
FKIK UMY Beri Penyuluhan 
soal Diabetes kepada Warga

■  Pengabdian Masyarakat di Padukuhan Jatimas Gamping Sleman
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Masyarakat perlu 

berkontribusi 
terhadap penge
lolaan penyakit 

diabetes ini, baik 
dengan melaku
kan pencegahan 
maupun menge

tahui dampak 
dari penyakit dia

betes itu sendiri
Dra Yoni Astuti MKes 

PhD
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

GAMPING, TRIBUN - Seba
nyak 30 peserta dari berbagai 
kalangan seperti kom unitas 
posyandu, kader kesehatan, 
keluarga, dan penderita diabe
tes di Kampung Jatim as, Gam
ping, Sleman m endapat pela
tihan bertajuk “Diabetic Self 
Management Education” dari 
Fakultas Kedokteran dan Dmu 
Kesehatan (FKIK) Universitas 
M uhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut dilaksana
kan sebagai bentuk pengabdian 
kepada m asyarakat dari FHK 
UMY, yang bertujuan untuk 
berdiskusi dan menambah pe
mahaman serta meningkatkan 
kesadaran masyarakat Jatimas 
terhadap penyakit diabetes.

Ketua Tim Pengabdian Ma
syarakat Dra Yoni Astuti MKes 
PhD, dalam pelatihan tersebut 
menjelaskam, masyarakat ber
peran meningkatkan kesadar
an akan penyakit diabetes ini.

“M asyarakat perlu berkon

tribusi terhadap pengelolaan 
penyakit diabetes ini, baik de
ngan m elakukan pencegahan 
m aupun mengetahui dampak 
dari penyakit diabetes itu sendi
ri. Pelatihan ini juga akan kami 
akan laksanakan secara rutin, 
kemudian melakukan edukasi 
dan memberikan pengawasan 
secara rutin,” jelas Yoni.

Yoni m elanjutkan, kepedu
lian m asyarakat terhadap pe
nyakit diabetes ini harus diting
katkan, baik kesadaran dari 
diri sendiri m aupun m elalui 
konsultasi kepada dokter.

“Maka dari pelatihan ini saya 
akan m elihat perkem bang
an peserta setiap minggunya, 
serta rutin melakukan diskusi 
terkait diabetes. Sehingga ke 
depannya, hasil pelatihan ini 
akan saya buat menjadi buku 
panduan tentang penyakit di
abetes secara komprehensif," 
bebernya.

“Sehingga para ibu-ibu akan 
lebih memahami tentang pe

nyakit diabetes dan diharapkan 
menjadi sumber informasi baik 
untuk keluarga m aupun orang 
lain,” imbuh Yoni.

N arasum ber Dr Iman Per- 
m ana PhD sependapat dengan 
Yoni, bahwa penyakit diabetes 
harus dicegah mulai dari kesa
daran kita sendiri dan proaktif 
dalam m elakukan konsultasi. 
Menurutnya penyakit diabetes 
dapat menjadi pemicu rusak
nya organ tubuh yang lain.

“Jika sudah terkena penya
kit diabetes m aka akan ber
pengaruh terhadap rusaknya 
organ tubuh seperti frankeas, 
ginjal, sistem imun (kekebalan 
tubuh), saraf, dan arterioskle
rosis (pembuluh darah). Jika 
sampai terjadi komplikasi akan 
beipangaruh juga terhadap or
gan tubuh lainnya seperti otak, 
pendengaran dan penglihatan,” 
papar Imam.

KuHnr gllla tiinm
Lebih lanjut Imam menje

laskan yang paling bahaya

adalah jika kadar gula dalam 
tubuh m enurun, karena hal 
tersebut akan berdampak pada 
mual, muntah, bahkan sampai 
pingsan. Hal ini akan semakin 
berdampak pada kondisi daya 
tahan tubuh seperti penderita 
m udah sekali m erasa lelah, le
mah, dan mengantuk saat me
lakukan aktivitas sehari-hari.

“Selain itu juga akan sering 
mengeluarkan buang air kecil, 
rasa haus yang meningkat dan 
penurunan berat badan secara 
drastis. Untuk itu  m asyarakat 
harus peduli terhadap dampak 
yang disebabkan penyakit dia
betes,” jelasnya.

Imam mengimbau, ada bebe
rapa tahapan yang harus diper
hatikan untuk mencegah dan 
mengendalikan diabetes dalam 
jangka panjang, di antaranya 
menjaga pola makan, rutin be
rolahraga, mengonsumsi obat, 
tidak banyak pikiran, dan me
nam bah pengetahuan tentang 
diabetes, (app)
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