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FOKUS

Penelitian terdahulu mengatakan 
bahwa terdapat suatu fenomena yang 
dinamakan "French Paradox". 
Fenomena ini terjadi setelah dilakukan 
penelitian pada populasi di Perancis 

pada tahun 1980-an. Angka kejadian 
penyakit jantung koroner dan tingkat 
kematian populasi di Perancis 
terhadap jantung koroner lebih rendah 
dari negara di sekitarnya. Hal  ini 
cenderung tidak masuk akal bila 
dilihat dari segi makanan dan pola 
hidup yang mereka jalani. 
 Penyebab kematian manusia 
nomer-1 di dunia hingga saat ini 
adalah penyakit jantung koroner. 
Namun Perancis memiliki angka 
kematian akibat jantung koroner 
terendah di Eropa pada saat itu, 
bahkan sebanding dengan Jepang. 
Padahal trias klasik faktor risiko 
penyakit jantung koroner seperti 

tingginya tekanan darah, kolesterol dan 
merokok pun tidak jauh berbeda 
dengan populasi Eropa lainnya.Orang 
Perancis cenderung sering menganut 
pola makan "steak" dan daging-daging 
merah yang diproses dan kaya akan 
lemak tersaturasi, juga memakan 
produk olahan dari susu yang sama 
banyaknya dengan negara Eropa di 
sekitarnya. Angka populasi perokok, 
obesitas, dan tekanan darah tinggi pun 
cenderung t idak jauh berbeda 
dibandingkan populasi Eropa lainnya. 
Lalu dimanakah letak "imunitas" 
mereka terhadap penyakit jantung 
koroner ini? 

Bolehkah Pasien dengan Penyakit Jantung 

Minum Alkohol?
Alkohol adalah minuman fermentasi dari anggur, beras, dan biji-bijian. Minuman ini sudah ada 
sejak jaman dahulu kala, bahkan di dalam beberapa kitab suci jenis minuman alkohol hasil 
fermentasi dari anggur beberapa kali tertulis. Minuman ini sering dipergunakan mulai dari acara 
adat, keagamaan, bahkan sosial. Tren pergaulan dan lingkungan kadang mendasari seseorang 
untuk meminum alkohol bahkan hingga membuat kecanduan. Namun bagaimana dengan 
minum alkohol dalam jumlah yang sedikit? Apa berguna dan baik untuk kesehatan jantung kita? 
Dr. Hary Pribadi akan menjelaskannya untuk kita.    
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 Peneliti yang penasaran akan 
fenomena ini berusaha mencari tahu 
akan hal yang mendasarinya. Setelah 
diteliti lebih lanjut mengenai segi 
kebiasaan pola hidup dan pola makan, 
maka ditemukanlah suatu kebiasaan 
yang unik pada masyarakat Perancis. 
Rerata populasi manusia di Perancis 
minum "sedikit" alkohol setiap 
harinya. 
 Perancis memang terkenal 
akan "Wine", minuman beralkohol 
yang digandrungi dan hampir selalu 
ada pada setiap santap malam di negeri 
ini. Beberapa peneliti menemukan 
efek antioksidan yang kuat pada 
anggur merah yang dinamakan 
revesratrol. Antioksidan ini menekan 
reaksi perubahan dari kolesterol jahat 
yang disebut low density lipoprotein 
untuk mengalami oksidasi. Proses 
oksidasi dari kolesterol jahat ini akan 
menjadikan kolesterol mudah masuk 
ke dalam lapisan pembuluh darah dan 
membentuk sumbatan. Sumbatan di 
pembuluh darah inilah yang dapat 

mengakibatkan penyakit jantung 
koroner. Anggur merah juga memiliki 
kemampuan menekan aktivitas 
fibrinogen dan platelet (salah satu 
faktor pencetus reaksi penggumpalan 
darah). Kedua hal ini diduga 
bermanfaat memberikan respon 
proteksi terhadap kejadian serangan 
jantung. Namun kejayaan Perancis 
akan adanya "French Paradox" akibat 

Red Wine perlahan hilang pada 
beberapa dekade belakangan ini hingga 
tercetus pemikiran bahwa "French 
Paradox" hanyalah mitos akibat dari 
pelaporan secara statistika yang tidak 
lengkap pada zaman tersebut. 
 P e n e l i t i a n  l a n j u t a n  
mendapatkan bahwa ternyata negara 
Perancis pun memiliki pola makan 
yang lebih baik dibandingkan negara 
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Eropa lainnya yang dinamakan 
Mediterranian Diet. Pola diet ini 
terutama kaya akan buah-buahan, 
sayuran, gandung, legumes dan olive 
oil. Lalu apakah anggur merah berarti 
hanya mitos belaka? Kandungan 
resveratrol memang memiliki efek 
protektif terhadap kejadian serangan 
jantung. Namun dosis resveratrol 500 
mg yang setara dengan konsumsi 40 
liter wine-lah yang memiliki efek 
s ign i f ikan .  La lu  apakah  ada  
komponen lain yang memiliki efek 
kardio protektif? Peneliti menyatakan 
bahwa anggur merah kaya akan 
senyawa polyphenol. Senyawa ini 
ternyata 10x lebih banyak pada anggur 
merah bila dibandingkan dengan white 
wine. Jenis polyphenol terkuat yang 
memiliki efek kardioprotektif adalah 
flavonoid dan quecertin. 

 Lalu pertanyaan selanjutnya 
adalah bila memang terdapat efek 
protektif dari anggur merah, maka 
berapa banyak jumlah yang boleh 
dikonsumsi? WHO mendefinisikan 1 
s tandard drink pada a lkohol  
merupakan 12 gram etanol murni, 

 

seperti tabel di bawah ini: 

 D i k a t a k a n  b a h w a  1 - 3  

standard drink per hari masuk di 
dalam kelas konsumsi alkohol 
moderat. Beberapa peneliti pada studi 
Danish menyatakan efek protektif 
dapat tercapai dalam konsumsi 
alkohol moderat yaitu kurang lebih 8-
21 standard drink per minggu. Namun 
studi terbaru meneliti efek lain dari 
a lkohol  terhadap tercetusnya 
gangguan irama jantung pada 
konsumsi moderat. Konsumsi alkohol 
di atas level moderate malah akan 
meningkatkan risiko kematian akibat 
jantung, gangguan irama jantung, 
stroke, dan sirosis hati. Konsumsi 
terlalu banyak alkohol pun akan 

menimbulkan  ke te rgan tungan .  
Dikarenakan risiko konsumsi alkohol 

lebih banyak bahayanya bila 
dibandingkan manfaatnya bagi 
pasien jantung, maka hingga 
saat ini para ahli belum 
merekomendasikan konsumsi 
alkohol bagi pasien dengan 
penyakit jantung. Ditakutkan 
para pasien akan mengonsumsi 
dalam jumlah berlebihan 
terutama bila mulai terjadi 
gejala ketergantungan terhadap 

alkohol.  Seperti pepatah mengatakan, 
"Segala sesuatu yang berlebihan itu 
tidak baik adanya", maka hal yang sama 
juga terjadi pada seseorang yang 
minum alkohol.
 

* dr. Hary Pribadi, dokter fulltime 
RS Panti Wilasa “Dr.Cipto” yang 
saat ini telah menyelesaikan 
pendidikan spesialis jantung dan 
pembuluh darah..
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Gejala yang muncul yang sering 
dirasakan adalah sebagai berikut:

 Menurut praktisi fisioterapi S. 
Rujito SST, FT, LBP merupakan nyeri 
pinggang atau punggung bagian 
bawah bagian lumbal yang kausa atau 
penyebabnya beragam mulai dari 
masalah otot, sendi atau joint, maupun 
bantalan sendinya.

- Nyeri punggung terasa seperti 
ditusuk-tusuk

- Dapat dirasakan di punggung 
saja atau meluas ke bagian 
tubuh lain, misalnya menjalar 
hingga ke kaki. Bisa salah satu 
kaki atau kedua khaki

- Terasa semakin berat setelah 
mengangkat benda berat

- Sering ditandai dengan 
kedutan otot (spasme)

Jika penderita LBP merasakan 
keluhan seperti di atas, maka dapat 
mengakibatkan turunnya kualitas 
hidup penderita akibat rasa nyeri yang 
mengganggu aktivitas sehari-hari 

- Nyeri dirasakan pada posisi 
tertentu seperti saat duduk 
atau berjalan, namun jika ada 
perubahan posisi seperti 
berdiri atau berbaring maka 
nyeri hilang

80% kasus LBP merupakan gangguan 
musculoskeletal atau gangguan terjadi 
di otot sehingga pengobatan masih 
bertujuan untuk mengurangi bahkan 
m e n g h i l a n g k a n  r a s a  n y e r i ,  
mempertahankan fungsi punggung 

seperti saat bangun dari duduk, 
membungkuk, saat duduk, berdiri, 
maupun saat berjalan.
Bebe rapa  f ak to r  yang  dapa t  
meningkatkan risiko LBP adalah 
obesitas, jarang berolahraga, jarang 
m e l a k u k a n  p e r e g a n g a n  a t a u  
stretching, postur tubuh yang salah 
dan terlalu lama membungkuk saat 
bekerja.

Oleh: dr. Rikky Dwiyanto S

LBP (Low Back Pain) 
d a n  C a r a  P e n c e g a h a n n y a

Rasa nyeri, pegal, dan tidak nyaman di bagian pinggang yang mungkin 
sering dikenal dengan istilah 'encok' merupakan keluhan yang sering 
dialami oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang lebih banyak 
duduk. Dalam dunia medis 'encok' disebut sebagai low back pain 
(LBP) dan bisa menjadi penyakit yang cukup serius. Dalam konteks 
pekera, LBP sering disebabkan oleh durasi duduk yang lama dengan 
postur duduk yang buruk. Salah satu penyebab tersering adalah 
ergonomic meja dan kursi kerja yang buruk
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bawah, serta mencegah kekambuhan 
LBP. Tatalaksana didasari oleh 
diagnosis yang tepat bahkan terkadang 
dibutuhkan pemeriksaan penunjang 
seperti foto rontgen, CT-Scan, dan 
atau MRI tulang belakang untuk 
menilai fungsi saraf.
Penanganan masalah nyeri pinggang 
dapat melalui program latihan 
fisioterapi dan perbaikan perilaku saat 
beraktivitas. Fisioterapi dilakukan 
setelah nyeri hilang yang bertujuan 
untuk menguatkan otot-otot punggung 
dan perut. Jika fisioterapi dilakukan 
secara rutin akan memberikan efek 
yang baik karena dapat mengurangi 
k e k a m b u h a n .  S e l a i n  d e n g a n  
fisioterapi, nyeri pinggang dapat 
dicegah dengan memahami faktor 
pencetus dan menjaga postur tubuh 
yang baik. Postur tubuh yang baik saat 
duduk, saat berjalan, dan saat 
mengangkat beban berat membuat 
otot tubuh bekerja lebih efisien 
sehingga tidak menimbulkan masalah 
pada struktur tulang belakang.

Terapi untuk LBP dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu terapi farmakologis 
dan non-farmakologis.  Terapi 
farmakologis dengan diberi obat-
obatan yang sesuai dengan penyebab 
nyeri dan intensitas nyerinya. Terapi 
non-farmakologis meliputi latihan 
dengan fisioterapi. Melalui gerakan-
ge rakan  t e rp rogram te r sebu t  
diharapkan dapat memperbaiki fungsi 
dan mengurangi rasa nyeri. 

- G u n a k a n  t e k n i k  
pengangkatan yang benar saat 
mengangkat barang (mulai 
dari posisi jongkok, tekuk dan 
angkat lutut bukan dari posisi 

- Jangan duduk dalam jangka 
waktu yang lama, cobalah 
untuk berdiri dan melakukan 
peregangan secara berkala

Cara pencegahan LBP adalah sebagai 
berikut:

- Selalu pertahankan postur 
tubuh yang baik saat duduk 
dan berdiri

Sekian mengenai penyakit LBP, 
pengobatan, dan cara pencegahannya. 
Mari atasi LBP agar kualitas hidup 
tetap terjaga. Salam sehat.n

membungkuk)
- Pertahankan berat badan ideal 

karena berat badan yang 
berlebih akan memaksa tubuh 
untuk membentuk postur tubuh 
yang tidak sehat

- Tetap aktif bergerak karena 
a k a n  l e b i h  e f e k t i f  
dibandingkan hanya berbaring 
di tempat tidur
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Saluran cerna kita dibagi menjadi 
saluran cerna atas  (kerongkongan, 
lambung, dan usus dua belas jari) dan 
saluran cerna bawah (usus besar, 
rektum, dubur). Jika perdarahan 
terjadi di saluran cerna atas, maka 
kotoran menjadi berwarna hitam pekat 
seperti petis, yang dalam bahasa medis 
disebut sebagai melena. Hal ini 
dikarenakan lokasi perdarahan yang 
jauh dari dubur sehingga darah 
mengalami kekurangan oksigen atau 
deoksigenasi serta tercampur dengan 
enzim dan asam lambung. Jika 
perdarahan terjadi di saluran cerna 
bawah, maka darah yang keluar akan 
berwarna merah segar, atau disebut 
hematochezia. 

BAB berdarah yang biasanya 
dimaksud oleh kebanyakan orang 

1.Hemoroid / ambeien / wasir 

adalah hematochezia. Berikut adalah 
beberapa penyebab dari hematochezia 
:

- Derajat 1 : pembengkakan kecil 
yang muncul di dalam dinding 
anus dan tidak terlihat di luar 
anus, seringkali keluhannya 
hanya berupa munculnya darah

Hemoroid internal diklasifikasikan 
menurut derajat keparahannya yaitu:

 Hemoroid adalah pembesaran 
atau pembengkakan pembuluh darah 
di usus besar bagian akhir (rectum), 
serta dubur / anus. Ada 2 jenis  
hemoroid yaitu internal (pembuluh 
darah yang membengkak tidak terlihat 
d a r i  l u a r )  d a n  e k s t e r n a l  
(pembengkakan tampak dari luar)

- Derajat 2 : pembengkakan yang 
lebih besar, keluar dari anus saat 
BAB dan kemudian masuk 
kembali dengan sendirinya 
setelah BAB

- Derajat 3 : benjolan keluar 
menggantung dari anus, bisa 
masuk kembali dengan didorong

 Untuk mencegah ambeien, Anda 
dapat mengonsumsi makanan yang 
kaya serat, memperbanyak minum air 
putih agar kotoran Anda tidak keras 
dan mempermudah BAB. Hindari 
duduk terlalu lama, menunda BAB, 

- Derajat 4 : benjolan keluar 
menggantung dari anus dan tidak 
bisa didorong masuk kembali

BUANG AIR BESAR 

BERDARAH
Buang air besar (BAB) berdarah adalah adanya darah dalam kotoran atau feces, baik 
bercampur ataupun tidak bercampur dengan kotoran. Sebagian besar penyebab dari 
kasus BAB berdarah bukan merupakan kondisi yang serius, namun tetap perlu 
ditangani karena dapat menimbulkan komplikasi seperti anemia (kurangnya sel 
darah merah) akibat perdarahan jika dibiarkan. 

Oleh : dr. Angela
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serta mengejan berlebihan.

2. Fissura ani

3.Fistula ani
 F i s t u l a  a n i  a d a l a h  
terbentuknya saluran antara ujung 
usus besar dan kulit di sekitar anus. 
Kondisi ini disebabkan karena adanya 
infeksi yang dapat berkembang 
menjadi benjolan berisi nanah di area 
kulit sekitar anus.

 Fissura ani adalah luka atau 
robekan pada dinding anus yang 
disebabkan oleh cedera akibat diare 
atau sembelit. Gejalanya berupa BAB 
terasa nyeri disertai darah merah 
segar. Bedanya dengan wasir adalah 
pada fisura ani tidak disertai dengan 
benjolan yang keluar dari anus. 

 Infeksi pada usus oleh parasit 
yang disebut Entamoeba histolytica. 
Parasit ini dapat masuk ke dalam 
tubuh manusia lewat makanan atau 

4.Infeksi 6.Kelainan anatomi
a.Divertikulosis 

 R a d a n g  u s u s  a t a u  
inflammatory bowel disease (IBD) 
a d a l a h  p e n y a k i t  i n f l a m a s i  
(peradangan) kronis yang melibatkan 
saluran cerna, bersifat kambuh-
kambuhan, dengan gejala umum 
berupa diare kronik (jangka panjang) 
yang dapat disertai dengan darah dan 
nyeri perut. 

minuman yang terkontaminasi, 
bersentuhan dengan tanah, air, pupuk, 
tinja yang terkontaminasi, serta 
bersentuhan dengan benda yang 
terkontaminasi, misalnya dudukan 
toilet. Gejalanya adalah nyeri perut, 
diare dengan kotoran yang bercampur 
lendir dan darah, demam tinggi, 
muntah-muntah, perut kembung. 

5.Peradangan pada Usus

Divertikulosis merupakan kondisi 
terbentuknya kantung-kantung kecil 
(divertikula) di sepanjang saluran 

b.Angiodisplasia  
Angiodisplasia adalah kelainan pada 
p e m b u l u h  d a r a h  d i  s a l u r a n  
pencernaan, paling sering ditemukan 
di kolon / usus besar. Biasanya terjadi 
pada orang yang sudah lanjut usia, 
bisa diketahui dengan cara prosedur 
teropong usus (kolonoskopi).

pencernaan, terutama pada usus 
besar. Kantung ini bukan merupakan 
jaringan organ yang sudah ada sejak 
lahir, namun biasanya terbentuk pada 
orang usia 40 tahun ke atas karena 
dinding ususnya melemah, atau pada 
orang yang jarang mengonsumsi 
makanan berserat. Divertikula bila 
mengalami peradangan atau infeksi 
disebut dengan divertikulitis. 
Penyebabnya adalah feces atau 
makanan yang tidak tercerna dengan 
baik terjebak dalam diverticula dan 
menyumbat divertikula tersebut. 
Salah satu gejala dari divertikulitis 
dapat berupa BAB darah.
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 Kanker kolon (usus besar) 
adalah tumor ganas di usus besar. 
Seringkali berawal dari tumor jinak 
yang disebut polip. Sayangnya, 
kanker usus besar tidak menimbulkan 
gejala di awal sehingga sebagian besar 
orang baru memeriksakan diri ke 
dokter ketika sudah timbul keluhan 
atau sudah stadium lebih lanjut. Gejala 
kanker kolon dapat berupa perubahan 
pola BAB, tinja disertai darah, 
penurunan berat badan, bentuk 
kotoran seperti kotoran kambing. 
Faktor risiko yang meningkatkan 
kemungkinan seseorang terkena 
kanker kolon adalah pola makan 
kurang serat, merokok, mengonsumsi 
minuman beralkohol, menderita polip 
usus, memiliki orang tua atau saudara 
kandung yang menderita kanker 
kolon. Setiap pria dan wanita berusia 
lebih dari 45 tahun dianjurkan untuk 
memeriksakan diri ke dokter untuk 
skrining kanker kolon. 

7. Kanker kolon 

BAB berdarah bila dibiarkan 
dapat mengakibatkan seseorang 
mengalami anemia atau syok karena 
kehilangan darah terlalu banyak 
dengan gejala seperti pusing, mual, 
kulit pucat dan dingin, penglihatan 
kabur, sesak napas, berkurangnya 
buang air kecil, hingga penurunan 
kesadaran.  Segera periksakan diri 
Anda ke dokter jika mengalami BAB 

4. Foto rontgen dengan kontras 
barium, yaitu dokter meminta 
pasien untuk meminum cairan 
kontras atau pewarna yang 

3. Video capsule, yaitu pasien menelan 
kapsul yang berisi kamera kecil, 
untuk mengevaluasi adanya 
perdarahan pada usus kecil. Kapsul 
tersebut nantinya dikeluarkan saat 
pasien BAB dan kemudian 
dianalisis videonya yang terekam. 

berdarah, apalagi jika gejala tersebut 
berlangsung terus menerus. Berikut 
adalah beberapa pemeriksaan 
penunjang yang mungkin dilakukan 
dokter pada kasus BAB berdarah :
1. Pemeriksaan tinja / feces

2. Endoskopi atau teropong saluran 
cerna menggunakan selang dengan 
kamera kecil yang dimasukkan 
lewat dubur untuk melihat saluran 
cerna bagian bawah (colonoscopy) 
atau lewat mulut untuk melihat 
saluran cerna bagian atas (esofago-
g a s t r o - d u o d e n o s c o p y ) .  
Pemeriksaan ini tersedia di Rumah 
Sakit Panti Wilasa dr Cipto dan 
rutin dikerjakan oleh dokter 
subspesialis. Tentunya tanpa rasa 
sakit karena dengan pembiusan. 

berbahan barium sebelum memulai 
foto rontgen.  Barium akan 
membantu dokter untuk melihat 
saluran cerna dengan lebih jelas.

Adanya darah pada kotoran 
merupakan gejala dari suatu penyakit. 
Oleh karena i tu,  Anda harus 
memeriksakan diri ke dokter untuk 
m e n c a r i  t a h u  p e n y e b a b n y a  
(menegakkan diagnosis) sehingga 
Anda akan mendapatkan pengobatan 
yang tepat sasaran. n

5. CT Scan, MRI, Ultrasound

6. Pemeriksaan radionuklir, yaitu 
dengan cara menyuntikkan cairan 
radioaktif ke pembuluh darah. 
Setelah itu dokter akan memonitor 
aliran darah pasien melalui kamera 
khusus 
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 Radiasi Elektromagnetik 
adalah kombinasi medan listrik dan 
medan magnet yang merambat lewat 
suatu ruang dan membawa energi dari 
suatu tempat ke tempat lain. Setiap 
muatan listrik memiliki percepatan 
y a n g  m e m a n c a r k a n  r a d i a s i  
e l ek t romagne t ik .  Ge lombang  
elektromagnetik tersebut dapat berupa 
partikel yang disebut foton yang 
masing-masing memiliki energi. 
Dimana energi tersebut dapat 
mempengaruhi lingkungan sekitar 
termasuk tubuh anda.

Electrical sensitivity
 Electrical sensitivity adalah 
suatu gangguan kesehatan yang 
dialami seseorang, yaitu timbulnya 
berbagai gejala neurologis seperti 
sakit kepala, pening dan sindrom 
kelelahan kronik. Keluhan tersebut 
muncul disebabkan adanya kepekaan 
terhadap radiasi elektromagnetik yang 
berasal dari jaringan listrik tegangan 
tinggi atau ekstra tinggi (SUTET: 
Saluran Udara Tegangan Ekstra 
Tinggi), peralatan elektronik di rumah, 

 K e a d a a n  l i n g k u n g a n  
berpengaruh besar terhadap kondisi 
kesehatan seseorang. Dimana saat ini 
penyakit akibat pengaruh lingkungan 
kurang mendapat perhatian. Tak jarang 
pasien berulang kali pergi ke dokter 
dengan keluhan yang sama karena para 
praktisi kesehatan lebih mewaspadai 
mikroorganisme seperti bakteri dan 

di kantor atau disekitar lingkungan 
industri. Telepon seluler dan peralatan 
dapur seperti microwave diduga benda 
paling potensial menyebabkan keluhan 
tersebut.

PAPARAN RADIAS I  

ELEKTROMAGNETIK
Banyak orang mengeluh pusing, merasa lemah, letih dan lesu tanpa sebab 

yang jelas. Keluhan tersebut dapat merupakan gejala dari suatu penyakit, 

namun terkadang juga tidak diketahui penyebabnya karena semua hasil 

pemeriksaan dokter menyatakan Anda hanya kurang tidur atau kecapekan. 

Anda berkali-kali harus mengkonsumsi obat untuk meredakan keluhan nyeri 

kepala atau mengkonsumsi banyak multivitamin agar kondisi badan anda 

fit. Mulailah perhatikan alat-alat elektronik disekitar anda, bisa jadi Anda 

terkena penyakit electrical sensitivity akibat paparan radiasi 

elektromagnetik.

Oleh: dr. Titi Somahita

ARTIKEL
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 P a j a n a n  m e d a n  
elektromagnetik yang berasal dari 
SUTET beresiko menimbulkan 
gangguan kesehatan pada penduduk 
yang bermukim di sekitarnya. Radiasi 
dari komputer, televisi, telepon seluler 
dan microwave juga potensial 
menyebabkan sekumpulan gangguan 
kesehatan. Gangguan kesehatan 
karena hipersensitifitas terhadap 
radiasi elektromagnetik disebut 
e lectr ical  sensi t ivi ty,  d imana 
gejalanya yaitu sakit kepala, pening 
dan sindrom kelelahan kronik.

P e n g a r u h  p a p a r a n  r a d i a s i  
elektromagnet terhadap kesehatan

virus sebagai penyebab penyakit 
dibandingkan dengan lingkungan 
sebagai penyebab sakit. 

Nyeri kepala yang dirasakan dapat 
berupa rasa pegal hingga ke leher, 
kepala terasa kencang dan tegang 
seperti diikat (tension type headache), 
atau nyeri pada salah satu sisi kepala 
saja (migrain). Pening tidak sama 
dengan sakit kepala, pening dirasakan 
seperti perasaan sekeliling berputar 
kadang disertai rasa mual atau muntah, 
penglihatan berkunang-kunang 

 Tidak ada bukti bahwa 
paparan radiasi elektromagnetik dapat 
menyebabkan terjadinya kanker. 
Radiasi  elektomagnetik t idak 
menyebabkan mutas i  genet ik  
sehingga menginduksi sel kanker. 
Radiasi ini juga tidak berefek pada 
struktur kromosom atau menyebabkan 

 Pada pemeriksaan fisik dapat 
ditemukan bradikardi dan hipotensi. 
Bradikardi adalah suatu kondisi 
dimana denyut jantung kurang dari 
normal, biasanya kurang dari 60 kali 
per menit, orang awam menyebutnya 
penyakit jantung lemah. Hipotensi 
adalah suatu keadaan dimana tekanan 
darah kurang dari normal, keadaan ini 
juga memperberat kondisi sindrom 
kelelahan kronik. Ada pula yang 
mengalami hipertensi dimana tekanan 
darahnya naik melebihi normal yaitu 
lebih dari 140/80 mmHg.

kadang disertai hilang kesadaran 
sesaat seperti mau pingsan. Sindrom 
kelelahan kronik adalah sekumpulan 
gejala yang ditandai dengan rasa lelah 
dan letih, merasa tidak bertenaga 
meskipun sudah beristirahat dengan 
cukup,  ke luhan in i  b iasanya 
berlangsung lama sehingga disebut 
kronik. 

 Pada waktu pertama kali 
t e l e p o n  s e l u l e r  d i t e m u k a n  
menggunakan frekuensi 900MHz. 
Saat ini hampir semua telepon seluler 
berfrekuensi lebih dari 1900MHz. 
Banyak keuntungan menggunakan 
frekuensi t inggi,  selain t idak 
memerlukan antena, suara yang 
dihasilkan lebih jernih. Namun hal ini 
malah membuat potensi gangguan 
kesehatan semakin meningkat.

 S e b e n a r n y a  r a d i a s i  
elektromagnetik dari telepon seluler 
masih kontroversial, karena para 
pengguna telepon seluler tidak 
semuanya mengalami gangguan 
kesehatan. Meskipun dulu sempat 
gencar dikabarkan bahwa penggunaan 
telepon seluler dapat menyebabkan 
kanker otak, hal ini belum dapat 
dibuktikan dengan jelas karena tidak 
didukung penelitian yang kuat. 

Penggunaan Telepon Seluler

kerusakan DNA. 

 P a d a  o r a n g  y a n g  
menggunakan alat bantu dengar atau 
a l a t  p a c u  j a n t u n g ,  r a d i a s i  
elektromagnetik mengganggu fungsi 
alat tersebut. Menggunakan ponsel 
yang terlalu lama misalnya melakukan 
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aktivitas menelpon selama berjam-
jam akan menimbulkan gangguan 
seperti pusing, sakit kepala atau nyeri 
dan panas pada telinga. 

Pencegahan
 Kita tidak bisa menolak 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, yang tidak bisa dipungkiri 
hal itu mempermudah kehidupan 
manusia. Meminimalkan pengaruh 
negatif radiasi elektromagnetik adalah 
cara bijaksana dibandingkan dengan 
m e n g h i n d a r i n y a  a t a u  t i d a k  
menggunakannya sama sekali.
 Untuk memperkecil resiko 
g a n g g u a n  k e s e h a t a n ,  d a l a m  
menggunakan alat-alat elektronik 
seperti komputer dan televisi 
hendaknya membuat jarak sejauh 
mungkin dengan sumber pajanan. 
Usahakan seminimal mungkin waktu 
kontak dengan peralatan elektronik 
yang memiliki arus medan magnet 
kuat. 
 Untuk penduduk yang tinggal 
d i b a w a h  S U T E T  s e b a i k n y a  
periksakan kesehatan Anda secara 
rutin, lakukan general check up untuk 
mengetahui kondisi kesehatan anda. 
Meskipun tidak semua orang yang 

 Te l e p o n  s e l u l e r  j u g a  
menghasilkan energi foton yang 
m e n g h a s i l k a n  g e l o m b a n g  
elektromagnet besar dan berpotensi 
menimbulkan gangguan kesehatan. 
Sedapat mungkin menjauhkan telepon 
seluler dari kepala kita. Kekuatan 
gelombang elektromagnet akan 
berkurang secara signifikan hanya 
dengan menjauhkan beberapa 
sentimeter saja dari kepala.

 Meskipun microwave oven 
hanya digunakan sesekali dalam 
waktu pendek untuk menghangatkan 
makanan, sebaiknya dalam proses 
menggunakan microwave tidak usah 
ditunggu atau berada dekat dengan alat 
itu. Alat itu menghasilkan energi foton 
yang sangat besar dan gunakan alat 
tersebut sesuai dengan prosedur 
penggunaannya. Khusus untuk ibu 
hamil pada 3 bulan pertama kehamilan 
harus hati-hati meski tidak ada bukti 
bahwa penggunaan microwave dapat 
menyebabkan gangguan janin.

 Apabila tidak perlu sekali 
j a n g a n  m e n e l e p o n ,  h i n d a r i  
percakapan yang tidak terlalu penting, 

tinggal dibawah SUTET mengalami 
gangguan kesehatan terkait electrical 
sensitivity.

 Bagaimanapun suatu penyakit 
atau gejala penyakit muncul bukan 
s e m a t a - m a t a  k a r e n a  r a d i a s i  
elektromagnet semata. Banyak faktor 
yang mempengaruhi kondisi kesehatan 
selain dari faktor lingkungan, misalnya 
tergantung kondisi badan dan aktivitas 
yang beresiko menimbulkan gangguan 
kesehatan. Segera hubungi dokter anda 
untuk melakukan pemeriksaan, apabila 
tidak didapati gangguan fungsi organ 
kemungkinan anda menderita electrical 
sensitivity. n

apalagi menelpon hingga berjam-jam. 
Gunakan fasilitas pesan singkat seperti 
SMS a tau  lewat  Whats  App.  
Pergunakan headset bila perlu. Hindari 
penggunaan telpon seluler saat sinyal 
sedang lemah karena pada saat itu 
telepon anda sedang bekerja lebih kuat 
sehingga memperkuat radiasi. Bagi 
anda yang menggunakan alat pacu 
jantung jangan selalu mengantongi 
telepon seluler anda pada saku kiri 
karena akan mengganggu irama 
jantung.
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 Saat ini profesi perawat 
diperhadapkan pada tantangan 
pelayanan kesehatan yang semakin 
kompleks yang menuntut pelayanan 
yang pr ima dan profes ional .  
Tantangan ini menuntut perawat untuk 
bekerja secara profesional dan 
terstandar. Profesionalisme perawat  
ditunjukan dengan sikap  humanis 
dimana memperlakukan pasien 
sebagai manusia yang utuh, yang 

harus diperhatikan dan dilayani 
dengan tulus hati. 
 Perilaku humanis ini dapat 
dicapai dengan perilaku caring. 
Caring merupakan inti atau esensi 
utama pelayanan keperawatan dan 
harus menjiwai dalam seluruh aspek 
asuhan keperawatan yang dilakukan.  
Perawat juga harus tampil menjadi 
pemberi asuhan yang dapat dipercaya 
dalam konteks layanan yang menjadi 

Caring   adalah  sikap peduli dari 
t e n a g a  k e p e r a w a t a n  y a n g  
memudahkan pasien untuk mencapai 

 Untuk itu dibutuhkan sikap 
Caring dan Trusted yang menjadi 
perilaku standar yang terintegrasi 
dalam proses asuhan keperawatan 
yang dilakukan oleh seorang tenaga 
perawat di RS Panti Wilasa Dr. Cipto.

tanggung jawabnya.

 Pelayanan Keperawatan RS Panti Wilasa Dr. Cipto Melayani dengan 

Caring and Trusted

Kita pahami bersama bahwa  pelayanan keperawatan menjadi 
salah satu tolak ukur pelayanan kesehatan di rumah sakit karena 
perawat yang melaksanakan tugas perawatan terhadap pasien 
secara langsung.  
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peningkatan kesehatan dan pemulihan

Trusted adalah dapat dipercaya 
yaitu menepati janji / perkataan yang 
dijanjikan sehingga memberikan rasa 
aman

 Untuk mewujudkan perilaku 
caring dan trusted dalam pelayanan 
keperawatan RS Panti Wilasa Dr. 
C i p t o ,  B i d a n g  K e p e r a w a t a n  
melaksanakan Workshop Standar 
Perfoma Keperawatan kepada seluruh 
tenaga keperawatan. Workshop 
dilaksanakan selama 5 kali periode  
dengan menghadirkan Nara sumber 
Tulus Setiono,S.Kep,Ns.,MPH, 
FISQua, yang menyampaikan materi 
tentang Prima di Era Digital. “Perawat 
pada masa teknologi yang semakin 
berkembang harus memiliki Self 
Awareness, Enthusiasm, Reform, 
Value ,  Impress ive ,  Care  and 
Evaluation”, ungkapnya.  Sikap inilah 
yang akan menampilkan perawat 
mampu memberikan pelayanan prima 
dalam setiap situasi pelayanan yang 
penuh dengan dinamika.
Dalam Workshop in i  Bidang 

       H   :  Hadir Untuk Memberikan 

Dukungan Dan Semangat 

Bagi Pasien

E   :  Empati

T   :  Tujuan Tindakan Selalu 

Dijelaskan

N   :  Nyaman Dan Aman Yang 

Utama Bagi Pasien

AN : ANdalkan Tuhan Dalam 

Pelayanan

U   :  Upayakan  Privasi Pasien 

dan Fasilitasi Kebutuhan 

Spiritualnya

Caring : peduli ; dijabarkan 
dalam sikap dan tingkah laku sebagai 
berikut :

S   :  Sapa

Keperawatan RS Panti Wilasa Dr. 
Cipto menyampaikan panduan standar 
perfoma Keperawatan. Standar 
Perfoma keperawatan ini meliputi 
caring and Trusted.

Trusted  : dapat dipercaya 
dijabarkan dalam sikap dan penampilan 
sebagai  berikut :  

M  : Menepati janji

C  : Cepat Tanggap

P  : Penampilan selalu rapi

 Melalui sikap pelayanan yang 
didasari dengan caring dan trusted 
diharapkan dapat menciptakan 
pengalaman (experience) pasien dan 
k e l u a r g a  y a n g  p o s i t i f  d a n  
menghadirkan pelayanan yang penuh 
dengan syalom  dan mendatangkan 
pemulihan. n

T  : Terampil
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Pendahuluan 
 Kecemasan  merupakan  
kondisi yang dapat dialami dalam 
kehidupan sehari hari.biasanya kita 
mengalami cemas ketika menghadapi 
hal   d i luar  ru t in i tas  seper t i  
menghadapi ujian, pindah tempat 
kerja ,pindah rumah dan menghadapi 
perubahan  suasana lainnya.namun 
dapat pula kecemasan merupakan 
suatu tanda dan gejala dari suatu 
penyakit.kecemasan yang tidak wajar 
disebut sebagai ganggun ansietas .  
Gangguan panik merupakan salah satu 
jenis dari gangguan ansietas/cemas 

 Gangguan panik biasanya 
mengenai dewasa muda dan usia 
pertengahan yang merupakan periode 
seseorang merintis masa depan dan 
berkarya secara optimal . Akibat nya 
individu dengan gangguan panik akan 
menjadi risau mengenai kesehatannya 
sehingga  berdampak pada karier 
,keluarga seta masa depannya .

 Gangguan panik meupakan 
gangguan gangguan yang sering 
terjadi saat ini, data dari negara barat 
gangngu panik dialami oleh 1.7 persen 
populasi orang dewasa.Di Indonesia 
b e l u m  d i l a k u k a n  s t u d i  
epidemiologinya, namun di para 
profesional merasakan adanya 
peningkatan jumlah kasus yang datang 
meminta pertolongan .

 Mengingat dampak nya 
sangat berat bagi individu dan 

 Gangguan panik adalah 
kondisi yang tergolong ke dalam 
gangguan kecemasan yang ditandai 
dengan terjadinya serangan panik 
secara tiba-tiba, kapan dan di mana 
saja,  serta dialami berulang-
ulang.Serangan panik bisa terjadi 
tanpa adanya pemicu dan tidak bisa 
diduga sebelumnya .Pada gangguan 
panik serangan akan berulang lebih 
dari 1x sebulan sehingga pasien akan 
merasa kuatir akan  mengalami 
serangan itu kembali .

Ÿ Jantung berdebar
Ÿ Nyeri dada
Ÿ Sesak napas
Ÿ Pusing kepala 

Apakah ganggun panik

Gejala Gangguan Panik

keluarganya yang mengalami  
gangguan panik adalah bijaksana bila 
kita mngenal tanda dan gejala  
gangguan panik sehingga dapat 
membantu mencari pertolongan medis 
bila diantara teman atau keluarga kita 
ada yang mengalaminya. 

Gejala gangguan panik dapat terjadi 
setiap saat dan biasanya terjadi selama 
5–20 menit. Pada kasus yang berat, 
g e j a l a  g a n g g u a n  p a n i k  b i s a  
berlangsung lebih dari 1 jam.Gejala 
dan tanda yang muncul akibat 
gangguan panik berbeda beda setiap 
orang ,biasanya  meliputi: 

Ÿ Mulut kering
Ÿ Sensasi tersedak atau tercekik
Ÿ Mual

Ÿ Kesemutan atau mati rasa menjalar 
dari tangan atau kaki ke kepala 

 Gangguan ini bisasnya mulai 
pada akhir masa remaja ,awal  masa 
muda atau usia petengahan . Bisa 
dipicu oleh kondisi stres walaupun 
pada umumnya  tidak dipicu oleh 
stress .Pada situasi pandemi Covid 19 
saat ini ,beberapa orang mengalami 
serangan panik yang pertama kali dan 
ada beberapa mengalami kekambuhan 
serta  mengalami nya kembali.

 Gejala tambahan lain adalah 
perasaan tidak nyata (merasa tubuh 
nya berbeda atau merasa sekitarnya 
berubah, takut mati dan takut menjadi 
tidak waras).
 Bila serangan panik telah 
dialami berulang kali,maka pasien 
akan  mengalami ketakutan akan 
kesendirian, kuatir serangan kembali 
saat dia seorang diri. Akibatnya pasien 
akan takut keluat rumah, ingin selalu 
ditemani bila keluar rumah atau situasi 
yang menurutnya tidak bisa  untuk 
melarikan diri bila serangan  panik itu 
muncul. Keadaan ini lah yang disebut 
sebagai Agorafobia .

Ÿ Berkeringat

Ÿ Menggigil

Perjalanan penyakit ganguan panik 

Ÿ Gemetar

KENALI DAN ATASI 
GANGGUAN PANIK

Oleh : dr. Yoseph Chandra,M.Kes, 
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Ÿ Trauma saat anak anak  atau 
pengalaman yang membuat diri 
sangat tertekan

Penyebab gangguan panik 

Ÿ St res  be rke lan ju tan ,  yang  
menyebabkan tubuh memproduksi 
lebih banyak zat kimia pemicu 
stres, seperti adrenalin

Serangan panik sering muncul 
mendadak ,tanpa ada provokasi atau 
stresor sebelum nya .Biasanya 
berlangsung beberapa menit sampai 
setengah jam. Serangan panik sering 
diikuti rasa kuatir berulangnya  
serangan. Serangan panik  bisa terjadi 
ketika sedang berkendaraan, ditempat 
ramai atau di elevator,sehingga pasien 
akan menghindari temnpat atau situasi 
tersebut. Gangguan panik bisa 
berlangsung menahun, dalam jangka 
panjang 30 % akan mengalami 
kesembuhan, 50 persen masih sering 
mengalami gejala ringan  dan sisanya 
masih mengalami gejala bermakna .

Ÿ Pengendalian amarah yang buruk 
sehingga lebih rentan mengalami 
stres

Ÿ Masalah kehidupan, misalnya 

Belum diketahui secara pasti  
penyebab dari serangan panik. 
Namun, ada faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan risiko seseorang 
mengalami kondisi ini, di antaranya:

 Saat seseorang mengalami 
serangan panik, otak memerintahkan 
sistem saraf untuk merespons dengan 
melawan atau menghindar (fight or 
flight). Tubuh kemudian akan 
menghasilkan zat kimia, seperti 
adrenalin, yang memicu peningkatan 
detak jantung, frekuensi napas, dan 
aliran darah ke otot.

Ÿ Perubahan suasana secara tiba-
tiba, misalnya di lingkungan yang 
ramai dan penuh sesak

 Serangan panik muncul saat 
tubuh mempersiapkan respons untuk 
melawan atau menghindar meski tidak 
ada situasi yang genting atau 
berbahaya. Seseorang bahkan dapat 
mengalami kondisi ini dalam situasi 
yang tidak terduga, misalnya ketika 
sedang menonton televisi atau tertidur.

Ÿ Faktor genetik atau riwayat 
serangan panik dalam keluarga

Ÿ Konsumsi minuman berkafein, 
seperti kopi dan teh, secara 
berlebihan

Pengobatan Serangan Panik

Ÿ Aktivitas fisik yang terlalu berat

 Mengatur pernapasan dengan 
menghirup dan mengembuskan napas 
secara perlahan
1. Memfokuskan panca indra, 

misalnya dengan makan permen 
atau memeluk bantal

perceraian , masalah keuangan atau 
pekerjaan 

 Melakukan teknik grounding, 
yaitu dengan fokus menghindari 
ingatan atau pikiran negatif, 
misalnya dengan berhitung, 
memperhatikan lingkungan 
sekitar, atau memikirkan hal yang 
menenangkan
 Sedangkan untuk penanganan 
medis bisa dengan pemberian 
obat, psikoterapi, atau kombinasi.

 Serangan panik yang hanya 
t e r j a d i  s e s e k a l i  t i d a k  
membutuhkan penanganan.  
Namun, jika terus berulang hingga 
mengalami gangguan panik, maka 
dokter akan meresepkan obat guna 
mencegah kemunculannya. Obat 
yang diresepkan sama dengan 
obat untuk menangani depresi

 Pengobatan serangan panik 
bertujuan untuk mengurangi intensitas 
dan frekuensinya, agar kualitas hidup 
pasien  dapat membaik. Pada saat 
mengalami serangan panik, penderita 
dapat melakukan penanganan mandiri 
untuk meredakan gejala yang dialami, 
yaitu dengan:

2. Obat-obatan

3. Psikoterapi
 Jenis  ps ikoterapi  yang 
diterapkan untuk mengatasi 
serangan panik adalah terapi 
perilaku kognitif. Dalam terapi 
ini, pasien akan dibimbing untuk 
memahami dan meyakini bahwa 
s e r a n g a n  p a n i k  t i d a k  
membahayakan.
 Pasien juga akan diajari untuk 

Komplikasi Serangan Panik

mengatasi rasa takut terhadap 
situasi yang membuat mereka 
panik. Tujuannya adalah agar 
pasien bisa mengatasi serangan 
panik secara mandiri.

Ÿ Sering mengalami gangguan 
kesehatan

Ÿ Masalah di kantor atau di sekolah

Ÿ Depresi, gangguan kecemasan, atau 
gangguan mental lainnya

Pencegahan Serangan Panik

 Serangan panik dapat sembuh 
total bila segera ditangani. Sebaliknya, 
jika diabaikan, kondisi ini dapat 
bertambah parah dan sulit diatasi 
hingga memengaruhi kualitas hidup 
penderita.

Ÿ Masalah keuangan

Ÿ Fobia atau takut pada suatu hal, 
misalnya takut untuk keluar rumah 
(agorafobia)

Ÿ Berolahraga secara rutin, terutama 
yoga atau pilates

Ÿ Melakukan teknik relaksasi dan 
pernapasan

Ÿ M e m b a t a s i  m i n u m a n  y a n g  
mengandung kafein dan alkohol

Ÿ Tidak mau bersosialisasi

Ÿ Tidak merokok
Ÿ Tidur dan beristirahat yang cukup

Apabila anda mengalami 
gangguan /serangan panik bisa 
memeriksakan  di poliklinik  RS Panti 
Wilasa “Dr Cipto”.n

Ÿ Membatasi makanan dan minuman 
yang mengandung gula tinggi

 Tidak ada metode khusus 
untuk mencegah serangan atau 
gangguan panik, selain kesadaran diri 
penderita untuk mengatasi kondisinya 
sebelum makin bertambah buruk. Oleh 
sebab itu, penderita dianjurkan untuk 
memeriksakan diri ke dokter dan 
menjalani pengobatan. Selain itu, ada 
beberapa cara pencegahan serangan 
panik yang dapat dilakukan secara 
mandiri, yaitu:

 Di samping rasa takut yang 
terus-menerus, komplikasi yang dapat 
timbul dari serangan panik antara lain:
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ARTIKEL

Beberapa  faktor  r i s iko  yang 
menyebabkan terjadinya hemoroid 
yaitu 
1. Umur : pada usia tua terjadi 

degenerasi jaringan tubuh dan 
juga otot sfingter menjadi tipis

Penyakit hemoroid biasa dikenal 
masyarakat dengan istilah wasir atau 
ambeien. Hemoroid merupakan 
sebuah kondisi terjadinya pelebaran 
pembuluh darah vena di sekitar anus 
y a n g  b e r a s a l  d a r i  p l e k s u s  
hemorrhoidialis. Hemoroid dibagi 
menjadi dua jenis. Hemoroid Interna 
berasal dari pelebaran pembuluh vena 
yang terletak di atas linea dentate. 
Hemoroid Eksterna berasal dari 
pelebaran vena yang terletak di bawah 
linea dentate.

3. Tumor 

Penyebab 

2. Keturunan : dinding pembuluh 
darah lemah dan tipis

4. Konstipasi dan sering mengejan 
saat buang air besar

5. Keadaan khusus :  adanya 
hipertensi pada peredaran darah 

7. Kurang aktivitas fisik 

Gejala 

1. P e r d a r a h a n
merupakan gejala yang paling 
ser ing di temukan pada 
penderita hemoroid. Saat 
mengejan terlalu keras, feses 
yang melewati permukaan 
h e m o r o i d  d a p a t  
mengakibatkan perdarahan. 
A d a n y a  p e r d a r a h a n  
merupakan gejala utama 
prolaps pada waktu BAB.

portal misalnya pada penderita 
sirosis hepatis 

6. Pola makan : kurang asupan serat 
dan cairan 

8. Kehamilan : biasanya terjadi 
dilatasi vena ekstremitas dan anus 

Tanda dan gejala yang dialami saat 
hemoroid antara lain :

2. N y e r i  
jarang terjadi pada penderita 
h e m o r o i d ,  n a m u n  a d a  
beberapa penderita yang 
mengeluhkan nyeri pada saat 
BAB.

4. P r u r i t u s
ya i tu  rasa  ga ta l ,  pada  
penderita hemoroid biasanya 
mengalami gatal pada anus 
seh ingga  menimbulkan  
perasaan tidak nyaman pada 
anus.

3. P r o l a p s
yakni benjolan yang berada di 
bawah kulit sekitar anus yang 
hanya terjadi pada waktu 
BAB. Pada derajat hemoroid 
interna yang lebih lanjut, 
penonjolan perlu didorong 
kembali setelah defekasi agar 
masuk kembali ke dalam anus. 
Pada derajat akhir, penonjolan 
berlanjut menjadi prolaps 
yang menetap dan tidak dapat 
didorong masuk kembali.

5. L e n d i r  
Keluarnya lendir dari anus 
dapat disebabkan hemoroid 
internal yang ditutupi oleh 
mukosa.

BAGAIMANA C ARA  MENCEGAH  

HEMOROID ?
Jika kurang mengonsumsi serat dalam makanan sehari-hari Anda, 
salah satu penyakit yang akan timbul yaitu hemoroid (ambeien 
atau wasir). Apa sajakah yang bisa dilakukan untuk mencegah 
terjadinya hemoroid? Makanan apakah saja yang harus dianjurkan 
dan dibatasi?

Oleh: Widya Afrilia, S.Gz
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ARTIKEL

Pencegahan Hemoroid 
1. Diet Tinggi Serat 
2. Melakukan aktivitas fisik / 

olaha raga secara rutin 

3. Konsumsi cairan yang cukup 

S a a t  m e n g e j a n  a k a n  
m e n i n g k a t k a n  t e k a n a n  
pembuluh darah di sekitar 
anus. Semakin lama kita 
nongkrong di toilet maka 
semakin besar juga tekanan 
pada pembuluh darah di 
sekitar anus, terlebih lagi jika 
menggunakan toilet duduk.

Kurangnya olahraga/aktivitas 
fisik akan menyebabkan otot 
pada tubuh (salah satunya otot 
polos pada usus besar) 
mengalami penurunan fungsi 
sehingga mengganggu proses 
pencernaan dan proses  
d e f e k a s i  m e n j a d i  
terhambat/tidak berjalan 
optimal.

Konsumsi cairan yang cukup 
dapat membantu mencegah 
timbulnya feses yang keras. 
Pasalnya air berfungsi sebagai 
pelumas yang membantu sisa 
m e t a b o l i s m e  b e rg e r a k  
disepanjang kolon (usus 
besa r )  s eh ingga  dapa t  
membuat feses menjadi lebih 
lunak.

DIET TINGGI SERAT 
 A p a k a h  p e n t i n g n y a  
mengonsumsi makanan berserat bagi 

4. Tidak mengejan terlalu keras 
saat BAB dan tidak berlama-
lama saat BAB 

1. Buah : alpukat, apel, jeruk, 
pisang, jambu biji, pir, 
pepaya, kiwi, buah naga, 
sirsak, belimbing, beri-berian 
(stroberi, blueberry)

3. Kacang-kacangan : kacang 
merah,  kacang polong,  
kacang kedelai, kacang hijau 

tubuh? Kandungan serat pada 
makanan memiliki fungsi mengatur 
aktivitas usus untuk mengeluarkan 
feses secara teratur. Serat makanan 
membantu feses menjadi lebih lunak, 
dengan cara menyerap kadar air dalam 
usus besar. Serat yang terkandung 
dalam makanan juga membantu 
mengikat senyawa penyebab kanker 
(karsinogenik) dan mengeluarkannya 
dari usus besar.
 Diet yang dianjurkan untuk 
penyakit hemoroid yaitu diet tinggi 
serat. Academy of Nutrition and 
Dietetics merekomendasikan asupan 
serat harian pada orang dewasa 
sebanyak 14 gram / 1000 kkal atau 25 
gram untuk wanita dan 38 gram untuk 
pria. Dalam Tumpeng Gizi Seimbang, 
anjuran untuk konsumsi sayur sekitar 
3-5 porsi dan buah sekitar 2-3 porsi 
setiap harinya. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Yanuardani di RS. Dr. 
Kariadi Semarang, menunjukkan 
bahwa kurangnya asupan serat lebih 
berisiko terjadinya hemoroid.  

2. Sayuran : wortel, daun kale, 
bayam, brokoli, kol, kembang 
kol, kacang panjang, buncis, 
terong, sawi, labu 

 Bahan makanan yang banyak 
mengandung serat yaitu

5. Oat 

4. Ubi-ubian : ubi jalar, talas, 
gembili, singkong 

 Konsumsi makanan rendah 
serat yang terlalu banyak dapat 
menyebabkan kesulitan buang air 
besar. Apabila konsumsi bahan 
makanan rendah serat perlu diimbangi 
asupan tinggi serat dari bahan makanan 
lain agar kebutuhan serat dapat 
tercukupi dan dapat mencegah risiko 
hemoroid.n 

 Bahan makanan yang dibatasi 
untuk hemoroid : 

Yanuardani. Hubungan antara posisi saat buang air besar dan 
faktor risiko lainnya terhadap terjadinya hemoroid. 2007. 
Mahan L, Raymond J. (2017). Krause's Food & The Nutrition 
Care Process. 14th ed. Elsevier

3. Makanan yang tidak memiliki 
serat yaitu daging sapi, daging 
ayam, daging babi, hati, babat, 
usus sapi, telur ayam, telur 
bebek, ikan, udang. 

Persatuan Ahli Gizi & Asosiasi Dietisien Indonesia. (2019). 
Penuntun Diet dan Terapi Gizi. Jakarta : EGC

 

1. Fast food dan gorengan 
mengandung lemak dan 
kolesterol yang tinggi, serta 
r e n d a h  s e r a t  d a p a t  
m e n y e b a b k a n  k e j a d i a n  
sembelit. 

2. Keju, mentega, jeroan, kuning 
telur, kulit ayam, dan gajih.

4. Makanan yang pedas dapat 
menyebabkan akumulasi  
panas di usus selanjutnya dapat 
menghabiskan cairan yang 
d i g u n a k a n  u n t u k  
melembabkan feses, sehingga 
feses yang dihasilkan menjadi 
k e r a s  d a n  s u l i t  u n t u k  
dikeluarkan.
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Building” ini. “Selama dua hari ini kita 
bisa menikmati dan merasakan 
kebersamaan dan kita disegarkan 
kembali bagaimana memberikan 
pelayanan. Ada kesempatan kita belajar 
bagaimana kita makan dengan cara 
yang baik. Dengan cara makan yang 
baik menunjukkan kita bagaimana kita 
bersikap sebagaimana mestinya pada 
setiap kesempatan. Dilanjutkan dengan 
service excellence ala hotel, Kita 
belajar bagaimana teman-teman hotel 
memberikan pelayanannya. Acara kali 
ini kita buat lebih longgar supaya kita 
bisa merasakan fun, merasakan 
kesenangan dan sukacita”, kata Dr. 
Daniel.

 Dr. Daniel Budi Wibowo, 
M.Kes, direktru RS. Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” mengungkapkan bahwa  acara 
“Capaci ty Building” kal i  ini  
mengangkat tema “Trusted”. “Dengan 
membangun kapasitas seluruh 
karyawan RS Panti Wilasa “Dr Cipto”, 
maka  kita dapat lebih dipercaya oleh 
masyarakat. Dipercaya dalam arti, apa 
yang disampaikan kepada pelanggan 
terpenuhi. Demikian juga untuk 
internal rumah sakit, apa yang 
dijanjikan oleh manajemen juga akan 

 RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” 
menggelar acara “Capacity Building” 
bagi seluruh karyawan di akhir tahun 
2021. Acara yang dibagi lima tahap 
tersebut bertempat di Hotel Puri Asri 
Magelang. 

 Lebih lanjut Dr. Daniel 
menyampaikan pesannya dalam 
sambutan di tiap tahap acara “Capacity 

 “Kita akan membuktikan 
bahwa kita adalah orang-orang yang 
dapat dipercaya. Oleh karen pelayanan 
yang kita berikan adalah pelayanan 
yang dapat dipercaya, maka kita harus 
mengawali dengan memberikan 
pelayanan yang bermutu, kepada 
customer kita. Program di tahun 2022, 
selain membangun budaya kerja, kita 
jufa membangun pelayanan yang 
berfokus kepada pasien”, tegas 
direktur.

dipenuhi dan sebaliknya janji 
karyawan terhadap rumah sakit dan 
YAKKUM akan dipenuhi pula oleh 
karyawan”, jelas Dr. Daniel

CAPACITY BUILDING
RS PANTI WILASA “Dr.CIPTO”

NATAL RS PANTI WILASA “Dr.CIPTO”
  Kebaktian Natal RS. Panti Wilasa 
“Dr. Cipto” diselenggarakan pada tanggal 20 
Desember 2021 di GKI Karangsaru 
Semarang. Acara yang dilangsungkan secara 
hybrid tersebut  mengangkat  tema 
“Bangkitlah, Menjadi Teranglah, Sebab 
Terangmu Telah Datang”. 
 Dr. Ivan Yoseph dan Dr. Amadea 
kali ini yang bertugas sebagai Worship 

Leader, dengan menghadirkan Pdt. Anna 
Johan sebagai Pembawa Firman. Dalam 
sambutannya, Dr. Daniel Budi Wibowo, 
M.Kes mengajak seluruh civitas hospitalia 
untuk ikut ambil bagian memajukan RS Panti 
Wilasa “Dr. Cipto”. “Kita ingin RS kita 
menjadi  terang dan garam bagi masyarakat 
kota Semarang.  
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	 Telinga kita pasti tidak pernah 
asing dengan ayat firman Tuhan ini “ 
Hati yang gembira adalah obat yang 
manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang.” ( Ams. 17:22 ) 
dan “ Hati yang gembira membuat muka 
berseri- seri, tetapi kepedihan hati 
mematahkan semangat.” ( Ams. 15:13 ). 
Jelas sekali bahwa hati yang gembira 
adalah obat terbaik, sedangkan emosi 
atau amarah yang meluap-luap justru 
dapat mendatangkan sakit penyakit. 
Karena itu tidak baik emosi negatif kita 
pelihara dalam hidup kita.
	 Namun faktanya banyak orang 
lebih senang dirinya dikuasai dengan 
emosi yang negatif, terutama marah. 
Marah dapat didefinisikan sebagai 
gejolak emosi yang diungkapkan 
dengan perbuatan atau ekspresi untuk 
memperoleh kepuasan dan mencapai 
sebuah tujuan. Kemarahan dapat 
menguasai siapa saja tanpa memandang 
jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, 
status sosial dan lain sebagainya. Orang 
menjadi marah ketika sisi sensitifnya 
terganggu, baik disengaja maupun tidak 
disengaja.  
	 B e r b a g a i  p e n e l i t i a n  
menyatakan adanya hubungan antara 

perilaku temperamental seseorang 
dengan tingginya kasus penyakit 
jantung, hipertensi,  stroke dan 
sebaga inya .  Bag i  o rang  yang  
bermasalah dalam mengontrol emosi 
nega t i f  khususnya  kemarahan  
membutuhkan waktu lebih lama untuk 
pulih dari penyakit yang dideritanya. 
Untuk itulah kemampuan mengelola 
emosi dibutuhkan agar seseorang bisa 
hidup sehat dan bahagia. Emosi yang 
tidak terkontrol sehingga memicu 
timbulnya kemarahan pada diri 
seseorang dapat memicu munculnya 
kejahatan, seperti dikatakan dalam Maz. 
37 : 8 yaitu “ Berhentilah marah dan 
tinggalkanlah panas hati itu, jangan 
marah, itu hanya membawa kepada 
kejahatan. Jelas sekali firman Tuhan 
katakan bahwa salah satu akar kejahatan 
adalah kemarahan yang diawali dengan 
panas hati. 
	 K e m a r a h a n  s e r i n g k a l i  
dijadikan celah oleh iblis untuk menabur 
benih kejahatan. Bukankah ada banyak 
tindak kejahatan terjadi bermula dari 
seseorang yang tersulut amarah. Contoh 
sederhana seseorang yang sedang 
berkendara dan tersenggol kendaraan 
yang lain tanpa sengaja bisa saja 
kemudian marah-marah karena merasa 

dirugikan , perjalanannya menjadi 
terganggu sehingga terlambat waktu 
untuk tiba di suatu tempat. Muncul 
keributan yang berkepanjangan karena 
saling menyalahkan. Hal itu dapat 
menjadi keributan yang berlangsung 
lama. Padahal jika senggolan itu tidak 
berakibat fatal, bukankah bisa saling 
minta maaf, keduanya tidak terlambat 
dan yang muncul adalah kata-kata yang 
baik, persoalan itu bisa selesai dengan 
cepat. Firman Tuhan dalam surat Efesus 4 
: 26-27 mengingatkan agar kita mampu 
mengendalikan kemarahan “ Apabila 
kamu menjadi marah, janganlah kamu 
berbuat dosa, janganlah matahari 
terbenam, sebelum padam amarahmu dan 
janganlah beri kesempatan kepada iblis.” 
Jelas sekali iblis senang ikut campur 
tangan kepada orang yang sedang marah. 
Dengan pikiran yang posistif sebenarnya 
seseorang diberi kemampuan untuk dapat 
mengendalikan kemarahan. Dari yang 
posistif inilah maka relasi yang baik dan 
kemampuan untuk saling menerima satu 
dengan yang lain dapat terwujud. Ketika 
orang mau menempatkan orang lain lebih 
tinggi dari kita maka orang diberi 
kemampuan untuk membagi maaf saat 
kesalahan itu muncul, tidak ada dendam 

Oleh : Kartika Purwandari, S.Si.Teol.

Tinggalkan AmarahTinggalkan AmarahTinggalkan Amarah
	 Kehidupan akan terasa hampa tanpa adanya emosi. Di dalam emosi terdapat cinta, kemarahan, 
kesenangan, ketakutan dan berbagai rasa yang dapat memberikan semangat yang mampu memberikan warna 
dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan emosi adalah pola dari kesadaran, fisiologis dan tingkah laku yang 
terjadi karena diri merespon suatu keadaan yang sedang terjadi. Dalam diri manusia ada dua jenis emosi yaitu 
emosi positif dan negatif. Emosi positif meliputi kesenangan, kepuasan dan cinta, sedangkan emosi negatif 
meliputi sedih, amarah dan stres. Jika yang ada pada kita adalah emosi positif akan membuat hidup kita selalu 
bahagia namun jika yang sering menguasai hidup kita adalah emosi negatif maka hidup kita akan menderita dan 
kita menjadi kehilangan kebahagiaan.
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KASIH KASIH HADIAH

MENURUN

3.	 Menjadi besar krn pengaruh sesuatu

 MENDATAR
1.	 Selaput jala mata; dinding mata sebelah dalam
5.	 Lemak yg biasa terdapat dl darah

20.	Gerak turun naik (pd urat nadi, ubun-
ubun, dsb)

2.	 berhasil guna, membawa hasil

19.	Penyakit pd gusi, bibir bagian dalam

21.	Berasa sakit

13.	Kaku dan menegang (tt urat atau otot)

16.	Rasa kasih; rasa setuju (kpd); rasa suka
15.	Pembuluh darah di pergelangan tangan

22.	Sakit kepala, pening

8.	 Jaringan yg mengatur kerja sama, 
menyalurkan rangsangan dr dan ke 
alat-alat tubuh

14.	Tekanan darah rendah

7.	 Keping-keping darah

17.	Instalasi Gawat Darurat

5.	 Penyakit kulit kepala

18.	Bagian tubuh yg menjadi pusat 
peredaran darah

4.	 Berkenaan dng penglihatan

9.	 Kehilangan daya ingat

12.	Wabah yg berjangkit serempak di 
mana-mana

10.	Kurang
11.	Gas dng rumus O2, tidak berwarna, 

tidak berasa, dan tidak berba

6.	 protokol kesehatan

JAWABAN  
KKH 67

KKH 68

dan amarah yang menguasai. 
	 Bagaimana cara kita mengelola 
kemarahan yang dapat muncul dengan 
tiba-tiba, ada beberapa langkah agar kita 
dapat mengelola amarah sehingga yang 
tercipta adalah kedamaian jiwa. 
Kemampuan mengelola kemarahan juga 
menjadi salah satu cara melepaskan 
kemarahan agar tidak meledak-ledak. 
Inilah beberapa langkah mengelola 
amarah : 

1. Tenangkan diri

Jika kita merasa ingin marah dan 

sudah tak tertahankan, coba 

tenangkan diri sambil tarik nafas 

berulang-ulang. Isi pikiran kita 

dengan hal yang positif sehingga 

apa yang keluar dari kita baik 

ucapan dan tingkah laku adalah 

yang baik yang tidak merugikan . ( 

Pkb. 7:9 : “ Janganlah lekas marah-

marah dalam hati, karena amarah 

menetap dalam orang bodoh”)

2. Kenali permasalahan yang kita 

hadapi

Telusuri  akar  permasalahan 

penyebab kemarahan secara 

perlahan-lahan dan hati-hati.

Dari berbagai solusi yang kita 

temukan, pilih yang terbaik sesuai 

dengan persoalan yang kita hadapi 

dan tidak menimbulkan akibat yang 

merugikan. Penuhi pikiran kita 

dengan hal positif.

5. Evaluasi solusi 

Evaluasi solusi kita, apakah benar 

atau masih ada yang perlu kita 

perbaiki agar menjadi tepat

3. Cari solusinya

S e t e l a h  m e n e m u k a n  a k a r  

permasalahannya, lalu pikirkan 

jalan keluarnya. Jika perlu cari 

orang yang tepat untuk kita ajak 

berdiskusi tentang permasalahan 

yang kita hadapi,

4. Pilih solusi terbaik

6. Beri reward pada diri kita

Berikan penghargaan pada diri kita, 

karena kita mampu mengendalikan 

amarah , ternyata kita mampu 

memiliki emosi yang positif yang 

menghasilkan pikiran, ucapan dan 

7. Buatlah perubahan bila perlu

 Langkah-langkah tersebut 
tidak sulit jika kita mau menjalaninya 
dengan keyakinan bahwa ada kuasa 
Tuhan yang lebih yang akan menolong 
k i t a  un tuk  mampu  menge lo l a  
kemarahan yang muncul dalam diri kita. 

 B e r u b a h l a h  j i k a  m e m a n g  

d i p e r l u k a n .  B u k a n  h a n y a  

perubahan solusi namun juga 

perubahan sikap, jika memang itu 

adalah jalan yang terbaik. Tentunya 

perubahan ke arah yang lebih baik.

perbuatan yang baik. Kita juga 

mampu mengontrol emosi.

	 Menjadi orang yang bahagia 
adalah orang yang di dalam hidupnya 
mampu mengendalikan emosi negatif 
yang mewarnai hidupnya adalah emosi 
yang positif yaitu kesenangan, kepuasan 
dan cinta.. Sakit penyakitpun akan jauh 
dari orang-orang yang selalu memiliki 
emosi positif. Mari buang amarah dari 
diri kita dan jadikan hidup kita terus 
m e n j a d i  c i p t a a n  y a n g  s e l a l u  
mendatangkan kebaikan ( Ef. 2 : 10  “ 
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan 
dalam Kristus Yesus untuk melakukan 

	 Peristiwa Natal menjadi bagian 
dari proses pengendalian amarah, bayi 
Yesus yang hadir ke dunia menciptakan 
perdamaian di dunia. Kelahirannya 
menimbulkan kebahagiaan bagi para 
g e m b a l a  s e b a g a i  o r a n g  y a n g  
terpinggirkan dan para Majus yang 
mewakili kaum pandai. Kedua strata 
sosial dipertemukan dalam proses 
l a h i r n y a  b a y i  Ye s u s ,  d i m a n a  
kehadiranNya menciptakan damai 
sejahtera. Jika kedamaian muncul maka 
kemarahan sirna. 

pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah 
sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di 
dalamNya”).

Bersiap memasuki tahun 2022 ini mari 
miliki komitmen untuk mengendalikan 
kemarahan bahkan jika mungkin selalu 
membuang rasa marah yang kadang 
masih muncul di tahun 2021 ( Efesus 4 : 
31 “ Segala kepahitan, kegeraman, 
kemarahan, pertikaian dan fitnah 
hendaklah dibuang dari antara kamu 
demikian pula segala kejahatan” ). Miliki 
hati yang dipenuhi dengan damai 
sejahtera sehingga tidak akan ada lagi 
keinginan untuk marah. Kuasai diri kita 
dengan kuasa Roh Kudus. n
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