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Warga Lanjut Usia Palembang Ikut Seminar
Osteoporosis
"Osteoporosis disebut 'silent disease' karena umumnya tidak menimbulkan gejala hingga fraktur atau patah tulang
terjadi,"
Minggu , 14 Sep 2014 22:36 WIB
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Ilustrasi

Skalanews - Sekitar 200 warga lanjut usia di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti seminar
osteoporosis serta senam yang diselenggarakan Rumah Sakit Mohammad Hoesin, Pekumpulan Warga
Tulang Sehat dan PT Roche Indonesia.
"Osteoporosis disebut 'silent disease' karena umumnya tidak menimbulkan gejala hingga fraktur atau patah
tulang terjadi," kata dr Radiyati Umi Partan pada seminar itu di Palembang, Minggu.
Menurut dia, di Asia deteksi dan diagnosis pasien osteoporosis masih sangat rendah sehingga banyak
penderita tidak menjalankan terapi yang dibutuhkan.
Padahal, lanjutnya terapi dan pengobatan yang tepat pada pasien osteoporosis dapat mengurangi risiko
tinggipatah tulang pada jangka panjang.
"Fraktur atau patah tulang dapat membebani pasien secara fisik dan emosional, bahkan dapat membuat
pasien harus bergantung pada orang lain sehingga kualitas hidupnya menurun," katanya.
Ia mengatakan, pada pasien osteoporosis proses penurunan kepadatan tulang terjadi secara lebih cepat.
Tahap awal pengobatan osteoporosis akan menghambat proses penurunan kepadatan tulang tersebut
dimana tahap berikutnya baru akan berdampak pada bertambahnya massa tulang pasien.
Hal ini membuat pengobatan osteoporosis jangka panjang menjadi sangat penting untuk hasil yang optimal,
tuturnya.
Ia menjelaskan, gaya hidup sehat yang meliputi asupan tinggi kalsium, olahraga teratur dan paparan sinar
matahari pagi yang cukup akan mendukung pengobatan pasien osteoporosis.
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Asupan kalsium bisa diperoleh dari mengkonsumsi susu tinggi kalsium dan rendah lemak secara teratur
minimal dua kali sehari, karena wanita yang sudah menopause dan pria diatas 65 tahun membutuhkan
1300 mg kalsium per hari, 300 mg lebih banyak ketika masih pada usia muda, ujarnya.
Selain mengikuti senam bersama dan seminar para warga lanjut usia tersebut pada kesempatan itu juga
mendapat layanan periksa kesehatan. (ant/mar)

