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SALAM REDAKSI
Diabetes atau yang lebih terkenal dengan sebutan penyakit kencing manis merupakan salah satu faktor resiko terbesar dari penyakit gagal ginjal. Hal ini sangat disayangkan
karena sebenarnya diabetes adalah penyakit yang bisa
dikontrol karena hamper 90% nya berkaitan dengan gaya
hidup yang tidak sehat.
Redaksi menganggap bahwa masalah penyakit diabetes
sangat perlu untuk dijadikan informasi utama. Hal ini karena diabetes dikenal sebagai pembunuh manusia secara
diam – diam ( silent killer). Pasien yang menderitanya sering
sekali baru menyadari adanya diabetes ketika kondisinya
sudah kritis. Diabetes juga dikenal sebagai mother of disease yang merupakan induk dari penyakit – penyakit yang

lain termasuk gagal ginjal. Dialife kali ini akan membahas
mengenai kaitan antara diabetes dan hemodialisa, tips-tips
sederhana untuk mengontrol diabetes serta beberapa menu
yang bisa digunakan untuk pasien hemodialysis dan diabetes.
Tidak ketinggalan informasi mengenai ancaman kebutaan
pada pasien diabetes.
Tidak hanya membahas mengenai diabetes, redaksi juga
menyajikan informasi menarik mengenai status pekerjaan
dan pasien gagal ginjal serta efek dari berpikir positif. Tema
ini diangkat sebagai jawaban bagi pasien yang masih ragu –
ragu untuk kembali bekerja atau beraktifitas disebabkan oleh
kondisi fisik. Selain itu ada artikel seputar cerita pasien gagal
ginjal yang juga menderita diabetes. Pengalaman pasien yang
mungkin bermanfaat bagi pembaca. Selamat menikmati..

BEKERJA : BUKAN HANYA SEKADAR UANG
Untuk apa anda bekerja? Pertanyaan sederhana, yang
hampir sebagian besar orang akan menjawab tentunya
untuk mencari uang. Tetapi apakah manfaat bekerja
hanya sekedar mencari uang? Lalu kenapa orang yang
sudah sangat berkecukupan tetap memilih bekerja?
Atau malah sebaliknya dan apa kaitannya antara bekerja dan kualitas pasien yang menjalani hemodialisa.
Kesehatan memainkan peranan yang sangat penting
dalam produktifitas seseorang. Tidak dapat disangkal, jika seseorang yang harus bekerja dalam keadaan
sakit seringkali tidak dapat memperlihatkan kinerja yang
maksimal, seperti kehadiran yang tdak optimal. Bagi
pasien yang menjalani terapi hemodialisa misalnya,
beberapa dari mereka terpaksa harus meminta izin setiap minggunya minimal dua kali untuk menjalani terapi.
Kondisi tubuh dalam keadaan sakit bagi para pekerja
tentunya juga memiliki dampak yang tidak dapat dihitung. Penelitian di amerika mempelajari bahwa pasien
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yang menjalani terapi hemodialysis selama satu tahun
akan memilih untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Namun, dari penilitan ini yang mengejutkan adalah beberapa
pasien yang memutuskan kembali bekerja setelah vakum
dari pekerjaan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pasien yang tidak bekerja.
Ketika seseorang harus melawan penyakit kronis yang
dideritanya, pasien harus dapat menjaga keseimbangan
antara bekerja dan berobat serta melakukan terapi. Walaupun kesannya rutinitas yang dilakukan pasien cukup
banyak, namun fakta dari beberapa penelitian berkata
positif mengenai pasien yang bekerja. Pasien yang tetap
memilih untuk tetap bekerja di sela – sela perjuangannya
melawan penyakit, memiliki dampak yang sangat penting
terhadap kualitas hidupnya.
Penelitian yang dilakukan di Jepang menyampaikan bahwa pasien yang masih tetap bekerja saat dirinya harus
menghadapi penyakit yang dideritaya akan merasa lebih
percaya diri dalam berinteraksi dengan orang terdekat.
Selain itu, seseorang yang bekerja walau dalam kondisi
melawan penyakit kronis akan memiliki kepercayaan yang
lebih tinggi di dalam masyarakat.Tidak hanya itu, ternyata
keadaan lingkungan kerja tempat pasien bekerja dapat
menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang besar.
Pasien yang berjuang melawan penyakit akan semakin
mampu mengontrol dirinya dan mengatasi mengalihkan
stress akibat penyakit yang diderita, seperti perasaan
bersalah pada keluarga, perasaan tidak berguna dan
menyalahkan diri sendiri. Status pekerjaan yang dimiliki
pasien juga akan menambah kontribusi bagi kepercayaan
diri yang lebih tinggi di masyarakat serta dapat menjaga
produktifitas dirinya di depan orang lain.
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Sekretaris Redaksi - Dwita Priyanti
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Syarief Darmawan, M.Kes
dr Kristiana Fransisca
dr Indri Widya Suryani
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Hidup dengan
Diabetes

dan Hemodialisis

Hidup dengan diabetes sudah cukup menyulitkan,
bagaimana lagi ketika kita harus menjalani hidup
dengan diabetes dan hemodialisis?. Apakah ada
cara agar kedua penyakit ini bisa berdamai? Jumlah
penderita gagal ginjal kronik meningkat, demikian
pula yang harus menjalani hemodialisis terus
meningkat setiap tahunnya. Dua faktor penyebab
terbesar adalah penyakit diabetes dan hipertensi.
Diabetes menyumbang hampir sekitar 25% dari
penyakit gagal ginjal kronik. Gangguan ginjal pada
diabetes ini terjadi pada 35-45% kasus terutama pada
DM tipe I. Kerusakan ginjal terjadi setelah 15-25 tahun,
dan jarang terjadi dalam 10 tahun pertama diabetes.

Apa itu diabetes?

Faktor risiko diabetes melitus antara lain obesitas
yang sekarang ini banyak disebabkan oleh
minuman mengandung gula. Berbagai penelitian
memperlihatkan fruktosa, salah satu jenis gula yang
sering digunakan sebagai pemanis minuman, dapat
menyebabkan sindroma metabolik, hipertensi,
diabetes melitus hingga penyakit ginjal.
Diabetes adalah suatu penyakit serius dimana tubuh
tidak menghasilkan insulin atau tidak merespon
insulin yang dihasilkan tubuh. Insulin adalah hormon
yang dihasilkan oleh pankreas, fungsinya untuk
mengontrol kadar gula (glukosa) dalam darah.
Pada diabetes, tubuh yang tidak merespon insulin
menyebabkan glukosa menumpuk dalam darah, dan
menimbulkan banyak komplikasi.

Tipe-tipe diabetes

1. Diabetes Tipe 1
Pada tipe ini, tubuh gagal untuk menghasilkan
insulin. Biasanya dimulai ketika anak-anak atau
remaja tapi bisa terjadi pada usia berapa pun.
Penyakit tipe ini diobati dengan penyuntikan
insulin atau pompa insulin setiap harinya
dengan diet khusus. Sekitar 5 – 10% penyakit
diabetes adalah tipe 1. Pada diabetes tipe ini
akan secara pasti mengalami komplikasi ke
ginjal.
2. Diabetes Tipe 2
Pada tipe ini, tubuh menghasilkan insulin
namun tubuh gagal meresponnya dengan

baik. Diabetes tipe 2 sebagian besar dapat
dicegah dan biasanya disebabkan oleh diet
yang buruk serta kurang olahraga. Biasanya
dimulai ketika usia 40 tahun, tetapi bisa dimulai
pada usia yang lebih awal. Penyakit tipe ini
diobati dengan berolahraga, penurunan berat
badan, dan diet khusus. Orang dengan diabetes
tipe 2 mungkin membutuhkan insulin, tapi
kebanyakan kasus diobati dengan pemberian
obat yang biasa disebut oral hypoglycemic
drug (OHO= obat hipoglikemik oral) jika diet
dan olahraga tidak mampu mengontrol
penyakit. Diabetes tipe 2 paling banyak dialami.
Sekitar 15% diabetes tipe ini akan mengalami
komplikasi ke ginjal.

Bagaimana mengetahui kita
diabetes atau tidak?

Pendeteksian utama dari diabetes adalah dengan
pemeriksaan gula darah. Namun selain pemeriksaan
rutin laboratorium, ada tiga gejala klasik diabetes
antara lain :
1. Poliuri, atau sering buang air kecil dengan
volume yang banyak, terutama pada malam
hari
2. Polidipsi, atau sering kali merasa haus dan
ingin minum sebanyak-banyaknya.
3. Polifagi, nafsu makan meningkat dan kurang
tenaga.

Bagaimana diabetes
mempengaruhi tubuh?

Diabetes yang tidak terkontrol akan menyebabkan
kenaikan kadar gula dalam darah (disebut dengan
hyperglycemia). Kadar gula yang tinggi akan
menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh
seperti ginjal, jantung, pembuluh darah, mata, kaki, dan
syaraf.

Penderita diabetes lebih rentan
mengalami masalah ginjal

Diabetes menyumbang 25% penyakit gagal ginjal.
Beberapa faktor resiko penyebab gagal ginjal antara
lain :
§ Usia diatas 65 tahun
§ Mempunyai riwayat penyakit hipertensi,
diabetes
§ Mempunyai keluarga dengan penyakit ginjal
kronis

Mengapa diabetes bisa
menyebabkan kerusakan ginjal?

Diabetes berbahaya bagi ginjal dengan menyebabkan

4

ARTIKEL UTAMA
kerusakan pada :
§ Pembuluh darah di ginjal
Unit penyaringan pada ginjal dipenuhi dengan
banyak pembuluh darah kecil. Tingginya kadar
gula dalam darah akan menyebabkan pembuluh
menjadi menyempit dan tersumbat. Tanpa darah
yang cukup, ginjal perlahan-lahan akan rusak
dan albumin (tipe protein) dalam tubuh akan
lolos dari saringan dan berakhir terbuang di air
seni.
§

Syaraf di tubuh anda
Diabetes juga dapat menyebabkan kerusakan
pada syaraf di tubuh. Fungsi syaraf adalah
menyampaikan pesan antara otak dan organ
tubuh lain, salah satunya adalah kandung kemih.
Syaraf membawa pesan ke otak ketika kandung
kemih anda penuh oleh air seni. Ketika syaraf
dari kandung kemih rusak, anda mungkin tidak
dapat merasakan ketika kandung kemih anda
sudah penuh oleh air seni, dan hal ini akan
menimbulkan tekanan yang secara perlahan
akan merusak ginjal.

§

Saluran kemih
Urin yang berada terlalu lama pada kandung
kemih, akan menyebabkan infeksi saluran
kemih. Hal ini disebabkan oleh bakteri. Urin yang
mengandung kadar gula tinggi menyebabkan
bakteri cepat berkembang. Infeksi biasanya
akan berdampak pada saluran kemih, tetapi
terkadang dapat menyebar naik sampai ke
ginjal.

Penyakit ginjal kronik (PGK) atau Chronic Kidney Disease
(CKD) merupakan kondisi di mana fungsi ginjal menurun
secara bertahap atau hilang secara keseluruhan.
Saat fungsinya mengalami penurunan, ginjal akan
mengalami kesulitan untuk menyaring racun dan cairan

sehingga sampah dan cairan berlebih tetap berada dan
terakumulasi dalam tubuh. Penyebab CKD yang paling
umum adalah penyakit hipertensi dan diabetes, di mana
keduanya sangat berkaitan erat dengan pola asupan
nutrisi dan gaya hidup.

Apa yang dapat dilakukan
penderita diabetes untuk
mencegah penyakit ginjal?

Banyak penderita diabetes tidak mengalami gangguan
ginjal. Beberapa cara bagi penderita diabetes untuk
menghindari penyakit gagal ginjal antara lain :
§ Mengontrol kadar gula dalam darah
§ Mengontrol tekanan darah
§ Melakukan pengecekan tekanan darah secara
rutin
§ Melakukan pengecekan rutin terhadap ginjal,
minimal 1 tahun sekali
§ Bila perlu, konsumsi obat-obatan yang
membantu mengontrol kadar gula , kolesterol
dan tekanan darah anda.
§ Jalankan diet khusus untuk diabetes dengan
teratur dan patuh.
§ Olahraga rutin
§ Hindari alkohol
§ Jangan merokok
§ Kunjungi dokter anda secara rutin.

Hidup dengan diabetes dan cuci
darah.

Menderita penyakit kronis seperti diabetes
harus menjalani berbagai penyesuaian dalam gaya
hidup terutama dalam hal diet dan aktivitas. Penderita
diabetes yang harus menjalani hemodialisis rentan
terkena hipoglikemia atau penurunan kadar gula secara
tiba-tiba setelah menjalani hemodialisis atau banyak
juga ditemukan kasus malnutrisi yang berujung pada
kematian. Dalam hal aktivitas penderita diabetes dituntut
untuk mencari dan mempertahankan berat badan
ideal dengan olahraga rutin, namun ketika ia menjalani
hemodialisis aktivitas yang dilakukan harus disesuaikan
dengan kondisi fisiknya. Hal-hal ini menuntut pasien
untuk meluangkan waktu lebih untuk memikirkan diet
atau aktivitas mana yang paling sesuai untuk dirinya.

Apa yang dapat kita lakukan
untuk mengontrol hal ini? Berikut
beberapa tips untuk mengontrol
diabetes
-

-

-

Carilah informasi yang benar mengenai diabetes
dan hemodialisis.
Melakukan perawatan diabetes, jadilah pasien
yang kooperatif dengan bekerjasama dengan
dokter anda dalam perawatan diabetes yang
diderita
Mengontrol kadar gula darah harian. Komplikasi
tersering dari diabetes adalah lonjakan kadar
gula darah baik terlalu tinggi (hiperglikemia)
maupun terlalu rendah ( hipoglikemia), jadi ada
baiknya anda mempunyai alat pengecek kadar
gula darah mandiri, untuk memeriksakan kadar
gula darah anda sebelum dan sesudah makan
serta sewaktu.
Mengontrol penyakitnya, dengan melakukan
perubahan gaya hidup. Dimulai dari melakukan
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-

-

-

-

diet yang tepat utk mengatur berat
badan, melakukan olahraga secara teratur,
menghindari rokok dan alkohol, serta
merawat tubuh (kulit, tangan, kaki, kuku).
Karena penderita diabetes rentan terkena
infeksi jamur di daerah tersebut, terutama
lipatan. Untuk kaki terutama sering sekali
terjadi borok yang diawali cedera yang tidak
disadari oleh penderita, karena menurunnya
ambang batas nyeri karena kerusakan saraf
tepi akibat terpajan kadar gula darah yang
tinggi terus menerus.
Diabetes biasanya disertai dengan
peningkatan kadar kolesterol dan
peningkatan tekanan darah, oleh karenanya,
untuk memperlambat komplikasi terhadap
ginjal, maka penderita diabetes juga harus
mengontrol kadar kolesterol dan tekanan
darahnya.
Menghindari makanan yang terlalu manis
Menghindari makanan berlemak
Mengurangi asupan garam
Cobalah untuk berfikir positif dan luangkan
waktu untuk bercerita atau menulis jurnal
mengenai perasaan-perasaan negatif yang
anda alami.
Pada diabetes dengan penurunan fungsi
ginjal, membatasi jumlah protein (diet
rendah protein), yang sudah dikonsultasikan
dengan ahli gizi terlebih dulu, akan
memperlambat makin jeleknya fungsi ginjal.
Kontrol ke dokter berkala akan
memungkinkan deteksi dini dan
pencegahan komplikasi diabetes, jadwal
yang berbeda tiap pasien disesuaikan
dengan lamanya menderita diabetes dan
perkembangan komplikasinya

Bingung cari informasi
seputar ginjal?
Kunjungi website kita di :

www.ygdi.org

atau follow kita di :

sayangginjal

dapatkan informasi lengkap sepu�
tar kesehatan ginjal dan ikuti ber�
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Lawan Penyakit Kronis
dengan Pikiran Positif
Lawan penyakit dengan pikiran positif, Apakah bisa?
Kebanyakan orang beranggapan bahwa penyembuh
utama dari penyakit adalah dengan mengkonsumsi
obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Padahal,
anda dapat lihat sendiri atau pernah mengalami bahwa
hal tersebut tidaklah cukup. Diperlukan hal lain seperti
pikiran positif.
Pikiran positif merupakan bagian dari psikologi positif
yang memiliki karakter optimism, kepuasan hidup dan
kebahagiaan. Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pikiran positif mempunyai dampak yang
baik untuk kesehatan. Julia Boehm seorang peneliti dari
Harvard School of Public Health (HSPH) menemukan
bahwa 50% individu-individu yang optimis memiliki
penurunan resiko terkena gangguan awal kardiovaskular seperti : stroke dan jantung. Aset psikologis seperti
: optimisme dan emosi positif mampu memberikan
perlindungan terhadap penyakit kardiovaskuler. Selain
mencegah, faktor-faktor tersebut juga memperlambat
perkembangan penyakit ini bagi yang sudah terkena.
200 penelitian yang dilakukan oleh Boehm dan Profesor
Laura Kubzansky, menyatakan bahwa individu dengan
perasaan bahagia dan pikiran positif di otaknya mendorong seseorang untuk menjalankan perilaku sehat
seperti berolahraga, makan makanan seimbang, dan tidur cukup. Selain itu pikiran positif juga terkait dengan
fungsi biologis yang lebih baik, seperti menurunkan
tekanan darah, terdapat banyak lemak sehat dalam tubuh dan berat tubuh cenderung normal.
Hal ini juga berlaku di penyakit kronis seperti gagal ginjal. Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa
perasaan bahagia dan pikiran positif memiliki dampak
yang baik terhadap kesehatan. Individu yang optimis
tidak merasa begitu terganggu dengan sakit atau nyeri
yang dirasakan sehari-hari. Optimisme dapat melawan
infeksi dan mengurangi rasa sakit yang kronis diungkapkan oleh John Tassey, PhD (direktur klinik psikologi
kesehatan di Oklahoma).

Apakah anda seorang yang
optimis dan berfikir positif?
Ternyata pikiran positif sangat bermanfaat untuk kesehatan, sekarang bagaimana dengan anda? Apakah

anda tergolong sebagai individu yang optimis dan berfikir
positif atau pesimis? Luangkan waktu anda sedikit untuk
mengetahui hal tersebut dengan menjawab kuis dibawah
ini.. Berilah tanda checklist disamping kalimat-kalimat
dibawah ini yang sesuai dengan diri anda.

Optimis

1. Saya melihat gelas tersebut setengah penuh
2. Saya merasa bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik
3. Saya adalah orang yang beruntung
4. Menurut saya hambatan atau kesulitan itu hanya
tantangan
5. Saya memiliki banyak teman
6. Orang-orang biasanya menyukai saya
7. Saya biasanya memberikan kesan yang baik
8. Saya biasanya dapat membuat produk yang bagus
9. Saya lebih sering merasa senang dibanding sedih
atau kesal.
10. Saya lebih banyak tertawa

Pesimis

1. Saya melihat gelas tersebut setengah penuh
2. Saya merasa segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai harapan
3. Selalu saja ada yang salah
4. Saya bukan orang yang beruntung
5. Saya hanya memiliki sedikit teman
6. Orang biasanya tidak menyukai saya
7. Saya biasanya memberikan kesan yang buruk
8. Apapun yang saya lakukan, pasti memiliki kesalahan atau kecacatan
9. Saya lebih sering merasa sedih atau kesal dibanding senang
10. Saya jarang sekali tertawa

Setelah selesai maka hitunglah jumlah checklist dikategori mana yang lebih banyak anda berada. Jika lebih banyak
di kategori optimis maka tetap pertahankan perilaku dan
pikiran positif yang anda miliki. Jika checklist lebih banyak
di kategori pesimis, maka jangan khawatir ada beberapa
cara untuk mengubah perilaku anda agar bisa optimis dan
berfikir pos
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4 CARA
UNTUK
BERFIKIR
POSITIF

1. Sadar akan prilaku anda, apapun yang anda lakukan adalah
pilihan anda. Cobalah menjalin hubungan dengan orang
lain dan terbukalah.
2. Tulis atau Pikirkan 3 hal baru yang anda syukuri setiap
harinya sebelum tidur.Hal ini akan membantu anda untuk bersyukur dan melatih otak anda untuk berfikir positif mengenai hal-hal menyenangkan yang sesungguhnya
telah anda miliki.
3. Menulis selama dua menit setiap harinya mengenai pengalaman positif yang anda alami dalam 1x24 jam. Strategi
ini membantu anda meningkatkan rasa bahagia dalam
hidup anda.
4. Berolahraga lah minimal 10 menit setiap harinya. Hal ini
membantu melatih otak anda untuk meyakini perilaku
anda .
Dwita Priyanti, M.Psi, Psikolog

KOMUNITAS PASIEN GINJAL INDONESIA
(KOMPAG INDONESIA)
Sekilas tentang Kompag Indonesia : didirikan oleh pasien
dan pendamping (keluarga) pasien yang melakukan
terapi hemodialisa di klonok YGDI. Beberapa hal menjadi
keprihatinan baik sarana maupun prasarana bagi rumah
sakit maupun institusi penyelenggara hemodialisa yang ada.
Keprihatinan akan mahalnya biaya pengobatan pasien gagal
ginjal. Minimnya perhatian dari pemerintah dan institusi lain
dalam memberikan support terhadap kebutuhan pasien
gagal ginjal. Keprihatinan terhadap menurunnya harapan
hidup pasien gagal ginjal. Keprihatinan terhadap rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai penyakit gagal ginjal dan
penyakit penyerta lainnya.
Dari beberapa keprihatinan itu, maka dibentuklah suatu wadah
yang bisa menampung aspirasi para anggotanya. Komunitas
ini mempunyai slogan “DARI KITA UNTUK KITA” yang pada
dasarnya ingin mengajak siapa saja yang peduli dan sayang
terhadap kesehatan ginjal untuk bergabung. Dengan Visinya
“Hidup lebih berkualitas” dan Misinya untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran pasien gagal ginjal maupun
masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang penyakit
gagal ginjal dan upaya pencegahannya agar bisa menjalani
hidup lebih berkualitas, melalui gaya hidup sehat (fisik maupun
psikis).
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah:
1. Bazar Kuliner dan Aneka Produk dengan peserta
anggota Komunita
2. Workshop Pembuatan Tas Daur Ulang
3. Buka Puasa Bersama Anggota

	
  

Masih banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan,
antara lain:
1. Seminar Pemahaman mesin dialysis
2. Workshop kuliner “Cup Cakes”
3. Seminar kewirausahaan
4. Pelatihan pembuatan kompos
Semoga Kompag bisa menjadi wadah yang bisa bermanfaat
dan mengembangkan kemampuan anggotanya serta
mencarikan solusi bagi kesulitan dari anggotanya.

	
  

Tuti Korina
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Diet Sehat & Resep
untuk si diabet
& gagal ginjal

Hemodialisis dilakukan terhadap pasien dengan
kondisi ginjal yang tidak dapat berfungsi dengan
baik, di mana ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan
zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh (ureum
dan kreatinin), mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh, serta membantu pembentukkan sel
darah merah. Ketidakmampuan ginjal mengeluarkan
ureum menyebabkan kadar ureum berlebih di dalam
darah. Kadar ureum yang berlebih dalam darah dapat
menyebabkan rasa gatal, mual, ‘begah’ dan aroma
nafas kurang sedap. Pada proses hemodialisis, aliran
darah ke ginjal dialihkan ke ginjal tiruan/dialisat yang
menempel pada mesin cuci darah sehingga ureum
dapat dikeluarkan dari tubuh.
Anjuran diet didasarkan pada frekuensi dialisis, sisa
fungsi ginjal, dan ukuran tubuh. Karena nafsu makan
pasien umumnya rendah, perlu diperhatikan makanan
kesukaan pasien dalam batas-batas diet yang ditetapkan.

Tujuan Diet :

Tujuan Diet Dialisis dengan Komplikasi Diabetes
Melitus adalah untuk :
1) Mencegah kekurangan zati gizi serta mempertahankan dan memperbaiki berat badan,
agar pasien dapat melakukan aktivitas normal.
2) Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.
3) Menjaga agar akumulasi ureum tidak berlebihan.
4) Mengendalikan kadar glukosa darah dan
tekanan darah.

Boleh ataumakan ini?
tidak ya

Dianju rkan
beras putih, beras merah, bihun,
makaroni, havermout dan tepung
terigu

Tidak Dianju rkan
sumber karbohidrat dengan kadar
natrium yang tinggi, seperti : biskuit dan
krekers.

daging sapi, ayam, ikan, telur,
susu, yoghurt

daging dan ikan yang diawetkan, seperti
ikan asin, dendeng, sarden dan corned
beef

tempe

semua jenis kacang-kacangan dan tahu

SAYURAN

sayuran yang rendah kalium :
caisim, kangkung, sawi, wortel
dan terong

sayuran tinggi kalium : kacang hijau,
waluh, rebung, peterseli

BUAH

pepaya dan apel hijau

belimbing, pisang, jeruk, duku,
rambutan, leci, durian

air putih

berbagai minuman bersoda dan
beralkohol

semua jenis bumbu selain gula

semua jenis gula dan madu

SUMBER
KARBOHIDRAT
SUMBER
PROTEIN HEWANI
SUMBER
PROTEIN NABATI

MINUMAN
BUMBU
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SUDUT GIZI

Contoh Menu Sehari

Waktu
Pagi

Menu
Nasi

Telur dadar

Buncis rebus

Berat (gr)
100

50

50

Ukuran rumah
tangga

3/4 gelas aqua

1 butir

1/2 gelas aqua

Pukul 10.00

Bubur Sagu Mutiara 50

1/2 mangkok

Siang

Nasi

3/4 gelas aqua

Ikan pepes

Sayur asem

Pepaya

100

50

50

100

1 potong sedang

1/2 gelas aqua

1 potong sedang

Madu

20

2 sendok makan

Pukul 16.00

Puding maizena

25

1 potong

Malam

Nasi
Ayam goreng
Cah Capcay

100
50
50

3/4 gelas aqua
1 potong sedang
1/2 gelas aqua
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BUTA KARENA
DIABETES ?
Manifestasi DM dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah komplikasi
pada mata. Prinsipnya tidak ada teknik bedah manapun yang seratus persen aman,
namun untuk urusan mata, tak ayal tetap
dilakukan daripada menjadi buta.

Sampai berbusa mulut ini rasanya saat mewanti-wanti
penderita diabetes (diabetesi) untuk olah raga, hentikan
makan berlebih, jauhi makanan manis-manis, atau berlemak. Sudah ‘ditakuti’ ancaman kaki diamputasi, lekas
sakit jantung, sakit luar biasa bagaikan sekarat, rasa baal
kesemutan tetap saja lebih dari 50% diabetes tetap tidak
membatasi asupan kalori berlebih. Padahal sudah diingatkan bahwa Diabetes Mellitus (DM) tidak bisa sembuh
seumur hidup, obatnya tidak terlalu sulit atau mahal, tapi
perlu kedisiplinan yang sungguh, yakni perbanyak olah
raga dan jangan makan berlebih, tetap saja mangkir
Lain halnya jika pasien sudah diancam akan menjadi impoten dan buta akibat diabetes mellitus. Orang akan luar
biasa takut jika masa tuanya diisi dengan kegelapan karena kebutaan. Secara psikologis akan jauh berbeda orang
yang sejak lahir sudah buta dengan orang yang menjadi
buta ketika dewasa atau tua. Anugerah mata memang
nikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan dan sering
baru terasa mahal harganya jika manusia, termasuk para
diabetesi, terpaksa menjadi buta.
Komplikasi diabetes pada mata dapat menimbulkan kebutaan, yang sebenarnya dapat dihindari (avoidable blindness) dengan manajemen diabetes yang baik, meliputi
diet ketat, olahraga, obat-obatan, mengontrol penyakit
penyerta seperti hipertensi dan kadar kolesterol tinggi,
serta menghentikan kebiasaan merokok.
Pada retinopati diabetik secara perlahan terjadi kerusakan
pembuluh darah retina atau lapisan saraf mata sehingga
mengalami kebocoran. Akibatnya, terjadi penumpukan
cairan yang mengandung lemak serta pendarahan pada
retina. Kondisi tersebut lambat laun dapat menyebabkan
penglihatan buram, bahkan kebutaan. Bila kerusakan
retina sangat berat, seorang penderita diabetes dapat
menjadi buta permanen sekalipun dilakukan usaha pengobatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2004 melaporkan, 4,8 persen penduduk di seluruh dunia menjadi
buta akibat retinopati diabetik. Dalam urutan penyebab
kebutaan secara global, retinopati diabetik menempati
urutan ke-4 setelah katarak, glaukoma, dan degenerasi
makula. Diperkirakan bahwa jumlah penderita diabetes
di seluruh dunia akan meningkat dari 117 juta pada tahun 2000 menjadi 366 juta tahun 2030. Di Asia diramalkan diabetes akan menjadi ”epidemi”, disebabkan pola
makan masyarakat Asia yang tinggi karbohidrat dan
lemak disertai kurangnya berolahraga. Akibatnya, kebutaan akibat retinopati diabetik juga diperkirakan meningkat secara dramatis.
Data resmi jumlah penderita retinopati diabetik di Indonesia belum ada. Dalam Survei Kesehatan Rumah
Tangga Departemen Kesehatan RI tahun 1995, kelainan
ini belum didefinisikan dan masih dimasukkan ke dalam
”kebutaan lain-lain” sebanyak 28 persen. Data Poliklinik
Mata RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa retinopati diabetik
merupakan kasus terbanyak yang dilayani. Dari seluruh
kunjungan pasien Poliklinik Mata RSCM, jumlah kunjungan pasien dengan retinopati diabetik meningkat dari
2,4 persen tahun 2005 menjadi 3,9 persen tahun 2006.
Angka kejadian retinopati diabetik dipengaruhi tipe
diabetes melitus (DM) dan sudah berapa lama sebagai
diabetesi. Pada DM tipe I (insulin dependent atau juvenile DM ), yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pada
pankreas, umumnya pasien berusia muda (kurang dari
30 tahun), retinopati diabetik ditemukan pada 13 persen
kasus yang sudah menderita DM selama kurang dari 5
tahun, yang meningkat hingga 90 persen setelah DM
diderita lebih dari 10 tahun. Pada DM tipe 2 (non-insulin
dependent DM), yang disebabkan oleh resistennya berbagai organ tubuh terhadap insulin (biasanya menimpa
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usia 30 tahun atau lebih), retinopati diabetik ditemukan
pada 24-40 persen pasien penderita DM kurang dari 5 tahun, yang meningkat hingga 53-84 persen setelah menderita DM selama 15-20 tahun.

Penyebab Kebutaan
Secara klinis retinopati diabetik dibedakan atas non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR) dan proliverative
diabetic retinopathy (PDR). NPDR atau tahap awal yang
lebih ringan ditandai dengan kebocoran pembuluh darah, perdarahan retina, dilanjutkan dengan penutupan
kapiler darah retina. Dalam stadium ini terjadi kebocoran
protein, lemak atau sel-sel darah merah dari pembuluhpembuluh kapiler retina ke retina. Bila proses ini sampai
terjadi di makula yaitu bagian yang memiliki konsentrasi
tinggi sel-sel penglihatan maka akan menimbulkan gangguan pada ketajaman penglihatan. Retina menjadi kurang
suplai oksigen dan nutrisi dari darah. Terjadilah tahap lanjut, yaitu PDR, karena retina yang sudah pucat tersebut
bereaksi dengan membentuk pembuluh darah baru yang
abnormal (neovaskularisasi). Pembuluh darah ”liar” ini
merupakan ciri PDR dan bersifat rapuh serta mudah pecah
sehingga sewaktu-waktu dapat berdarah ke dalam badan
kaca yang mengisi rongga mata (perdarahan badan kaca
atau pendarahan vitreus), menyebabkan pasien mengeluh melihat floaters (bayangan benda-benda hitam melayang mengikuti pergerakan mata) atau mengeluh mendadak penglihatannya terhalang. Perubahannya yang
khas adalah adanya sejumlah bercak mirip kapas (multiple
cotton wool spots). Sering kali pasien retinopati diabetik
tidak mengalami tanda dan gejala sekalipun sudah dalam
tahap PDR yang berat sampai terjadi perdarahan badan
kaca.
Penyebab gangguan penglihatan lainnya pada retinopati
diabetik adalah bengkak atau menumpuknya cairan di
daerah pusat retina, yaitu makula, suatu kondisi yang disebut edema makula. Akibat edema makula, pasien mulai
mengalami kesulitan membaca/menulis, menonton TV,
atau mengenali muka orang.
Jaringan neovaskular yang terus bertumbuh pada PDR
juga dapat berpotensi menarik retina hingga terlepas
dan/atau robek. Ablasi retina pada retinopati diabetik ber-

akibat kebutaan dan umumnya sulit ditangani.
Prinsip utama dalam menangani retinopati diabetik
adalah pencegahan dengan deteksi dini sebelum terjadi gangguan penglihatan yang berat. Walaupun belum
mengeluh dan tanpa melihat berapa lama ia menderita
diabetes, seorang pasien harus dirujuk ke dokter mata untuk menjalani pemeriksaan mata awal (skrining). Apabila
retinopati diabetik sudah teridentifikasi, dilakukan manajemen sedini mungkin bagi penderita dengan melakukan
pemeriksaan mata secara berkala, minimal satu kali dalam
setahun. Dalam pemeriksaan, mata akan ditetes supaya
pupil menjadi lebar dan dokter mata dapat mengamati
retina secara saksama. Sebaiknya dilakukan untuk dokumentasi dengan foto fimdus , atau pencitraan lain yang
diperlukan.
Terapi utama pada retinopati diabetik adalah tindakan
fotokoagulasi laser pada retina. Tindakan laser bertujuan
menutup kebocoran pembuluh darah retina, mengurangi
edema makula, dan mencegah timbulnya rangsang untuk
pembentukan neovaskular. Secara umum, tindakan laser
pada retina yang dibarengi dengan manajemen diabetes
yang baik dapat mengurangi risiko buta hingga 90 persen.
Tindakan bedah vitrektomi, yaitu tindakan bedah mikro
yang bertujuan membersihkan perdarahan badan kaca,
membebaskan retina dari segala tarikan akibat pertumbuhan neovaskular dan mengaplikasikan sinar laser secara langsung di dalam bola mata. Pada kasus-kasus PDR,
vitrektomi dapat mencegah kehilangan penglihatan yang
lanjut. Penting untuk diketahui, sering kali segala tindakan tersebut tidak dapat mengembalikan penglihatan
yang sudah hilang. Kadang kala, segala tindakan tersebut
hanya dapat mencegah perburukan lebih lanjut.
Komplikasi diabetes, termasuk kebutaan, dapatlah dicegah dengan kontrol yang baik dan deteksi dini untuk
identifikasi penyakit dan terapi seawal mungkin.

dr. Kristiana Fransisca
Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia
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CERITA PASIEN

Ny. Elizabeth
Cek Rutin, Olahraga dan Berfikir Positif adalah
kunci hidup dengan Hemodialisis dan Diabetes

Menjadi seorang pasien gagal ginjal kronik dan
harus menjalani terapi hemodialisa tidak membuat
ibu Elizabeth Yanti Mong atau biasa dipanggil dengan
ibu Elizabeth patah semangat. Hal tersebut lah yang
menjadikan ibu berusia 73 tahun ini menjadi profile
patient of this month. Ibu Elizabeth memiliki kontrol
terhadap penyakit diabetes dan hipertensi yang cukup
baik walaupun harus menjalani terapi hemodialisis setiap seminggu dua kali.
Pada mulanya, Ibu Elizabeth mengaku memiliki riwayat hipertensi yang cukup parah saat usianya
39 tahun. Sejak saat itu, ibu yang memiliki 2 anak dan
3 cucu ini selalu rutin untuk memeriksakan diri ke dokter. “Dengan rutin chek up kesehatan ke dokter, akan
dapat membantu kita mengetahui kondisi penyakit
yang dihadapi” begitu pernyataan ibu Elizabeth. Selain
menjalankan rutinitas chek up kesehatan yang rutin,
ibu Elizabeth juga senantiasa menambah pengetahuan
tentang penyakit dari buku –buku yang dibacanya. Selain itu dirinnya juga melakukan olah raga yang teratur.
“Olah raga adalah hobi yang sangat saya sukai “ tutur
Ibu Elizabeth sambil tersenyum.
Setelah belasan tahun kondisi kesehatan ibu
Elizabeth cukup membaik. Tidak ada keluhan mengenai
penyakit hipertensi yang diderita. Namun Tuhan berkehendak lain, di usia 59 tahun Ibu Elizabeth dinyatakan
memiliki penyakit diabetes. “ saat itu saya kaget, lho..
kenapa ada diabetes , wah.. mungkin karena semenjak
datangnya cucu saya jadi lupa berolah raga nih..” ucap
ibu Elizabeth. Sejak saat itu ibu yang pernah aktif menjadi pengajar di sekolah minggu di salah satu gereja
di Jakarta ini harus mengurangi berat badannya yang
mulai berlebih. “Awalnya sulit untuk menjalani diet,
namun saya yakin kesulitan itu hanya sementara” Ujar
ibu Elizabeth dengan tersenyum. Rencana Tuhan memang tidak ada umatnya yang tahu, setelah dinyatakan

kondisi kesehatan ibu Elizabeth mulai membaik pada
usia 70 tahun ibu Elizabeth ternyata harus menjalani
cuci darah. “Saat itu saya sudah pasrah kepada Tuhan,
saya dan keluarga sudah berusaha yang terbaik namun
mungkin Tuhan ada kehendak lain”.
Masalah yang menimpa tidak membuat ibu
Elizabeth bersedih hati. Ibu yang senang membaca
ini menyatakan bahwa dibalik kesulitan yang tengah
dihadapinya Tuhan memiliki rencana yang lebih indah
nantinya. Ibu Elizabeth tetap pada pendiriannya untuk
tetap menjalani rutinitas check up kesehatan, tidak
berhenti mencari informasi mengenai penyakitnya,
menjalani terapi dan diet yang dianjurkan dan terus
berpikir positif. “Berpikir positif terhadap kehidupan
berarti memasrahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah
bentuk bersyukur yang paling indah” kata Ibu Elizabeth seraya kembali tersenyum. Ibu Elizabeth juga
menyatakan bahwa usia yang sudah tua serta dalam
kondisi sakit tidak membuatnya kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ibu Elizabeth tetap aktif
menjalankan arisan yang didirikannya dengan sesama
warga Solo yang tinggal di Jakarta. Dengan mengadakan arisan, ibu Elizabeth mengaku dapat saling bertukar informasi dengan sesama temannya serta saling
menghibur mengenai kondisi yang tengah dihadapi.
Selain itu dirinya juga masih meluangkan waktu untuk
berjalan – jalan dengan teman atau anggota keluarganya di setiap bulannya. “Bersama dengan keluarga
dan teman – teman yang mencintai saya adalah bentuk karunia Tuhan yang paling indah” ujar ibu Elizabeth
mengakhiri pembicaraan.
Nurfitria Farhana
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