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Tahun 2013 : 64.5 Juta Pasien       Tahun 2020 : 76.0 Juta Pasien

Tahun 2040 : 111.8 Juta Pasien

Pendahuluan

Glaukoma merupakan
penyebab utama

kebutaan yang tidak
dapat dikembalikan, dan

penyebab kedua kebutaan
secara keseluruhan

Saat ini glaukoma yang tidak
terdiagnosis jumlahnya semakin
bertambah terutama di negara-
negara berkembang. Negara
berkembang seringkali memiliki
sumber daya yang terbatas,
sehingga diperlukan program
yang tepat untuk manfaat banyak
orang. Saat ini dibutuhkan
adanya Co-Production, yaitu
peran serta aktif dari masyarakat
dalam meningkatkan kualitas dari
pelayanan medis.

Glaukoma merupakan penyakit tidak
menular yang bersifat kronis.
Berdasarkan data dari World Report
on Vision 2020 terdapat 6.9 juta
populasi dunia yang mengalami
gangguan tajam penglihatan oleh
glaukoma. Penderita glaukoma
diperkirakan akan terus bertambah
hingga mencapai seratus juta pasien
pada tahun 2040. Glaukoma
seringkali tidak menimbulkan gejala
pada tahap awalnya, sehingga
tanpa adanya penjaringan yang baik
maka pasien akan terdiagnosis pada
tahap lanjut.



Glaukoma
Glaukoma adalah sekelompok penyakit
yang dikarakteristikan dengan kerusakan
saraf optik dan kehilangan lapang
pandang. Kerusakan ini bersifat irreversible
sehingga deteksi dini dan terapi yang tepat
dibutuhkan untuk mencegah progresivitas
penyakit. Glaukoma seringkali ditandai
dengan peningkatan tekanan bola mata,
namun terdapat beberapa penyakit seperti
Normo-Tension Glaucoma yang dapat
menyebabkan kerusakan pada saraf optik
tanpa disertai tekanan bola mata yang
tinggi. 

Klasifikasi utama dari glaukoma dapat dibagi menjadi glaukoma primer (tidak ada
etiologi yang mendasari) dan glaukoma sekunder (terdapat etiologi yang

mendasari), glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Tatalaksana
yang dapat diberikan berupa obat-obatan, tindakan operasi, maupun kombinasi

keduanya.



Keberhasilan dari program glaukoma ditandai oleh diagnosis

yang awal, terapi yang tepat, dan pemantauan jangka panjang. 

Terintegratif

Program Glaukoma

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat

dilakukan melalui media massa, seperti

televisi, koran, brosur dan lainnya. Selain itu

dapat dilakukan promosi melalui media sosial,

aktivitas screening, forum interaktif, maupun

minggu khusus seperti minggu glaukoma.

Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat

membantu pasien untuk mengerti perjalanan

penyakitnya, patuh terhadap terapi, dan

melakukan pemeriksaan berkala.

Identifikasi pasien dengan risiko tinggi

(Riwayat Keluarga, Usia Tua, tekanan

bola mata yang tinggi)

Edukasi untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat

Memantau kepatuhan pasien

2. Memudahkan akses ke pelayanan medis 

Peningkatan kemudahan akses dapat

dilakukan dengan pelatihan terhadap

tenaga medis dengan tujuan untuk:

3. Penegakkan Diagnosis

"Diagnose as soon as

possible, manage as

long as possible"



Instruksi dan jadwal kontrol yang jelas

Kontak pasien yang dapat dihubungi

Duta glaukoma di masyarakat

6. Pemantauan jangka panjang

Dibutuhkan peran aktif dari masyarakat: 

4. Pemilihan terapi yang sesuai

Penentuan tatalaksana harus didasarkan

pada keparahan penyakit, kondisi

ekonomi pasien, riwayat keluarga, dan

penyakit penyerta.

Pelayanan yang responsif dan

nyaman

Penyuluhan yang baik (Perjalanan

penyakit, kerusakan penglihatan

yang tidak dapat dikembalikan,

tujuan dari terapi, dan pentingnya

pemantauan jangka panjang)

Partisipasi aktif dari pasien

(Pemilihan terapi, forum yang aktif,

dukungan komunitas)

5. Kepatuhan terhadap terapi yang

diberikan

Risiko yang paling tinggi terdapat pada

pasien dengan riwayat keluarga tingkat

pertama, sehingga sebaiknya dibuat suatu

basis data untuk memudahkan penyaringan

keluarga pasien.



TINGKAT
PELAYANAN
GLAUKOMA

TINGKAT PRIMER

Pelayanan tingkat primer bertujuan untuk
menyaring pasien glaukoma. Pemeriksaan
yang dapat dilakukan seperti tajam
penglihatan, segmen anterior, tonometri
applanasi, dan foto diskus optikus akan
dikirim dan dikonsultasikan ke pusat
telemedis. Penegakan diagnosis glaukoma
sulit untuk dilakukan di tingkat ini karena
keterbatasan alat dan tenaga medis.

TINGKAT SEKUNDER
DAN TERSIER

Pelayanan tingkat ini bertujuan untuk
menegakan diagnosis dari glaukoma dan
menentukan tatalaksana pasien tersebut.
Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan
adalah gonioskopi, CCT, luas lapang pandang,
pemeriksaan fundus.



ALAT YANG DIPERLUKAN

PENJARINGAN PADA POPULASI DAPAT

DILAKUKAN DI FASILITAS KESEHATAN

MAUPUN DI KOMUNITAS.

PENJARINGAN PADA KOMUNITAS

LEBIH MENCERMINKAN KEADAAN DI

POPULASI YANG SEBENARNYA,

NAMUN PERALATAN YANG TERSEDIA

LEBIH TERBATAS.

Penjaringan Primer
bertujuan untuk deteksi
yang lebih awal,
manajemen PACS dan OHT
Penjaringan Sekunder
bertujuan untuk pemberian
tatalaksana sebelum
munculnya gejala dan
mencegah progresifitas
penyakit

PENJARINGAN
PASIEN
GLAUKOMA

POPULATION BASED SCREENING



Tes yang Ideal
Tes yang ideal untuk penjaringan

adalah tes yang mempunyai
sensitifitas dan spesifisitas tinggi,

objektif, biaya yang rendah,
portabel, cepat di operasikan dan
diinterpretasikan. Saat ini belum

ada alat pemeriksaan yang cukup
baik untuk penjaringan, sehingga

seringkali dilakukan dua tes
penjaringan yang dikombinasikan.

 

Klas if ikas i  Tes

Tes yang dapat dilakukan
diklasifikasiikan menjadi tes

fungsional dan tes struktural. Tes
struktural dinilai lebih dapat

digunakan karena tidak diperlukan
pelatihan khusus dan hanya

membutuhkan tingkat partisipasi
yang rendah dari pasien.



INDONESIA
dan Duniadan Dunia

Pada penelitian yang dilakukan oleh US
Preventive Service Task Force, dinilai

bahwa penjaringan penyakit glaukoma
tidak efektif. Perbandingan antara

pencegahan kehilangan penglihatan,
dibandingkan dengan overdiagnosis dan

efek samping terapi seperti katarak dan
mata kering, diambil kesimpulan bahwa

penjaringan glaukoma belum dapat
dikatakan efektif. 

NAMUN HAL INI BERBEDA PADA NEGARA ASIA, BEBERAPA
PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA PENJARINGAN
GLAUKOMA DI NEGARA ASIA CUKUP EFEKTIF KARENA
BEBERAPA FAKTOR : 

1. Tinggi nya prevalensi PACG di Asia
2. Biaya tenaga kerja medis yang lebih murah
3. Akses yang sulit ke fasilitas kesehatan



Saat ini belum ada tes yang dinilai cukup baik untuk
penjaringan pasien glaukoma, sehingga diperlukannya
gabungan beberapa tes. Kombinasi tes seperti foto
diskus optikus dan OCT mempunyai sensitivitas dan
spesifisitas yang cukup tinggi dan menjadi pilihan
utama untuk penjaringan glaukoma.

Kesimpulan
Glaukoma merupakan penyebab utama kebutaan
yang tidak dapat dikembalikan, sehingga deteksi awal
dan penanganan yang baik dapat menurunkan angka
kebutaan 

Program glaukoma yang integratif diperlukan pada
negara berkembang agar sumber daya yang terbatas
dapat dialokasikan dengan baik.

Penjaringan yang dilakukan pada populasi risiko
terutama yang memiliki riwayat keluarga dinilai cukup
efektif, terutama pada negara-negara berkembang.
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