
Edukasi Dasar Untuk Pasien   Mellitus DiabetesTipe 2 Yang Menjalani Puasa Ramadan
Pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan, memiliki berbagai risiko yang tak diinginkan, seperti: dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis dan thrombosisMeskipun demikian sebagian besar pasien diabetes (83-89%) tetap ingin mejalankan puasa Ramadan meskipun mempunyai risiko yang tinggi.Tenaga Kesehatan termasuk dokter hendaknya dapat membantu pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan guna mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan, dengan memberikan edukasi khusus Ramadan pada pasien. Terbukti dari suatu penelitian bahwa edukasi khusus Ramadan pada pasien diabetes memperbaiki kepatuhan pasien pada rekomendasi yang dianjurkan dalam menjalani puasa Ramadan.
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Materi Edukasi Yang Penting Diberikan

23Nutrisi dan cairan 
Aktivitas dan Latihan fisik selama Ramadan 

HIPOGLIKEMIA- Tangan gemetar- Berkeringat dingin- Dada berdebar
- Lapar- Perubahan kesadaran- Kebingungan- Nyeri kepala

Gula darah <70 mg/dl   Cek ulang dalam 1 jam bila gula darah antara 70-90 mg/dlGula darah >300 mg/dlTerdapat gejala-gejala hipoglikemia, dehidrasi, atau     penyakit akut lainnyaSemua pasien disarankan membatalkan puasa bila

Penyesuaian Nutrisi dan aktivitas fisik Pengaturan dosis obat pada bulan RamadanPemantauan glukosa darahKapan seorang pasien harus membatalkan puasanya
1234Kebutuhan kalori harian dalam jumlah 1200-2000 kalori didistribusikan untuk sahur (30-40%) dan berbuka (40-50%), ditambah 1-2 camilan sehat   (10-20%)Komposisi nutrisi terdiri dari karbohidrat (40-50%), sebaiknya dengan  indeks glikemik rendah sehingga energi dapat dilepaskan secara perlahan; protein 20-30% berupa kacang-kacangan, ikan, unggas atau daging; lemak 30-35% berupa lemak monosaturasi dan lemak tak jenuh ganda; lemak jenuh harus dibatasi < 10% dari total asupan kalori harian; dan asupan serat yang cukup dari buah, sayurMempertahankan tingkat hidrasi dengan minum cukup air sebanyak 30-50 cc/kg/berat badan, (disesuaikan dengan kondisi ginjal dan jantung pasien). Hal ini dilakukan untuk mencegah dehidrasi dan menurunkan risiko thrombosisMakan sahur disarankan seakhir mungkin sebelum memulai puasa.Makanan yang mengandung banyak gula, minuman manis, sirup, jus kalengan, atau jus segar dengan tambahan gula harus dihindari setelah berbuka puasa dan di antara waktu makanHindari minuman berkafein karena bersifat   diuretik yang dapat menyebabkan dehidrasi

Aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat diteruskan selama ramadanOlahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau setelah berbuka puasa Olahraga berat harus dihindari selama jam-jam puasa dan terutama sebelum buka puasa karena risiko tinggi hipoglikemia dan dehidrasiSholat Tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari karena melibatkan aktivitas fisik yang teratur seperti rukuk, berlutut, dan bangun.

HIPERGLIKEMIA- Rasa haus yang hebat- Lapar- Sering kencing
- Rasa lemah- Kebingungan- Mual/ Muntah- Nyeri perut



Hari  Sebelum sahur Pagi Hari Siang Hari Sore Hari Sebelum Berbuka 2 jam sesudah berbuka    Kapan pun saat merasa adakeluhan Saat mautidur

Penyesuaian Obat Diabetes Injeksi Selama Ramadan
  

  Saat RamadanRegimen Insulin Makan SahurBuka PuasaSebelum Ramadan

 

   Insulin Prandial AnalogAspartGlulisineLispro Disuntikkan dua kali atau tiga kali sehari bergantung frekuensi makan  Dosis saat sebelum ramadandisuntikkan saat berbuka. * Dosis saat sebelum ramadan disuntikkan saat sahur 
 

Insulin PrandialHumanReguler Insulin Disuntikkan dua kali atau tiga kali sehari bergantung frekuensi makan  Dosis saat sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka*. 

    Insulin Basal Analog Disuntikkan sekali sehari Dosis saat sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka. 
Insulin Basal Human Disuntikkan sehari dua kali;pagi dan sore hari Dosis pagi sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka Dosis sore/malam sebelum ramadan disuntikkan saat sahur

  
Insulin Premixed(25/75, 30/70. 50/50)

Disuntikkan satu kali sehari; pagi hari atau sore/malam hari Dosis pagi sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka
Disuntikkan dua kali sehari; pagi hari dan sore/malam hari Dosis makan pagi sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka Dosis sore/malam hari sebelum ramadan disuntikkan saat sahur 

Coformulation Insulin Disuntikkan sekali sehari ;  pagi hari Dosis pagi sebelum ramadan disuntikkansaat berbuka. 

Fixed Ratio Combination (FRC)IGlarLixi Disuntikkan sekali sehari saat makan terbesar 

Dipertimbangkan pengurangan dosis 25-50 % pada pasien dengan kendali glukosa darah terkontrol   Dosis saat sebelum ramadan disuntikkan saat sahurDipertimbangkan pengurangan dosis 25-50 % pada pasien dengan kendali glukosa darah terkontrol 
Detemir Glargine U100/U300Degludec Dipertimbangkan pengurangan dosis 15-30 % pada pasien dengan kendali glukosa darah terkontrol 
NPH Dipertimbangkan pengurangan dosis 50 % pada pasien dengan kendali glukosa darah terkontrolSatu kalisehari

Dua kalisehari Dipertimbangkan pengurangan dosis 20 - 50 % dari dosis sebelum ramadan terutama pada pasien dengan glukosa darah relatif terkontrol 

IdegAsp 30/70
Dipertimbangkan pengurangan dosis20-25 % dari dosis sebelum ramadan. Disuntikkan dua kali sehari; pagi dan malam hari Dosis pagi sebelum ramadan disuntikkan saat berbuka Dosis malam hari sebelum ramadan disuntikkan saat sahur dengan mengurangi 30-50% dosisnya   Catatan :        Inisiasi penggunaan Insulin coformulation ini sebaiknya sudah dimulai setidaknya 10-12 minggu sebelum ramadan, agar titrasi mencapai dosis optimum sehingga mendapatkan        efek kendali glukosa darah yang diharapkan        Switching  kepada IDegAsp disarankan 4-6 minggu sebelum ramadan GLP-1 RA LiraglutideDulaglutide Semaglutide 

Disuntikkan sehari sekali       Liraglutide Tidak ada perubahan dosis terapi, namun waktu penyuntikan disarankan pada saat berbukaDisuntikkan Seminggu sekali       Dulaglutide       Semaglutide Tidak ada perubahan dosis terapi, namun waktu penyuntikan disarankan pada saat berbukaDisuntikkan 1 jam sebelum berbuka puasa. Dipertimbangkan pengurangan dosis sekitar 20% untuk pasien dengan glukosa darah terkendaliCatatan :        Inisiasi penggunaan Fixed ratio combination ini sebaiknya sudah dimulai setidaknya 4-12 minggu  sebelum ramadan, agar titrasi mencapai dosis optimum sehingga mendapatkan        efek kendali glukosa darah yang diharapkan Catatan: * Selalu lakukan penyesuaian dosis sesuai dengan hasil pemeriksaan glukosa darah  (Lihat tabel penyesuaian dosis)

—
—

—

———
Pemantauan Glukosa Darah Mandiri 7 titik 

Penyesuaian Obat Diabetes Oral Selama Ramadan
Regimen

Satu kali sehari 
Catatan :  * Obat golongan SU jenis lama seperti glibenclamide berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan hipoglikemia. Disarankan untuk mengganti ke SU generasi kedua    seperti gliclazide MR, gliclazide, glipizide atau glimepiride.** Untuk pemberian gliquidone tiga kali dalam sehari, maka dosis siang hari tidak diberikan*** Tidak ada perubahan dosis**** Pertimbangan pengurangan dosis terutama untuk pasien diabetes dengan glukosa darah yang relatif terkontrol guna mengurangi risiko hipoglikemia. 

BiguanideMetformin
Extended release (SR, XR)***

Thiazolidinediones Pioglitazone
  

Alpha glucosidase inhibitorsAkarbose

 

    

 

Sodium glucose co-transporter 2*Empaglifozin Dapaglifozin 

SulfonilureaGliclazide/Gliclazide MRGlimepiride GlibenclamideGliquidoneGlipizide

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitorsSitagliptinVildagliptinSaxagliptin

MeglitinidesRepaglinideNateglinide

Sebelum Ramadan
Satu tablet***  —Buka Puasa Makan SahurSaat Ramadan

Satu tablet*** Setengah tablet****    Dua kali sehari (pagi dan sore/ malam)

Satu kali sehari  Satu tablet*
Immediate release Satu tablet* Satu tablet*Dua kali sehari (pagi dan sore/ malam)Tiga kali sehari (pagi, siang dan sore/ malam) Dua tablet** Satu tablet*

Satu atau dua kali sehari Satu atau dua tablet*
Catatan : * Tidak ada perubahan dosis ** Tidak ada perubahan dosis, dosis siang dan sore/malam sebelum ramadan dijadikan satu saat berbuka.***Dapat diberikan saat berbuka puasa atau saat hendak tidur  

Satu tablet**
Catatan : *Inisiasi pemberian pioglitazone sebaiknya tidak dilakukan saat mendekati bulan ramadan dikarenakan obat ini memerulukan waktu sampai dengan tiga bulan untuk mencapai efek antihiperglikemi yang diharapkan ** Tidak ada perubahan dosis Satu kali sehari(Sitagliptin/ Saxagliptin) Satu tablet*

Dua kali sehari(Vildagliptin) Satu tablet* Satu tablet*
Catatan : * Tidak ada perubahan dosisDiminum satu kali, dua kali atau tiga kali sehari Satu tablet* Satu tablet*
Catatan :Tidak ada perubahan dosis. Jika pemberian sehari sekali, pemberian dipindah ke saat berbuka, jika dua kali sehari, pemberian dipindah saat berbuka dan sahur. Jika tiga kali sehari, dosis siang hari tidak diberikan Diminum satu kali, dua kali atau tiga kali sehari Satu tablet* Satu tablet*
Catatan :Tidak ada perubahan dosis.jika pemberian sehari sekali, pemberian dipindah ke saat berbuka, jika pemberian dua kali sehari, pemberian dapat dipindah saat berbuka dan sahur. Jika pemberian tiga kali sehari, dosis siang hari tidak diberikan.Diminum satu kali sehari Satu tablet*
Catatan :** Untuk inisiasi sebaiknya dilakukan 2 – 4 minggu sebelum ramadan * Tidak ada perubahan dosis. 
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