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KESEHATAN JIWAKESEHATAN JIWAKESEHATAN JIWAKESEHATAN JIWA

� Kesehatan Jiwa (mental health) adalah status

kinerja fungsi kejiwaan yang baik yang memberikan

hasil berupa aktivitas yang produktif, penjalinan

hubungan dengan orang lain dan suatu

kemampuan untuk beradaptasi terhadap

perubahan dan dapat mengatasi permasalahan

yang ada

• Kesehatan jiwa yang baik diungkapkan dalam

kematangan emosional, kesehatan jiwa yang baik

akan dapat:

– Tetap berfungsi saat berada dalam tekanan.

– Berubah atau beradaptasi terhadap perubahan disekitar

mereka.

– Memeiliki kepuasaan lebih dalam memberi bukan

menerima.

– Memberikan perhatian kepada orang lain.

– Dapat menahan benci dan bersalah

– Menyayangi orang lain.

• Kesakitan jiwa (mental ilness) merupakan istilah

umum untuk semua gangguan jiwa terdiagnosa.

• Gangguan jiwa (mental disorder) adalah suatu

kondisi kesehatan yang ditandai dengan adanya

perubahan dalam berpikir, suasana hati, atau

perilaku (atau gabungan darinya) yang berkaitan

dengan distres atau kerusakan fungsi

Kesehatan Jiwa 

bukan sekedar terbebas

gangguan jiwa

Sesuatu yang 

dibutuhkan orang

tetapi

KLASIFIKASI GANGGUAN JIWA

MENURUT DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDER (DSM_IV-TR)

� Usia awitan (pertama kali munculnya) gangguan jiwa,

terjadi awalnya pada anak-anak kemudian pada masa

dewasa. Mis: gangguan perumbuhan perkembangan

(retardasi mental), gangguan perubahan kebiasaan

(hiperaktifitas kurang perhatian), gangguan pengenalan

gender pada masa kanak-kanak

� Usia remaja dan dewasa mencakup gangguan

pemakaian obat psikotropika (alokohol, obat2an, kokain

dll), gangguan suasana hati (depresi), gangguan

suasana tidur (insomnia, cemas waktu tidur), gangguan

seks (kepribadian ganda), gangguan penyesuaian

diri/kepribadian (suasana hati cemas, menarik diri,

ketergantungan sikap menghindar), dll
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SUMBER DAN PENYEBAB GANGGUAN JIWA

� Penyebab gangguan jiwa td 2:

� Defesiensi mental saat lahir, gangguan fisik

� Psikologis (selama proses kehidupan, mis: gangguan

neurotransmiter), akibat genetik yang akan

mengakibatkan gangguan afektif (suasana hati),

gangguan bipolar dan depresi mayor

� Gangguan afektif (affective disorder) suatu

gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya

gangguan suasana hati, baik depresi ilusi. Misalnya

bipolar dan depresi mayor.

� Gangguan bipolar yaitu gangguan afektif yang

ditandai dengan adanya periode khas suasana hati

yang meningkat bergantian dengan periode

depresi.

� Depresi mayor yaitu gangguan afektif yang ditandai

dengan suasana hati distorik (tidak nyaman/puas),

biasanya kehilangan minat atau kesenangan dalam

hampir setiap aktifitas atau kegiatan untuk

menghabiskan waktu luang

KRITERIA SERANGAN DEPRESI MAYOR:
AMERICAN PSYCCHIATRIC ASSOCIATION (2000)

� Lima atau lebih gejala tsb dibawah ditemukan

dalam periode 2 minggu, al:

� Suasana hati depresi hampir setiap waktu dalam sehari

(merasa sedih, kesepian dan menangis)

� Berkurangnya minat atau kesenangan terhadap

sesuatu.

� BB menurun

� Insomnia atau sebaliknya

� Agitasi atau retardasi (gelisah dan lamban)

� Keletihan atau hilangnya tenaga setiap hari

� Perasaan tidak berguna atau bersalah

� Berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau

berkonsentrasi atau tidak dapat mengambil keputusan

hampir setiap hari.

� Pikiran berulang tentang kematian (bunuh diri, dll)

INDIKATOR SOSIAL KESAKITAN JIWA

� Angka kasus bunuh diri

� Angka perceraian

� Prevalensi penggunaan NAPZA/Alkohol
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LAYANAN KESEHATAN JIWA ERA PD II

� Era pengobatan moral (tradisional), pasung dll

� Rumah sakit jiwa (pengobatan medis)

� Gerakan higiene mental (identifikasi dan

pengobatan secara dini)

LAYANAN KESEHATAN JIWA PASCA PD II

� Deinstitusionallisasi (pemulangan pasien dalam

skala besar dari RSJ)

� Dibuatkan UU (orang sakita jiwa TJ negara).

� Lembaga Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat.

� Pelintaslembagaan (pemidandahan pasien dari

institusi publik ke institusi lain akibat perubahan

kebijakan)

� Program dukungan masyarakat (dukungan sosial

bagi penderita kejiwaan)

LAYANAN KESEHATAN JIWA DI INDONESIA

� Dibangun RSJ hampir disetiap daerah.

� Adanya pembinaan bagi penderita gangguan jiwa

yang liar

� Rumah bagi Tunawisma

� Pemasungan merupakan pelanggaran HAM

PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN

� Pencegahan

� Primier yaitu mencegah munculnya kesakitan jiwa

misalnya pelatihan pemecahan masalah kognitif untuk

mencegah kegagalan disekolah serta kelompok

dukungan sosial bagi yang baru menjanda.

� Sekunder yaitu intervensi kejadian krisis, program 

penurunan kejahatan dan program dukungan bagi 

karyawan.

� Tersier yaitu pengobatan dan rehabilitas.

� Pelayanan Pencegahan, misalnya NMHA (National

Mental Health Association) lembaga relawan

swasta: memberikan pelatihan manajemen stress,

pengembangan kepercayaan diri dan keterampilan.

� Pendekatan Terapi, misalnya psikoterapi,

psikofarmakologi.

KESEHATAN GIGI DAN MULUTKESEHATAN GIGI DAN MULUTKESEHATAN GIGI DAN MULUTKESEHATAN GIGI DAN MULUT

� Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses

yang bermanfaat untuk menciptakan iklim atau

kondisi yang dapat mempengaruhi tingkah laku

kesehatan individu.

� Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan

sikap dan tingkah laku dari anak didik yang

disesuaikan dengan tujuan pendidikan.
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� Untuk timbulnya sikap dan tingkah laku yang

diharapkan itu diperlukan suatu proses pendidikan.

� Untuk mencapai tujuan dari suatu proses

pendidikan, diperlukan sarana penunjang berupa

strategi pendekatan.

� Pendidikan kesehatan gigi dan mulut adalah semua

upaya atau aktivitas yang mempengaruhi orang-

orang untuk bertingkah laku yang baik bagi

kesehatan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut serta

memberikan pengertian cara-cara memelihara

kesehatan gigi dan mulut.

� Pendidikan kesehatan gigi dan mulut ini merupakan

satu bagian penting dari program pendidikan

kesehatan secara keseluruhan.

� Program kesehatan gigi dan mulut pada

hakekatnya ditunjukkan kepada seluruh

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu

sendiri (DepKes. RI. 1982).

Usaha pencegahan penyakit gigi dan mulut
terutama ditujukan kepada murid-murid sekolah,
antara lain melalui program Usaha Kesehatan Gigi
Sekolah (UKGS) dalam pemberian fluor guna
mencegah atau mengurangi karies gigi atau
penyakit gigi lainnya.

Lebih rincinya ada beberapa usaha pencegahan
yang dapat dilakukan melalui program Usaha
Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) ini, yaitu :

� Kumur-kumur dengan larutan fluor

� Sikat gigi

� Pendidikan kesehatan gigi dan mulut

1. Kumur-kumur dengan larutan fluor

� Tujuannya adalah untuk mendapatkan lapisan gigi

yang lebih tahan terhadap serangan asam. Asam

merupakan hasil akhir dari sisa-sisa makanan

terutama yang mengandung karbohidrat. Dengan

lapisan email yang lebih tahan terhadap asam,

diharapkan tidak akan cepat terjadi lubang pada

gigi (karies).

2. Sikat gigi

� Kepada setiap siswa/i diberikan pasta Fluocaril pada saat

kegiatan ini berlangsung. Kegiatan ini dilakukan di

tempat khusus yang sudah disediakan sekolah dan

sebaiknya dilengkapi juga dengan cermin, sehingga

mereka dapat melihat sendiri pada saat mereka menyikat

gigi. Cara sikat gigi yang baik dan benar diajarkan oleh

perawat yang bertugas di lokasi sekolah tersebut.

� Untuk menguji apakah siswa/i telah menyikat gigi

dengan bersih diberikan suatu larutan (disclosing

solution) yang berwarna merah. Jika masih banyak

sisa-sisa makanan/lapisan plak yang menempel

akan terlihat banyak bagian gigi (email) yang

berwarna merah.
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� Kepada siswa/i yang belum menyikat giginya

dengan bersih dianjurkan untuk melanjutkan

kegiatan menyikat gigi ini. Dengan cara tersebut

diharapkan setiap siswa/i mempunyai pengalaman

dan latihan untuk mengetahui berapa lama

seseorang harus menyikat gigi sampai bersih betul.

Kegiatan sikat gigi bersama ini dapat dilakukan

beberapa kali dalam satu bulan.

3. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut

Pada siswa/i TK dan SD diberikan pendidikan kesehatan

gigi dan mulut dengan cara menggunakan buku

pegangan yang bisa didapat dari Yayasan Kesehatan

Gigi Indonesia. Buku-buku tersebut telah disusun

berdasarkan urutan kelasnya yaitu buku I untuk kelas I

dan seterusnya sampai buku VI dan dilengkapi dengan

buku kerjanya masing-masing.

Penyuluhan diberikan oleh dokter gigi dengan

dibantu overhead projector, slide, gambar-gambar

dan alat-alat peraga yang menarik seperti model

gigi dan lain-lainnya sehingga penyuluhan itu tidak

berkesan membosankan, selain tentang kesehatan

gigi, diberikan juga penyuluhan tentang bagaimana

menjaga kesehatan mulut yang nantinya akan

berpengaruh pada kesehatan gigi.

Kerjasama dengan kepala sekolah sangat diperluka

karena penyuluhan ini dilaksanakan pada jam-jam

sekolah dan seharusnya sudah dijadwalkan pada

awal tahun pelajaran. Tujuan dari penyuluhan

tersebut adalah agar siswa/i lebih sadar bagaimana

seharusnya menjaga kesehatan gigi dan mulutnya

masing-masing. Peran serta guru kelas dan kepala

sekolah besar artinya dalam keberhasilan usaha

kegiatan penyuluhan tersebut.

� Perawatan gigi dan mulut ditunjukkan dalam 

memperoleh pengobatan yang diperlukan, terutama 

pengobatan dalam menghilangkan rasa sakit, dan 

mencegah kerusakan gigi semakin parah. 

Sebaiknya sebelum dilakukan perawatan, terlebih 

dahulu diadakan pemeriksaan untuk membuat data 

dari setiap siswa/i. 

� Pada tiap-tiap awal tahun pengajaran dilakukan 

pemeriksaan awal untuk dibuatkan kartu status 

tentang keadaan gigi geligi masing-masing juga 

tentang kesehatan mulut secara keseluruhan. 

� Berdasarkan data-data tersebut, diperoleh

gambaran mengenai berapa jumlah siswa/i yang

memerlukan penambalan dan pencabutan

diberikan surat untuk ditandatangani orang tuanya

sebagai tanda persetujuan bahwa putra/i-nya

diizinkan dirawat di sekolah.

� Mengingat UKGS bukanlah poliklinik, maka

perawatan yang diberikan hanyalah penambalan

tetap, pencabutan gigi susu yang sudah saatnya

tanggal, pengobatan gigi untuk menghilangkan rasa

sakit/pencegahan kerusakan lebih lanjut.


