
TANYA JAWAB SEPUTAR INOVASI KENDI BESI (KENDALIKAN DIABETES MELITUS BEBAS  

KOMPLIKASI PUSKESMAS CIAWI) 

 

1. Pertanyaan  

Apa itu Diabetes? 

 

Jawab  

Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar gula (glukosa) dalam darah tinggi. Tubuh 

memproduksi insulin, suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, untuk memecah gula 

yang dikonsumsi dalam makanan.  Penurunan produksi dan / atau pemanfaatan insulin 

menyebabkan diabetes. Jika tidak diobati atau tidak terkontrol, diabetes dapat menyebabkan 

masalah serius, seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, antara lain. Beberapa 

di antaranya mungkin mengancam nyawa. 

 

2. Pertanyaan 

Apa itu Diabetes tipe 1? 

 

Jawab 

Pada diabetes tipe 1 ini, tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena perusakan 

sel pankreas yang memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Hal ini sebelumnya 

disebut diabetes juvenile karena biasanya didiagnosis pada orang dewasa muda atau anak-

anak, atau diabetes insulin-dependent, karena terapi insulin sangat penting untuk  

kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesehatan yang baik. 

 

3. Pertanyaan 

Apa itu diabetes tipe 2? 

 

Jawab 

Ini adalah bentuk yang lebih umum dari diabetes, terhitung sekitar 90% dari kasus. Pada 

diabetes tipe 2, pankreas menghasilkan jumlah yang  tidak memadai insulin, atau tubuh 

tidak mampu menggunakan insulin yang tersedia dengan benar. Diabetes tipe 2 biasanya 

terjadi pada orang dewasa, dan lebih sering terjadi pada orang yang kelebihan berat badan 

atau obesitas. Diabetes tipe 2 sebelumnya dikenal dengan diabetes onset dewasa atau 

diabetes tidak tergantung insulin. 

 

 

4. Pertanyaan 

Apa tes dapat dilakukan untuk memeriksa diabetes? Berapa Nilai Normalnya? 

 

Jawab  

Beberapa tes bisa dilakukan untuk memperkirakan tingkat gula darah. Yaitu GDS (Gula darah 

sewaktu): ini adalah tes darah dapat dilakukan setiap saat sepanjang hari untuk memeriksa 

tingkat gula darah pada titik waktu saat itu. Jika nilai GDS adalah ≥200 mg/dL (11,1 mmol / L) 

darah, ini mengindikasikan bahwa orang tersebut memiliki diabetes. Pemeriksaan lebih lanjut 

mungkin diperlukan untuk konfirmasi. 

 



GDP (Gula darah puasa) : ini menguji jumlah gula dalam aliran darah setelah seseorang tidak 

makan selama 8-10 jam (semalam puasa). Hal ini biasanya dilakukan pertama kali di pagi hari 

sebelum sarapan. Nilai GDP ≥126 mg / dL (≥7.0 mmol / L) mengindikasikan bahwa orang 

tersebut memiliki diabetes. 

 

Hemoglobin glikat (HbA1C) : tes ini mengukur seberapa baik gula darah telah dikontrol selama 

3 bulan terakhir. Jika HbA1C adalah ≥6.5% (47,0 mmol / mol), itu menunjukkan adanya 

diabetes. 

 

TTGO (tes toleransi glukosa oral :  ini adalah jenis lain dari tes untuk diabetes. Tingkat gula 

darah diperiksa pada saat puasa dan kemudian 2 jam setelah minum sejumlah glukosa. Ini 

menunjukkan bagaimana tubuh memproses glukosa. Jika nilai 2 jam ≥200 mg / dL (11,1 mmol 

/ L), itu mengindikasikan adanya diabetes. 

 

5. Pertanyaan 

Siapa yang berisiko terkena diabetes tipe 2? 

 

Jawab  

Faktor- faktor tertentu meningkatkan risiko, beberapa di antaranya adalah : 

1. Riwayat keluarga: Jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan 

diabetes tipe 2 

2. Usia: dengan bertambahnya usia, terutama setelah usia dari 40 tahun. 

3. Kegemukan / obesitas: Kelebihan berat badan  

4. Aktivitas fisik yang tidak memadai: yang satu kurang aktif 

5. Diet yang tidak sehat: diet kaya  kalori, lemak jenuh dan gula, dan rendah serat dapat 

menyebabkan peningkatan berat  badan. 

6. Memiliki tekanan darah tinggi atau tingkat lipid yang tinggi  

7. Diabetes gestational: perempuan yang mengalami diabetes selama kehamilan, Jika bayi 

lahir dari ibu dengan keadaan ini beratnya lebih dari 9 pound (> 4 kg) 

 

6. Pertanyaan 

Apa saja tanda-tanda dan gejala-gejala umum diabetes? 

 

Jawab 

a. Meningkatnya frekuensi buang air kecil lebih sering dari sebelumnya. 

b. Rasa haus berlebihan 

c. Penurunan berat badan meskipun nafsu makan yang baik. 

d. Rasa lapar yang berlebihan 

e. Luka tidak sembuh dengan mudah, mungkin ada sering infeksi pada kulit, kandung 

kemih atau gusi, dan gatal-gatal di daerah genital. 

f. Mungkin ada mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki. 

g. Mudah lelah tanpa alasan yang jelas dan mudah tersinggung. 

h. Pandangan yang kabur atau berkabut 

 

 

 

 

 



7. Pertanyaan 

Apa saja komplikasi dan akibat dari diabetes? 

 

Jawab 

Komplikasi diabetes dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal dan sistem 

kardiovaskular. Komplikasi termasuk serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat 

(menyebabkan gangren, dapat mengakibatkan amputasi), gagal ginjal stadium akhir dan 

disfungsi seksual. Setelah 10-15 tahun dari onset, prevalensi semua komplikasi diabetes 

meningkat tajam. 

 

8. Pertanyaan 

Kenapa pasien DM mudah luka? 

 

Jawab  

Penyebab lamanya luka diabetes untuk sembuh adalah kadar gula darah di dalam tubuh yang 

terlalu tinggi. Hal tersebut merusak saraf, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan 

menyebabkan sirkulasi darah memburuk, sehingga menghambat proses perbaikan jaringan 

tubuh yang mengalami kerusakan. 

 

9. Pertanyaan 

Bagaimana cara mengetahui luka diabetes? 

 

Jawab  

Berikut beberapa ciri-ciri diabetes dari luka yang muncul di kulit menurut American 

Academy of Dermatology Association: 

a. Bercak kuning, kemerahan, atau cokelat di kulit.  

b.    Kulit melepuh tanpa sebab jelas.  

c.     Infeksi kulit.  

d.    Muncul luka terbuka.  

e.    Terdapat bercak hitam mirip bekas luka di kulit. 

 

10. Pertanyaan 

Bagaimana cara mencegah komplikasi diabetes ? 

 

Jawab  

a. Minum obat secara teratur seperti yang ditentukan oleh dokter/petugas kesehatan. 

b. Mengetahui dengan teratur tingkat gula darah dengan tes rutin dan check-up. 

c. Makan sehat - lebih banyak sayuran dan buah, kurang lemak, gula dan makanan asin. 

Tetap aktif secara fisik. 

d. Tetap waspada untuk infeksi kulit dan gangguan kulit. 

 

11. Pertanyaan 

Olahraga apa yang cocok untuk penderita diabetes? 

 

Jawab 

1. Jalan cepat. 

2. Senam diabetes.  

3. Senam kaki diabetes 



4. Yoga.  

5. Bersepeda.  

6. Berenang. 

7. Angkat beban (harus mendapatkan izin dari dokter mengingat risiko cederanya cukup  

    besar) 

 

12. Pertanyaan 

Makanan apa saja yang boleh dimakan oleh penderita diabetes? 

 

Jawab  

1. Jagung. Jagung memiliki nilai glikemik rendah sehingga bisa dijadikan makanan pokok 

pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes. ... 

2.    Ubi jalar. 

3.    Gandum utuh.  

4.    Sayuran berdaun hijau. 

5.    Kacang-kacangan. 

 

13. Pertanyaan 

Buah apa saja yang boleh dikonsumsi penderita diabetes? 

 

Jawab 

Buah jeruk, apel, pir, kiwi, apricot,  beri (stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry), Ceri, 

Persik,  

 

14. Pertanyaan 

Penderita diabetes tidak boleh makan apa? 

 

Jawab : 

• Roti tawar putih. 

• Makanan yang terbuat dari tepung terigu. 

• Sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, dan saus dalam 

jumlah banyak. 

• Buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula. 

• Sayuran kaleng yang mengandung garam tinggi. 

• Daging berlemak dan kulit ayam. 

 

 


