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M
emperingati hari diabetes 
sedunia pada tanggal 14 
November, sangat diperlukan 

langkah nyata untuk mencegah 
peningkatan angka kasus diabetes. Hal 
ini dikarenakan diabetes yang tidak 
ditangani dengan baik akan memicu 
penyakit lainnya seperti gangguan  ginjal, 
jantung dan pembuluh darah. Rumah Sakit 
Universitas Indonesia (RSUI) sebagai 
rumah sakit pendidikan dan bagian dari 
sistem akademis menjadikan diabetes 
sebagai prioritas masalah yang harus 
diantisipasi dan ditanggulangi bersama. 

RSUI saat ini sedang mempersiapkan 
klinik terpadu untuk diabetes 
yang didukung oleh tenaga dokter 
subspesialis dan pemeriksaan 
penunjang, laboratorium, sehingga 
RSUI mampu memberikan pelayanan 
yang paripurna mulai dari pencegahan, 
pengobatan, hingga tata laksana 
komplikasi yang terkait dengan diabetes 
melitus. Tidak hanya itu, RSUI kini juga 
memanfaatkan pemantauan secara 
digital untuk memudahkan pasien 
maupun tenaga kesehatan  melakukan 
pemantauan status kesehatan 
penderita  diabetes, yaitu gula darah. 
Telemonitoring berbasis Artificial 
Intelligence atau disebut RSUI Telmon 
AI merupakan pemantauan digital 
berbasis aplikasi pada gawai (smart 
gadget) yang dapat digunakan  oleh 
pasien yang ingin memantau status 
kesehatannya, baik pasien yang 
melakukan perawatan berkala di RSUI 
maupun bukan pasien (orang sehat). 

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat 
menjadi bentuk partisipasi RSUI untuk 
mencegah dan menanggulangi kasus 
diabetes, khususnya di Kota Depok. RSUI 
siap melayani pasien diabetes melitus 
baik yang menggunakan BPJS Kesehatan, 
umum dan asuransi swasta. (ARW) 

Depok, 2 November 2022

sekapur sirih

S E K A P U R  S I R I H

dr. M. Arza Putra, Sp. BTKV, Subsp. JD (K)
Direktur Pelayanan Medik dan 

Keperawawan
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P
rof. Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-
KEMD., atau yang akrab disapa Prof. 
Pradana merupakan sosok dokter 

spesialis penyakit dalam yang mendalami 
subspesialis metabolik endokrin. Sosok 
dokter yang lahir di Jakarta, 19 April 1952 
ini memiliki 3 orang anak dan 6 cucu.  Hingga 
saat ini Prof. Pradana masih melakukan 
pengabdiannya di beberapa rumah sakit 
serta mengajar di FKUI.

Hampir 30 tahun beliau mendalami 
subspesialis bidang endokrin metabolik. 
Menurut beliau, bidang endokrin cukup 
luas, selama 30 tahun ini pun sudah banyak 
kemajuan baik secara teknologi, diagnosa 
maupun tata laksananya. Selain itu, jumlah 
pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 2 sangat 
meningkat setiap tahun, salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya aktivitas 
fisik serta asupan makanan tinggi kalori 
dan lemak. Beliau mengatakan, setelah 
menghadapi pandemi Covid 19, kita masih 
terus menghadapi pandemi diabetes, 
khususnya DM tipe 2. 

Prof. Pradana tentu sudah merasakan 
asam manis kehidupan. Sebagai seseorang 
yang bekerja di ranah profesional, beliau 
mengingatkan kita untuk selalu berpegang 
teguh pada panduan dan kode etik yang 
berlaku pada masing-masing profesi. Prinsip 
yang dipegang teguh oleh beliau hingga saat 
ini adalah ‘Terus menjaga nilai-nilai yang 
secara umum, seperti nilai kejujuran serta      
nilai kepercayaan. Sebagai umat beragama, 

selalu percaya bahwa segala sesuatu sudah 
ada yang mengatur.’

Sebagai seorang pakar bidang endokrin 
metabolik, beliau merupakan sosok dokter 
yang gigih dalam mencapai cita-citanya. 
Beliau memberikan inspirasi kepada kita 
semua bahwa setiap orang harus mempunyai 
mimpi yang jelas dan mengusahakan yang 
terbaik. Beliau membagikan kisahnya setelah 
lulus sarjana kedokteran. Beliau pernah 
bekerja di daerah Sumatera Selatan selama 
kurang lebih 5 tahun, setelah itu melanjutkan 
kembali spesialis dan subspesialisnya. 

30 Tahun Layani Pasien Diabetes 

ProfIL
Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD
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Setelah lulus, beliau kembali mengabdi 
bekerja di daerah Belitung lalu setelahnya 
baru berkarir di RSCM dan beberapa rumah 
sakit lainnya, termasuk di RSUI. Kegigihan 
beliau dalam berkontribusilah      yang 
kemudian akhirnya menjadikan beliau 
menjadi salah satu pakar dalam dunia 
endokrinologi di Indonesia. Perjalanan karir 
beliau sebagai dokter, pengajar, manajer 
Akademik dan Kemahasiswaan di FKUI, 
serta menjadi Ketua PERKENI (Perkumpulan 
Endokrinologi Indonesia).

Saat ini, beliau aktif pelayanan di 3 rumah 
sakit, termasuk di RSUI dan aktif mengajar 
di FKUI. Menurut beliau, dengan adanya 
kemudahan teknologi, beliau tidak lagi 
merasa kesulitan dalam membagi waktu 
antara menjadi dokter dan pengajar. Beliau 
melakukan pelayanan di RS pada pagi hari, 

siang hingga tengah sore sembari melakukan 
pembelajaran dengan sistem online, sehingga 
sore atau malam hari beliau sudah pulang ke 
rumah untuk berkumpul bersama keluarga.

Beliau memiliki harapan besar, terutama 
harapan beliau agar poliklinik diabetes 
terpadu di RSUI bisa berjalan dengan baik. 
Sebagai penutup, beliau berpesan kepada 
kita semua agar memiliki kepedulian tinggi 
terhadap kesehatan masing-masing karena 
masih banyak masyarakat yang belum 
tersadar akan pentingnya kesehatan, 
sehingga masih terpapar pada penyakit-
penyakit tidak menular. Dengan adanya 
RSUI, masyarakat diharapkan dapat 
memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan 
baik sebagai akses pelayanan kesehatan 
yang memadai dan mumpuni. (DVA)
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D
iabetes Melitus (DM) atau lebih 
sering dikenal sebagai penyakit 
kencing manis merupakan 
penyakit kronis yang perlu 

diwaspadai. Penyakit yang ditandai dengan 
kadar gula darah di atas batas normal ini 
menjadi 10 besar penyakit yang 
dapat menyebabkan kematian. 
Beragam komplikasi dapat 
terjadi di antaranya kebutaan, 
serangan jantung, stroke, gagal 
ginjal, dan kerusakan saraf. 
DM juga menjadi salah satu 
penyakit penyerta yang dapat 
memperburuk kondisi tubuh saat 
terinfeksi COVID-19.

Jumlah penderita DM terus meningkat setiap 
tahunnya. Menurut International Diabetes 
Foundation (IDF) 2021, di seluruh dunia, 
diperkirakan 537 juta orang dari rentang usia 
20-79 tahun mengalami diabetes. Indonesia 
sendiri menempati urutan ke-5 sebagai 
negara dengan jumlah penderita diabetes 

terbanyak di dunia, dengan perkiraan jumlah 
sekitar 19,5 juta jiwa. Angka ini diperkirakan 
akan naik menjadi 28,6 juta orang pada 
tahun 2045. Hal ini sejalan dengan jumlah 
pasien DM di RSUI yang meningkat sebanyak 
30,9% pada tahun 2022 dibanding tahun 

sebelumnya.

Menurut Prof. Dr. dr. Pradana 
Soewondo, Sp.PD-KEMD, 
naiknya jumlah pengidap 
diabetes ini dapat disebabkan 
banyak hal. “Masalahnya 

universal. Di satu sisi, dengan 
adanya kemajuan ekonomi dan 

peningkatan Gross Domestic Product 
(GDP), asupan makanan juga cenderung 

meningkat. Asupan yang meningkat 
terutama karbohidrat dan lemak dapat 
memicu terjadinya obesitas. Selain itu, 
dengan kemajuan teknologi seperti gadget 
dan transportasi, pekerjaan menjadi lebih 
mudah dan membuat aktivitas fisik menjadi 
berkurang”. Selain itu, bahan-bahan kimia 
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seperti pewarna, pengawet, dan pemanis 
buatan juga memengaruhi hadirnya diabetes.

Literasi kesehatan yang rendah juga 
menjadi penghalang dalam meningkatkan 
pengetahuan kesehatan pasien diabetes 
dan pasien penyakit kronis lainnya. Literasi 
yang rendah dikaitkan dengan 
penundaan diagnosis penyakit, 
rendahnya keterampilan 
perawatan diri, peningkatan 
penggunaan layanan darurat, 
peningkatan angka rawat 
inap, peningkatan kejadian 
berbagai penyakit, dan pada 
akhirnya meningkatkan risiko 
kematian. Masih rendahnya 
literasi diabetes masyarakat 
Indonesia diperkuat oleh hasil survei 
FKUI RSCM-Departemen Ilmu Penyakit 
Dalam Divisi Metabolik Endokrin yaitu 
satu dari delapan orang di Jakarta terkena 
diabetes, dan dua dari tiga orang yang 
terkena diabetes tersebut tidak mengetahui 
kalau dirinya terkena diabetes. Angka ini 
belum termasuk jumlah penderita pra-
diabetes, yang diperkirakan jumlahnya enam 
kali lebih banyak dari penderita diabetes. 

Penyakit DM dapat ditegakkan apabila 
kadar glukosa darah puasa (GDP) lebih dari 
126 mg/dL; atau glukosa darah 2 jam pasca 
pembebanan (GDPP) lebih 200 mg/dL; atau 
glukosa darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 
mg/dL. Pada penderita DM tipe 1, pankreas 
tidak dapat menghasilkan insulin. Sementara 
pada penderita DM tipe 2, insulin yang 
dihasilkan tubuh tidak mampu berfungsi. 
Diperkirakan 90% kasus diabetes di seluruh 
dunia merupakan DM tipe 2.

Faktor risiko DM dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan 
tidak dapat diubah. Faktor yang tidak 
dapat diubah antara lain riwayat keluarga 
dengan diabetes, ras, usia, dan jenis kelamin. 
Adapun faktor yang masih bisa diubah atau 
dimodifikasi adalah obesitas, kurangnya 
aktivitas fisik, tingginya kadar lemak dalam 

tubuh, pola makan yang tidak sehat 
(tinggi kalori), dan merokok.

Mulai dari Diri Sendiri hingga 
Komunitas

Dalam upaya pencegahan DM, 
peningkatan pemahaman dan 

upaya pencegahan terhadap pra-
diabetes dan diabetes menjadi 

sebuah keharusan. Pencegahan 
dapat dimulai dari menerapkan gaya 

hidup yang lebih sehat seperti menjaga 
pola makan sehat dan bergizi seimbang, 
melakukan aktivitas fisik secara rutin, 
menghindari diri dari rokok dan alkohol 
serta membangun komunitas pendukung 
yang solid.

Ada beberapa upaya pencegahan dan 
pengendalian penyakit DM tipe 2 yang 
telah dilakukan oleh pemerintah untuk 
masyarakat seperti Posbindu (Pos 
Pembinaan Terpadu), Pandu PTM (Pelayanan 
Terpadu Penyakit Tidak Menular) dan 
Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). 
GERMAS sendiri adalah sebuah gerakan 
sistematis yang dilakukan secara bersama 
oleh seluruh komponen bangsa dengan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk 
memasyaratkan budaya hidup sehat serta 
menanggalkan perilaku yang tidak sehat. 
Masyarakat dapat mendukung program 
Germas dengan perilaku CERDIK. CERDIK 
merupakan singkatan dari Cek kesehatan 
secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin 
aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori 
seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stres.

“Pemerintah kota Depok telah melakukan 
beberapa inovasi lain terkait pencegahan DM 
tipe 2 antara lain program GABUSPUCUNG 
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(Gerakan Bersama untuk Skrining 
Penyakit Utama Capaian Unggulan), 
program ini tidak hanya untuk penyakit 
diabetes tetapi semua penyakit tidak 
menular. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu 
pengukuran indeks massa tubuh (IMT), 
lingkar perut, tekanan darah, dan gula darah 
sewaktu,” ujar dr. Mary Liziawati, Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Depok. Selain itu 
beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah 
kota Depok telah melakukan pelatihan 
untuk industri rumah tangga yang sudah 
mendapatkan perizinan PIRT (Pangan 
Industri Rumah Tangga) tentang pemilihan 
bahan tambahan sesuai standar (gula, garam, 
lemak sesuai standar), pengolahan pangan, 
higiene dan sanitasi pangan serta kewajiban 
mencantumkan informasi nilai gizi dalam 
kemasan. Dengan adanya informasi nilai gizi 
diharapkan masyarakat dapat mengetahui 
kandungan makanan yang dikonsumsinya. 

Inovasi Masyarakat dalam Pengendalian 
dan Pencegahan DM

Dalam pengendalian dan pencegahan 
DM, masyarakat juga punya andil dalam 
berinovasi, contohnya pandemi COVID-19 
mengakibatkan masyarakat enggan 
memeriksakan kesehatannya ke fasilitas 
kesehatan. Puskesmas Pal 3, Kota Pontianak 
Kalimatan Barat menghadirkan inovasi Tape 
Ketan Mas (Temukan Penderita Kencing 
Manis dan Hipertensi di Masyarakat). 
Inovasi Tape Ketan Mas bekerja sama 
dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, 
ketua RT dan RW di Kelurahan Sungai Jawi 
dengan menggunakan metode snowball. 
Petugas mengunjungi rumah penderita 
berdasarkan laporan para kader. Alhasil, 
masyarakat berperan aktif memberikan 
informasi terkait keluarga atau tetangganya 
yang mengalami hipertensi dan DM. Selain 
melakukan kunjungan rumah, inovasi ini 
juga dilakukan dengan cara mengumpulkan 
warga atau kelompok masyarakat di 
wilayah tertentu berdasarkan jadwal untuk 
dilakukan pemeriksaan. 

Inovasi 
l a i n 
dilakukan 
oleh warga 
kota Solo 
b e r n a m a 
Windi Intan 
P e r m a t a s a r i , 
melalui produk 
Diacare. Munculnya 
inovasi ini berawal dari 
rasa empati Windi saat 
masih berkuliah di tahun 
2008. Ketika itu, Windi yang 
sedang menemui dosennya 
di rumah sakit melihat seorang 
pasien yang  menggunakan 
kantong plastik untuk menutupi 
luka di kakinya. Melihat hal tersebut, 
muncul keinginan Windi untuk 
membuat sebuah produk pengganti 
kantong plastik untuk menutupi luka 
tersebut. Ide tersebut baru direalisasikan 
dan diproses pada Maret 2020. Produk ini 
sendiri terdiri atas Diafil (Diacare Filter) 
dan Alas Foot Pad (AFP) yang merupakan 
pelindung bagian dalam yang dapat 
digunakan kembali dan dicuci ulang. 
Perawatan kaki yang baik dapat mencegah 
kejadian amputasi. Produk Diacare 
terpilih menjadi finalis TOP 150 Nasional 
Wismilak Diplomat Sukses Challenge 
tahun 2020 (DSC XI), 50 Besar Daerah 
Istimewa Yogyakarta, mengalahkan lebih 
15 ribu proposal yang diseleksi.

F O K U S
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Peran RSUI dalam Penanganan 
Diabetes Melitus

Di samping mendukung program yang 
telah diselenggarakan pemerintah, RSUI 
juga mengembangkan pelayanan untuk 
menangani diabetes di masyarakat. 
Mengutip wawancara dengan Prof. 
Pradana, “Dalam institusi rumah sakit, 
maka pencegahan dapat dibagi menjadi 
dua yaitu pencegahan sekunder dan 
tersier. Tersier misal jika sudah kena 
stroke maka tidak mengalami stroke 
berulang, sama halnya dengan penyakit 
DM”.

RSUI memiliki tenaga ahli yang mumpuni 
dan fasilitas yang cukup lengkap untuk 
menangani DM. Kedua hal tersebut 
diharapkan dapat memberikan 
pelayanan prima ke pasien. “Dalam satu 
atau dua kali kunjungan kebutuhan 
pasien DM dapat terpenuhi baik untuk 
ke dokter mata, dokter gizi dan lain-
lain serta dapat mengontrol gula darah 
sehingga mencegah komplikasi, itulah 
inti dari layanan terpadu”, tambah Prof. 
Pradana.

“Rumah Sakit Universitas Indonesia 
sebagai rumah sakit pendidikan 
dan anggota dari academic health 
system menganggap DM sebagai 
penyakit yang harus ditanggulangi 
bersama. RSUI memiliki spesialis yang 
kompeten bahkan guru besar di bidang 
endrokrinologi sehingga diharapkan 
dapat memberikan pelayanan prima 
dari pencegahan sampai tatalaksana 
komplikasi DM dengan adanya layanan 
diabetes terpadu”, ujar dr. Arza, Sp.BTKV 
sebagai Direktur Pelayanan Medik RSUI 
dalam sebuah wawancara dengan tim 
buletin RSUI. Layanan diabetes terpadu 
diharapkan mampu memberikan 
pelayanan dan perawatan pasien DM 
melalui kolaborasi multidisipliner. 
Kolaborasi ini terdiri atas para dokter 

F O K U S
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LAYANAN 
spesialis yang kompeten dalam bidangnya 
masing-masing, apoteker, ahli gizi, hingga 
perawat tersertifikasi perawatan luka 
diabetik. “RSUI juga sedang mengembangkan 
layanan Telmon AI yaitu layanan telemedicine 
agar pasien dapat melakukan monitoring gula 
darah harian di rumah dan akan tercatat 
secara otomatis dalam sistem di RSUI,” 
ujar dr. Arza. Adanya layanan diabetes 
terpadu diharapkan menjadi jawaban akan 
kebutuhan layanan bagi pasien dengan DM 
yang lebih baik lagi.

Dalam perjalanan penyakit DM, dapat terjadi 
penyulit/komplikasi akut dan menahun, 
namun bukan berarti proses komplikasi 
ini tidak dapat diminimalkan. 
Salah satu pasien yang 
melakukan kontrol 

rutin DM di RSUI membenarkan hal tersebut. 
“Saya rutin kontrol gula darah ke RSUI sejak 
3 tahun yang lalu, di sini dokter spesialisnya 
hebat, cukup lengkap dan pelayanannya 
ramah. Selama ini gula darah saya terkontrol, 
kalau naik memang saat kondisi sedang tidak 
fit. Walaupun saya ada gula, tapi karena 
support keluarga juga baik, saya rutin kontrol, 
selama ini saya dapat beraktivitas dengan 
biasa dan baik-baik saja.” Berdasarkan 
wawancara dengan Tn.J, kita dapat belajar 
bahwa sangat penting perilaku untuk 
mencegah timbulnya penyakit tidak menular 
seperti DM.  Jika sudah dalam kondisi DM, 
maka bukan tidak mungkin untuk tetap 

hidup berkualitas bersama DM. 
(DA, SNL, IGPJ, SW, BR) 

F O K U S
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Layanan Home Care 
Perawatan pasien di rumah selama 24 jam (sesuai dengan 
layanan yang dibutuhkan)

LAYANAN 

Home Health Care merupakan layanan 
kesehatan yang dilakukan oleh tim 

tenaga kesehatan berupa pemberian 
perawatan di rumah

Informasi dan Perjanjian

www.rs.ui.ac.id

Layanan Home Visit 
Perawatan kesehatan singkat (2-3 jam) meliputi perawatan 
bayi, anak, dewasa, ibu hamil, dan pasca melahirkan, serta 
pasien perlu pemantauan ketat

Jenis Pelayanan
Baby and Child Care

Maternity Care

Adult Care

Intensive Care

HOME HEALTH CARE (HHC)
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RSUI Raih Penghargaan Rumah Sakit 
Berprestasi Tingkat Kota Depok

Tim Kesehatan RSUI melakukan salah 
satu bentuk pengabdian masyarakat ke 

daerah Baduy, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 
05 Oktober 2022. Bentuk kegiatan tersebut 
berupa kegiatan pemeriksaan stunting 
sekaligus melakukan peresmian aplikasi 
telemedicine yang memiliki keunggulan di 
bidang telemonitoring berbasis Artificial 
Intelligence atau disebut RSUI Telmon AI 
yang berkolaborasi dengan PT UI Advisory, 
Fakultas Farmasi UI, PT Digital Sehat 
Indonesia, serta Data Scientist UI. Kegiatan 
tersebut disaksikan Menteri Kesehatan 

RSUI menerima penghargaan peringkat 
pertama sebagai rumah sakit berprestasi 

tingkat Kota Depok.  Penetapan ini 
tertuang pada Surat Keputusan Walikota 
Depok Nomor 440/475/Kpts/Dinkes/
Huk/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit 
Berprestasi tingkat Kota Depok tahun 
2022, setelah dilakukan penilaian oleh tim 
penilai rumah sakit  Kota Depok    dalam     

Pengentasan Stunting Baduy dan Peresmian 
RSUI Telemonitoring Kota Depok

K I L A S

rangka monitoring  dan evaluasi terpadu 
rumah sakit di Kota Depok Tahun 2022. 
Dr. dr. Astuti Giantini  selaku Direktur 
Utama  RSUI  menerima penghargaan 
yang diberikan langsung oleh Dr. K. 
H. Mohammad Idris, M.A selaku Wali 
Kota  Depok pada acara Hari Kesehatan 
Nasional di Alun-alun Kota Depok.  
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RI, Budi Sadikin. Aplikasi RSUI Telmon 
AI pertama kali diimplementasikan pada 
masyarakat Baduy dengan dilakukan 
pemantauan pemeriksaan kesehatan, mulai 
dari tele-obgyn USG, telekonsultasi, serta 
tele-antropometri melalui pemanfaatan 
teknologi komunikasi internet. Peluncuran 
RSUI Telmon AI merupakan salah satu bukti 
inovasi RSUI menjadi smart hospital. Aplikasi 
ini diharapkan dapat mengimplementasikan 
model penurunan stunting yang sesuai dan 
tepat sasaran, sehingga dapat merumuskan 
strategi peningkatan skala nasional untuk 
penanganan pelayanan kesehatan secara 
terpadu.

Tim Kementerian Kesehatan RI Menetapkan
RSUI sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama 

Pada tanggal 13 September 2022 Rumah 
Sakit Universitas Indonesia telah 

dilakukan visitasi dan verifikasi oleh Tim 
Kementerian Kesehatan RI. RSUI telah 
resmi ditetapkan sebagai rumah sakit 
pendidikan utama berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/1562/2022 
tentang Penetapan Rumah Sakit Universitas 
Indonesia Sebagai Rumah Sakit Pendidikan 
Utama untuk Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia. Proses visitasi dan 
verifikasi dilakukan dengan meninjau 
kelengkapan dokumen dan kesiapan fasilitas 
yang tersedia. Salah satu persyaratan 
untuk menjadi rumah sakit pendidikan 
utama adalah memiliki 12 pelayanan 
spesialis dan memiliki dosen pembimbing 

K I L A S

di masing-masing program studi. Dengan 
ditetapkannya RSUI sebagai Rumah Sakit 
Pendidikan Utama, diharapkan mampu 
mencapai pelayanan kedokteran yang 
berbasis bukti, tata laksana terapi terpadu, 
teknologi kedokteran yang tepat guna, hari 
rawat lebih pendek untuk penyakit yang 
sama, hasil pengobatan dan survival rate yang 
lebih baik, dan tersedianya konsultasi dari 
staf medis pendidikan selama 24 jam. 
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Selama paruh akhir tahun 2022, Rumah 
Sakit Universitas Indonesia berfokus 

pada persiapan akreditasi ISO 17025 untuk 
Laboratorium. Kegiatan persiapan akreditasi 
tersebut bertujuan untuk memenuhi 
standardisasi mutu pada pelayanan yang 
dilakukan oleh Laboratorium Terpadu RSUI. 
Tidak hanya pelayanan medis terhadap 
pasien, kegiatan pelayanan penelitian, 
seperti validasi alat hingga reagen yang 
digunakan untuk keperluan diagnostik, 
juga memerlukan standardisasi mutu yang 
terakreditasi. Persiapan kegiatan ISO 
tersebut dilakukan dengan membandingkan 

Rumah Sakit Universitas Indonesia 
berkomitmen dalam kesiapsiagaan 

dan tanggap darurat terhadap pasien. 
Teknik vertical rescue yang dilakukan untuk 
evakuasi pasien pun telah diterapkan oleh 
Tim Komando Bencana RSUI dari unit K3 
RSUI yang terlatih. Teknik evakuasi tersebut 
dilakukan sebagai alternatif terakhir bila 
sarana jalur evakuasi keadaan darurat di 
rumah sakit tidak dapat digunakan dalam 
proses evakuasi pasien. Pelatihan dan 
simulasi secara berkala pun kerap dilakukan 
oleh Tim Komando Bencana RSUI sebagai 
upaya untuk melatih kesiapsiagaan dan 
kesiapan prosedur serta peralatan tanggap 
darurat yang telah dimiliki. Pada momen Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 
Agustus lalu telah dilakukan simulasi teknik 
vertical rescue tersebut. Kegiatan simulasi 
dari Unit K3 RSUI bekerja sama dengan 
UPT K3L Universitas Indonesia. Simulasi 
dilakukan dari lantai 5 gedung rumah sakit 
menuju lantai dasar di area samping unit 
Radiologi dengan ketinggian kurang lebih 40 
meter.

Persiapan Kegiatan ISO Laboratorium pada 
Laboratorium Terpadu RSUI

K I L A S

RSUI Gelar Aksi Evakuasi Pasien dengan 
Teknik Vertical Rescue
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Pelatihan Keperawatan Intensif Komprehensif

K I L A S

prosedur pelayanan yang sudah dilakukan 
terhadap standar ISO, kemudian menilai 
apakah terdapat tahapan dalam suatu 
prosedur yang belum sesuai standar untuk 
bahan perbaikan. Saat ini, RSUI sudah 
menyelesaikan pengiriman dokumen untuk 
keperluan akreditasi. Visitasi surveyor dari 
pihak Komite Akreditasi Nasional (KAN) di 
RSUI dijadwalkan akan datang pada akhir 
Januari 2023.

Bidang keperawatan RSUI yang bekerja 
sama dengan Himpunan Perawat 

Critical Care Indonesia (HIPERCCI) telah 
menyelenggarakan Pelatihan Keperawatan 
Intensif Komprehensif (PKIK) pada tanggal 
20 Desember 2021 sampai dengan 12 Maret 

2022. Pelatihan ini terbatas untuk 25 
orang pendaftar. Pelatihan ini memberikan 
kesempatan peserta untuk mendapatkan 
Sertifikat Kompetensi Level Komprehensif/
Certified Comprehensive untuk Perawat ICU. 
Selama praktek klinik, peserta dibimbing 
oleh Ners dan Ners Spesialis yang kompeten. 
Sistem pembelajaran dengan metode diskusi 
dengan mengedepankan bukti-bukti ilmiah 
terkini dan Model Praktek Asuhan oleh 
Ners Professional (MPKP). Rasio pada 
lahan praktek klinik pelatihan komprehensif 
adalah 1 pasien 1 Ners. Keunggulan lainnya 
ialah dengan menggunakan alat kesehatan 
terdepan seperti CRRT, Invasive Monitoring 
for Cardiac Output, IABP, dan lain-lain. (EFM, 
ARW, DA)
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LAYANAN  diabetes terpadu

D
iabetes melitus (DM) adalah 
suatu penyakit metabolik yang 
disebabkan oleh terganggunya 

pengaturan kadar gula di dalam pembuluh 
darah. Gangguan tersebut berasal dari  
kurangnya produksi insulin oleh pankreas 
atau kurang sensitifnya tubuh terhadap 
insulin. Berdasarkan 
data World Health 
Organization (WHO), 
penderita DM 
meningkat dari 108 
juta jiwa menjadi 422 
juta jiwa pada tahun 
2014. Penderita 
diabetes lebih 
banyak meningkat 
pada negara dengan 
pendapatan rendah 
hingga sedang. Angka kematian akibat 
DM pun tercatat meningkat sekitar 
3% sejak tahun 2000 hingga 2019.

DM yang tidak terkontrol dapat 
menyebabkan banyak komplikasi, khususnya 
yang melibatkan pembuluh darah dan 

saraf. Komplikasi tersebut terjadi pada 
berbagai organ, mulai dari mata, ginjal, 
tungkai, jantung, hingga otak. Komplikasi 
ini umumnya tidak bergejala atau bergejala 
minimal sehingga sulit dideteksi jika tidak 
melakukan pemeriksaan secara berkala. 
Pencegahan komplikasi penting dilakukan 

agar penderita DM 
memiliki kualitas 
hidup yang baik. 
Hal tersebut 
dapat dilakukan 
dengan menjaga 
gula darah tetap 
normal melalui 
p e r u b a h a n 
gaya hidup. 
Perubahan yang 
dimaksud meliputi: 

pengaturan diet, olahraga teratur, 
penggunaan obat-obatan, serta pemeriksaan 
rutin pada organ-organ yang rentan 
terdampak penyakit DM. Oleh karena itu, 
penderita diabetes membutuhkan layanan 
yang terintegrasi untuk mempermudah 
pemeriksaan dan pengobatan.

S e p u t a r  r s u i

Oleh: dr. Assifa Swasti Anindita, M.A.R.S dan dr. Tannia Sembiring
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Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) 
memiliki layanan diabetes terpadu dengan 
konsep early diagnosis, early treatment 
one stop service bagi pasien DM. Layanan 
diabetes terpadu RSUI bertujuan untuk 
menjawab kebutuhan akan integrasi 
pemeriksaan dan pengobatan pasien DM. 
Tim layanan diabetes terpadu RSUI terdiri 
atas dokter spesialis endokrinologi, dokter 
spesialis saraf, dokter spesialis kulit, perawat 
yang tersertifikasi, ahli gizi, terapis, dan 
tenaga medis lainnya yang berpengalaman. 

Layanan diabetes terpadu RSUI 
menyediakan berbagai layanan, mulai 
dari skrining, pengobatan, perubahan 
gaya hidup, dan pemantauan DM secara 
simultan, serta pencegahan komplikasi. 
Jenis layanan yang disediakan antara lain:

1. Klinik Endokrinologi: salah satu cabang 
spesialistik dari ilmu penyakit dalam 
yang khusus melakukan pemeriksaan 
dan pengobatan yang berhubungan 
dengan gangguan sistem endokrin. 
Dengan berkonsultasi ke klinik 
endokrinologi, pasien DM diharapkan 
dapat selalu memantau kadar gula darah 
dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Klinik Saraf: Salah satu komplikasi 
dari DM adalah perubahan gejala pada 
sistem saraf, seperti kesemutan, baal, 
dan sensasi tersetrum. Gejala yang 
dimaksud dapat terjadi pada kaki, 
tangan, dan anggota tubuh lainnya 
termasuk saraf pusat. Komplikasi pada 
saraf dapat dicegah dan ditangani oleh 
dokter spesialis saraf. Penanganan 
gejala secara dini dapat membantu 

mencegah komplikasi yang lebih berat.

3. Klinik Mata: Keluhan yang sering 
terjadi pada pasien DM selain di sistem 
saraf adalah keluhan di mata pasien. 
Konsultasi dengan dokter spesialis mata 
dapat mencegah komplikasi di mata.

4. Klinik Gizi: Setiap pasien DM 
membutuhkan modifikasi gaya hidup, 
salah satunya adalah perubahan pola 
diet. Dalam mengubah pola diet, 
diperlukan konsultasi dengan spesialis 
gizi klinik agar kalori yang diperlukan 
pasien sesuai dengan kebutuhan.

5. Klinik Neurorestorasi: Klinik 
neurorestorasi bertujuan untuk 
mengembalikan kemampuan 
maksimal dan meningkatkan 
kemandirian pasien DM. Pada klinik 
ini, dokter saraf dan petugas terapis 
akan menangani hambatan gerak 
yang dikonsultasikan oleh pasien.

6. Klinik Luka dan Kaki Diabetes: Pasien 
dengan DM sangat rentan terhadap luka 
di kaki akibat dari komplikasi penyakitnya. 
Perawatan luka yang tepat dan 
menyeluruh dapat mencegah pasien DM 
jatuh pada komplikasi yang lebih berat.

RSUI terus berkomitmen untuk 
menyediakan layanan yang inovatif dan 
terjangkau. Layanan diabetes terpadu 
RSUI didesain untuk mengatasi masalah 
yang sering terlewat ketika menangani 
pasien DM. Layanan diabetes terpadu 
RSUI dapat diakses oleh pasien DM 
menggunakan BPJS Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan rujukan yang berlaku.

S e p u t a r  R S U I
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Open Heart Surgery adalah 
prosedur operasi jantung invasif 

dengan membuat sayatan di daerah 
dada untuk membuka tulang rusuk dan 
mengakses jantung secara langsung. 
Open Heart Surgery merupakan 
metode yang paling awal digunakan 
untuk menangani kasus penyakit 
jantung. Meski demikian, saat ini 
metode tersebut hanya digunakan 
untuk kondisi jantung tertentu, seperti 
pengangkatan tumor/keganasan 
pada jantung dan penyakit bawaan 
jantung pada anak, aneurisma, atau 
kondisi lainnya. Open Heart Surgery 
dapat dilakukan pada seluruh usia, 
dengan mempertimbangkan penyakit 
penyerta dan risiko komplikasi. Ketika 
pasien menjalani tindakan Open Heart 
Surgery, fungsi pernapasan dan aliran 
darah akan digantikan oleh mesin 
khusus, yaitu mesin paru jantung. 
Setelah operasi selesai, jantung dapat 
berdetak kembali dan berfungsi 
dengan normal. 

Di Rumah Sakit Unversitas Indonesia 
(RSUI), sebelum memutuskan untuk 
melakukan tindakan Open Heart 
Surgery, dokter akan melakukan 
pemeriksaan menyeluruh untuk 
menilai kondisi dan menetapkan 
indikasi. Selain menilai gejala dan 
melakukan pemeriksaan fisik, pasien 
juga akan diberikan pemeriksaan 
penunjang seperti ekokardiografi, 
Transesophageal ultrasound (TEE), CT 
Scan jantung dan/atau MRI jantung 
untuk mendapatkan gambaran jantung 
yang optimal. Jika pasien memiliki 

LAYANAN open heart surgery

indikasi, maka persiapan Open Heart Surgery akan 
dilakukan. Persiapan tersebut meliputi konsultasi ke 
dokter spesialis lain untuk mencari risiko penyakit 
lainnya, pencegahan infeksi, dan      pemantauan yang 
berkaitan dengan tindakan pembiusan. 

Seperti tindakan operasi lainnya, Open Heart Surgery 
tentunya memiliki beberapa komplikasi di antaranya 
perdarahan, alergi, infeksi, dan kerusakan organ 
sekitar. Masyarakat juga sering mengaitkan prosedur 
Open Heart Surgery dengan kematian. Studi terbaru 
menunjukkan bahwa angka kematian akibat tindakan 

Oleh: dr. Assifa Swasti Anindita, M.A.R.S dan dr. Tannia Sembiring
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Open Heart Surgery adalah sekitar 1–4% di 
mana angka tersebut mengalami penurunan 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
Salah satu faktor yang penting dalam 
keberhasilan tindakan Open Heart Surgery 
adalah kerja sama yang baik antara teknologi 
dan tim multidisiplin. 

Untuk meningkatkan pelayanan, RSUI 
membuka layanan Open Heart Surgery 
sebagai kontribusi dalam menangani 
kasus jantung yang kompleks dan variatif. 
Pada tanggal 3 September 2022, RSUI 
melakukan tindakan open heart surgery 
yang pertama. Tindakan tersebut dilakukan 
untuk mengambil tumor jantung pada pasien 
yang berusia 60 tahun. Layanan Open Heart 
Surgery RSUI didukung dengan fasilitas 

RSUI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terdepan 
dan mudah diakses oleh masyarakat. Tindakan Open Heart 
Surgery di RSUI dapat dilayani menggunakan jaminan BPJS 

Kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang. “

yang lengkap, salah satunya teknologi mesin 
paru jantung terbaru dan tim kesehatan 
multidisiplin yang kompeten. Open heart 
surgery dilaksanakan di ruang operasi yang 
steril untuk menekan risiko infeksi. 

Tim layanan 0pen Heart Surgery RSUI terdiri 
dari

• Dokter spesialis bedah toraks-
kardiovaskuler, 

• Dokter spesialis jantung, 

• Dokter spesialis anestesi, 

• Ahli perfusionis sebagai operator 
cardiopulmonary bypass, 

• Perawat, dan dokter spesialis lainnya 
sesuai dengan komorbiditas atau 
penyakit penyerta yang dimiliki pasien.



BICARA
SEHAT

EDISI
des
2022

22 S e p u t a r  r s u i

  LAYANAN 
SPORTs and wellness center rsui 

Oleh: dr. Assifa Swasti Anindita, M.A.R.S dan dr. Tannia Sembiring

menyusun rencana latihan fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan, kemampuan, dan terapi 
yang tepat saat cedera sangat penting untuk 
menunjang kesehatan fisik individu.

Sebagai bentuk komitmen untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
berkaitan dengan wellness, Rumah Sakit 
Universitas Indonesia (RSUI) menyediakan 
layanan Sports and Wellness Center. Layanan 
tersebut bertujuan untuk memberikan 
informasi dan sarana konsultasi khusus untuk 
aktivitas fisik. Selain memberikan layanan 
yang berhubungan dengan manajemen 
cedera, Sports and Wellness Center RSUI juga 
menyediakan layanan untuk membantu 
transisi ke hidup yang lebih aktif. Layanan 
yang dimaksud adalah asesmen tingkat 
kebugaran (Fitness Level Examination), 
program penurunan berat badan, kebugaran 
di tempat kerja, dan pendampingan aktivitas 
fisik untuk kondisi tertentu.

Selain dapat dikunjungi oleh atlet atau orang 
dengan kondisi medis tertentu, Sports and 

Wellness Center RSUI pun dapat dikunjungi 
oleh masyarakat umum yang ingin 

berkonsultasi terkait      
aktivitas fisik, 

Istilah wellness didefinisikan oleh World 
Health Organization (WHO) sebagai tingkat 
kesehatan yang optimal. Wellness atau ‘afiat’ 
sering dikaitkan dengan konsep kesehatan 
holistik yang      meliputi kesehatan fisik, 
mental, dan spiritual. Kesehatan fisik 
(physical wellness) mencakup rasa butuh 
terhadap aktivitas fisik, makanan bergizi, 
dan istirahat sebagai langkah preventif 
mencegah sakit atau cedera lainnya. 
Aktivitas fisik merupakan komponen 
penting dalam menjaga kesehatan dan 
kebugaran. Meskipun demikian, latihan fisik 
dengan metode yang tidak tepat, intensitas 
yang terlalu tinggi, dan beban yang terlalu 
berat justru dapat memperburuk kondisi 
tubuh hingga menyebabkan cedera. Jika 
tidak ditangani dengan baik, cedera justru 
dapat menghambat kita dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, 
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latihan fisik, olahraga, dan kebugaran. 
Layanan Sports and Wellness Center RSUI 
dapat diakses menggunakan BPJS Kesehatan 
dan beberapa penjamin swasta non-BPJS.

Berikut Daftar Layanan Sports and Wellness 
Center RSUI:
1.	 Konsultasi

Layanan konsultasi dilakukan bersama 
dengan ahli kedokteran olahraga dan 
ortopedi.

2.	 Tindakan Terapi Operatif
RSUI menyediakan layanan tindakan 
minimally-invasive untuk mengatasi 
cedera pada tulang, otot, dan sendi. 
Tindakan tersebut dilakukan untuk 
meminimalisasi efek samping dan 
menurunkan waktu penyembuhan. 
Tindakan yang akan dilakukan meliputi 
arthroscopy, rekonstruksi, dan endoskopi 
tulang belakang. Tahapan tindakan yang 
dilakukan sebagai berikut:
1.	 ACL reconstruction
2.	 Meniscus preservation
3.	 Rotator cuff repair
4.	 Shoulder instability
5.	 Joint arthroscopy surgery
6.	 Knee arthroscopy
7.	 Shoulder arthroscopy
8.	 Hip arthroscopy
9.	 Small joint arthroscopy
10.	Spine endoscopy

3.	 Manajemen Cedera
Cedera merupakan hal yang tidak diing-
inkan, namun pada kondisi tertentu, 
cedera tidak dapat dihindari. Cedera 
yang tidak ditangani dengan maksimal 
dapat menghambat penyembuhan dan 

menurunkan progres latihan yang telah 
diraih. RSUI memiliki program yang ber-
tujuan untuk menangani cedera dengan 
optimal dan mengembalikan kekuatan 
otot untuk beraktivitas. Program terse-
but di antaranya adalah program sports 
injury management dan program sport re-
covery.          

4.	 Konsultasi Hidup Sehat
Layanan konsultasi hidup sehat ber-
tujuan untuk membantu masyarakat 
menjalani latihan fisik sesuai kebutuhan 
untuk meningkatkan kekuatan, kecepa-
tan, koordinasi, dan performa aktivitas 
fisik. Program tersebut dapat dilakukan 
baik oleh orang dengan kondisi tertentu 
maupun masyarakat sehat yang ingin 
meningkatkan kebugarannya. Program 
yang kami layani antara lain:
1.	 Exercise for Medical Problem & Special 

Population
2.	 Sports and Exercise in Patient Care
3.	 Fitness Level Examination
4.	 Slim & Weight Loss Program
5.	 Exercise for Wellness
6.	 Wellness at The Workplace
7.	 Training and Competition Health Care
8.	 Sports Talent’s Scouting Analysis

Layanan Sports and Wellness Center RSUI 
dilakukan oleh tim yang terdiri atas dokter 
spesialis dan perawat yang terlatih serta ber-
pengalaman di bidang kedokteran olahraga. 
RSUI berkomitmen untuk menjadikan Sports 
and Wellness Center sebagai pusat rujukan 
masalah kesehatan olahraga dan kebugaran 
terbaik di Indonesia.
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Diabetes merupakan penyakit sistemik 
yang mengakibatkan penurunan 
daya tahan tubuh sehingga terjadi 

peningkatan risiko infeksi dan komplikasi, 
salah satunya adalah pneumonia. Pneumonia 
merupakan radang paru akibat infeksi kuman 
seperti bakteri dan virus. Komplikasi ini dapat 
dicegah dan ditangani dengan cara menjaga 
kadar gula darah tetap normal, menjaga 
kebersihan tubuh, menjaga berat badan 
ideal, melakukan vaksinasi, dan konsisten 
beraktivitas fisik seperti olahraga.

Mengapa Penderita Diabetes Mengalami 
Penurunan Daya Tahan Tubuh?
Diabetes terjadi akibat gangguan fungsi 
insulin pankreas untuk menjaga kadar gula 
darah. Insulin pada kondisi sehat diproduksi 
pankreas dan berfungsi untuk mengantarkan 
gula dalam darah ke dalam sel sehingga 
sel mendapatkan energi untuk melakukan 
metabolisme. Kegagalan fungsi insulin atau 
kerusakan pankreas dapat terjadi akibat 
akumulasi lemak t u b u h 
b e r l e b i h , 
misalnya 
p a d a 
o r a n g 

obesitas. Hal tersebut mengakibatkan 
hiperglikemia, yaitu kadar gula darah tinggi. 
Kondisi ini berbahaya bagi tubuh karena gula 
darah tinggi mengakibatkan proses radang 
khususnya di sel lapisan pembuluh darah.

Proses radang yang dipicu oleh kadar gula 
yang tinggi dapat terjadi di seluruh tubuh, 
termasuk pada pembuluh darah kecil organ 
vital seperti paru, sistem saraf, mata, ginjal, 
serta jari-jari tangan dan kaki. Proses radang 
yang berlebihan tersebut mengakibatkan 
ketahanan sel menurun sehingga 
perlindungan terhadap kuman berkurang. 
Oleh karena itu, peradangan berlebihan 
mengakibatkan sel daya tahan tubuh tidak 
berfungsi normal; alih-alih melindungi, 
sel tersebut justru mengakibatkan proses 
kerusakan di dalam tubuh. Akibatnya, 
penderita diabetes terutama dengan kadar 
gula darah tinggi dan tidak terkontrol rentan 
mengalami infeksi yang dapat ditularkan 
dari lingkungan sekitar.

Apa Saja Dampak Merugikan Pneumonia 
bagi Penderita Diabetes?

Radang paru akibat pneumonia 
mengakibatkan gangguan pada alveolus. 

Alveolus adalah tempat berlangsungnya 
pertukaran udara lingkungan dengan 
udara di dalam saluran napas. 

Kerusakan alveolus seorang penderita 
diabetes yang mengalami pneumonia 
akan mengalami kematian sel 

sehingga terjadi produksi dahak 

i n f o  S E H A T

Oleh: dr. Irandi Putra Pratomo, Ph.D., Sp.P(K), FAPSR

waspada,  pneumonia  mengintai
penderita diabetes
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yang berlebihan dan pembengkakan paru, 
sehingga area dan efektivitas pertukaran 
udara semakin berkurang. Bila infeksi tidak 
ditangani, dahak yang terus berkumpul 
meningkatkan radang dan pertumbuhan 
kuman sehingga berisiko sepsis, yaitu reaksi 
radang berlebihan akibat infeksi yang 
melibatkan seluruh organ tubuh. Hal ini 
menjelaskan mengapa penderita pneumonia 
dapat mengalami sesak napas, batuk 
berdahak, demam, penurunan kesadaran, 
dan bahkan kematian.

Seorang penderita diabetes memiliki 
risiko mengalami pneumonia 1,5 hingga 
1,7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 
bukan penderita diabetes. Beberapa faktor 
seorang penderita diabetes memiliki risiko 
tinggi mengalami pneumonia adalah: 
jenis kelamin laki-laki, usia 75 tahun atau 
lebih, indeks massa tubuh di atas 25 kg/
m2, kadar Hba1c 9% atau lebih, terdapat 
gangguan fungsi ginjal, terdapat penyakit 
paru obstruktif kronik, terdapat hipertensi, 
terdapat penyakit jantung koroner, terdapat 
kanker, dan berada pada tahap diabetes yang 
membutuhkan insulin. 

Risiko seorang penderita diabetes untuk 
dirawat karena pneumonia meningkat bila 
terdapat komplikasi diabetes yang diderita 
dan memiliki riwayat kadar gula darah 
sangat tinggi, hingga terjadi peningkatan 
kadar asam tubuh atau ketoasidosis. Selain 
itu, penderita diabetes dengan pneumonia 
memiliki risiko kematian lebih tinggi 
dibandingkan penderita pneumonia yang 
tidak mengalami diabetes. Faktor-faktor 
yang meningkatkan risiko kematian akibat 
pneumonia pada penderita diabetes adalah: 
tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg, 
jumlah penyakit penyerta/komorbiditas 
yang diderita, jumlah komplikasi diabetes 
yang diderita, kadar CRP di atas 100 mg/L, 
rasio sel darah putih netrofil dengan limfosit 
lebih dari 20 atau lebih, kadar enzim BNP 
5000 pg/mL atau lebih, dan kadar laktat 
serum 1,7 mmol/L atau lebih.

Bagaimana Cara Mencegah, Mengetahui, 
dan Menangani Pneumonia pada Penderita 
Diabetes?
Pencegahan komplikasi diabetes dan 
pengendalian komorbiditas, salah 
satunya melalui vaksinasi. Vaksinasi yang 
direkomendasikan pada penderita diabetes 
untuk mencegah pneumonia adalah vaksin 
pneumokokus dan vaksin influenza. Di 
samping itu, langkah preventif yang tak 
kalah penting untuk mencegah diabetes, di 
antaranya dengan menjaga berat badan ideal 
dan konsisten beraktivitas fisik.

Tanda-tanda pneumonia pada penderita 
diabetes yaitu sesak napas, batuk berdahak, 
demam, dan penurunan kesadaran. Apabila 
terdapat tanda-tanda tersebut dan terdapat 
keluhan yang semakin memburuk, bawa 
pasien ke instalasi gawat darurat untuk 
mendapatkan pertolongan dan pengobatan 
dengan segera. Pencegahan pneumonia 
dapat dilakukan dengan melakukan pola 
hidup bersih dan sehat, rutin kontrol 
penyakit untuk penderita diabetes, dan jaga 
kesehatan paru Anda. Salam sehat.

i n f o  S E H A T
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Apakah seorang anak bisa mengidap 
Diabetes? 

Jawabannya bisa. Anak juga dapat 
mengalami penyakit Diabetes Melitus (DM), 
baik tipe-1 maupun tipe-2. Sebagian besar 
DM pada anak adalah DM tipe-1, namun 
akhir-akhir ini prevalensi DM tipe-2 pada 
anak meningkat. Insidens DM tipe-1 sangat 
bervariasi, Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) mencatat terdapat 1.021 kasus DM 
tipe-1 di Indonesia hingga tahun 2014. 
Puncak kejadian DM tipe-1 terjadi pada anak 
usia 5–6 tahun dan usia 11 tahun, sedangkan 
lebih dari 50% kasus penderita 
baru DM tipe-1 terjadi 
pada usia di atas 20 tahun. 
Berbeda dengan DM tipe-
2, gangguan metabolisme 
glukosa yang ditandai 
dengan hiperglikemia 
kronik pada DM tipe-
1 disebabkan oleh 
kerusakan sel beta 
pankreas melalui proses 
autoimun atau idiopatik 
sehingga produksi 
insulin berkurang hingga 
terhenti. Selain faktor 
genetik, faktor risiko DM 
tipe-1 ini dapat dipicu 
oleh faktor lingkungan, 
seperti infeksi virus, toksin, 
dan lain-lain. 

Penderita DM tipe-1 
memiliki perjalanan klinis 
yang akut berupa poliuria 

(sering kencing), polidipsi (sering haus), 
mengompol malam hari, beser, penurunan 
berat badan yang cepat dalam 2–6 minggu, 
polifagia (sering lapar) dan sering lemas atau 
lesu. Komplikasi yang dapat timbul dalam 
jangka waktu panjang antara lain gangguan 
penglihatan, mati rasa pada tangan dan 
kaki, luka yang sulit sembuh, dan gagal 
ginjal. Sebagian anak dengan DM tipe-1 
dapat timbul komplikasi akut yang berat 
yang disebut ketoasidosis. Anak mengalami 
penurunan kesadaran, dehidrasi, mual dan 
muntah, sesak napas akibat kadar gula yang 

sangat tinggi disertai dengan 
peningkatan keton dan 
asam pada darah. Kejadian 

ini merupakan komplikasi 
yang berat dan perlu 
penanganan cepat di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

Diabetes Melitus tidak 
dapat disembuhkan, 
namun penderita 
DM dapat memiliki 
kualitas hidup yang 
optimal dengan 

pengontrolan gula 
darah dan metabolik 
yang tepat. Prinsip 
pengelolaan penderita 
DM tipe-1 pada anak 
terdiri dari insulin, 
pengaturan makan, 
aktivitas dan latihan 
fisik, pemantauan gula 

I N F O  S E H A T

Oleh: dr. Annisa Rahmania Yulman, Sp.A

mengenal  diabetes melitus
tipe 1 pada  anak
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tipe 1 pada  anak

darah mandiri, serta kontrol metabolik. 
Penggunaan insulin pada DM tipe-1 adalah 
keharusan karena tubuh penderita memiliki 
kadar insulin yang sangat rendah. Pemberian 
insulin disesuaikan dengan kadar gula darah 
dan jumlah kalori yang dibutuhkan anak. 

Pengaturan makan pada penderita DM tipe-1 
bertujuan untuk kontrol metabolik yang baik 
tanpa mengabaikan kalori yang dibutuhkan 
anak untuk pertumbuhan, pubertas maupun 
aktivitas sehari-hari. Pengaturan yang 
baik dapat mencegah anak obesitas dan 
timbulnya hipoglikemia (kekurangan kadar 
gula darah). Pengaturan makan dilakukan 
dengan mengitung jumlah karbohidrat 
harian sekitar 50–60% total kalori, protein 
sekitar 10–15% dan l e m a k 
sekitar 30%. Karbohidrat sangat 
berpengaruh terhadap 
glukosa darah. Jenis 
karbohidrat yang 
baik adalah 
yang memiliki 
serat tinggi dan 
memiliki indeks 
glikemik yang 
rendah seperti 
golongan buah-
buahan, sayur-
sayuran, serta 
sereal. 

Selain itu, aktivitas f i s i k , 
latihan fisik, dan olahraga 
sebaiknya menjadi rutinitas 

setiap individu, baik anak maupun dewasa, 
dengan DM maupun tidak. Latihan fisik 
bagi penderita DM tipe-1 dapat membantu 
menurunkan gula darah, menimbulkan 
perasan “sehat” atau “fit”, serta meningkatkan 
sensitivitas terhadap insulin sehingga dapat 
menurunkan kebutuhan insulin harian. 
Pemantauan kadar gula darah mandiri dan 
kontrol metabolik bertujuan agar anak 
dengan diabetes mampu mengelola penyakit 
ini secara mandiri. Banyak penelitian yang 
memperlihatkan pemantauan gula darah 
secara mandiri berhubungan dengan 
kontrol gula dan metabolik yang baik serta 
menurunkan kejadian komplikasi.  

Penatalaksanaan DM harus dilakukan 
secara multidisiplin, maka sebaiknya 
penderita DM tipe-1 berkonsultasi terlebih 
dahulu ke dokter spesialis anak sebelum 
dilakukan tata laksana secara komprehensif. 
Kolaborasi tim dokter pada bidang yang 
terkait, seperti kedokteran olahraga dan 
gizi klinik untuk mengontrol gula darah dan 
mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. 
Hal itu dapat dilakukan melalui pemberian 
terapi farmakologis, pengaturan aktivitas 
fisik, dan latihan fisik yang sesuai, serta 
pengaturan diet seimbang dengan tetap 
mengoptimalkan proses tumbuh kembang 
pada anak. Walaupun DM memiliki dampak 
yang kronis, tetapi anak dapat menjalani 
hidup dengan kualitas yang optimal dengan 
kontrol glikemik yang baik dan pemantauan 

secara berkala oleh keluarga 
serta tim dokter yang 

menangani. Bila anak 
Anda memiliki gejala 

dan tanda seperti 
di atas, jangan 

ragu untuk 
membawa anak 
Anda ke dokter 
spesialis anak 
di RS UI. 

I N F O  s e h a t
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DIABETIC FOOT SELF-CARE
HIDUP BERKUALITAS DENGAN DIABETES, SIAPA TAKUT!

Oleh: Ns. I Gusti Jayanti, S.Kep

P
enyandang diabates melitus (DM) 
memiliki beberapa risiko komplikasi 
penyakit, salah satunya adalah 
ulkus diabetikum. Ulkus diabetikum 

adalah luka terbuka berupa borok yang 
muncul pada bagian bawah kaki penderita 
diabetes melitus. Kenapa hal tersebut dapat 
terjadi?
Beberapa literatur menyebutkan sekitar 
60% penyandang DM mengalami neuropati 
atau kerusakan saraf yang mengakibatkan 
penyandang DM mengalami penurunan 
kemampuan merasakan sensasi nyeri. 
Penurunan tersebut menyebabkan sinyal 
alami tubuh terhadap cedera, trauma, 
atau luka akan berkurang, sehingga kaki 
berisiko infeksi tanpa disadari. Jika tidak 
diberikan perawatan dengan baik, maka 
dapat berujung dengan amputasi. Berikut ini 
merupakan 8 tips perawatan kaki diabetes 
yang bisa dilakukan mandiri di rumah:

1. Cek Pulsasi dan Sensasi

Cek pulsasi adalah pengecekan nadi yang 
ada pada punggung kaki. Jika berdenyut 

maka dapat dikatakan kaki dalam kondisi 
baik. Sedangkan cek sensasi atau sentuhan 
dapat dilakukan dengan menekan telapak 
kaki menggunakan benda tumpul. Sama 
seperti cek nadi atau pulsasi, jika kita dapat 
merasakan sensasi benda yang digunakan 
untuk menekan, maka dapat disimpulkan 
kaki dalam keadaan baik.

2. Pemeriksaan Kaki

Penyandang DM berisiko tinggi menderita 
kerusakan saraf yang ditandai dengan 

hilangnya sensasi nyeri tanpa disadari, 
maka wajib bagi penyandang DM untuk 
mengecek kondisi kaki secara berkala. Hal 
yang perlu diperhatikan, antara lain: adanya 
luka, goresan, peradangan atau kemerahan, 
bengkak, lepuhan atau kalus pada kaki. 

3. Membersihkan Kaki

Bersihkan kaki dengan air hangat dan 
sabun yang mengandung pelembab tinggi. 

Melansir IDWF Guidelines on the Prevention 
and Management of Diabetic Foot Disease, 
suhu air terbaik untuk membersihkan kaki 
adalah di bawah 37 derajat Celcius, suhu 
yang biasa kita sebut dengan istilah “suam-
suam kuku”. Setelah dibersihkan, gunakan 
lotion atau petroleum jelly untuk menjaga 
kaki tetap lembab.



29

BICARA
SEHAT

EDISI
Des
2022

I N F O  S E H A T

4. Gunakan Alas Kaki dan Kaos 
Kaki di dalam dan luar Rumah

Penyandang DM acap kali diharuskan 
menghindari bertelanjang kaki, baik di 

dalam maupun di luar rumah. Tujuannya 
adalah untuk menghindari diri dari luka atau 
terkena benda kecil. Sepatu yang dianjurkan 
adalah sepatu yang dapat menutup semua 
permukaan kaki dan gunakan kaus kaki yang 
nyaman. Beberapa tips bagi penyandang 
DM untuk memilih kaus kaki yang tepat, 
yaitu: gunakan kaus kaki yang terbuat dari 
bahan katun, wol, atau perpaduan keduanya; 
hindari penggunaan kaus kaki dengan 
permukaan yang kasar atau berbahan nilon, 
serta gunakan kaus kaki yang berwarna 
terang agar mudah diketahui jika terdapat 
luka di kaki. 

5. Pilihlah Alas Kaki yang Tepat

National Center for Biotechnology 
Information memaparkan beberapa 

anjuran yang kerap digunakan untuk 
pemilihan alas kaki atau sepatu, di antaranya: 
gunakan sepatu dengan panjang 1-2 cm lebih 
panjang dari ukuran kaki; jangan gunakan 
sepatu dengan hak terlalu tinggi atau terlalu 
rendah (cenderung alas sangat datar); sepatu 
menutup kaki dan tumit; sepatu dengan 
sol yang empuk; bagian dalam sepatu yang 
lembut; serta pilihlah sepatu yang bertali 
daripada sejenis pantofel karena akan 
memberikan fleksibilitas yang lebih baik.

6. Gunting Kuku dengan Benar

Gunting kuku secara sejajar dan hindari 
menggunting kuku terlalu dalam. 

Sebaiknya menggunting kuku dilakukan 
setelah mandi sehingga kuku tidak keras 
dan lebih mudah digunting. Jangan 
memotong kalus atau kutikula karena dapat 
mengakibatkan luka yang menyebabkan 
infeksi jika digunting dengan cara yang tidak 
tepat.

7. Tetap Beraktivitas

Penyandang DM dapat tetap beraktivitas 
secara aktif. Dalam beberapa literatur 

dianjurkan bagi penyandang DM berolahraga 
minimal 30 menit setiap hari. Beberapa 
kegiatan yang dapat dilakukan misalnya 
berjalan santai, bersepeda, dan senam kaki 
diabetes. 

8. Kontrol Infeksi

Pengontrolan gula darah adalah 
sebuah kunci untuk mencegah dan 

mengendalikan infeksi. Jika kadar gula darah 
tetap dijaga dalam batas normal, maka risiko 
mengalami masalah kaki diabetes akan 
berkurang. Cara mengendalikan infeksi 
lainnya adalah dengan menghentikan 
kebiasaan merokok. Rokok mengandung 
berbagai kandungan zat aktif yang dapat 
mencederai pembuluh darah, sehingga 
mengakibatkan masalah kaki diabetes. 
Jika terdapat kalus atau masalah di kulit 
kaki, maka perawatannya harus dilakukan 
di bawah pengawasan petugas kesehatan 
untuk menghindari luka di kaki.

Itulah beberapa cara sederhana dalam 
melakukan perawatan kaki secara mandiri di 
rumah bagi penderita diabetes. Jika terdapat 
hal yang ingin ditanyakan, dapat berkunjung 
ke poli perawatan luka RSUI. Yuk, sayangi 
kakimu dengan melakukan perawatan kaki 
diabetes setiap hari.
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Diabetes melitus atau yang dikenal 
dengan kencing manis atau penyakit 
gula merupakan suatu gangguan 

metabolisme kronis multi-etiologi yang 
ditandai dengan tingginya kadar gula 
darah. Penyakit ini juga disertai dengan 
gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, 
dan protein sebagai akibat insufisiensi 
fungsi insulin. Penyakit Diabetes Melitus 
telah menjadi masalah kesehatan di dunia, 
dengan prevalensi dan insidensi yang 
terus meningkat, terutama di negara 
yang berkembang dan negara yang telah 
memasuki budaya industrialisasi. 

Diabetes adalah salah satu penyebab 
utama kematian di dunia dan kematian 
tersebut akibat komplikasi dari diabetes. 
Diabetes dikategorikan menjadi tipe 1 dan 
tipe 2. Sebanyak 5–10% kasus merupakan 
diabetes  tipe 1, yang disebabkan oleh 
kekurangan sekresi insulin akibat kerusakan 
sel di pankreas yang memproduksi insulin. 
sedangkan diabetes tipe 2 (90–95% dari 
seluruh kasus) merupakan kombinasi dari 

ketidakmampuan sel untuk merespon 
insulin (resistensi insulin) dan kompensasi 
sekresi insulin yang tidak memadai. Hal 
ini menyebabkan kegagalan penyerapan 
glukosa ke dalam otot dan hati.

Manfaat Latihan Fisik

Pada penderita diabetes, mengonsumsi 
makanan sehat, membiasakan aktivitas fisik, 
latihan fisik, dan olahraga secara rutin dapat 
membantu mengontrol kadar gula darah 
menjadi optimal sehingga mencegah atau 
memperlambat komplikasi. Penatalaksanaan 
dan pengelolaan diabetes menitikberatkan 
pada 4 pilar yaitu edukasi, terapi gizi medis, 
latihan fisik, dan intervensi farmakologi.

Bergerak dalam bentuk aktivitas fisik 
(physical activity), latihan fisik (exercise), 
maupun olahraga (sport) dapat memberikan 
dampak positif terhadap kesehatan dan 
kebugaran tubuh. Aktivitas fisik, latihan 
fisik, dan olahraga bagi penderita diabetes 
merupakan kegiatan yang murah, mudah, 
aman, dan nyaman selama dipersiapkan dan 

Olahraga Untuk Penderita 
Diabetes Melitus: Bagaimana 
Melakukannya Dengan Aman?

Oleh: Dr. dr. Listya Tresnanti Mirtha, Sp.KO, Subsp.APK (K)

I N F O  S E H A T
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dimonitor dengan baik. Tujuannya untuk 
meningkatkan kualitas hidup penderita 
diabetes. Berkurangnya aktivitas fisik 
dapat menurunkan tingkat kebugaran, 
menimbulkan masalah kesehatan fisik dan 
mental. 

Manfaat latihan fisik pada penderita diabetes 
telah terbukti secara ilmiah antara lain 
dapat meningkatkan kontrol glukosa darah, 
mengurangi faktor risiko kardiovaskular, 
berkontribusi pada penurunan berat badan, 
meningkatkan kesejahteraan, mencegah 
atau memperlambat perkembangan 
diabetes, serta manfaat kesehatan yang 
cukup besar seperti peningkatan kebugaran 
kardiovaskular, kekuatan otot, sensitivitas 
insulin.

Rekomendasi Latihan Fisik 

Pengaturan aktivitas fisik sebagai bagian dari 
gaya hidup merupakan fokus penting untuk 
manajemen glukosa darah dan kesehatan 
secara keseluruhan pada penderita diabetes. 
Rekomendasi dan tindakan pencegahan 
bervariasi tergantung pada karakteristik 
individu dan status kesehatan yang ada pada 
saat itu. Tantangan yang terkait dengan 
manajemen glukosa darah bervariasi dengan 
jenis diabetes, jenis aktivitas, dan adanya 
komplikasi terkait diabetes. Oleh karena 
itu, rekomendasi aktivitas fisik, latihan 
fisik, maupun olahraga harus disesuaikan 
untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap 
individu dengan pengaturan frekuensi, 
intensitas, durasi, dan tipe latihan.

Pengaturan aktivitas fisik, latihan fisik, 
maupun olahraga sebagai bagian dari gaya 
hidup merupakan fokus penting untuk 
manajemen glukosa darah dan kesehatan 
secara keseluruhan pada penderita diabetes. 
Rekomendasi latihan fisik disesuaikan 
dengan karakteristik individu (jenis aktivitas), 
status kesehatan pada saat konsultasi (jenis 
diabetes dan komplikasi yang timbul) dan 
dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap 
individu melalui pengaturan frekuensi, 

intensitas, durasi, dan tipe latihan. 

Pada penderita diabetes tipe 2 disarankan 
melakukan latihan fisik dengan pengaturan 
sebagai berikut:

1. Latihan Aerobik
Latihan aerobik dengan intensitas sedang 
(mencapai 64–76 % denyut jantung 
maksimal) dilakukan minimal 150 menit per 
minggu, sedikitnya 3 hari dalam seminggu 
dengan jarak antar latihan tidak lebih dari 2 
hari yang berturut-turut karena efek latihan 
yang bersifat sementara dalam memperbaiki 
kerja insulin. Bentuk latihan aerobik Segala 
bentuk latihan aerobik yang menggunakan 
kelompok-kelompok otot besar dan 
menyebabkan peningkatan denyut jantung 
yang terus-menerus akan bermanfaat 
(termasuk jalan cepat, bersepeda, berenang), 
sehingga dianjurkan untuk melakukan 
berbagai jenis aktivitas fisik.

2. Latihan Beban
Latihan beban harus dilakukan setidaknya dua 
kali seminggu pada hari yang tidak berturut-
turut, dengan intensitas sedang (50% dari 1 
Repetisi Maksimal, atau 1-RM) atau berat 
(75–80% dari 1-RM), dan setidaknya harus 
mencakup 5–10 latihan yang melibatkan 
kelompok-kelompok otot utama (tubuh 
bagian atas, tubuh bagian bawah, dan core/
inti). Latihan dilakukan 10–15 repetisi per 
set di tahap awal. Seiring waktu, berat beban 
dapat semakin bertambah sehingga hanya 
dapat diangkat sebanyak 8–10 kali. Untuk 
meningkatkan kekuatan otot secara optimal, 
dianjurkan untuk melakukan setidaknya 
satu set pengulangan hingga mendekati 
kelelahan, ataupun hingga 3-4 set. Latihan 
sendiri di rumah tanpa didampingi tenaga 
profesional menjadi kurang efektif untuk 
mempertahankan kontrol glukosa darah 
tetapi dapat menjaga massa dan kekuatan 
otot. 

Latihan aerobik akan meningkatkan 
kontrol glikemik penderita diabetes tipe 
2, terutama bila dilakukan setidaknya 



BICARA
SEHAT

EDISI
des
2022

32

150 menit/minggu. Sementara latihan 
beban dapat meningkatkan kekuatan otot 
penderita diabetes tipe 2 sekitar 50% dan 
meningkatkan kadar HbA

1C
 sebesar 0,57–

20,18%. Kombinasi latihan aerobik dan 
latihan kekuatan dengan frekuensi tiga kali 
dalam seminggu akan memberikan hasil 
yang lebih optimal terhadap pengendalian 
kadar gula darah.

Pada penderita diabetes dengan kadar gula 
darah non optimal, pengaturan latihan fisik 
dilakukan sebagai berikut:
•	 Hiperglikemia

Penderita diabetes tipe 2 dengan kadar 
glukosa darah yang meningkat (>300 
mg/dL atau 16,7 mmol/L) namun tanpa 
ketosis (keton dalam urin), program 
latihan tetap dapat dilakukan, asalkan 
tidak merasakan keluhan apapun. Jika 
tidak dapat memastikan adanya ketosis, 
yang terbaik adalah menunda latihan 
sampai kadar glukosa darah terkendali. 
Pengaturan kebutuhan cairan bagi tubuh 
sangat diperlukan.

•	 Hipoglikemia
Pada penderita diabetes yang hanya 
dikendalikan dengan pengaturan gaya 
hidup saja, risiko mengalami hipoglikemia 
(kadar glukosa darah <80 mg/dL atau 
4,4 mmol/L) selama latihan sangat 
kecil. Pemantauan kadar glukosa darah 
dapat dilakukan sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik untuk menilai 
efek dari latihan. Aktivitas dengan durasi 
yang lebih lama dan intensitas yang lebih 
rendah umumnya akan menyebabkan 
penurunan kadar glukosa darah tapi 
hipoglikemia jarang terjadi. 
Pada pengguna insulin atau obat 
perangsang produksi insulin, latihan 
intensitas tinggi (misalnya latihan 
beban yang berat atau latihan interval 
berulang) dapat mengakibatkan 
penurunan glikogen otot yang bermakna, 
sehingga meningkatkan risiko terjadinya 
hipoglikemia pasca latihan. Oleh karena 
itu, konsumsi segelas teh manis atau 

sepotong roti dalam waktu 30 menit 
setelah melakukan latihan intensitas 
tinggi dapat menurunkan risiko 
terjadinya hipoglikemia dan membantu 
pemulihan glikogen otot.

Hal-hal yang Perlu Menjadi Perhatian

Prinsip sederhana yang perlu diketahui 
oleh penderita diabetes dalam melakukan 
aktivitas fisik, latihan fisik, maupun olahraga 
adalah sebagai berikut:

• Melakukan beberapa aktivitas fisik lebih 
baik daripada tidak melakukan apapun.

• Mulai dengan melakukan sedikit aktivitas 
fisik dan secara bertahap ditingkatkan 
frekuensi, intensitas, dan durasinya.

• Memakai pakaian yang cukup - ringan 
dan nyaman - selama melakukan aktivitas 
fisik.

• Menggunakan sepatu yang nyaman 
dengan sol yang lembut dan penyerapan 
benturan yang baik dengan kaus kaki 
berbahan katun agar kaki tetap kering 
untuk mengurangi cedera.

• Melakukan pengaturan minum sebelum 
awal dan selama sesi latihan.

• Mengatur jadwal pengobatan agar 
tidak melakukan latihan dalam keadaan 
hipoglikemik.

Pasien dengan diabetes atau pradiabetes 
dianjurkan untuk meningkatkan total 
aktivitas fisik harian untuk mendapatkan 
manfaat pengendalian gula darah 
yang diharapkan. Untuk mendapatkan 
lebih banyak manfaat kesehatan dari 
program aktivitas fisik, partisipasi dalam 
program pelatihan dengan supervisi lebih 
direkomendasikan daripada program 
yang dilakukan secara mandiri. Segera 
berkonsultasi dengan dokter spesialis 
olahraga untuk mendapatkan jawaban serta 
solusi lebih lanjut. 

“Seseorang (dengan diabetes) harus 
tetap aktif untuk mengurangi stres, 

meningkatkan kekebalan, dan menjaga 
kesehatan.”

I N F O  S E H A T
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Tips dan Trik CARA 
Mendapatkan Buah Hati

Oleh: dr. Cepi Teguh Pramayadi, Sp.OG(K-FER), MARS,  dr. Revina Afifa, dan 
dr. Jonathan Billy Christian Tjiayadi

Memiliki buah hati merupakan impian 
dari hampir semua pasangan suami 

istri. Namun, tidak semua pasangan memiliki 
kesempatan yang sama dalam memiliki anak. 
Infertilitas merupakan kondisi yang dapat 
memengaruhi laki-laki maupun perempuan 
sehingga tidak dapat memiliki anak meskipun 
telah melakukan hubungan seksual tanpa 
pengaman. Kondisi infertil dapat ditegakkan 
apabila hubungan seksual tersebut telah 
dilakukan selama 12 bulan atau lebih. 
Penelitian oleh Harzif dkk 
pada tahun 2019 mencatat 
bahwa infertilitas dapat 
ditemukan pada 10-15% 
pasangan usia reproduktif 
di Indonesia. Berikut 
adalah beberapa tips dan 
trik untuk mendapatkan 
sang buah hati.

1.  Memperhatikan nutrisi

Pria dan wanita dengan obesitas diketahui 
memiliki risiko infertilitas yang lebih tinggi 
dibandingkan populasi dengan berat badan 
ideal. Wanita dengan indeks massa tubuh 
(IMT) berlebih atau obesitas cenderung 
lebih lama memiliki anak dibandingkan 
wanita dengan IMT normal. Makanan olahan 
dari gandum, sayur, lemak tidak jenuh, 
buah, dan ikan meningkatkan kualitas, 
morfologi, motilitas, dan konsentrasi 
sperma serta mencegah gangguan ovulasi. 
Makanan-makanan yang tinggi asam 
folat dan zat besi juga dapat mencegah 

tingkat aborsi dan mengurangi 
kejadian defek neural tube. 
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2. Mengetahui masa ovulasi atau masa 
subur wanita

Beberapa penelitian mengungkapkan 
bahwa berhubungan seksual secara rutin 
bukan menjadi satu-satunya penentu 
keberhasilan konsepsi. Ejakulasi yang terlalu 

sering dikatakan dapat mengurangi kualitas 
dan kuantitas sperma. Salah satu cara 
mendapatkan buah hati dapat dilakukan 
dengan berhubungan seksual dalam masa 
subur wanita. Masa subur dimulai sekitar 3-5 
hari sebelum ovulasi dan berlanjut 
hingga sekitar 1-2 hari setelah 
masa ovulasi. Mengetahui 
waktu ovulasi merupakan 
hal penting karena pada saat 
itulah sel telur dilepaskan 
dari ovarium dan harus segera 
dibuahi sperma 
dalam waktu 
12–24 jam. 
P e r t e m u a n 
antara sel telur 
dan sperma di 
waktu yang 
tepat dapat 
b e r p e l u a n g 
besar untuk 
menghasilkan 
embrio. Masa 
ovulasi tiap 

wanita berbeda-beda tergantung lama 
siklus menstruasi setiap bulannya. Misalnya, 
dalam siklus menstruasi normal 28 hari, 
ovulasi biasanya terjadi di hari ke-12 hingga 
ke-14 setelah menstruasi hari pertama.

3. Konsultasi dengan dokter spesialis 
kandungan 

Konsultasi dengan dokter kandungan boleh 
dilakukan pasangan sejak sebelum atau 
baru saja menikah agar persiapan kehamilan 
menjadi lebih optimal. Program hamil 
biasa dilakukan oleh pasangan saat sudah 
1 tahun mencoba namun kehamilan tidak 
kunjung terjadi. Konsultasi program hamil 
biasanya didahului beberapa pemeriksaan 
kesehatan yang harus dilakukan kedua 
pihak pasangan, diantaranya: cek lab darah, 
kadar hormon, USG, pemeriksaan sperma, 
serta pemeriksaan lain yang disarankan 
oleh dokter kandungan sesuai indikasi. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, 
barulah dokter kandungan dapat memberi 
tatalaksana lanjut: mulai dari perbaikan gaya 
hidup sehat, bantuan obat-obat hormonal, 
hingga teknik-teknik bantuan konsepsi 
seperti inseminasi buatan atau bayi tabung.

“Buah hati bisa didapatkan melalui 
kerja sama antara suami dan istri 
karena keduanya memiliki peran 

dalam kesuksesan program hamil.” 

Untuk itu, kedua belah pihak 
harus menjalani pola hidup 
sehat dan melakukan 
anjuran dari dokter. Jangan 

ragu untuk mengunjungi 
para dokter kandungan 
di klinik obstetri dan 

ginekologi RSUI 
untuk mendapatkan 
konsultasi dan 
bantuan dalam 

mendapatkan buah hati.
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MENGENAL VERTIGO 
MELALUI PIZZA

Oleh: dr. Ni Nengah Rida Ariarini, SpN(K), dr. Dinda Diafiri, SpS

Vertigo merupakan gangguan 
keseimbangan, berupa adanya 
sensasi yang salah terhadap suatu 

gerakan (self motion) yang dirasakan 
seseorang meskipun sesungguhnya 
tidak terjadi suatu pergerakan. 
Gerakan yang dirasakan bisa 
berupa rasa berputar, bergoyang, 
maupun berguncang yang 
menimbulkan rasa tidak 
nyaman dan seringkali 
disertai keluhan mual/
muntah.
Vertigo merupakan 
gejala dari sebuah 
penyakit, sehingga 
pertanyaan seputar  vertigo  
seperti: “Apakah berbahaya?” 
atau “Apakah dapat 
disembuhkan?” tidaklah tepat. 
Nah, untuk lebih memahami vertigo 
pada pembahasan kali ini kita akan 
menganalogikan dengan pizza, makanan asal 
Italia yang sudah tidak asing lagi. Ternyata, 
vertigo dan pizza memiliki beberapa 
kemiripan. Bagaimana bisa? Yuk kita simak 
penjelasan berikut ini: 

1. Vertigo memiliki berbagai bentuk 
      serangan
Dengan  semakin kreatifnya para penjual 
pizza berkreasi, saat ini pizza tidak lagi 
monoton berbentuk lingkaran. kita dapat 
menemukan bentuk persegi atau bulat.  
Namun apapun bentuknya tetap saja disebut 
pizza. Serupa dengan vertigo, penderita 
vertigo dapat mengalami sensasi berputar 
(spinning vertigo) ataupun tidak berputar 
(non-spinning vertigo). Satu penyakit yang 

sama dapat menimbulkan keluhan vertigo 
dengan bentuk yang berbeda.

2. Vertigo memiliki berbagai penyebab
Pizza memiliki berbagai nama yang 

ditentukan dari topping-nya, seperti meat 
lovers untuk pizza dengan isian daging 

atau Hawaiian untuk pizza dengan 
topping nanas dan tuna.

Vertigo juga dinamakan sesuai 
dengan penyebab yang 

mendasarinya, seperti 
vertigo pasca trauma, 
epileptic vertigo yang 

diakibatkan kelainan 
cetusan listrik di otak, dan vertigo 

yang disebabkan oleh penyakit 
stroke, tumor otak maupun 
kelainan telinga yang mengenai 

area pengaturan keseimbangan.

3. Vertigo memiliki berbagai intensitas
Seperti  halnya pizza yang memiliki beragam 
ukuran dan ketebalan, vertigo juga memiliki 
beragam intensitas serangan dari ringan 
hingga berat. Namun tentunya intensitas 
serangan ini bersifat subjektif untuk setiap 
penderita sehingga tidak dapat dijadikan 
dasar dalam menentukan penyebab maupun 
prognosis penyakit yang mendasari. 
Hal ini berbeda dengan teori terdahulu 
yang menyebutkan bahwa gejala vertigo 
yang berat diakibatkan kelainan dalam 
telinga, sedangkan intensitas yang ringan 
diakibatkan kelainan di otak. 

4. Vertigo dapat sebagai gejala tersendiri 
     (isolated) atau dengan gejala penyerta
Pinggiran pizza tidak hanya polos tetapi 

R A G A M  S E H A T
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ada yang berisi keju atau sosis (Gambar 
1). Penderita dengan keluhan vertigo juga 
tidak selalu hanya mengalami rasa berputar/
goyang namun dapat disertai gejala penyerta 
lain seperti nyeri kepala pada migrain 
vestibular atau kelemahan satu sisi anggota 
gerak tubuh pada stroke. Oleh karena itu, 
penting bagi klinisi dan pasien untuk dapat 
mengenali dan mendeteksi gejala penyerta 
lain saat terjadi serangan vertigo untuk 
menentukan penyakit yang mendasari.

Gambar 1: Pinggiran pizza berupa sosis

Gambar 2: Ukuran, topping, dan brands pizza menentukan 
harga jual

5. Vertigo dapat berbahaya atau tidak
 Harga pizza yang bervariasi ditentukan oleh 
ukuran, topping, brands, dan lain-lain (Gambar 
2). Begitu juga dengan vertigo, faktor yang 
menentukan berbahaya atau tidaknya gejala 
vertigo adalah penyakit yang mendasari.  
Vertigo yang diakibatkan kelainan di otak 
(infeksi, tumor, cedera kepala, atau stroke) 
umumnya berbahaya, sedangkan vertigo 
yang diakibatkan kelainan di area telinga 
dalam seperti  penyakit Benign Paroxysmal 
Positional Vertigo (BPPV), meniere atau 
peradangan di daerah tersebut umumnya 
tidak berbahaya.

6. Vertigo memiliki tingkat kekambuhan 
      yang beragam
Faktor yang menyebabkan seseorang hanya 
dapat menyantap satu slice atau satu loyang 
pizza dan kemudian membelinya kembali di 
lain waktu antara lain rasa, harga, maupun 
selera makan.  Frekuensi kekambuhan vertigo 
juga tergantung dari penyakit dasarnya. 
Vertigo dapat terjadi berulang pada penyakit 

meniere, BPPV dan migrain vestibular, 
namun frekuensinya dapat dikurangi dengan 
mengetahui dan menghindari pencetusnya. 

7. Vertigo memiliki terapi yang bervariasi
Perilaku seseorang saat menyantap pizza 
juga beragam, sebagian besar meneguk 
minuman dahulu baru kembali menyantap 
pizza, namun ada juga yang langsung 
melanjutkan menyantap pizza atau hidangan 
lain dan meneguk minuman di akhir makan.  
Akhir dari serangan vertigo juga beragam, 
ada serangan vertigo yang berakhir 
dengan sendirinya (spontan) dan ada yang 
memerlukan obat/terapi khusus, namun 
sebagian besar vertigo membutuhkan 
obat vestibular suppressant yang dapat 
menghilangkan/meringankan gejala.

“Analogi vertigo dengan pizza diharapkan 
dapat memberikan gambaran bahwa 

vertigo bukanlah penyakit, namun 
merupakan suatu gejala yang dapat 

ditimbulkan oleh berbagai penyakit.”

Bentuk dan kekambuhannya juga bervariasi 
tergantung dari penyebabnya. Pemberian 
obat dapat membantu menghilangkan 
gejala vertigo namun tidak menyelesaikan 
masalah yang mendasarinya. Oleh karena 
itu dibutuhkan pemeriksaan komprehensif 
untuk menentukan penyakit dasar yang 
menjadi penyebab vertigo sehingga terapi 
yang diberikan menyelesaikan keluhan. 

R A G A M  S E H A T
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Oleh: dr. Dyandra Parikesit, BMedSc, SpU, FICS

P
embesaran Prostat Jinak (PPJ) 
merupakan suatu kondisi yang dapat 
dialami oleh seluruh laki-laki di atas 
50 tahun. Kondisi ini memiliki gejala 

gangguan berkemih seperti peningkatan 
jumlah berkemih harian (siang dan malam), 
gangguan pancaran berkemih, nyeri saat 
berkemih, perlunya mengejan saat berkemih, 
atau bahkan tidak dapat berkemih sama 
sekali. Salah satu faktor risiko penyebab 
penyakit ini adalah penuaan. Pembesaran 
kelenjar prostat jarang menimbulkan tanda 
dan gejala pada pria di bawah usia 40 tahun. 
Sekitar sepertiga pria mengalami gejala 
sedang hingga berat pada usia 60 tahun 
dan lebih dari setengah terjadi pada usia 
80 tahun. Riwayat kesehatan keluarga, 

seperti memiliki ayah atau saudara laki-laki 
dengan PPJ, menunjukkan kecenderungan 
Anda memiliki risiko lebih tinggi mengalami 
kondisi tersebut. Studi menunjukkan 
bahwa laki-laki dengan diabetes, penyakit 
jantung, dan penggunaan beta blocker 
dapat meningkatkan risiko PPJ. Selain 
itu, memiliki berat badan berlebih atau 
obesitas dapat meningkatkan risiko PPJ. 
Sebaliknya, melakukan olahraga secara 
teratur dapat menurunkan risiko Anda. Pada 
sebagian besar kasus, keluhan ini dapat 
diterapi dengan pengobatan yang rutin dan 
melakukan pola hidup sehat. Namun, tidak 
sedikit juga yang memerlukan terapi operatif 
agar dapat mengurangi ukuran prostat dan 
melebarkan saluran kemih bagian bawah. 

R A G A M  S E H A T

Tindakan Terkini untuk Pembesaran 
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Pelayanan Urologi di Rumah Sakit Universitas 
Indonesia (RSUI) dapat melakukan operasi 
prostat dengan cara minimal invasif dan 
dengan teknik terbaru yakni Transurethral 
enucleation and resection of the prostate 
(TUERP) yang berbeda dengan operasi 
Transurethral resection of prostate (TURP) 
pada umumnya. Keduanya berbeda dari sisi 
pengurangan volume prostat. Pada operasi 
TURP, prostat dilakukan “pengerukan” 
semaksimal mungkin tanpa mengetahui 
area batas (kapsul) prostat sehingga dapat 
menyisakan sebagian kelenjar prostat. Di 
sisi lain, TUERP menggunakan teknik yang 
dapat memisahkan batas alami antara 
prostat dan kapsulnya sehingga kelenjar 
prostat dapat diangkat secara keseluruhan. 
Teknik ini diketahui memiliki beberapa 
kelebihan dibandingkan dengan TURP 
seperti lebih banyak jaringan yang dapat 
diambil, kebutuhan transfusi pasca operasi 
yang lebih rendah, serta pancaran kemih dan 
keluhan yang lebih baik. Operasi TUERP juga 
terbukti melalui studi ilmiah bahwa memiliki 

angka kekambuhan pembesaran prostat 
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 
TURP. Teknik ini juga dapat dilakukan pada 
ukuran prostat berapa saja (maksimal 60-80 
cc untuk TURP) dan memiliki luaran jangka 
panjang yang lebih baik. 

Tim Urologi RSUI sudah menggunakan 
teknik terkini dengan peralatan terbaik 
sehingga dapat memberikan manfaat dan 
hasil yang maksimal untuk pasien. Selain 
itu, pasien juga tidak memerlukan sayatan 
sehingga waktu penyembuhan lebih baik 
dan waktu rawat lebih singkat. Operasi 
dilakukan sekitar 1-2 jam dan pasien akan 
dipasang kateter sampai 3 hari pasca operasi. 
Pada hari ketiga diharapkan kateter dapat 
dilepas dan pasien dapat rawat jalan. Meski 
proses penyembuhan tidak memerlukan 
waktu yang lama, pasien perlu menghindari 
kegiatan berat selama 10-14 hari. Saat ini 
operasi TUERP rutin dilaksanakan di RSUI 
dengan hasil yang baik. 

R A G A M  S E H A T
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R
evolusi industri 4.0 ditandai dengan 
munculnya sistem komputerisasi, 
big data, kecerdasan buatan, 
robotik dan internet of things. 

Revolusi industri bukan hal yang seharusnya 
ditakuti atau bahkan dihindari termasuk 
dalam bidang ilmu keperawatan. Kemajuan 
perkembangan di dunia teknologi dan 
informasi dapat menjadi katalisator untuk 
meningkatkan tindakan keperawatan 
berbasis bukti, memicu inovasi baru dalam 
sebuah pemecahan masalah, memberikan 
masukan kepada pembuat kebijakan, dan 
meningkatkan aktivitas penelitian yang 
berkelanjutan sehingga pada akhirnya dapat 
menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat khususnya pasien melalui 

asuhan keperawatan yang paripurna. Untuk 
mencapai tingkat pelayanan yang baik 
kepada pasien, dibutuhkan kompetensi 
yang baik dari perawat dalam memberikan 
asuhan keperawatan secara sistematis 
dan menyeluruh. Selama ini pelatihan 
dilaksanakan secara langsung (hands-on 
experience) melalui praktik tatap muka 
antara instruktur dan manekin maupun 
tidak langsung (indirect experience) melalui 
evaluasi tingkat pengetahuan peserta didik 
dari pre-post test dengan materi berbentuk 
video yang diberikan oleh instruktur. 

Pada kenyataannya, pandemi Covid-19 yang 
terjadi 3 tahun terakhir membuat pelatihan 
secara langsung sulit bahkan tidak mungkin 
untuk dilakukan. Alhasil, setidaknya 

Oleh: Ns. Putri Nilasari, S.Kep., M.Kep., dan Stevan Deby Anbiya Muhamad Sunarno, SKM, MKKK

pemanfaatan teknologi VIRTUAL REALITY (VR)

di  era industri 4.0  dalam pelatihan asuhan keperawatan:

Pemanfaatan VR dalam Pelatihan Pemberian Asuhan Keperawatan

R A G A M  S E H A T

A LESSON LEARNED IMPLEMENTATION
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pemanfaatan teknologi VIRTUAL REALITY (VR)
terdapat tiga generasi yang mendapatkan 
pelatihan pemberian asuhan keperawatan 
yang diselenggarakan secara tidak langsung 
sehingga tingkat kompetensi yang dicapai 
cenderung lebih rendah dibandingkan 
dengan perawat yang menjalani pelatihan 
secara langsung. Karena bagaimanapun 
juga, perawat merupakan tenaga kesehatan 
yang harus mampu mengidentifikasi, 
menganalisis, dan mengevaluasi pasien 
dengan tingkat kesalahan yang serendah 
mungkin. Jika diibaratkan dalam statistik, 
confidence interval harus berada pada 
angka 99% . Salah satu teknologi yang dapat 
dimanfaatkan untuk pelatihan secara tidak 
langsung adalah virtual reality (VR) dalam 
Pelatihan Asuhan Keperawatan (Gambar 1). 

VR mulai populer dikembangkan sejak 
tahun 1960 oleh Morton Heilig dengan 
menggunakan visualisasi tiga  dimensi 
dan suara stereo namun bersifat satu 
arah (tidak interkatif) dan belum memiliki 
motion tracking (dimensi visual yang dapat 
bergerak seiring dengan pergerakan VR). 
Saat ini kemajuan teknologi VR sudah 
berkembang dengan sangat cepat seiring 
dengan era industri 4.0 .

Fakultas Ilmu Keperawatan 
Universitas Indonesia sudah mulai 
memperkenalkan teknologi VR 
yang digagas oleh Ns. 
La Ode Abdul Rahman, 
S. Kep., MBA dan tim. 
Virtual Reality Simulation for 
Nursing (VRSN) merupakan website 
VR yang menjadi solusi alternatif 
metode pembelajaran untuk melatih 
keterampilan dosen dan mahasiswa 
keperawatan dalam melakukan 
tindakan keperawatan. Materi yang 
diberikan dalam bentuk video 3600 
memudahkan mahasiswa untuk 
memahami topik yang diajarkan. 
Saat  ini durasi penggunaan VR yang 
digagas baru berkisar 15 menit 
dan kedepannya terus 

ditingkatkan.

Indonesia dapat mengambil lesson learned 
dari Jepang yang telah memanfaatkan 
teknologi VR dalam pemberian asuhan 
keperawatan yang bersifat realtime, minim 
risiko dan fleksibel. Sebelum perawat 
berhadapan dengan pasien nyata, perawat 
dapat berlatih secara personal maupun 
dibimbing oleh instruktur menggunakan 
program yang telah ditanamkan dalam 
VR. Perawat dapat melakukan aktivitas 
pemberian asuhan keperawatan layaknya 
dalam situasi yang nyata di ruang perawatan 
dengan risiko yang sangat rendah karena 
tidak akan membahayakan pasien secara 
langsung apabila tindakan keperawatan 
yang diberikan kurang tepat.  Latihan dapat 
diulangi beberapa kali dan tidak terbatas. 

Sebagai contoh, dalam tindakan memandikan 
pasien di tempat tidur, perawat yang 
mengikuti pelatihan menggunakan VR akan 
melakukan t i n d a k a n 
n y a t a memandikan 

p a s i e n d e n g a n 
m e l a k u k a n 
serangkaian 
g e r a k a n 
mulai dari 
t a h a p 
p e r s i a p a n 
h i n g g a 

pemakaian baju. Perawat 
yang mendapatkan pelatihan 
dengan menggunakan VR, kualitas 
dan kuantitas asuhan keperawatan 
akan dapat dicapai secara maksimal. 

Pemanfaatan VR selain mendukung 
kemajuan revolusi industri 4.0 juga dapat 
meningkatkan tingkat kepercayaan 
diri perawat dalam menghadapi pasien 
yang sebenarnya serta meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki perawat sehingga 
lebih baik jika dibandingkan dengan hanya 
menonton video tanpa melakukan latihan. 

R A G A M  S E H A T
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1.   Selamat siang dokter, nama saya 
Naomi, usia saya 35 tahun, dan saat 
ini sedang hamil. Saya sering melihat 
iklan akunpuntur yang katanya dapat 
melancarkan proses kelahiran. Meskipun 
demikian,       ada juga yang mengatakan 
bahwa akupuntur dapat menyebabkan 
kontraksi dini. Apakah akupuntur aman 
dilakukan pada wanita hamil, Dok?  Terima 
kasih atas jawabannya. (Naomi, 35 tahun, 
Jakarta)

Dijawab Oleh :

Salam kenal Nao-
mi. Selamat atas 
k e h a m i l a n n y a , 
semoga lancar 
sampai tiban-
ya waktu per-
salinan.  Kondisi hamil bukan merupakan 
kondisi yang terlarang untuk mendapatkan 
terapi akupunktur.  Ada banyak manfaat 
akupunktur untuk ibu hamil. Di antaranya 
mengatasi mual muntah (hiperemesis grav-
idarum), mengurangi nyeri (nyeri punggung 
bawah, nyeri kepala, dll), mengatasi depre-
si dan rasa cemas, meningkatkan kualitas 
tidur, dan membantu memperbaiki posisi 
bayi sungsang. Selain itu, terapi akupunktur 
bermanfaat untuk mengurangi nyeri selama 
saat persalinan. 

Dijawab Oleh :

Salam sehat, Ibu. 
Pada kehamilan, 
terutama pada 
trimester 3, 
p e m b e s a r a n 
rahim dapat 
m e n y e b a b k a n 
peningkatan tekanan dalam rongga 
perut yang menimbulkan pelebaran dan 
pembengkakan pembuluh darah balik 
di sekitar anus yang kita kenal sebagai 
hemoroid. Pada mayoritas perempuan, 
hemoroid akan membaik (temporer) bahkan 
menghilang setelah melahirkan, seiring 
tekanan dalam rongga perut juga kembali ke 
masa sebelum hamil.

Hemoroid dibagi menjadi 2 jenis, interna 

t a n y a  d o k t e r

tanya dokter

dr. Irene Sinta Febriana, Sp.OG

dr. Sri Wahdini, M.Biomed, Sp.Ak

Mengingat hamil merupakan suatu kondisi 
khusus, maka sangat dianjurkan untuk kon-
sultasi ke Dokter Spesialis Akupunktur Me-
dik untuk mendapatkan terapi akupuntur 
yang aman dan tepat.

2. Dokter, saya ingin bertanya. Saya per-
empuan berusia 31 tahun dan pernah di-
diagnosis hemoroid level 1. Saat ini saya 
sedang hamil 6 bulan dan anak pertama. 
Pertanyaan saya, apakah nanti saya dapat 
melahirkan normal tanpa operasi dan apa-
kah kondisi hemoroid saya akan lebih par-
ah setelah melahirkan?
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t a n y a  d o k t e r

dan eksterna. Hemoroid level 1 seperti 
yang Ibu alami      merupakan derajat ringan 
dari hemorhoid interna. Kondisi tersebut 
tidak disertai dengan penonjolan besar 
bagian mukosa anus ke luar anus yang 
menyebabkan nyeri dan perdarahan karena 
gesekan     benjolan yang dimaksud. Jika 
tidak terjadi perdarahan banyak, tidak 
menghalangi jalan lahir dan turunnya kepala 
bayi, maka Ibu dapat menjalani persalinan 
normal (pervaginam) dengan pengawasan 
persalinan yang baik.

Untuk informasi lebih lengkap, jangan segan 
untuk berkonsultasi rutin dengan dokter 
kandungan Ibu ya!

3. Dokter, saya ingin bertanya. Saya sering 
mengalami nyeri pinggang di bagian 
bawah. Apakah saya menderita saraf 
terjepit, Dok? Berdasarkan info yang saya 
temukan di internet, sering sakit pinggang 
atau punggung bagian bawah disebabkan 
oleh saraf terjepit. Usia saya masih muda, 
Dok.           Bukankah saraf terjepit biasanya 
dialami orang tua, Dok? (Syarif, 29 tahun, 
Depok)

dr. Nurul Fadli Sp.S

Dijawab Oleh :

Nyeri ping-
gang bawah 
tidak selalu 
d i s e b a b k a n 
oleh kelainan 
saraf. Ban-
yak struktur 
di punggung 
bawah yang dapat menimbulkan nyeri selain 
saraf, di antaranya: masalah otot, tulang, sen-
di, atau bahkan organ di dalam rongga perut 

seperti ginjal dan lainnya. 

Adanya jepitan saraf juga tidak selalu terjadi 
pada usia tua. Pada pasien yang memiliki fak-
tor risiko seperti postur tubuh yang kurang 
baik, berat badan berlebih, dan adanya gang-
guan struktur tulang belakang juga dapat 
terjadi pada usia muda sekalipun. 

Jika mengalami kondisi-kondisi tersebut, se-
baiknya segera periksakan diri ke dokter un-
tuk mengetahui penyebab dan penanganan 
lebih lanjut. Salam sehat. (EFM)
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1. Salah satu latihan fisik yang dianjurkan pada penderita Diabetes tipe 2
2. Hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat
3. Salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita
4. Nama indikator yang digunakan untuk menunjukan kecepatan suatu makanan dalam 
meningkatkan kadar glukosa darah
5. Infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua pa-
ru-paru, yang dapat berisi cairan

1. Suatu pemeriksaan untuk mengukur kadar gula darah yang kronis
2. Salah satu bentuk latihan aerobik yang tepat untuk pasien Diabetes tipe 2
3. Tes yang digunakan untuk melakukan pengecekan nadi yang ada pada punggung kaki
4. Penyakit yang menyebabkan kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak 
dapat melepaskan atau menggunakan insulin, sehingga gula di dalam pembuluh darah 
tidak dapat dipindahkan ke dalam sel tubuh
5. Vaksin yang direkomendasikan pada penderita diabetes untuk mencegah pneumonia

MENURUN

MENDATAR

EKSPRESI SEHAT
1)

1. 2)

2.

3)

4.

5)

3. 5.

E K S P R E S I  S E H A T

4)
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AKSES HASIL RADIOLOGI
LEBIH EASY

Unit Radiologi RSUI memberikan kemudahan layanan untuk 
mengakses hasil radiologi, saat ini kami memiliki sistem barcode 

untuk melihat hasil radiologi sehingga pasien hanya dengan 
melakukan scan QR Code sudah dapat melihat hasil radiologinya

Lebih efisien

Mempermudah 
dokter perujuk

Keamanan data
medis pasien
terjamin

Scan QR Code
untuk hasil

radiologi

Ramah
Lingkungan

Tampilan
gambar lebih

tajam

P R O M O  L A Y A N A N
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