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Ginjal adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh, 
berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang merah 
dengan ukuran kurang lebih sekepalan tangan dan 
terletak di bagian belakang rongga perut tepat di bawah 
rongga dada. Fungsi utama dari ginjal adalah untuk 
menyaring darah, ada sekitar setengah cangkir darah 
disaring setiap menitnya di masing-masing ginjal. Dari 
darah yang disaring tersebut, ginjal mampu membuang 
zat-zat beracun hasil metabolism tubuh yang jika 
dibiarkan berada dalam tubuh dapat mengakibatkan 
kerusakan organ-organ lainnya pada tubuh kita.
Gangguan pada ginjal dapat terjadi pada anak karena 
berbagai macam sebab misalnya sepsis/infeksi berat, 
dehidrasi, penyakit jantung bawaan, dll. Saat ini kita 
dihadapkan dengan gangguan ginjal akut misterius yang 
terjadi pada anak.

Kenapa disebut gangguan ginjal akut misterius?
Karena sampai saat ini, penyebab pasti dari gangguan 
ginjal akut ini belum diketahui dengan pasti. Beberapa 
dugaan, mulai dari infeksi sampai ke keracunan 
komponen tertentu dari obat yang dikonsumsi anak 
sedang diselidiki lebih lanjut. Sebenernya gangguan 
ginjal akut merupakan sesuatu yang secara rutin 
dihadapi oleh dokter spesialis anak, tapi yang membuat 
gangguan ginjal pada anak kali ini cukup mengkhawatirkan, 
selain karena belum jelas penyebabnya, adalah karena 
perburukan penyakitnya yang terjadi sangat cepat alias 
progresif. Istilah medis dari kasus misterius yang terjadi 
ini kita sebut dengan gangguan ginjal akut progresif 
atipikal.

Kapan harus curiga ada gangguan ginjal akut misterius 
terjadi pada anak?
Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika 
anak berusia di bawah 18 tahun dengan gejala demam 
atau riwayat demam (14 hari ke belakang), bisa juga 
dengan gejala infeksi saluran napas seperti batuk, pilek, 
atau gejala infeksi saluran cerna seperti diare, muntah. 
Gejala-gejala tersebut disertai jumlah kencing anak yang 
berkurang signifikan atau tidak kencing sama sekali 
selama 6-8 jam (di luar jam tidur).

Apakah ginjal yang rusak bisa sembuh kembali?
Jika gangguan ginjal yang dialami, langsung mendapatkan cukup penanganan di fase-fase awal 
kerusakan ginjal, maka kemungkinan untuk sembuh kembali sangat tinggi. Jadi penting untuk 
orang tua ketika anaknya sakit, Selalu mengawasi tanda-tanda kegawatan terutama tanda-tanda 
awal gangguan ginjal akut.
 
Berikut yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal pada anak.
1. Cukupi kebutuhan cairan anak. Ini sangat krusial karena anak terutama balita jauh lebih 

mudah mengalami dehidrasi daripada orang dewasa. Dan dehidrasi itu dapat merusak ginjal 
karena aliran sirkulasi darah ke ginjal yang menurun drastis. Untuk kebutuhan cairan, 
kira-kira sebagai berikut, bayi usia 0 – 6 bulan memerlukan cairan 700 mL/hari; bayi 7 – 12 
bulan memerlukan cairan 800 mL/hari; anak 1 – 3 tahun memerlukan 1300 mL/hari; anak 4 – 8 
tahun memerlukan 1700 mL/hari; anak 9 – 13 tahun memerlukan 2400 mL/hari pada laki – laki 
dan 2100 mL/hari pada perempuan; anak 14 – 18 tahun memerlukan 3300 mL/hari (laki – laki) 
dan 2300 mL/hari untuk perempuan. Dan jika anak mengalami demam, muntah, diare, 
pastikan untuk menambah asupan cairan pada anak agar dapat mengganti cairan yang 
hilang.

2. Jaga anak jangan sampai sakit. Sakit apapun pada anak punya risiko untuk mengganggu 
fungsi ginjal, seringan apapun tampaknya sakitnya dari luar. Perilaku hidup bersih sehat 
harus optimal dijalankan oleh seluruh keluarga. Lengkapi vaksinasi anak sebisa mungkin 
sesuai rekomendasi IDAI.

3. Jangan asal memberikan obat ke anak, ini adalah momen kita untuk sama-sama memegang 
prinsip rasional dalam konsumsi obat. Jika anak dirasa perlu obat, selalu konsultasikan 
dengan dokter sebelum memberikan obat yang sesuai kebutuhan anak. 
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Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan sebanyak 152 anak menderita gangguan ginjal 
akut sejak Januari hingga Oktober 2022.

Penyakit ini tersebar di 14 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, 
Kepulauan Riau, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kasus makin melonjak dalam dua bulan terakhir dan kebanyakan menyerang anak-anak di 
bawah 6 tahun.

Apa Itu Penyakit Gangguan Ginjal Akut?

Gangguan ginjal akut atau acute kidney injury merupakan sindrom gangguan fungsi ginjal 
dalam mengatur cairan dan elektrolit tubuh.

Sindrom ini juga menyerang proses pengeluaran sisa metabolisme yang terjadi mendadak dan 
berlangsung cepat.

Apa Penyebab Gangguan Ginjal Akut ini?

Penyebab gangguan ginjal akut hingga kini 
belum diketahui pasti atau masih misterius. 
Pasalnya, gangguan pada ginjal terjadi lebih 
cepat ketimbang kasus yang pernah ada 
sebelumnya.

Namun IDAI menemukan pada kebanyakan 
pasien mengalami peningkatan inflamasi 
yang kemungkinan mengarah pada 
Mustisystem Inflammatory Syndrome in 
Children (MIS-C) atau sindrom peradangan 
multisistem.

Juga, pada sejumlah pasien ditemukan 
adanya infeksi lain yang muncul bersamaan, 
seperti infeksi leptospirosis, influenzae, 
parainfluenzae, virus CMV, virus HSV, 
bocavirus, legionella, shigella, e-coli dan 
sebagainya.
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Gejala Gangguan Ginjal Akut Mencakup :

Karena berlangsung sangat cepat, orangtua harus memperhatikan produksi urine pada anak. 
Pastikan cairan terpenuhi dan mencari tindakan medis jika anak tidak buang air kecil (BAK) 
dalam jangka waktu yang cukup lama.

Betulkah Gangguan Ginjal Akut Disebabkan COVID-19?

Awalnya IDAI menduga gangguan ginjal akut pada anak sebagai bagian dari kondisi MIS-C atau 
long COVID-19. Namun berdasarkan analisis kasus, beberapa penderita justru dinyatakan 
negative COVID-19 atau tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19.

Diare Intensitas buang
air kecil menurun Kejang

Demam Batuk Pilek Badan
membengkak
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Apa itu penyakit diabetes mellitus?
Diabetes mellitus adalah penyakit yang mencegah tubuh kita untuk menggunakan energi yang 
berasal dari makanan yang kita makan dengan benar. Penyakit diabetes mellitus merupakan 
salah satu penyakit metabolisme. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai 
dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Kadar gula di dalam darah kita diatur oleh suatu 
hormon yaitu insulin. Pada penyandang diabetes mellitus, tubuh mengalami kekurangan insulin 
atau insulin dalam tubuh tidak bekerja secara efektif, atau bisa juga disebabkan oleh kedua 
kondisi tersebut.

Tipe-tipe diabetes mellitus
Ada beberapa jenis diabetes mellitus, tiap jenis ini punya penyebab dan cara pengobatan yang 
berbeda, yaitu:

1. Diabetes tipe 1
Diabetes tipe 1 juga disebabkan oleh kondisi insulin di dalam tubuh yang tidak bisa diproduksi 
dengan baik oleh pankreas. Tipe ini sering dimulai pada masa kanak-kanak. Kondisi ini juga 
disebut kondisi autoimun. Banyak masalah kesehatan yang dapat terjadi pada tipe 1 seperti 
kerusakan pembuluh darah kecil di mata atau disebut retinopati diabetik, kerusakan saraf, dan 
kerusakan ginjal. Penderita diabetes tipe 1 ini juga memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit 
jantung dan stroke.

2. Diabetes tipe 2
Diabetes tipe 2 disebut juga diabetes yang tidak
tergantung insulin. Tipe ini lebih umum terjadi dibanding 
diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 terjadi karena insulin yang 
dihasilkan oleh tubuh tidak cukup untuk tubuh atau bisa 
juga disebabkan tubuh tidak menggunakan insulin 
sebagaimana harusnya.Diabetes tipe 2 seringkali lebih 
ringan daripada diabetes tipe 1. Tetapi masih dapat 
menyebabkan komplikasi kesehatan lainnya, terutama 
pada pembuluh darah kecil di ginjal, saraf, dan mata.
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3. Diabetes Gestasional
Diabetes tipe ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Kehamilan biasanya menyebabkan beberapa 
bentuk resistensi insulin. Perubahan hormon selama kehamilan juga memengaruhi aksi insulin 
di dalam tubuh. Pada kondisi ibu hamil hamil gula darah dialirkan melalui plasenta ke bayi, 
untuk itulah penting untuk mengontrol diabetes gestasional untuk melindungi pertumbuhan 
dan perkembangan bayi. Diabetes gestasional lebih berisiko untuk bayi daripada ibu. Diabetes 
gestasional menyebabkan bayi mungkin akan mengalami kenaikan berat badan yang tidak 
biasa sebelum kelahiran, kesulitan bernapas saat lahir, atau risiko obesitas dan diabetes 
yang lebih tinggi di kemudian hari.

4. Prediabetes
Prediabetes adalah ketika gula darah di dalam tubuh lebih tinggi dari yang seharusnya tetapi 
tidak cukup tinggi bagi dokter untuk mendiagnosis diabetes. Kondisi prediabetes dapat 
menyebabkan  seseorang memiliki risiko terkena diabetes tipe 2 yang lebih tinggi.

Siapa saja yang lebih berisiko terkena diabetes mellitus?
Faktor-faktor tertentu meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes, di antaranya adalah:

1. Diabetes tipe 1
Kondisi diabetes tipe 1 mungkin terjadi pada anak-anak atau anak remaja yang memiliki gen 
yang membawa penyakit tersebut.

2. Diabetes tipe 2
Kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena diabetes tipe 2, di antaranya adalah:
• Memiliki kelebihan berat badan
• Berusia 45 tahun atau lebih
• Memiliki orang tua atau saudara kandung dengan kondisi tersebut
• Tidak aktif secara fisik
• Menderita diabetes gestasional
• Menderita prediabetes
• Memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau trigliserida tinggi.

3. Diabetes gestasional
Risiko diabetes gestasional dapat terjadi pada ibu hamil dengan kondisi di bawah ini:
• Kelebihan berat badan
• Berusia di atas 25 tahun
• Menderita diabetes gestasional selama kehamilan terakhir
• Memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2
• Menderita sindrom ovarium polikistik (PCOS)
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Apa gejala dan ciri-ciri diabetes mellitus?
Ada beberapa gejala yang akan dirasakan oleh penderita diabetes mellitus, tidak cuma gejala 
diabetes secara umum, gejala diabetes secara spesifik pun seringkali bisa berbeda bagi 
penderita pria dan wanita.

1. Gejala umum
Gejala yang umumnya dirasakan oleh penderita diabetes meliputi:
• Rasa haus meningkat
• Meningkatnya rasa lapar (terutama setelah makan)
• Mulut kering
• Sering buang air kecil
• Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan
• Lemah
• Lelah terus menerus
• Penglihatan kabur
• Mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki
• Penyembuhan luka lambat
• Kulit kering dan gatal
• Sering mengalami infeksi saluran kemih.

2. Gejala pada pria
Selain gejala diabetes yang umum di atas, pria dengan
diabetes mungkin mengalami penurunan gairah seks,
disfungsi ereksi, dan melemahnya kemampuan otot.

3. Gejala pada wanita
Wanita dengan diabetes juga dapat memiliki gejala seperti
infeksi saluran kemih, infeksi jamur pada organ kewanitaan,
dan kulit kering dan gatal.

Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi akibat diabetes mellitus?
Saat terkena penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan 2, beberapa komplikasi dapat dialami oleh 
orang tersebut. Jenis komplikasi ini beragam mulai dari ringan hingga berisiko menyebabkan 
kematian. Beberapa penyakit komplikasi yang mungkin terjadi di antaranya:

1. Retinopati (penyakit mata)
Semua pasien dengan diabetes harus mengunjungi dokter spesialis mata setiap tahun untuk 
pemeriksaan kondisi mata.

2. Nefropati (penyakit ginjal)
Pasien yang terkena diabetes mellitus sebaiknya melakukan tes urin setiap satu tahun sekali. 
Pemeriksaan tekanan darah secara teratur juga penting karena manajemen tekanan darah 
tinggi sangat penting dalam memperlambat penyakit ginjal.
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3. Neuropati (penyakit saraf)
Jika seseorang terkena diabetes dan sering mengalami mati rasa atau kesemutan di kaki. Jika 
kejadian ini terjadi secara berulang sebaiknya sampaikan kepada dokter saat melakukan 
pemeriksaan gula darah.

Komplikasi jangka panjang lainnya termasuk:
• Masalah mata lainnya, termasuk glaukoma dan katarak
• Masalah gigi
• Tekanan darah tinggi
• Serangan jantung dan stroke
• Masalah kesehatan seksual
Tanpa pengobatan dan penyesuaian gaya hidup, risiko pasien diabetes mellitus terkena 
komplikasi penyakit semakin meningkat.

4. Luka di kaki penderita diabetes lama sembuh
Akibat kerusakan saraf, kerap kali penderita diabetes tidak menyadari mengalami luka, 
utamanya di area kaki. Ditambah dengan respon darah putih yang lambat, membuat tubuh 
lebih sulit mengirimkan nutrisi ke luka. Banyak penderita diabetes mengalami luka yang 
lambat sembuh, tidak sembuh dengan baik, atau tidak pernah sembuh. Terkadang, infeksi bisa 
berkembang dan pada kasus yang parah bisa berakibat amputasi. 
Infeksi dapat menyebar ke jaringan dan tulang di dekat luka atau area tubuh yang lebih jauh. 
Dalam beberapa kasus, dan tanpa perawatan darurat, infeksi dapat mengancam jiwa atau 
bahkan fatal.
Penting bagi penderita diabetes untuk menjaga kadar gula darahnya tetap terkendali untuk 
mengurangi risiko penyembuhan luka yang lambat dan komplikasi, termasuk tukak kaki.

Bagaimana cara mengatasi dan mengobati diabetes mellitus?
Diabetes mellitus tidak bisa disembuhkan, tapi bukan berarti kamu tidak membutuhkan 
pengobatan. Pengobatan tetap perlu dilakukan untuk menjaga kadar gula darah, dan 
mencegah penyakit komplikasi. Jenis pengobatannya sendiri ada 2 macam, yakni pengobatan 
secara medis dan ada juga alternatif pengobatan herbal.

Cara mengatasi diabetes secara alami di rumah
Bagi penderita diabetes penting hukumnya untuk menjaga kadar gula dalam darah tetap 
dalam kadar normal. Berikut beberapa cara mengatasi diabetes secara alami yang bisa kamu 
lakukan di rumah:
• Olahraga rutin, ini dapat membantu kamu menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan 

sensitivitas insulin.
• Kontrol asupan karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, yang meningkatkan 

kadar gula darah. Mengurangi asupan karbohidrat dapat membantu mengontrol gula darah.
• Konsumsi makanan tinggi serat. Makan banyak serat dapat membantu mengontrol gula 

darah, terutama serat makanan larut.
• Kontrol porsi makan. Semakin banyak kontrol yang kamu miliki atas ukuran porsi makan, 

semakin baik kontrol kamu terhadap kadar gula darah.
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• Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Makan makanan indeks glikemik rendah 
telah terbukti mengurangi kadar gula darah jangka panjang pada penderita diabetes tipe 1 
dan tipe 2.

• Kontrol tingkat stres. Mengontrol tingkat stres melalui olahraga atau metode relaksasi 
seperti yoga akan membantu mengontrol gula darah.

• Rutin pantau kadar gula darah. Memeriksa gula dan mencatat log setiap hari akan membantu 
kamu menyesuaikan makanan dan obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah.

• Tidur cukup dan berkualitas. Tidur yang nyenyak membantu menjaga kendali gula darah 
dan meningkatkan berat badan yang sehat. Melakukan tidur yang buruk dapat mengganggu 
hormon metabolisme yang penting.

• Konsumsi makanan tinggi kromium dan magnesium. Mengonsumsi makanan yang kaya 
kromium dan magnesium secara teratur dapat membantu mencegah defisiensi dan 
mengurangi masalah gula darah.

• Turunkan berat badan. Menjaga berat badan dan lingkar pinggang yang sehat akan 
membantu kamu menjaga kadar gula darah normal dan menurunkan risiko terkena diabetes

• Apa saja obat diabetes mellitus yang biasa digunakan?
• Dalam menangani diabetes mellitus, ada 2 pilihan obat yang bisa digunakan. Mulai dari obat 

apotek sampai obat herbal untuk diabetes.

Obat diabetes di apotek
Beberapa jenis obat yang membantu menurunkan gula darah 
pada penderita diabetes di antaranya, Acarbose, Metformin, 
Linagliptin, Sitagliptin, Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide 
(Victoza), Repaglinide, Canagliflozin dan Dapagliflozin, 
Glipizide dan glimepiride.
Sementara untuk diabetes tipe 1 dibutuhkan terapi obat 
insulin yang memerlukan resep dokter.

Obat diabetes alami
Selain menggunakan obat-obatan apotek, kamu juga bisa 
menggunakan obat herbal untuk diabetes dan menjaga 
kadar gula darah tetap normal. Namun, sebelum
mengonsumsinya, pastikan kamu berkonsultasi dengan 
dokter terlebih dahulu. Berikut beberapa jenis obat diabetes 
alami yang bisa kamu coba:
• Cuka sari apel. Menambahkan cuka sari apel ke dalam 

makanan dapat bermanfaat bagi tubuh dalam banyak 
hal, termasuk menurunkan kadar gula darah.

• Ekstrak kayu manis. Kayu manis telah terbukti mengurangi kadar gula darah puasa dan 
meningkatkan sensitivitas insulin.

• Berberine. adalah komponen aktif dari ramuan Tiongkok yang telah digunakan untuk 
mengobati diabetes selama ribuan tahun. Berberine bekerja dengan baik untuk menurunkan 
kadar gula darah dan dapat membantu mengelola diabetes. Namun, itu mungkin memiliki 
beberapa efek samping pencernaan.
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Apa saja makanan dan pantangan untuk penderita diabetes mellitus?
• Kadar gula darah bisa melonjak salah satunya adalah karena makanan yang kamu konsumsi. 

Berikut beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari penderita diabetes:
• Minuman dengan pemanis. Soda dan minuman manis mengandung karbohidrat tinggi, yang 

meningkatkan gula darah. Selain itu, kandungan fruktosa yang tinggi telah dikaitkan 
dengan resistensi insulin dan peningkatan risiko obesitas, perlemakan hati, dan penyakit 
lainnya.

• Makanan dengan lemak trans. Lemak trans adalah lemak tak jenuh yang telah diubah 
secara kimiawi untuk meningkatkan 
stabilitasnya.

• Roti putih, pasta, dan nasi. Ketiganya tinggi 
karbohidrat namun rendah serat. Kombinasi 
ini bisa mengakibatkan kadar gula darah 
tinggi.

• Yogurt rasa buah. Yogurt rasa buah biasanya 
rendah lemak tetapi tinggi gula, yang dapat 
meningkatkan kadar gula darah dan insulin.

• Sereal sarapan manis. Sereal untuk sarapan 
tinggi karbohidrat tetapi rendah protein. 
Sarapan tinggi protein dan rendah

• karbohidrat adalah pilihan terbaik untuk 
penderita diabetes dan pengendalian nafsu 
makan.

• Minuman kopi beraroma. Ini tinggi
• karbohidrat cair, yang dapat meningkatkan 

kadar gula darah dan gagal memuaskan rasa 
lapar.

• Madu, agave nectar dan sirup maple. 
Ketiganya tidak diproses seperti gula pasir 
putih, tetapi mungkin memiliki efek serupa 
pada gula darah, insulin, dan penanda inflamasi.

• Buah kering. Buah kering menjadi lebih terkonsentrasi pada gula dan mungkin mengandung 
lebih dari tiga kali lebih banyak karbohidrat daripada buah segar.

• Makanan ringan dalam kemasan. Camilan kemasan biasanya merupakan makanan yang 
diproses dengan bahan dasar tepung olahan yang dapat dengan cepat meningkatkan kadar 
gula darah.

• Jus buah kemasan. Jus buah tanpa pemanis mengandung setidaknya gula sebanyak soda. 
Kandungan fruktosa yang tinggi dapat memperburuk resistensi insulin, meningkatkan berat 
badan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung.

• Kentang goreng. Selain tinggi karbohidrat yang meningkatkan kadar gula darah, kentang 
goreng yang digoreng dengan minyak tidak sehat dapat meningkatkan peradangan dan 
meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker.
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Pilihan buah untuk diabetes yang aman dikonsumsi
Buah memang makanan yang tergolong sehat. Tapi jika kamu penderita diabetes, tidak semua 
buah baik untuk kamu konsumsi. Kamu sebaiknya hanya mengonsumsi buah dengan kandungan 
gula rendah. Berikut beberapa jenis buah untuk diabetes dengan gula rendah: Apel, Alpukat, 
Pisang, Beri, Ceri, Jeruk bali, Anggur, Buah kiwi, Nektarin, Jeruk, Persik, buah pir, Plum, 
Stroberi, Melon, Buah ara, Pepaya, Nanas.

Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus?
Diabetes tipe 1 sejatinya tidak dapat dicegah 
karena disebabkan oleh masalah dengan sistem 
kekebalan tubuh atau autoimun. Beberapa 
penyebab diabetes tipe 2, seperti gen atau usia 
juga tidak bisa dikendalikan. Namun banyak faktor 
risiko diabetes lainnya dapat dikendalikan. 
Sebagian besar strategi pencegahan diabetes 
dilakukan dengan diet dan olahraga.
Jika kamu telah didiagnosis menderita prediabetes, 
berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu 
lakukan untuk menunda atau mencegah diabetes 
tipe 2:
• Menjaga kondisi berat badan ideal
• Mengatur menu makanan yang lebih sehat
• Rutin berolahraga ringan seperti berjalan kaki 

dan bersepeda minimal 30 menit sehari dan 
dilakukan 3-5 kali seminggu

• Hindari merokok dan minum alkohol
• Hindari stres dan istirahat yang cukup
• Rutin menjalani pengecekan gula darah, setidaknya sekali dalam setahun.
Pencegahan bagaimanapun lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, menerapkan 
gaya hidup yang sehat adalah pilihan terbaik untuk mencegah munculnya penyakit diabetes 
mellitus.

Cara diagnosis dan pemeriksaan pada penderita diabetes mellitus
Pada diabetes tipe 2 biasanya muncul gejala secara bertahap. Beberapa orang tidak menyadari 
bahwa dirinya menjadi penderita diabetes pada awal kemunculannya. Pemeriksaan secara rutin 
sangat disarankan pada orang-orang yang memiliki risiko diabetes mellitus.
Metode tes gula darah dapat dijalani dengan berbagai metode, di antaranya:

1. Tes gula darah sewaktu
Dikenal juga dengan tes glukosa acak. Pengecekan gula darah ini dilakukan secara acak, 
penderita diabetes tidak perlu berpuasa terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan gula 
darah sewaktu. Jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula 140 mg/dL, sedangkan 
jika kadar gula menunjukkan hasil 140-199 mg/dL sedangkan pada kondisi diabetes kadar gula 
darah menunjukan nilai diatas 200 mg/dL.
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2. Tes gula darah puasa
Sebelum menjalankan tes gula darah ini, pasien diminta berpuasa terlebih dahulu selama 8 
jam. Pada kondisi normal tes gula darah puasa akan menunjukkan hasil kurang dari 100 
mg/dL. Sedangkan pada kondisi prediabetes hasil menunjukan 100-125 mg/dL sedangkan 
pada hasil tes gula darah puasa lebih dari 126 mg/dl atau lebih menunjukan pasien menderita 
diabetes.

3. Tes HbA1c
Tes HbA1c ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa rata-rata pasien selama 2-3 bulan ke 
belakang. Sebelum menjalankan pemeriksaan ini pasien tidak perlu menjalani puasa terlebih 
dahulu. Pada hasil tes HbA1c kurang dari 5,7% maka dapat dikatakan kadar gula darah 
normal, pada kasus prediabetes hasil menunjukan nilai antara 5.7 – 6.4%. sedangkan pada 
kasus diabetes hasil tes HbA1c menunjukan nilai 6,5% atau lebih tinggi.
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Sudah vaksin dan unduh aplikasi Peduli 
Lindungi sebagai akses

Melakukan test COVID19 secara periodik

Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap
akses masuk

Wajib menggunakan masker dan rumah 
hingga ke tempat kerja

Hindari menyentuh wajah dengan tangan

Jaga jarak & tidak berkerumun

Cuci tangan pakai sabun setibanya di tempat 
kerja

Ganti masker setiap 4 jam sekali

Tiba di rumah langsung mandi, cuci baju dan 
cuci masker

Panduan Protokol Kesehatan
Karyawan Era New Normal

Setelah melewati masa pandemi dan kembali 
bekerja di dalam ruang kerja tentu saja kita harus 
menjaga protokol kesehatan untuk mencegah 
terkena COVID19. Ikuti panduan berikut agar aman 
bekerja di kantor

Panduan Protokol Kesehatan Karyawan
Era New Normal
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Kini peserta asuransi kumpulan

Great Eastern Life Indonesia, bisa memanfaatkan

layanan telemedicine dari

Syarat dan ketentuan:
Konsultasi dokter umum akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter umum.
Biaya per konsultasi dokter umum: Rp 17.000

Konsultasi dokter spesialis akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter spesialis.
Biaya per konsultasi dokter specialis: Rp 80.000

Pembelian obat-obatan dan biaya pengantaran 
akan memotong manfaat limit obat.

Layanan dari GoodDoctor ini hanya bisa 
digunakan oleh Peserta asuransi kumpulan 

dengan jaringan TPA

Peserta asuransi kumpulan yang memiliki 
manfaat Rawat Jalan.

Mulai
Juli 2021

Kini Konsultasi Dokter dan Pembelian Obat

Bisa Melalui Aplikasi CASHLESS!

GREAT
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Konsultasi Dokter Melalui Aplikasi GoodDoctor
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APAKAH ANDA SUDAH MENGGUNAKAN CASHLESS PROGRAM?

kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

Tips Menghadapi dan Mengatasi Digital Eye Strain
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Fitur Baru Aplikasi Great Eastern Corporate
GREAT Product

GREAT EASTERN
CORPORATE

NEW FEATURES!

KINI PENGALAMAN ANDA MENGGUNAKAN
GREAT EASTERN CORPORATE SEMAKIN LENGKAP
DENGAN         YANG MEMBERIKAN
PENGALAMAN BERASURANSI LEBIH BAIK DAN MUDAH

4 FITUR BARU

DOWNLOAD SEKARANG DAN NIKMATI
BERBAGAI KEMUDAHAN BERASURANSI
DALAM GENGGAMAN TANGAN ANDA!

Melihat data ekses dan bayar ekses klaim
secara online
Buat janji temu dengan dokter

Registrasi Aplikasi Great Eastern Corporate
untuk anggota keluarga
Mengajukan dan melihat surat jaminan

 

id.gelife.co/GEC-PlayStore id.gelife.co/GEC-AppStore

SCAN QR CODE
ATAU KUNJUNGI
LINK DIBAWAH INI
UNTUK DOWNLOAD

021-2554 3800 / WECAREGROUP-ID@GREATEASTERNLIFE.COM

UNTUK PERTANYAAN MENGENAI APLIKASI GREAT EASTERN CORPORATE SILAKAN MENGHUBUNGI:
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Asuransi GREAT Pro Solution
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MUDAH
Pembelian melalui website GoGreat! cukup menjawab pertanyaan kesehatan sederhana dan 
tanpa cek medis

LENGKAP
Dilengkapi berbagai Asuransi Tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk 
memaksimalkan perlindungan, mulai dari Manfaat Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Gigi dengan 
fasilitas cashless, Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun

PREMI TERJANGKAU
Premi terjangkau dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda

Perlindungan
Jiwa

Penyakit Kritis

Rawat Gigi

Rawat Jalan

Perlindungan
Kecelakaan Diri

Rawat Inap

Kini beli Asuransi seperti memilih topping sandwich favorit Anda
Asuransi GREAT Pro Solution

gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!



GREAT Pro Assurance
GREAT Product

gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Rencanakan Warisan untuk keluarga tercinta bersama

GREAT Pro Assurance
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Perlindungan terhadap Penyakit Kritis Serangan Jantung

GREAT Heart Attack Protection

GREAT Heart Attack Protection
GREAT Product

gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!
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gogreat.greateasternlife.co.id

GREAT Cancer Protection
GREAT Product

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Perlindungan terhadap Penyakit Kritis Kanker

GREAT Cancer Protection
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GREAT Saver Assurance
GREAT Product

gogreat.greateasternlife.co.id

DAPATKAN PRODUKNYA SEKARANG!

Rencanakan Perlindungan & Keuangan Jangka Panjang Dengan

Investasi Maksimal dalam Mata Uang USD

GREAT Saver Assurance
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GREAT Promo

*Syarat & Ketentuan lengkap:
www.greateasternlife.com/id/in/asuransi-individu/promogogreat

E-VOUCHER DISCOUNT
MEDICAL CHECK UP TULANG

Rp 1 JUTA
E-Voucher Discount Medical Check Up 
Tulang senilai Rp 1 Juta dari Primaya 

Hospital Bekasi Timur untuk 26 
Nasabah pertama yang membeli 

asuransi di GoGreat!

20%E-VOUCHER
DISCOUNT

*
E-Voucher Discount 20% untuk 

pembelian paket makanan dari Yellow 
Fit Kitchen untuk Nasabah yang 

membeli asuransi di GoGreat!

*

PROMO
CASHBACK26*

Cashback Rp 260.000
untuk 26 Nasabah pertama yang

membeli Asuransi Great Pro Solution /  
Great Pro Assurance / 

Great Saver Assurance di GoGreat!

Cashback Rp 100.000 
untuk 26 Nasabah pertama yang 

membeli Great Cancer Protection / 
Great Heart Attack Protection di 

GoGreat!

E-Voucher Discount 20% untuk Jasa 
Design Interior dan Discount 10% 

untuk Jasa Pembangunan dari 
Dekorkamu untuk Nasabah yang 

membeli asuransi di GoGreat!

20%E-VOUCHER
DISCOUNT

UP
TO

*
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Periode: 1-30 November 2022

Nowvember
Deals

Reach for Great Protection with

Pastikan Anda memasukkan kode referral

sebelum checkout

REACHFORGREAT
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PEMBELIAN KACAMATA
JADI SEMAKIN MUDAH

Mulai sekarang pembelian kacamata di 
Optik Melawai tidak memerlukan lagi 
surat rujukan dokter dari Dokter Mata

Pemeriksaan mata dapat dilakukan di 
semua cabang Optik Melawai

Ketentuan ini berlaku khusus di Optik 
Melawai
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GREAT Promo
Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai

Discount diberikan untuk karyawan dan keluarga yang memiliki benefit 
cashless kacamata
Karyawan membawa kartu Great Eastern Life Indonesia dan ID Card/KTP
Pihak Outlet Optik Melawai akan melakukan verifikasi data
Berlaku 15 Juli 2020 sd 1 Juli 2023

Special Promo!

18%
KHUSUS KARYAWAN

GREAT EASTERN LIFE
INDONESIA

DISKON HINGGA

Tunjukan kartu Live Great

& Dapatkan Diskon!
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• Gratis naik 1 tingkat kelas kamar dari benefit,
   selama kamar tersedia
• Pendampingan liaison officer
• Berlaku mulai 1 November 2022 - 31 Oktober 2023
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Nikmati Layanan Free Room Upgrade
Khusus Nasabah Great Eastern
Life Indonesia
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Privilege

Khusus untuk nasabah Great Eastern Life Indonesia



Comprehensive Excellence
WA: 0-8888-90-5555

Free Upgrade Kamar
Untuk seluruh peserta asuransi
Great Eastern Life Indonesia
• Berlaku di Eka Hospital BSD, Bekasi, Cibubur dan Pekanbaru
• Berlaku untuk semua jenis kamar perawatan

• Upgrade 1 tingkat di atas (selama kamar tersedia) 
• Berlaku sampai 31 Desember 2022

GREAT Promo
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FREE ROOM
UPGRADE*

Antar/jemput ambulance
untuk pasien rawat inap

Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

1 tingkat diatasnya
tanpa diselisihkan

brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +0877 7167 1806 (Pitri)

HOSPITAL - Tangerang
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FREE ROOM
UPGRADE*

Berlaku sampai dengan
31 Desember 2022

Berlaku untuk semua
jenis kelas kamar

brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +6221 7211 337
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www.mayapadahospital.com

@MayapadaHospital Mayapada HospitalMayapada Hospital| |

Berlaku hingga April 2023
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Khusus untuk Peserta
Asuransi Kumpulan
Great Eastern Life Indonesia

Berlaku sampai
31 Desember 2022

Berlaku mulai dari
kelas kamar II

Sesuai dengan
ketersediaan kamar

Untuk Reservasi, Hubungi:
Wasilah - 0821 1537 5466

NIKMATI PROGRAM
AUTOMATIC ROOM UPGRADE
DI RS PREMIER JATINEGARA

GREAT Reads
Vol. 28 | November 2022



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

We Care with Passion

EMC Healthcare
Priority Service
Bagi peserta asuransi kumpulan Great Eastern Life Indonesia
yang berobat di EMC Healthcare akan mendapatkan
pendampingan oleh 

EMC Priority Liaison Officer (EPLO)

  

  

•  RS EMC SENTUL
Jl. MH. Thamrin Kav. 57. Sentul City  

  Bogor - Jawa Barat 16810
PIC: 0819 2018 278 (Siska)

  

  

•  RS EMC Pulomas
(d.h OMNI Hospital Pulomas)
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Pulo Gadung - Jakarta Timur 13210
PIC: 0813 2925 1124 (Martharina)

•  RS EMC Cikarang
(d.h OMNI Hospital Cikarang)
Komp. The Oasis Kav No. 1
Jl. Raya Cikarang. Cibarusah Selatan
Cikarang - Bekasi 17530
PIC: 0812 1256 8870 (Triana)

•  RS EMC Alam Sutera
(d.h OMNI Hospital Alam Sutera)
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav 25
Tangerang Selatan - Banten 15325
PIC: 0821 6324 2613 (Cindy)

•  RS EMC TANGERANG
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24. Buaran Indah 

  Tangerang - Banten 15119
PIC: 0878 8599 0707 (Endah)

•  RS EMC Pekayon
(d.h OMNI Hospital Pekayon)
Pulo Ribung No.1. Pekayon Jaya
Bekasi Selatan - Jawa Barat 17148 

PIC: 0812 8227 8582 (Vanny)

www.emc.idwww.emc.id rs.emc RS EMCrumahsakit.EMC
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NIKMATI LAYANAN
FREE ROOM UPGRADE
1 TINGKAT KELAS KAMAR
DI RS MEDIKA BSD

• Peserta dengan hak kamar kelas 3 naik kelas 2
• Peserta dengan hak kamar kelas 2 naik ke kelas 1
• Peserta dengan hak kamar kelas 1 naik kelas VIP

*Selama kamar masih tersedia
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