pemerintah 
t e t a p  m e n d o r o n g  p e n e r a p a n  
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
terbatas untuk mengurangi risiko 
d a m p a k  s o s i a l  n e g a t i f  
berkepanjangan. Adapun dampak 
tersebut bukan hanya meliputi kualitas 
pendidikan, melainkan juga tumbuh 
kembang anak.

PTM terbatas perlu dipercepat karena 
pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) berkepanjangan dapat berisiko 
negatif pada anak. Ada tiga alasan 
u t a m a  y a n g  m e n j a d i  d a s a r  
pelaksanaan PTM terbatas.
Pertama, untuk menghindari ancaman 
putus sekolah. Dalam hal ini, 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang 
tidak optimal membuat anak terpaksa 
bekerja dan tidak belajar, terutama 

menunda lagi untuk mempercepat 
pembukaan proses PTM terbatas di 
wilayah yang sudah menerapkan 
PPKM Level 1, 2, dan 3 secara 
b e r t a h a p ,  t e n t u n y a  d e n g a n  
menerapkan disiplin protokol 
kesehatan ketat.

untuk membantu keuangan keluarga di 
tengah krisis pandemi. Selain itu, 
beberapa orang tua juga tidak dapat 
melihat peranan sekolah dalam proses 
belajar mengajar jarak jauh.
Kedua, untuk menghindari penurunan 
capaian belajar anak. Pembelajaran di 
kelas diyakini dapat menghasilkan 
pencapaian akademik yang lebih baik 
jika dibandingkan dengan PJJ. Hal ini 
dikarenakan perbedaan akses, kualitas 
m a t e r i  d a n  s a r a n a  s e l a m a  
pembelajaran jarak jauh dapat 
mengakibatkan kesenjangan capaian 
belajar, terutama untuk anak yang 
memiliki keterbatasan secara sosio-
ekonomi.
Ketiga, guna menghindari risiko 

A M A N K A H  

PEMBELAJARAN TATAP MUKA 
UNTUK ANAK SEKOLAH?
Presiden Joko Widodo memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) akan 
dilaksanakan secara serempak mulai awal September 2021. Pemerintah telah mengizinkan 
pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk wilayah tertentu, yang sudah melaksanakan 
PPKM dengan status level 1-3. PTM terbatas bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat dan aturan 
yang ketat.

Oleh: dr. Titi Somahita
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psikososial pada anak selama 
pembelajaran jarak jauh. Risiko ini 
meliputi peningkatan kekerasan pada 
anak di rumah, risiko pernikahan dini, 
eksploitasi anak terutama perempuan, 
serta kehamilan remaja. Selain itu, 
anak juga dapat merasa tertekan 
selama PJJ karena tidak bermain dan 
bertemu dengan kawan-kawannya 
dalam waktu lama.
Meski demikian, pemerintah tetap 
mengedepankan kesehatan dan 
keselamatan bagi seluruh pihak yang 
terlibat PTM terbatas, mulai dari 
peserta didik, tenaga pengajar, hingga 
pengurus sekolah. Di samping itu, 
pemerintah juga menegaskan proses 
pembelajaran harus mengikuti 
peraturan dan kebijakan yang 
ditetapkan pemerintah pusat dengan 
tetap menjalankan protokol kesehatan. 
Salah satunya dengan melakukan 
vaksinasi secara lengkap bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan di 
sekolah.
Di samping itu, pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah juga mewajibkan 
sekolah untuk tetap menyediakan dua 

Syarat penting PTM Terbatas adalah 
persetujuan atau izin dari orang tua. 
Orang tua atau wali murid akan 
mendapatkan informasi jelas dan 
komperhensif mengenai kesiapan 
sekolah untuk PTM, data ini dapat 
dijadikan rujukan dan pertimbangan 
empiris bagi orang tua menentukan 
anaknya diizinkan PTM atau tetap PJJ. 

macam layanan pendidikan yaitu, 
PTM terbatas dengan penerapan 
prokes ketat dan pembelajaran jarak 
jauh.

Dengan demikian PTM tidak 
dipaksakan bagi semua murid, orang 
tua/wali dapat memilih bagi anaknya 
untuk melakukan pembelajaran tatap 
m u k a  t e r b a t a s  a t a u  t e t a p  
melaksanakan pembelajaran jarak 
jauh.

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) di Sekolah

B e r i k u t  s y a r a t  p e n e r a p a n  
pembelajaran tatap muka (PTM) yaitu 
bagi sekolah yang melaksanakan 
pembelajaran tatap muka terbatas 
dilaksanakan dengan kapasitas 

Persiapan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM)
P e r s i a p a n  P T M  y a n g  p e r l u  
diperhatikan orangtua bahwa anak 
memiliki kekebalan tubuh yaitu 
imunitas alami. Imunitas alami bisa 
didapatkan dari tubuh yang sehat. Saat 
seseorang dalam kondisi sehat, tubuh 

maksimal 50 persen. Namun, untuk 
jenjang PAUD, SDLB, MILB, SMPLB, 
SMALB, dan MALB maksimal 5 
peserta didik per kelas, dengan menjaga 
jarak minimal 1,5 meter. Adapun 
pelaksanaannya tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat, karena 
untuk PAUD dan SLB masih sangat 
membutuhkan pendampingan dari 
orang tua. Dijelaskan, seluruh pendidik 
dan tenaga kependidikan wajib sudah 
vaksinasi lengkap bagi sekolah yang 
melaksanakan PTM Terbatas ini.
Sementa ra  i tu ,  t e rka i t  waktu  
pembelajaran, durasi pembelajaran 
setiap harinya dibatasi antara 1-4 jam 
sesuai jenjang pendidikan anak dengan 
materi pembelajaran yang akan 
diajarkan hanyalah materi-materi 
esensial saja.
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akan memproduksi sel-sel imun yang 
baik.
 Cara membuat tubuh menjadi 
sehat adalah memastikan nutrisi yang 
d idapatkan  harus  cukup dan  
seimbang. Nutrisi  cukup dan 
seimbang adalah makan dengan 
kualitas dan kuantitas yang cukup. 
Kuantitas artinya jumlahnya, makan 
tiga kali sehari, boleh ditambah dua 
kali snack, boleh dilengkapi dengan 
susu atau madu. Kalau kualitas artinya 
makanan harus mengandung zat-zat 
gizi yang lengkap, cukup kandungan 
baik makronutrien dan mikronutrien.
 Makronutrien merupakan 
karbohidrat, protein, dan lemak. 
Sedangkan mikronutrien adalah 
vitamin dan mineral. Di antara zat-zat 
itu, protein memegang peranan yang 
sangat penting dalam sel-sel imunitas. 
Jadi ,  past ikan makanan anak 
mengandung cukup protein, baik 
protein hewani maupun nabati. 
Beberapa makanan yang mengandung 
protein di antaranya: daging ayam, 
daging sapi, ikan, telur, tahu dan 
tempe. Sedangkan vitamin dan 
mineral bisa didapatkan dari konsumsi 
sayuran dan buah-buahan dalam 
jumlah yang cukup. Bila perlu boleh 

 Selain itu, anak juga harus 
mendapat tidur yang cukup. Anak-
anak butuh waktu tidur paling tidak 10 
jam sehari sedangkan anak remaja 
butuh waktu tidur sekitar 8 jam.

 Selain melihat tanda-tanda 
tersebut, perlu juga untuk mengecek 
riwayat kontak anak dan mengecek 
suhu tubuh anak secara berkala. 
Karena jika ada riwayat kontak, berarti 
risiko untuk terinfeksi menjadi lebih 
tinggi.

ditambah suplemen/vitamin tapi tidak 
wajib karena yang paling penting 
makanan yang  mengandung bahan 
alaminya.

 Anak bisa beresiko tertular 
Covid. Dari total populasi yang 
terinfeksi Covid, 12,5% nya adalah 
anak-anak. Namun pada anak infeksi 
Covid cenderung tidak berat karena 
reseptor virus masih sedikit. Gejala 
atau tanda Covid pada anak juga 
sedikit berbeda. Anak biasanya 
menunjukkan adanya gangguan pada 
saluran pencernaan. Berikut adalah 
gejala Covid pada anak yang paling 
umum: demam, batuk, pilek, diare, 
mual dan sakit perut.

 P e n u l a r a n  C o v i d  s a a t  
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa 

 N a m u n ,  j i k a  a n a k  
menunjukkan gejala seperti tidak enak 
badan, demam, batuk, atau pilek 
s e b a i k n y a  o r a n g  t u a  t i d a k  
memaksakan anak ikut Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM). n
 
 

dicegah dengan protokol kesehatan 
yang ketat. Maka itu, dibutuhkan 
peran orang tua untuk mengajarkan 
anak apa saja yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan saat PTM.
 Ajarkan dari awal cara 
menggunakan masker yang benar, 
tidak melepas selama di masker 
sekolah, cara mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir, dan tidak 
makan bersama di sekolah. Di rumah, 
anggota keluarga juga harus sudah 
vaksin semua. 
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 Anemia adalah kondisi  
dimana jumlah sel darah merah berada 
di bawah normal. Kurangnya sel darah 
merah dapat diindikasi dari hitungan 
hemoglobin yang lebih rendah dari 
nilai normal. Hemoglobin merupakan 
bagian utama dari sel darah merah 
yang kaya zat besi dan berfungsi untuk 
mengikat oksigen. Sel darah merah 
berfungsi mengangkut oksigen dari 
paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia 
terjadi apabila kadar hemoglobin 
kurang dari 14 g/dL pada pria dewasa 
dan kurang dari 12 g/dL pada wanita 
dewasa, sedangkan pada anak-anak 
kurang dari 11 g/dL. Anemia rentan 
terjadi pada semua siklus kehidupan 
manusia yaitu balita, remaja, dewasa, 
ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut 
usia.

Gejala Anemia

Jenis Anemia

 Geja la  anemia  muncul  
sebagai akibat berkurangnya pasokan 
oksigen ke jaringan tubuh sehingga 
gejala anemia dapat muncul pada 
berbagai sistem/organ di dalam tubuh. 
Gejala utamanya adalah tampak pucat; 

 Berdasarkan penyebabnya, 
anemia dikelompokkan menjadi 
beberapa jenis yaitu; anemia akibat 
perdarahan, anemia gizi (anemia 
defisiensi besi, anemia defisiensi asam 
folat dan vitamin B12), anemia pada 
penyakit kronik (anemia pada infeksi 
HIV, pada penyakit rematik, anemia 
pada keganasan dan lain-lain), anemia 
akibat kegagalan produksi sel darah 
merah di sumsum tulang.

lemah; mudah lelah; tampak kering 
pada kuku, kulit, rambut; sesak pada 
saat beraktifitas; jantung berdebar dan 
pusing. Pada anemia berat atau anemia 
yang disebabkan oleh perdarahan akut, 
gejala yang terjadi dapat lebih berat dan 
mengancam jiwa seperti penurunan 
kesadaran, gangguan irama jantung, 
gagal jantung, bahkan kematian.

· Menderita gangguan pencernaan 
yang menyebabkan gangguan 
penyerapan zat gizi dari makanan

Faktor-faktor yang meningkatkan 
risiko terjadinya anemia yaitu :

· Kehilangan darah akibat operasi, 
cedera/kecelakaan, perdarahan 
melalui kulit, saluran pencernaan, 
saluran  kemih dan menstruasi.

· Kekurangan zat besi dalam 
makanan

· Menderita penyakit infeksi / 

K E N A L I  D A N  C E G A H  

ANEMIA DEFISIENSI BESI
Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang, termasuk 
di Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada laki-laki yaitu 20,3%; pada 
perempuan sekitar 27,2% dan ibu hamil 48,9%. Prevalensi anemia pada bayi juga cukup tinggi 
yaitu 51,4%. Di Indonesia, penyebab utama terjadinya anemia adalah kekurangan zat besi. 
Anemia mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memberikan dampak 
terhadap status kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Oleh: Widya Afrilia, S.GzOleh: Widya Afrilia, S.GzOleh: Widya Afrilia, S.Gz
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Dampak kekurangan zat besi

· Kehamilan berisiko mengalami 
anemia karena zat besi diperlukan 
untuk meningkatkan volume 
darah untuk ibu dan janin

penyakit kronik, seperti penyakit 
ginjal, kanker, infeksi HIV / AIDS, 
lupus, penyakit radang usus, penyakit 
h a t i ,  p e n y a k i t  t i r o i d ,  
keganasan/kanker
· Memiliki riwayat keluarga yang 

menderita anemia akibat kelainan 
genetik seperti talasemia.

1. Akibat pada system saraf

5. Akibat pada kuku dan kulit

2. Akibat pada sistem jantung dan 
pembuluh

4. Akibat pada sistem otot

 Anemia menimbulkan rasa 
pusing, sakit kepala, gangguan 
keseimbangan, rasa kesemutan, 
dan pada anemia yang berat dapat 
m e n i m b u l k a n  p e n u r u n a n  
kesadaran bahkan kematian.

3. Akibat pada sistem pernafasan

 Anemia menyebabkan rasa 
lemah, lelah, letih, lesu serta kram 
otot karena gangguan pasokan 
oksigen ke otot. Hal ini membuat 
kita seakan tidak mampu atau 
t i d a k  b e r s e m a n g a t  u n t u k  
melakukan berbagai aktivitas, 
termasuk melakukan pekerjaan 
yang ringan

 Anemia menyebabkan sesak pada 
waktu beraktifitas

Beberapa akibat yang dapat terjadi 
pada penderita anemia adalah sebagai 
berikut :

Anemia menyebabkan hipotensi 
postural, denyut nadi meningkat 
lebih cepat dan pada keadaan 
anemia berat dapat menimbulkan 
gagal jantung

 Anemia dapat menyebabkan kulit 
menjadi pucat dan kuku menjadi 

KEBUTUHAN ZAT BESI

 Menurut Angka Kecukupan 
Gizi (AKG) pada tahun 2019, berikut 
ini tabel kebutuhan zat besi:

 Anemia menurunkan daya tahan 
tubuh sehingga seorang penderita 
anemia juga cenderung lebih 
s e r i n g  m e n d e r i t a  i n f e k s i  
dibandingkan orang normal

 Kebutuhan zat besi tergantung 
pada umur dan jenis kelamin. Wanita 
membutuhkan zat besi lebih banyak 
daripada laki-laki, karena siklus 
menstruasi, perkembangan janin saat 
kehamilan dan saat menyusui.

6. Akibat pada sistem kekebalan 
tubuh

rapuh
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1. Cukupi kebutuhan zat besi dalam 
makanan Anda

TIPS GIZI UNTUK MENCEGAH 
ANEMIA

 Sumber zat besi terbagi 
menjadi dua yaitu heme dan non heme. 
Bahan makanan sumber zat besi non 
heme yaitu telur, tempe, biji wijen, 
kacang hijau, oatmel, chiaseed, 
kacang merah, jagung, brokoli, 
bayam, sawi, kangkung. Bahan 
makanan sumber zat besi heme yaitu 
hati ayam, tiram, kerang, daging sapi, 
daging ayam, udang, dan ikan. Pada 
dasarnya penyerapan zat besi dari 
sumber heme lebih baik daripada non 
heme. Berikut ini kandungan zat besi 
dalam 100 gram:

Teh memiliki kandungan zat yang 
dinamakan tanin yang dapat mengikat 
zat besi sehingga sulit  untuk diserap 
tubuh. Konsumsi teh bersamaan 
dengan makanan sumber zat besi dapat 
mengurangi penyerapan zat besi 
sebesar 85%, sedangkan konsumsi teh 
se jam sebe lum makan  dapa t  

Vitamin C meningkatkan penyerapan 
besi non heme hingga empat kali lipat. 
Dengan cara mengubah feri menjadi 
fero sehingga mudah diserap dalam 
usus halus. Selain itu menghambat 
terbentuknya hemosiderin yang dapat 
menghalangi pembebasan cadangan 
besi. Maka dari itu dianjurkan 
mengkonsumsi makanan sumber zat 
besi diimbangi dengan makanan tinggi 
vitamin C. Berikut ini kandungan 
vitamin C dalam 100 gram:

2. Meningkatkan konsumsi 
makanan sumber vitamin C 

3. Membatasi konsumsi teh dan 
kopi 

Farida. 2007. Determinan Kejadian Anemia pada 
Remaja Putri di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 
Tahun 2006.Semarang: Tesis Magister Gizi 
Masyarakat UNDIP 

mengurangi penyerapan zat besi 
sebesar 64%. Selain mengandung 
tanin, kopi juga mengandung kafein 
dan polifenol asam klorogenik yang 
dapat mengikat zat besi selama proses 
pencernaan, sehingga lebih sulit 
diserap oleh tubuh. Pengurangan daya 
serap zat besi akibat konsumsi teh lebih 
tinggi dibandingkan dengan konsumsi 
kopi. n

Wahtini, Sri. 2019. Faktor-faktor yang berpengaruh 
dengan kejadian anemia pada bayi. Jurnal Health of 
Studies Vol 3, No 1, pp 22-27

Masrizal. 2007. Anemia Defisiensi Besi. Jurnal 
Kesehatan Masyarakat II(1)



18

Kasih Edisi 67/Th.XV/ Juli - Sept 2021  Seputar rs

 RS. Panti Wilasa “Dr. Cipto” 
mengadakan acara  DOA BAGI BANGSA 
pada tangal 17 Agustus 2021 yang lalu. 
Acara yang diadakan secara daring atau 
virtual ini disiarkan secara langsung di 
portal Youtube RS. Panti Wilasa “Dr. 
Cipto”. “Sisuasi pandemi yang masih 
berlangsung saat ini tidak memungkinkan 

kita untuk mengadakan acara secara 
onsite. Namun demikian, doa menjadi 
sarana kita untuk bertemu, menguatkan 
satu dengan lainnya, terlebih mendoakan 
bangsa Indonesia untuk dapat melalui 
pandemi Covid-19 ini, ungkap Dr. Daniel 
Budi Wibowo, M.Kes. n 

JANGAN TAKUT KE RUMAH SAKIT
  Dr. Daniel Budi Wibowo, 
M.Kes, direktur RS. Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” mengadakan siaran live streaming 
via Youtube di kanal portal rspwdc.  
Dalam siaran tersebut, Dr. daniel 
mengungkapkaan pelayanan RS Panti 
Wilasa “Dr. Cipto” dalam menangani 
pasien Covid-19. “Sejak 1 April 2020, RS 
Panti Wilasa “Dr.Cipto” telah menyiapkan 
ruang perawatan isolasi dan ICU khusus 
untuk merawat pasien Covid-19. Dan 

sejak tanggal 28 Agustus 2021, kami telah 
melepas pasien Covid-19 terakhir”,  
ungkap Dr. Daniel. Harapannya, Covid ini 
segera berakhir di kota Semarang maupun 
di Indonesia,  supaya RS. Panti Wilasa 
“Dr. Cipto” dapat melayani pasien-pasien 
lainnya dengan lebih baik lagi.
 Beberapa ruang perawatan 
pasien telah disiapkan dan ditingkatkan 
pelayanannya untuk dapat melayani 
masyarakat yang memerlukan pelayanan 
kesehatan. “Bye-bye  Covid-19, jangan 
kembali lagi supaya kita semua dapat 
hidup dengan normal” ungkap Dr. Daniel. 
Karena itu, jangan takut ke rumah sakit 
bila memerlukan pelayanan kesehatan, 
asal tetap menerapkan protokol kesehatan. 
n      

  Situasi pandemi Covid-19 yang 
masih berlangsung saat ini tidak mengurangi 
aktivitas edukasi kesehatan RS. Panti Wilasa 
“Dr. Cipto”. Metode daring yang diterapkan 
di berbagai sekolah juga dimanfaatkan untuk 
memberikan pengetahuan kesehatan bagi 
para siswa melalui webinar yang diadakan ke 
beberap sekolah.
 Seperti yang dilakukan di  sekolah 
Petra Semarang, Para siswa TK dan SD 
mengikuti webinar tentang Covid-19  di awal 
tahun ajaranbaru. Demikian juga SMA Daniel 
Creative Semarang memanfaatkan metode 
Zoom meeting untuk berdiskusi tentang 
Covid-19 bersama dokter di RS. Panti Wilasa 
“Dr. Cipto”. n 

 RS. Panti Wilasa “Dr.Cipto” hadir 
di acara penyuluhan kesehatan LPMK 
Kelurahan Bugangan pada tanggal 21 
Agustus 2021 yang lalu. Acara yang 
dihadiri oleh Kepala Kelurahan, LPMK,  
para ketua RW dan RT mengangkat tema  
sikap dan perilaku sehat pada masa  
Pandemi Covid-19. Menurut Drs. Danu 
Ismoyo, Kepala Unit UPKM RS. Panti 
Wilasa “Dr. Cipto”, acara ini bertujuan agar 
masyarakat tetap sehat dan produktif di 
amsa pandemi Covid-19. n 

PENYULUHAN 
KESEHATAN

WEBINAR KESEHATAN 
B A G I  S I S W A
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 Hidup kembali normal seperti 
sebelum pandemi menjadi dambaan setiap 
orang. Tidak ada lagi rasa cemas, kawatir 
dan takut yang menguasai hidup manusia. 
Orang dapat kembali membangun relasi 
dengan mudah, memenuhi kebutuhan 
hidup dengan mudah dimana usaha untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup kembali 
digiatkan, pergerakan ekonomi dapat 
kembali berjalan dan banyak hal baik yang 
mendukung keberlangsungan hidup 
masyarakat dapat kembali pulih. Situasi 
normal menjadi tolok ukur tingkat 
keberhasilan usaha bersama yang selama 
ini dilakukan oleh pemerintah dari tataran 
terendah hingga tertinggi bekerjasama 
dengan masyarakat. Apa yang selama ini 
diusahakan oleh pemerintah dengan kerja 
keras, biaya tinggi dan pengorbanan yang 
besar mampu mengobati luka yang 
muncul karena pandemi . Proses 
penyembuhan dan pemulihan baik bagi 
masyarakat baik secara fisik maupun 
mental, juga lingkungan kehidupan dan 
tatanan yang berlaku membutuhkan waktu 
dan kerja keras bersama. Tidak mudah, 
namun dapat diusahakan dan pasti dapat 
terwujud.
 Masa hampir 2 tahun menjadi 
masa perjalanan yang tidak mudah bagi 
kita , masa dimana hidup mencekam, 
dimana yang ada adalah rasa cemas, 
kawatir dan takut. Kondisi alam yang 
sepertinya tidak bersahabat, orang-orang 

disekitar yang kita curigai karena 
sepertinya menjadi pembawa virus, 
Rumah Sakit yang penuh orang sakit 
akibat terdampak virus, kematian yang 
sepertinya menjadi pemandangan setiap 
hari, peristiwa kedukaan yang tiada 
pernah berhenti. Tidak mudah untuk 
melalui kondisi berat yang dirasakan 
selama ini. Orang bejuang untuk 
menyelamatkan dirinya, berusaha dengan 
segala cara. Ketika orang dinyatakan 
terdampak virus dalam tubuhnya dan 
harus mendapatkan perawatan, bukanlah 
hal yang mudah untuk diterima. Jika 
mampu menolak untuk tidak dirawat pasti 
akan menolak, namun jika kondisi fisik 
sudah tidak memungkinkan maka mau 
tidak mau harus bersedia untuk dirawat di 
Rumah Sakit. Ada banyak gambaran 
menakutkan yang mungkin dimiiki oleh 
orang-orang yang positif virus covid jika 
mereka dirawat di RS, butuh waktu untuk 
bisa mengikuti apa yang dilakukan saat 
menjalani perawatan.  

Sesuatu yang berat dirasakan 
oleh orang-orang yang didiagnosa positif 
Covid-19, bahkan saat dengan gejala 
ringan dan diharuskan untuk isolasi 
mandiri di rumahpun tetap dirasa berat. 
Bahkan jika orang-orang di lingkungan 
tempat tinggal masih menganggap itu 
penyakit yang harus dijauhi pengidapnya, 
maka tidak mudah untuk menjalani isolasi 
mandiri di rumah, lebih baik mencari 

tempat-tempat isolasi mandiri yang 
disediakan oleh pmerintah. Namun tidak 
mudah juga mencari tempat untuk isolasi 
mandiri yang disediakan oleh pemerintah 
karena terbatas tempatnya. Akhirnya tetap 
di rumah dengan resiko ketidaknyamanan 
dengan lingkungan tempat tinggal. Namun 
tidak banyak yang seperti itu, sebaliknya 
ada banyak orang yang peduli dan perhatian 
terhadap orang-orang yang menjalani 
isolasi mandiri di rumah. Munculah 
komunitas jogo tonggo, peduli covid-19 
dan komunitas-komunitas lain yang 
tujuannya adalah menyediakan fasilitas 
yang dibutuhkan oleh orang-orang yang 
sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. 
Luar biasa bentuk perhatian yang 
ditunjukkan tidak hanya dengan kata-kata 
namun sungguh ada bukti nyata dengan 
cara mengirim bahan mentah untuk asupan 
makanan, sembako, vitamin, makanan siap 
saji dan banyak fasilitas lainnya yang 
memang  sanga t  d ibu tuhkan  dan  
bermanfaat. Satu dengan yang lain saling 
bergandeng tangan untuk menunjukkan 
kepedulian, tujuannya sama menolong 
yang lemah dan terisolasi. Seperti yang 
disampaikan dalam firman Tuhan dalam 
Injil Matius 25 : 35 – 40 ( Sebab ketika Aku 
lapar, kamu memberi Aku makan; ketika 
Aku haus, kamu memberi Aku minum; 
ketika Aku seorang asing, kamu memberi 
Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, 
kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku 

Oleh : Kartika Purwandari, S.Si.Teol.Oleh : Kartika Purwandari, S.Si.Teol.Oleh : Kartika Purwandari, S.Si.Teol.

Saat ini semoga kita dapat masuk ke babak baru, babak di mana pandemi sudah mulai berangsur-angsur reda. Ketika 
kehidupan manusia tertib, patuh pada segala aturan yang ada, di mana di masa pandemi semua orang patuh pada protokol 
kesehatan ( memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) , 
bersedia untuk menjalani vaksin dan patuh pada PPKM maka niscaya kondisi akan membaik. Virus yang tadinya 
merajalela dan ingin menguasai bumi dengan segala isinya ini akan semakin surut dan pergi meninggalkan kehidupan 
manusia. Virus yang tadinya tidak bisa dikalahkan, sebaliknya mengalahkan manusia dengan banyaknya orang yang 
berguguran karenanya. Virus yang tadinya menjadi sesuatu yang dasyat, bisa kehilangan pamor. 

 HIDUP INI ADALAH  HIDUP INI ADALAH 
KESEMPATANKESEMPATAN

 HIDUP INI ADALAH 
KESEMPATAN
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KASIH KASIH HADIAH

2.� Pusing kepala

21.� Berbagai vitamin

MENDATAR

11.� Corona Virus Desease

18.� Penyakit pada saluran pernapasan, 
gatal di tenggorokan

7.� Penyebab dan penular penyakit

2.� Wabah yg berjangkit serempak di 
mana-mana

9.� Tahan terhadap penyakit

6.� Alat Pelindung Diri

10.� Zat (msl protein atau toksin) yg dapat 
merangsang pembentukan antibodi

13.� Guna mencegah penyebaran penyakit 
menular

17.� Keadaan tulang yg menjadi keropos 
dan lapuk

19.� Kebal terhadap suatu penyakit

1.� Bebas dari sakit

3.� Radang pd lambung dan usus
4.� Penyakit yg berjangkit di suatu daerah
5.� Sakit dengan mengeluarkan ingus

MENURUN

8.� Bibit penyakit yg sudah dilemahkan

12.� perasaan tertekan berat
14.� Alat penutup mulut dan hidung
15.� Tekanan darah rendah

20.� Penyak i t  menu lar  pd  sa lu ran 
pernapasan

16.� Protokol kesehatan

JAWABAN  
KKH 66

sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di 
dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 
Maka orang-orang benar itu akan 
menjawab Dia, katanya ; “Tuhan 
bilamanakah kami melihat Engkau lapar 
dan kami memberi Engkau makan, atau 
haus dan kami memberi Engkau 
minum?.........................
Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya segala 
sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudara-Ku yang paling hina 
ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 
) 
Penggalan perikop dari firman Tuhan ini 
mengajak kepada kita untuk menjadi 
orang-orang yang masuk dalam 
komunitas peduli karena Tuhan sudah 
mengajarkan dan memerintahkan kepada 
kita untuk peduli dengan tindakan nyata. 
Pandemi menjadi waktu di mana kita diuji 
untuk sejauh mana kita peduli kepada 
orang-orang disekitar kita yang sedang 
mengalami dampak dari pandemi baik 
yang terkena virus Covid-19, keluarga 
yang tidak terkena namun secara ekonomi 
mengalami dampak yang luar biasa karena 
kehilangan pendapatan, anak-anak yang 
kehilangan orangtuanya karena virus 
Covid-19 mereka dipanggil Tuhan, dan 
orang-orang lain yang menderita.  Apakah 
hati kita terus dipenuhi belas kasih, seperti 
hati Tuhan kita yang penuh belas kasih 
kepada orang-orang yang membutuhkan 
pertolongan dan perhatian tanpa mereka 
mengatakannya secara langsung ( Markus 
8: 1 – 3 “ Pada waktu itu ada pula orang 
banyak di situ yang besar jumlahnya, dan 
karena mereka tidak mempunyai makanan 
Yesus memanggil murid-muridNya dan 
berkata: “Hatiku tergerak oleh belas 
kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 
tiga hari mereka mengikuti Aku dan 
mereka tidak mempunyai makanan. Dan 
jika mereka Ku suruh pulang ke rumahnya 
dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, 
sebab ada yang datang dari jauh.”) 
Belas kasih yang ditunjukkan Yesus 
diwujudkan dengan perbuatan, dimana 
kemudian meminta murid-muridnya 
mengumpulkan roti dan ikan yang ada 
untuk dibagikan sehingga mereka makan 
dan kenyang. Kebutuhan jasmani 
terpenuhi. Inilah yang dikehendaki 
perbuatan nyata, menolong orang yang 
membutuhkan, bersyukur kita ada dalam 
keadaan baik, sehat, tercukupi dan 
mampu.
 Waktu dan kesempatan hidup 
yang Tuhan berikan kepada kita hingga 
saat ini adalah waktu yang masih Tuhan 
percayakan kepada kita untuk menjalani 

kehidupan. Ketika waktu dan kesempatan 
diberikan mari gunakan dengan sebaik-
baiknya, lakukan dan kerjakan hal-hal 
yang baik yang bermanfaat bagi sesama 
dan memuaskan hati kita karena apa yang 
kita kerjakan. Seperti yang Rasul Paulus 
sampaikan dalam surat Filipi 1 ; 22a “ 
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu 
berarti bagiku bekerja memberi buah”.  
Tentunya buah yang baik yang bisa 
dinikmati oleh siapapun dan bermanfaat. 
Paulus dalam hidupnya yang singkat 
sungguh menghasilkan banyak hal yang 
bermanfaat, karena ia mencontoh Yesus 
yang hidup 33 th namun menghasilkan 
pembelajaran kehidupan yang luar biasa 
baik, yang dipenuhi dengan ajaran kasih 
yang nyata. Demikian juga dengan kita 
kesempatan untuk menjalani hidup 
haruslah benar-benar kita manfaatkan 
dengan sebaik-baiknya, hasilkan hasil 
karya  keh idupan  yang  sungguh 
bermanfaat bagi diri dan bagi orang-orang 
yang Tuhan tempatkan di sekitar kita juga 
lingkungan alam di mana kita tinggal. 
 Lingkungan alam yang ada di 
sekitar kita ternyata di masa pandemi 
menjadi sasaran positif untuk orang-orang 
mengurangi stress dan kejenuhaan selama 
tinggal di rumah. Banyak tangan – tangan 
yang kemudian menyentuh tanah, 
tanaman, air, binatang dan sarana yang 
lainnya untuk menghidupkan lingkungan 

alam sekitar. Lingkungan menjadi 
berwarna oleh karena banyak tanaman 
yang di tanam dan alam menjadi hidup 
karena banyak kicauan burung peliharaan. 
Pandemi menciptakan kreatifitas yang luar 
biasa. Orang berlomba untuk sehat baik 
secara fisik, psikologis dan rohani. Orang 
tidak ingin stress dan terpuruk, ketika 
kesehatan menjadi karunia maka harus 
dimanfaatkan, artinya sehat secara holistik 
( fisik, psikologis, rohani dan sosial / yang 
tetap harus menjaga dalam berelasi secara 
langsung ). Orang sehat memanfaatkan 
waktunya dengan benar. Tuhan selalu 
punya rencana kehidupan yang indah dan 
baik bagi kita yang hidup menurut 
kehendakNya. Bersyukur untuk waktu 
yang masih dipercayakan. Sungguh hidup 
ini adalah kesepatan, seperti pujian 

Hidup ini adalah Kesempatan
 

Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini 
untuk melayani Tuhan

 Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi
 Hidup ini sudah jadi berkat.

 Jangan sia- siakan waktu yang Tuhan bri
 Hidup ini harus jadi berkat

Hidup yang sebentar sungguh harus 
mendatangkan manfaat dan berkat bagi diri 
kita dan sesama.

 O...... Tuhan pakailah hidupku , selagi aku 
masih kuat
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DOA BAGI BANGSA 
INDONESIA

Penyuluhan kesehatan di Kelurahan KarangtempelPenyuluhan kesehatan di Kelurahan KarangtempelPenyuluhan kesehatan di Kelurahan Karangtempel

Serah terima pengurus Serah terima pengurus 
SP BMKKSP BMKK

Serah terima pengurus 
SP BMKK

Bantuan Kursi roda Bantuan Kursi roda 
ke Dinas Sosialke Dinas Sosial

Bantuan Kursi roda 
ke Dinas Sosial

TOT RS InklusiTOT RS InklusiTOT RS Inklusi
Ceramah kesehatan Ceramah kesehatan 

di Kelurahan Bugangandi Kelurahan Bugangan
Ceramah kesehatan 

di Kelurahan Bugangan

Workshop Bahasa IsyaratWorkshop Bahasa IsyaratWorkshop Bahasa Isyarat

Vaksinasi penyandang Vaksinasi penyandang 
disabilitasdisabilitas

Vaksinasi penyandang 
disabilitas

Edukasi kesehatan via instagram rsEdukasi kesehatan via instagram rsEdukasi kesehatan via instagram rs

Klik!



Kami menolong
Tuhan menyembuhkan


