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VISI, MISI, DAN
PROGRAM STUDI ILMU

TUJUAN
KEPERAWATAN

Tujuan Program Studi

Visi Program Studi

@ng unggul dalam pengembangan

keperawatan klinik berdasarkan nilai-nilai ke-lslaman untuk kemaslahatan

umat di Asia Teng gara Pada 2022

@yang unggul dan Islami'

b. Mengembangkan penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan

praktik kePerawatan.

c. Menerapkan ilmu keperawatan sebagai bagian dari pengabdian kepada

rakat u ntuk kemaslahatan umat.

a. ilt"a[nur-ittun ,-ters yang rn"rlliki k"t"puan klinik dan mampu

b.

menerapkan nilai-nilai Islami dalam memberikan asuhan keperawatan'

Menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan ilmu keperawatan'

Menghasilkan kegiatan pelayanan berbasis hasil penelitian untuk

meninqkatkan derajat kesehatan

Bukn P tnduan Blok Eleh til D irb etes Fducator - iii



GAMBARAN BLOK

Blok elektif diabetes educotor merupakan blok di semester pertama pada

tahun keempat (semester 7) dari kurikulum blok PBL Program Studi Ilmu

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY' Blok ini membekali

mahasiswa untuk menjalankan perannya sebagai edukator pada pasien dan

keluarganya yang menderita diabetes. Topik-topik yang dibahas dalam blok

elektif ini meliputi dasar-dasar edukator diabetes, dasar-dasar penyakit diabetes

melitus, diabetes pada populasi khusus meliputi anak, remaja, lansia' dan ibu

hamil (diabetes gestasional), terapi farmakologis dan non farmakologis diabetes

melitus, pemeriksaan kadar gula darah, suntik insulin, pemeriksaan monofilamen'

Selain itu, nilai-nilai Islam juga diintegrasikan dalam pembelajaran ini misalnya

dalam hal terapi farmakologis (pemberian insulin dalam pandangan lslam)' terapi

komplementer berdasarkan pengobatan lslam untuk penderita diabetes' dan

pandangan lslam tentang penyakit diabetes itu sendiri'

Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan

ber{ikir sistematis dan komprehensif dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan

terutama dalam pemberian edukasi pada pasien, keluarga pasien, dan komunitas'

Selain menggunakan metode kuliah atau ceramah, mahasiswa dituntut untuk

aktif dalam kegiatan pembelajaran tutorial atau srnoll group discussion dan

praktikum ketrampilan keperawatan di mini hospital PSIK FKIK UMY yang telah

menggunakan pendekatan student centered leorning selain itu, mahasiswajuga

dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar pada blok elektif

diabetes educator ini dengan mengerjakan beberapa penugasan, presentasi di

depan kelas, dan melakukan proyek di komunitas penderita diabetes Beban studi

sebanyak 2 sks: 1 sks kuliah, 0,25 sks tutorial, dan 0,75 sks skills lab'

Yogyakarta, Agustus 2016

Penyusun Panduan Blok Elektif Diabetes Edukator
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RANCANGAN PEM BELAJARAN

1- Area
Kompetensi Uraian

Kompetensi Utama
1 Mampu melakukan asuhan keperawatan professional di

tatanan klinik dan komunitas

2 Mampu menjalin hubungan interpersonal

3 N4ampu melakukan komunikasi efeL<tif

5 Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan

6 Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen

keperawatan

7 Mampu menerapkan aspek etik legal dalam praktik

keperawatan

8 Mampu melakukan praktik keperawqQ!19!q[9!4l-
9 Mampu bersikap caring dan emPati

10 Mampu menjalin kerjasama dan jejaring keia

Kompetensi P"
1 Ny'ampu menginternalisasikan nilai Islam di pelayanan

Leperawalan

2 Mampu mengelola organisasi

3 Mampi menguasai bahasa Inggris

Kompetensi Lainnya
1 Mampu menqaplikasikan teknologi informasi

2. Kompetensi Blok Elektif Diabetes Educator

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada blok diabetes educatir

mahasiswa mamPu:

1) Melakukan upaya pengurangan resiko, pencegahan komplikasi dan

promosi kesehatan terkait diabetes melitus

2) Mendemonstrasika n intervensi keperawatan pada kasus diabetes

melitus sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan

inovati{ sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektil

3) Mengintegrasikan nilai Islam dalam melakukan edukasi dan konseling

terkait diabetes mellitus

4) Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dan konseling dengan kasus

diabetes melitus pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan

aspek legal dan etis

5) Me ng identif ikas i masalah-masalah penelitian yang berhubungan

dengan diabetes melitus dan menggunakan hasil-hasil penelitian dalam

mengatasi masalah diabetes mellitus

Brltr P anduan Bloh Elekti! Didbet.s Educator - L



Seorang laki-laki berusia 58 tahun, menderita DM sejak 6 tahun lalu. Pasien

bekerja sebagai guru. Kegiatan sehari-hari adalah bekerja dan sesekali

berkebun di pekarangan rumah. Hasil pemeriksaan menunjukkan: gula darah

puasa 230m9/dl. BMI 28. Pasien mendapatkan terapi Metformin 3 x 500 mg.

Pasien diani menemui edukator diabetes untuk konsultasi diet.

l.
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN KALORI, LABEL
MAKANAN DAN EDUKASI DIET

Oleh:

Yanuar Primanda, S.Kep., Ns., MNS

SKENARIO

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN KATORI

A. Terapi Gizi Medis

2Terapi gtzi merupakan komponan utama keberhasilan

penatalaksanaan diabetes. Kunci keberhasilan terapi gizi medis adalah

keterlibatan tim dalam 4 hal, yaitu pengkajian parameter metabolik individu

dan gaya hidup, mendorong pasien berpartisipasi pada penentuan tujuan

yang akan dicapai, memilih intervensi gizi yang memadai dan mengevaluasi

efektitnya perencanaan pelaya nan gizi.

Tujuan umum terapi gizi pada penderita DM adalah untuk membantu orang

dengan diabetes memperbaiki kebiasaan gizi dan olahraga untuk mendapatkan

kontrol metabolik yang lebih baik. Tujuan khusus terapi gizi adalah:

a. Mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal dengan

keseimbangan asupan makanan dengan insulin (endogen atau eksogen)

atau obat hipoglikesmik oral dan tingkat aktivitas

b. Mencapai kadar serum lipid yang optimal

Memberikan energi yang cukup untuk untuk mencapai atau

mempertahankan berat badan yang memadai pada orang dewasa,

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang normal pada anak

dan remaja, untuk peningkatan kebutuhan metabolik selama kehamilan

dan laktasi atau penyembuhan dan penyakit katabolik

Berat badan memadai, diartikan sebagai berat badan yang dianggap

dapat dicapai dan dipertahankan baik jangka pendek maupun jangka

e.
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2
TERAPI INSUUN DAN EDUKASI INJEKSI

INSULIN

Oleh:

Yanuar Primanda, S.KeP., Ns., MNS

SKENARIO

Seorang laki-laki berusia 58 tahun menderita DM tipe 2 sejak 3 tahun yang

lalu. Setelah mendapatkan obat antidiabetes metformin 500 mg x 3 dan

sulfonilurea, selama l tahun, kadar gula darah puasa pasien adalah 150m9/

dl. Dokter memulai memberikan terapi insulin l'0 IU sebanyak 3 x sehari'

Pasien dianjurkan untuk berkonsultasi dengan diabetes edukator tentang cara

ntikan insulin

SUNTIK INSUTIN

A. Pendahuluan

Pengelolaan DM dimulai dengan pengaturan makan dan latihan jasmani

selama beberapa waktu (2-4 ininggu). Apabila kadar glukosa darah belum

mencapai sasaran, dilakukan intervensi farmakologis dengan obat hipoglikemik

oral (OHO) dan atau suntikan insulin. Pada keadaan tertentu, OHO dapat segera

diberikan secara tunggal atau langsung kombinasi, sesuai indikasi' Dalam

keadaan dekompensasi metabolik berat, misalnya ketoasidosis, stres berat,

berat badan yang menurun dengan cepat, dan adanya ketonuria, insulin dapat

segera diberikan.

B. Insulin Basal dan Pandrial

Pada individu normal, insulin disekresikan oleh sel beta pada kondisi basal

(puasa) untuk mengendalikan glukosa darah basal. Insulin juga disekresikan

pada saat makan untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan Pada

penyandang diabetes kekurangan insulin basal menyebabkan hiperglikemi basal,

kekurangan insulin post-prandial menyebabkan hiperglikemia postprandial Pada

penyandang diabetes substitusi insulin basal bertujuan untuk mengendalikan

kadar glukosa darah basal, substitusi insulin prandial bertujuan untuk

mengendalikan kadar glukosa darah post prandial. Pemahaman ini disebut

60 - Prog.am Studilln KeperawtttqnFKlKuMY
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3
PEMERIKSAAN DAN

PERAWATAN KAKI DM

Oleh:

Ambar Relawati, S.Kep., Ns., M.KeP

Yanuar Primanda, S.KeP., Ns., MNS

SKENARIO

Seorang laki-laki berusia 56 tahun memiliki riwayat DM sejak 3 tahun terakhir'

Pasien mengeluhkan kulit kaki kering dan pecah serta kuku ibu jari kaki yang

menancap. Edukator diabetes memberikan perawatan kaki

A.

PEMERIKSAAN DAN PEMWATAN KAKI DM

Pendahuluan

Kaki diabetes adalah kelainan tungkai kaki bawah akibat diabetes mellitus

yang tidak terkendali. Kelainan kaki diabetes mellitus dapat disebabkan

adanya gangguan pembuluh darah, gangguan persyarafan dan adanya

infeksi. Pada penderita DM yang mengalami neuropati perifer dan penyakit

arteri perifer (peripheraL orter'Lol diseose) akan sangat beresiko mengalami

ulkus kaki dan infeksi yang dapat berujung pada almputasi di kaki'

Masalah Umum Pada Kaki Diabetes

Luka melepuh pada kaki akibat pemakaian sepatu yang sempit atau

baru pada orang yang tidak diabetes adalah hal yang biasa, tetapi bagi

penderita diabetes, luka tersebut akan menjadi masalah besar. Terdapat tiga

alasan mengapa orang dengan diabetes lebih tinggi resikonya mengalami

masalah kaki, yaitu :

. Sirkulasi darah kaki dari tungkai yang menurun

. Berkurangnya sensasi rasa pada kedua kaki akibat neuropathy

. Berkurangnya daya tahan tubuh terhadap infeksi

Adanya masalah tersebut pada kaki diabetes, akan menimbulkan

beberapa masalah yang sering terjadi antara lain:

a. Kapalan (Caltus), Mata Ikan (Com), dan Melepuh (Elister)

Kapalan (callus), mata ikan (corn) merupakan penebalan atau

pengerasan kulit yang iuga terjadi pada kaki diabetes akibat dari adanya

B.

neuropatida
yang berular

dapat terjad
berisi cairan r

diobati deng

bawahnya, ya

ulkus tidak t
diketahui s€l

awal dari rna

oleh pemata

b. Kutil Pada 'l

Kut :.
d ibers il- .r. -

callus.

Luka Kena I

Kerusak

retak dan pe

pecah mem

air, yang dq
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4 SENAM KAKI DM

Oleh:

Yanuar Primanda, S.Kep., Ns., MNS

SKENARIO

Seorang laki-laki berusia 55 tahun menderita diabetes sejak L tahun yang lalu.

pasien mengatakan kakinya sering kesemutan, dan terasa dingin. Edukator

diabetes senam kaki pada pasi

SENAM KAKI DM

A. Pendahuluan

Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur (3-4 kali

seminggu selama kurang lebih 30 menit), merupakan salah satu pilar dalam

pengelolaan Dlvl tipe 2- Kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki ke pasar,

menggunakan tangga, berkebun harus tetap dilakukan. Latihan jasmani selain

untuk menjaga kebugaranjuga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki

sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan

jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti

jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya

disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Untuk mereka yang

relatif sehat, intensitas latihanjasmani bisa ditingkatkan, sementara yang sudah

mendapat komplikasi DM dapat dikurangi. Hindarkan kebiasaan hidup yang

kurang gerak atau bermalas-malasan.

Tabel 1. Aktivitas Fisik Sehari-Hari Penderita DM

B. Definisi S
Senam kal

bagi penderita

C. Tujuan Se

Tujuan ser

1) Melan

2) Menct

3) Mernf

4) Menin

5) Menin

6) Menin

D. Gerakan !
1. Posisi

la ntaa

2. DenE
ke ata
10 kali

3. Deng:

ke ata
kaki d

kanan
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5
EDUKASI PADA PASIEN, KELUARGA,

DAN KOMUNITAS DM

Oleh:

Yanuar Primanda, S.KeP., Ns., MNS

SKENARIO

Sekelompok penderita DM terkumpul dalam sebuah kelompok swadaya

Persadia. Kelompok penderita DM ini berkumpul setiap seminggu sekali untuk

belajar bersama tentang DM yang mereka derita. Menjelang bulan Ramadhan,

mereka mendiskusikan pentingnya belajar tentang manajemen diet saat puasa

agar puasa Ramadhan dapat mereka lakukan dengan lancar tanpa keluhan'

Edukator DM akan melakukan penyuluhan tentanq pengaturan diet penderita

DM saat puasa Ramadhan.

EDUKASI PADA PASIEN, KELUARGA, DAN KOMUNITAS DM

A. Pendahuluan

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting

dari pengelolaan DM secara holistik. Materi edukasi terdiri dari materi edukasi

tingkatawal dan materi edukasi tingkat lanjutan.

1. Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan

Primer; meliputi:

a. Materi tentang perjalanan penyakit DM.

b. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara

berkelanjutan.

c. Penyulit DM dan risikonya.

d. lntervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target

pengobatan.

e. lnteraksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat

antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain'

f. Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa

darah atau urin mandiri (hanya jika pemantauan glukosa darah

mandiri tidak tersedia).

g. Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia'

Buku P anduanBloh ElektilDilbetes Educator - llL
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