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Gaya hidup dan kebiasaan sehat untuk diabetes  
Dicetak oleh Departemen Terapi Okupasi Kluster Rumah Sakit New Territories Barat 
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan konsultasikan dengan terapis okupasi Anda 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku 
 
Jumlah penderita diabetes di Hong Kong tengah meningkat. Menurut statistik, satu di antara 
sepuluh orang dewasa menderita diabetes. Diabetes primer dapat dibagi menjadi tipe 1 dan tipe 2.  
 
Diabetes tipe 2 (sebelumnya dikenal sebagai “diabetes tidak bergantung pada insulin”) adalah jenis 
diabetes yang paling umum, yang lebih umum terjadi pada orang dewasa. Penyebabnya adalah 
karena sel tubuh menolak insulin, yang mencegah sel dalam mencerna dan menggunakan glukosa 
secara efektif, sehingga terlalu banyak gula yang berakumulasi dalam darah. Diabetes jenis ini 
utamanya terkait dengan faktor resiko seperti keturunan, kebiasaan makan yang tidak sehat, 
obesitas, dan kurang berolah raga. 
 
Diabetes adalah penyakit kronis yang tidak dapat disembutkan, namun selama kadar gula darah 
dijaga pada tingkat yang ideal, kejadian komplikasi diabetes dapat diturunkan atau ditunda. Untuk 
mengendalikan kadar gula darah secara efektif, tidak hanya perlu mengikuti instruksi dokter untuk 
minum obat secara teratur dan melakukan pemeriksaan tindak lanjut tempat waktu, namun juga 
perlu mulai dari kehidupan sehari-hari. Melalui penyesuaian gaya hidup dan pengelolaan kadar gula 
darah secara aktif, untuk mengembangkan kebiasaan dan kesadaran akan gaya hidup yang sehat, ini 
akan membantu penderita diabetes menjaga hidup yang penuh tujuan dan bermakna. 
 
 
8 langkah menuju gaya hidup sehat 
 
Bagian 1 Kenali faktor hidup yang mempengaruhi kadar gula darah 
 Kadar gula darah 
 Aktivitas fisik 
 Pola makan 
 Penyakit, operasi, trauma 
 Kehamilan, obat diabetes dan insulin 
 Obat-obatan lainnya 
 Emosi 
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Bagian 2 Kebiasaan Makan yang Sehat 
 Makan secukupnya makanan yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, sayur umbi, 

buah-buahan, dan produk susu 
 Pilih makanan rendah minyak, garam dan gula 

 
Bagian 3 Aktivitas fisik yang tepat 
 
Tingkatkan aktivitas fisik dan kembangkan kebiasaan berolah raga 
- Buat kebiasaan beraktivitas fisik secara teratur 

Menurut penelitian aktivitas fisik selama setengah jam atau lebih per hari dapat membantu 
menjaga kesehatan (waktu olah raga akumulasi, tidak kurang dari 10 menit setiap kalinya). 
Bawa gula dan biscuit selama berolah rga untuk mencegah kadar gula rendah. Disarankan 
untuk saling menemani untuk mendorong dan merawat satu sama lain 

 Buat kebiasaan beraktivitas fisik dalam kehidupan 
- Lebih banyak berjalan, kurangi naik kendaraan, turun dari kendaraan satu perhentian 

lebih awal lalu berjalan 
- Lebih banyak menggunakan tangga dan kurangi menggunakan lift 
- Kerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti mengelap jendela, menyedot debu, 

mencuci mobil, dll. 
 Berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi dinamis/olahraga masyarakat 

Seperti menari, Qigong untuk kesehatan, Tai Chi, berjalan-jalan di taman, berkebun, bersepeda, 
mengajak anjing berjalan-jalan, beraktivitas di luar ruangan, berenang, dll.  
 

 
Bagian 4 Jaga berat badan sehat 
 Indeks Massa Tubuh (BMI) = berat (kg) ÷ tinggi (m) ÷ tinggi 
 Indeksi berat tubuh yang sehat: 18.5 hingga 22.9 kg/m2 

 
Bagian 5 Tenangkan dan rilekskan pikiran 
 Kelola stress dan emosi 
 Belajar cara rileks secara fisik dan mental 
 Berbagi dan bicarakan tentang perasaan Anda dengan orang lain 

 
Bagian 6 Hentikan kebiasaan tidak sehat 

 Berhenti merokok  
 Hindari minum alkohol 
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Bagian 7 Buat jejaring pendukung yang solid 
 Biarkan keluarga, teman dan sesama penderita diabetes menjaga komunikasi yang baik, untuk 

membantu Anda berbagi dan menghadapi diabetes 
 
Bagian 8 Awasi Sendiri Penyakit/Cegah Komplikasi 
 Minum obat atau suntikkan insulin sesuai instruksi dokter, dan lakukan pemeriksaan tidak 

lanjut secara teratur 
 Awasi sendiri dan catat kadar gula darah di rumah 
 Rawat diri sendiri: jaga kesehatan kulit, kaki dan gigi 
 Bawa gula dan kue untuk mencegah kadar gula darah rendah 
 Bawa kartu atau kalung diabetes bersama Anda 
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