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Menurut laporan tahunan European Renal
Association–European Dialysis and Transplant Association
(ERA-EDTA), pasien yang menjalani transplantasi ginjal
dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki kesempatan
hidup hanya setengah dari usia dengan sisa fungsi ginjal
yang ditransplantasikan, sedangkan untuk pasien yang
dilakukan hemodialisis (HD) adalah 70% lebih pendek.1
Populasi lanjut usia (lansia) semakin bertambah, begitupun
dengan lansia yang menjalani HD juga akan bertambah
sebagai akibat dari menurunnya value dan penurunan
fungsi sebagai seorang yang mandiri. Selain itu, HD juga
dapat meningkatkan angka mortalitas seorang lansia.2
Berdasarkan data dari national health and nutrition
examination survey (NHNES), prevalensi penyakit ginjal
kronik pada usia 65-79 tahun adalah 31,5% dan pada usia
>80 tahun yaitu 65%.3
Menurut Ismay, dkk.2 dalam telaah sistematiknya,
disebutkan bahwa satu atau lebih ganguan geriatri
memberi kontribusi dalam menentukan prognosis.
Luaran klinis pada saat inisiasi HD dilakukan pada lansia
adalah kognitif terganggu dan gangguan fungsi kognitif.2
Kesehatan bagi lansia adalah suatu konsep yang berarti
memiliki fungsi optimal dalam melakukan kegiatan
sehari-hari dan memiliki sedikit komorbiditas/penyakit
kronik. Jika memiliki satu saja kondisi komorbid, maka
lansia tersebut akan berisiko untuk mengalami depresi.
Sebaliknya, kondisi depresi akan memperburuk kondisi
kesehatan lansia yang sudah ada karena menurunkan
status fungsional dan kondisi fisik.4 Selain itu, kualitas
hidup lansia yang menjalani HD perlu mendapat perhatian
karena dapat menurun jika tidak dilakukan tata laksana
dari segi psiko-sosial-spiritualnya yang merupakan suatu
kesatuan dengan kesehatan fisik.
Lansia adalah populasi yang rentan mengalami
gangguan fisik maupun gangguan psikologis. Hal ini
berhubungan dengan disabilitas dan gangguan yang sudah
ada dan terjadi secara kronik.4,5 Secara umum, lansia
memiliki risiko untuk mengalami gangguan depresi dan
ansietas. Kesehatan psikis geriatri seringkali dianggap hal
biasa, atau dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi
dan menjadi bagian dari proses penuaan. Ansietas dan
depresi adalah kondisi yang sering terjadi pada pasien

geriatri.5 Depresi juga merupakan gangguan yang banyak
ditemukan pada lansia, diikuti dengan gangguan kognitif
dan ansietas.6 Depresi cenderung terjadi pada usia 18
sampai 55 tahun, akan tetapi kecenderungan dapat
meningkat dengan faktor yang ada mendukung kearah
depresi pada usia >60 tahun.
Gangguan yang juga menyertai pasien lansia dengan
HD adalah insomnia. Pada studi Fadwa, dkk.7 depresi
terjadi pada 48% kasus dan insomnia terjadi pada 83,3%
kasus pasien yang menjalani HD. Pasien perempuan
mengalami lebih banyak depresi dibadingkan laki-laki
(52% dan 25%).7
Kondisi depresi sendiri dapat memengaruhi
prognosis, komplikasi yang akan terjadi dan kualitas hidup,
serta pilihan terapi yang akan dilakukan. Prevalensi depresi
adalah 13,1-76,3% pada pasien yang dilakukan dialisis
dibandingkan transplantasi dan juga pre-HD, prevalensinya
lebih tinggi daripada post-HD.8 Studi yang dilakukan oleh
Wu, dkk.9 menunjukkan bahwa pasien HD dengan depresi
akan memiliki risiko jumlah komorbid yang lebih tinggi
dan juga terjadi peningkatan angka mortalitas. Untuk
depresi yang terjadi pada geriatri, biasa diukur dengan
menggunakan instrumen berupa geriatric depression
scale (GDS). Menurut studi Wang, dkk.10 GDS berkorelasi
negatif dengan nilai filtrasi glomerulus (r= -0,097,
p=0,001). Artinya, sesuai bahwa kondisi penurunan fungsi
ginjal yang memerlukan tindakan HD akan berhubungan
erat dengan kejadian depresi. Selain berhubungan dengan
gangguan fungsi ginjal, depresi juga berhubungan dengan
diabetes, penyakit jantung kronik, dan gagal jantung, serta
polifarmasi. Kesehatan fisik dan psikis yang menurun yang
dialami pasien lansia dapat menyebabkan penurunan
kualitas hidup pasien hingga menyebabkan disabilitas.11
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