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Kenali Sebelum Terlambat
Tanda – Tanda dan Gejala Glaukoma!

Mereka yang tinggal di kawasan dengan 
pencemaran udara kemungkinan lebih besar 
memiliki Glaukoma atau kondisi mata yang 
dapat menyebabkan kebutaan. Glaukoma 
menyebabkan kebutaan yang tidak dapat 
diperbaiki dan menyerang lebih dari 60 juta 
orang di seluruh dunia.

Penyakit ini disebut sebagai penyebab kebutaan 
nomor dua setelah katarak. Bagian depan mata 
tersumbat oleh cairan bening yang seharusnya 
dikeluarkan oleh mata. Sangat menakutkan jika 
terserang penyakit ini.

Umumnya Glaukoma terjadi pada usia di atas 
40-65 tahun. Namun, Glaukoma juga ditemukan 
pada bayi, yaitu jenis Glaukoma kongenital.

Fakor penyebab Glaukoma antara lain, genetik, 
pernah mengalami trauma pada mata, memiliki 

penyakit diabetes, hipertensi, hingga sering 
menggunakan obat yang mengandung steroid.

Kebutaan akibat Glaukoma bisa dicegah jika 
melakukan deteksi dini. Tapi, deteksi dini 
Glaukoma di Indonesia masih rendah. Belum lagi, 
peralatan untuk deteksi Glaukoma juga belum 
tersebar merata di seluruh Indonesia.

Glaukoma bisa dibagi menjadi beberapa jenis, 
yaitu:

Glaukoma sekunder yang disebabkan oleh 
peradangan pada lapisan tengah mata 
(uveitis) atau cedera pada mata.

Glaukoma sudut tertutup. Cairan tidak bisa 
mengalir dengan baik melalui mata dan 
tekanan meningkat.
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Glaukoma sudut terbuka.  Glaukoma sudut 
terbuka terjadi sangat lambat, sehingga sering 
kali terlambat disadari.

Glaukoma kongenital kelainan pada mata 
(kondisi bawaan) dan banyak diderita oleh 
anak-anak.

Gejala Glaukoma:

Penglihatan berkurang, penglihatan periferal 
secara bertahap hilang. Ini hampir selalu 
memengaruhi kedua mata. Glaukoma sudut 
terbuka, atau kronis, tidak memiliki tanda atau 
gejala kecuali kehilangan penglihatan bertahap. 
Kehilangan ini mungkin sangat lambat sehingga 
penglihatan dapat mengalami kerusakan yang 
tidak dapat diperbaiki sebelum tanda-tanda 
lainnya terlihat.

Penglihatan terowongan, pada stadium lanjut, 
pasien memiliki penglihatan terowongan. 
Penglihatan terowongan digambarkan sebagai 
penglihatan yang terbatas dan terkonsentrasi di 
area pusat, seperti ketika seseorang berada di 
dalam terowongan melihat keluar.

Setelah mengetahui gejala nya, lantas apa 
tanda-tanda yang dapat terlihat? Yuk kita simak

Nyeri pada mata.

Sakit kepala.

Melihat bayangan lingkaran di sekeliling 
cahaya.

Mata memerah.

Mual atau muntah.

Mata berkabut (khususnya pada bayi).

Penglihatan yang makin menyempit hingga 

akhirnya tidak dapat melihat obyek sama 
sekali.

Pengobatan Glaukoma

Kerusakan mata yang disebabkan oleh Glaukoma 
tidak bisa 80% normal. Namun, pengobatan 
tetap perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan 
intraokular pada mata dan mencegah meluasnya 
kerusakan pada mata. Secara umum, Glaukoma 
bisa ditangani dengan obat tetes mata, obat-
obatan yang diminum, terapi laser, serta operasi.

Berikut pencegahan kehilangan penglihatan 
atau untuk memperlambat perkembangannya:

Atur pola makan sehat dan jaga kesehatan mata 
sejak dini dengan konsumsi makanan yang 
mengandung vitamin A serta pemeriksaan 
kesehatan mata ke dokter secara rutin.

Gunakan obat tetes mata yang diresepkan 
dokter secara teratur. Obat tetes mata 
Glaukoma dapat secara signifikan mengurangi 
risiko tekanan mata tinggi berkembang 
menjadi Glaukoma.

Gunakanlah pelindung mata. Cedera mata yang 
serius dapat menyebabkan Glaukoma. Jadi, 
kenakanlah pelindung mata saat berolahraga 
atau saat bekerja dengan menggunakan alat-
alat listrik seperti mesin las dll.

Hubungi dokter jika mengalami gejala tekanan 
pada bola mata sejak dini dan jangan menunggu 
hingga semakin sulit untuk di cegah. Jika anggota 
keluarga atau kalian memiliki tanda dan gejala 
Glaukoma di atas, segeralah berbicara dengan 
dokter guna mendapatkan penanganan yang 
tepat sebelum terlambat.

1.

2.

3.



Siapa sih yang tidak mau memiliki mata yang 
sehat? Setiap orang ingin memiliki mata yang 
sehat, aktivitas yang dilakukan setiap hari 
memungkinkan mata menjadi kurang sehat dan 
yang lebih parahnya bisa mengurangi ketajaman  
penglihatan mata. 

Lalu bagaimana tips atau gaya hidup yang benar 
untuk menjaga kesehatan mata kita dengan 
sejuta aktivitas harian yang dapat beresiko 
merusak mata? Yuk disimak!

Tips menjaga kesehatan mata:

Bicara dengan keluarga, apakah keluarga 
memiliki diagnosis mengalami penyakit mata 
keturunan

Jaga jarak pandang mata pada TV atau 
komputer sekitar 50-100cm

Hindari mengucek mata

Istirahatkan mata selama beberapa 
menit supaya mata kembali relax, jangan 
memaksakan mata untuk membaca atau 
berada di depan layar komputer

Pola makan sehat salah satunya seperti 
makan makanan yang menggandung vitamin 

A (wortel)

Berhenti merokok karena efek kardiovaskular 
dari merokok bisa meningkatkan risiko katarak 
sekaligus penurunan fungsi mata sehubungan 
usia.

Pakailah pelindung UV untuk mata terutama 
saat berkendara motor atau matahari terlalu 
terik

Rutinlah cek ke dokter terkait agar dapat 
terhindar dari berbagai penyakit mata di 
waktu tertentu.
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Ingin Mata Selalu Sehat? Ubah Dulu Gaya 
Hidup Anda!

Sumber Gambar: https://www.freepik.com
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Terletak di sebelah Timur Pulau Jawa, Bali adalah 
primadona pariwisata Indonesia yang sudah 
terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan 
keindahan alamnya, terutama pantainya, Bali 
juga terkenal dengan kesenian dan budayanya 
yang unik dan menarik untuk disaksikan dan 
dipelajari.

Bali sebagai tempat tujuan wisata yang lengkap 
dan terpadu memiliki banyak sekali tempat 
wisata menarik, apa saja tempat wisata di Bali 
yang wajib dikunjungi? Baca rekomendasinya 
berikut ini.

Pantai Kuta
Dengan pasir putih dan laut birunya, dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung yang sangat lengkap, 
Pantai Kuta adalah primadona wisata Bali yang 
harus Anda kunjungi saat berlibur.

Pura Tanah Lot
Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat wisata 
di Bali yang terkenal dengan keindahannya, 
terutama pada saat matahari terbenam. 
Pura Tanah Lot yang terdiri dari 2 buah pura 
merupakan pura tempat memuja dewa laut.

Pantai Padang Padang
Pantai Padang Padang adalah pantai kecil yang 
tersembunyi di balik sebuah tebing di kawasan 
Pecatu, dekat Uluwatu. Untuk dapat mencapai 
Pantai Padang Padang, anda harus melewati 
sebuah tangga yang membelah tebing.

Danau Beratan Bedugul
Danau Beratan Bedugul adalah sebuah danau 
yang berlokasi di daerah pegunungan dengan 

Tempat – Tempat Asik Untuk Getaway di Bali!
(Lokasi : Bali, Indonesia)

Sumber Gambar: https://www.timeout.com/bali/things-to-do/best-things-to-do-in-bali

Sumber Gambar: http://amertabalitour.com/objek-wisata-tanah-lot/
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suasana alam yang asri. Keunikan dari Danau 
Beratan Bedugul adalah keberadaan pura yang 
bernama Pura Ulun Danu.

Omnia Bali
Bali selalu menjadi pilihan getaway banyak 
orang bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi 
Mancanegara, lalu seperti apa Omnia Bali 
tersebut?

Pantai yang indah serta di dukung dengan 
fasilitas restoran seperti yang ada di Omnia Day 
Club Uluwatu Bali menjadi tempat hits kekinian 
dan sangat terkenal. 

Lokasinya berada di Jalan Belimbing Sari, Pecatu, 
Kuta Selatan, Badung. Lokasinya juga sejajar 
dengan Pantai Karma Kandara Private Beach, 
Pantai Melasti, Green Bowl Beach Ungasan dan 
Pantai Gunung Payung.
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Tongseng ayam jadi alternatif yang ingin menikmati segarnya kuah tongseng,tapi menghindari daging 
kambing. Siapa sih yang tidak mau makan makanan gurih dan enak serta dapat menambah energi pada 
tubuh? Ingin mencobanya? Pelajari dulu resep Tongseng Ayam ini ya!

Tongseng Ayam, Pilihan Makan Siang
Lezat dan Mudah di Buat

Bahan :
100 gram ayam paha tanpa tulang, potong 
tipis

Bumbu Halus :
2 siung bawang putih
2 biji kemiri
1 cm kunyit

Bumbu Potong :
15 gram bawang merah, rajang tipis
10 gram jahe, rajang tipis
5 biji cabe merah, belah jadi dua
3 potong tipis lengkuas
2 lbr daun jeruk
1 batang serai
1 sdm kecap manis
2 sdm saos tiram
200 ml air atau kaldu ayam

Cara Membuat :
Tumis bawang merah hingga layu, masukkan 
bumbu yang dihaluskan sampai harum.
Masukan bumbu yang tersisa dan ayam. Tumis 
hingga permukaan daging ayam berubah 
warna.
Masukan kecap manis dan saos tiram.
Kemudian masukan air, biarkan mendidih 
hingga ayam matang.
Sebelum diangkat, masukkan tomat dan kol, 
sajikan.

Nikmati makan siang anda dari menu buatan 
anda sendiri, ajak teman terdekat atau saudara 
anda untuk mencicipi bersama, makanan akan 
terasa lebih enak apabila usaha memasak sendiri 
terutama makan bersama orang-orang terdekat, 
Selamat makan!

Sumber Gambar: http://www.dapurkobe.co.id/laksa-udang
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