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NGAGLIK (KR) - Data In

ternational Diabetes Federation 
(IDF) menunjukkan penyan
dang diabetes di Indonesia men
capai 10,3 juta orang pada 
tahun 2017 dan menempati per
ingkat' ke-6 dunia. Diprediksi 
jumlah itu meningkat mencapai 
16,7 juta pada tahun 2045. 
Penyebab diabetes di antaranya 
keturunan, gaya hidup, dan obe
sitas. Meski demikian, diabetes 
bisa diatasi dengan menerap
kan pola hidup sehat.

'Diabetes penyakit yang dise
babkan tingginya kadar gula 
'dalam darah akibat gangguan 
sekresi insulin, ditandai dengan 
polifagi atau sering makan, po- 
lidipsi atau sering minum, dan 
poliuri sering kencing di malam 
hari,i papar Ketua Persatuan 
Diabetes Indonesia (Persadia) 
Cabang Yogyakarta, dr Bowo 
Pramono Sp PDKP dalam 
kegiatan World Diabetes Day 
(WDD) bertajuk THking Step to 
Prevent Diabetes', di Desa 
Sardonohaijo Ngaglik Sleman, 
Minggu (26/11). •

WDD dilaksanakan kerja 
sama Muhammadiyah Medical 

Activities (MMSA)

Pemeriksaan kesehatan gratis WDD.

UMY bersama Center for 
Indonesian Medical Studentsi 
Activities (CIMSA) UGM dan 
CIMSA UKDW untuk menge- 
dukasi masyarakat tentang dia
betes. Kegiatan meliputi senam 
diabetes, pemeriksaan kesehat- 
an dan pemeriksaan gula darah 
secara gratis, serta talkshow in
teraktif tentang diabetes.

"Ada beberapa type, Diabetes 
Mellitus disebabkan kadar gula 
darah tinggi. Diabetes insipidus 
penyakit yang erat kaitannya 
dengan produksi suatu hormon 
di dalam tubuh. Diabetes gesta-

sional kelebihan kadar gula 
darah pada ibu yang dise
babkan oleh hormon yang dipro
duksi plasenta, sedangkan 
Diabetes Campuran adalah 
kombinasi antara dua diabetes 
atau lebih,” jelasnya 

Khususnya untuk Diabetes 
Mellitus, langkah jelas yang 
perlu dilakukan adalah pen
gontrolan konsumsi gula 
dalam keseharian. "Pola hidup 
sehat adalah kunci utama 
dalam rangka mencegah pe
nyakit tidak menular ini," je
lasnya. (M-3)-f


