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PRAKATA

"Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah

orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan

TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina

hikmat dan didikan." (Amsal 1:5,7; Alkitab Terjemahan Baru). Belajar

takkan pernah mengenal kata berhenti, karena berhenti belajar berarti

berhenti pula kehidupan kita. Dunia adalah ruang kelas berukuran magna,

pengalaman adalah gurunya, dan TUHAN penyusun silabusnya. Hanya

dengan kerendahan hari untuk belajarlah kita dapat menikmati kemuliaan

TUHAN dalam ciptaan-Nya.

Segala puji, hormat, dan syukur hanya patut dinaikkan bagi TUHAN

Yang Maha Mulia atas hikmat dan penyertaan serta limpahan kasih

karunia-Nya yang tak terukur banyaknya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis dengan judul “Korelasi Waktu Tunda Layanan

Consultation Liaison Psychiatry dengan Perbaikan Hendaya Fungsional

dan Lama Hari Rawat” sebagai prasyarat kelulusan program magister.

Gagasan yang mendasari penelitian ini timbul dari pengamatan

penulis dalam praktek klinik psikiatri di rumah sakit umum yang seringkali

masih dikesampingkan dalam penegakan diagnosis. Penulis berupaya

untuk mengemukakan betapa eratnya hubungan antara kondisi fisik dan

kesehatan mental, dan betapa pentingnya kerjasama dalam penanganan

kasus-kasus rawat inap secara sinergis dan efisien. Penelitian ini

menyoroti efisiensi waktu tatalaksana untuk mencegah perburukan
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penyakit akibat hendaya fungsional oleh karena adanya komorbiditas
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Analisis terhadap waktu dan pengaruhnya pada kejadian suatu

penyakit atau gangguan merupakan hal yang sangat penting dalam

investigasi epidemiologi. Dilihat pada spektrum perjalanan penyakit atau

gangguan, yakni urutan peristiwa yang terjadi pada manusia sejak saat

terpapar terhadap agen etiologi sampai dengan terjadinya kecacatan atau

kematian, hanya sebagian kecil yang umumnya segera disadari oleh

pengamat kesehatan, yaitu apabila kasus telah berkembang penuh. Masa

inkubasi suatu penyakit dan tahap awal gangguan sama pentingnya

dengan dampak dari penyakit itu sendiri terhadap tubuh. Mempelajari

suatu penyakit berdasarkan waktu penting untuk mencegah

perlangsungan penyakit atau gangguan menuju suatu perburukan (Noor,

2008).

Secara tradisional pencegahan penyakit dibagi menjadi primer,

sekunder, dan tersier. Pencegahan primer berusaha menghindarkan

terjadinya suatu penyakit dari populasi dengan melakukan tindakan

penyebarluasan informasi kesehatan dan meningkatkan kesadaran pola

hidup sehat. Pencegahan sekunder berusaha menurunkan tingkat kasus

penyakit atau penyakit yang ada pada populasi melalui deteksi dini dan

intervensi segera dari penyakit yang didiagnosis. Pencegahan tersier
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bertujuan untuk menghambat progresivitas penyakit untuk menghindari

kecacatan (WHO, 2004).

Pencegahan gangguan psikiatrik belum terdefinisikan dengan baik

seperti dalam hal pencegahan penyakit infeksi, begitu pula skrining

terhadap gangguan psikiatik belum memiliki batasan yang jelas

sebagaimana skrining untuk kanker payudara atau kolon. Pencegahan

gangguan psikiatrik adalah hal yang rumit karena sifat etiologi

multifaktorialnya, seperti stresor kehidupan, faktor genetik, dan perubahan

neurokimiawi tubuh. Meskipun sulit untuk mengendalikan semua faktor ini

dalam rangka mencegah terjadinya gangguan psikiatrik, perjalanan

gangguan dapat dipengaruhi oleh identifikasi dan intervensi dini. Deteksi

dan intervensi dini dapat memperpendek durasi gangguan psikiatrik

segera setelah terdeteksi adanya gejala. Penanganan dini juga dapat

mencegah komplikasi dan perburukan gangguan, yaitu terjadinya hendaya

berat, peningkatan rekurensi gangguan episodik seperti gangguan bipolar,

kematian akibat bunuh diri, dan overutilisasi sumber daya kesehatan

(Harward dan Connelly, 1988).

Mrazek dan Haggerty (1994), mengusulkan sebuah pendekatan

preventif berbeda terhadap gangguan psikiatrik, yaitu intervensi

pencegahan universal, pencegahan selektif, dan pencegahan terindikasi.

Pencegahan universal (universal prevention) didefinisikan sebagai

intervensi yang ditargetkan pada masyarakat umum atau ke keseluruhan

kelompok populasi yang belum diidentifikasi berdasarkan adanya
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peningkatan risiko. Pencegahan selektif (selective prevention)

menargetkan individu atau subkelompok populasi yang memiliki isiko

gangguan jiwa secara signifikan lebih tinggi di atas rata-rata, dibuktikan

oleh faktor risiko biologis, psikologis atau sosial. Pencegahan terindikasi

(indicated prevention) menargetkan individu berisiko tinggi yang

diidentifikasi memiliki tanda atau gejala minimal adanya gangguan mental

namun tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan pada saat itu

(Mrazek dan Haggerty, 1994).

Laporan yang ditulis oleh World Health Organization (WHO, 2004),

menyatakan bahwa upaya pencegahan gangguan psikiatrik ditujukan

pada faktor-faktor penentu yang memiliki pengaruh kausal, yang

merupakan predisposisi timbulnya gangguan. Dalam berbagai penelitian

diketahui adanya keterkaitan antara kesehatan fisik dan jiwa, misalnya,

penyakit kardiovaskular bisa menyebabkan depresi dan juga sebaliknya.

Adanya faktor risiko gangguan dikaitkan dengan peningkatan probabilitas

onset, tingkat keparahan yang lebih besar, dan durasi masalah kesehatan

yang lebih lama.

Telah lama diketahui adanya hubungan bermakna antara kondisi

medis umum dan komorbiditas gangguan psikiatrik (Furlanetto et al,

2003). Saravay dan Iavin (1994) melakukan meta analisis pengaruh

komorbiditas psikiatrik dalam 26 penelitian yang dilakukan pada pasien

rawat inap di Amerika Serikat dan beberapa negara lain mendapatkan

adanya hubungan yang bermakna antara komorbiditas psikiatrik dengan
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pemanjangan lama hari rawat. Penelitian Booth et al (1998) menemukan

adanya penurunan bermakna dari berbagai jenis pengukuran kemampuan

fungsional dan kualitas hidup pada semua jenis gangguan jiwa yang

terdiagnosis pada pasien rawat inap. Hal ini memiliki dampak langsung

pada peningkatan beban perawatan akibat pemanjangan lama hari rawat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi luaran penanganan kasus

rawat inap adalah kompleksitas kasus. Kathol et al (2009) mengemukakan

istilah “pasien kompleks medis”, yaitu pasien-pasien pengguna sumber

daya medis yang besar dan memiliki berbagai komplikasi masalah fisik,

mental, sosial, dan sistem kesehatan, serta memiliki tingkat mortalitas

yang lebih tinggi dibanding pasien-pasien tanpa komorbid. De Jonge et al

(2006) sebelumnya menyebut konsep ini dengan istilah “kasus kompleks”

untuk menggambarkan suatu kondisi terdapatnya beberapa diagnosis

penyakit yang komorbid dan saling berinteraksi menjadi penyulit satu

sama lainnya, serta dalam penatalaksanaannya membutuhkan

keterlibatan berbagai sistem dan keahlian melalui komunikasi efektif

interdisipliner.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar

gangguan psikiatrik kurang dapat dikenali dan tidak terdiagnosis oleh

dokter non-psikiatri.  Beberapa dokter bahkan menghindari diagnosis

psikiatri karena takut terhadap stigma gangguan jiwa bagi pasiennya. Hal-

hal ini menyebabkan terdapat banyak kasus komorbiditas gangguan

psikiatrik yang tidak terdeteksi secara dini (Mayou dan Hawton, 1996).
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Seltzer (1989) melakukan penelitian yang menggambarkan deteksi dan

pola perujukan pasien penyakit medis umum komorbid gangguan

psikiatrik, data menunjukkan sebagian besar pasien dirujuk ke psikiatri

telah dalam kondisi gelisah, mengamuk, berhalusinasi. Penelitian Seltzer

mengusulkan untuk meningkatkan kewaspadaan dokter non-psikiatri

terhadap komorbiditas gangguan psikiatrik pada penyakit fisik sejak dini.

Deteksi adanya komorbiditas gangguan psikiatrik oleh dokter non-

psikiatri seringkali baru dilakukan pada saat dokter yang merawat pasien

tersebut menemukan tanda-tanda problem psikologis, atau pada saat

keluhan pasien tersebut tidak dapat lagi dihubungkan dengan penyebab

organik lainnya yang dapat dijelaskan. Meskipun demikian, lebih dari

setengah pasien penderita gangguan medis umum sebenarnya

mengalami komorbid gangguan psikiatrik namun tidak terdeteksi sejak

awal. Padahal keterlambatan asesmen dan intervensi terhadap

komorbiditas gangguan psikiatrik dapat menghambat proses pemulihan

pasien rawat inap, yang antara lain disebabkan oleh makin memburuknya

gejala gangguan psikiatrik yang tidak ditangani sejak dini (Seltzer, 1989;

Sartorius, 2013).

Layanan Consultation-Liaison Psychiatry (CLP) sebagai salah satu

bidang terapan disiplin ilmu Psikiatri berfungsi menjembatani Psikiatri

dengan Kedokteran Umum dan Bidang Spesialisasi Kedokteran lainnya.

Dalam penatalaksanaan pasien rawat inap di rumah sakit umum, CLP

berperan menjadi garda terdepan psikiatri dalam penatalaksanaan pasien
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dengan komorbiditas gangguan medis umum (De Jonge et al, 2006;

Kathol dan Gatteau, 2007; Stewart dan Ware, 2009). Meskipun demikian

dalam praktek layanan klinis pasien rawat inap, peran CLP seringkali

belum maksimal karena masih lemahnya deteksi dini gangguan psikiatrik

akibat kurangnya pemahaman dokter non psikiatrik mengenai cakupan

layanan CLP.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, belum

pernah dilakukan studi prospektif mengenai pengaruh lama waktu tunda

layanan CLP sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap

percepatan perbaikan hendaya fungsional pasien penyakit medis umum

yang memiliki komorbiditas gangguan psikiatrik. Melalui penelitian ini

penulis tertarik untuk menilai apakah waktu tunda intervensi psikiatrik

melalui layanan CLP memiliki korelasi dengan perbaikan hendaya

fungsional pasien penderita penyakit medis umum yang memiliki

komorbiditas gangguan psikiatrik, serta dengan lama perawatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Apakah ada korelasi

antara waktu tunda layanan consultation liaison psychiatry dengan

perbaikan hendaya fungsional dan lama hari rawat?”
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C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui korelasi antara waktu tunda layanan consultation liaison

psychiatry (CLP) dengan perbaikan hendaya fungsional

2. Mengetahui korelasi antara waktu tunda layanan consultation liaison

psychiatry (CLP) dengan lama hari rawat.

3. Mengetahui pengaruh faktor-faktor lain terhadap derajat hendaya

fungsional dan lama hari rawat.

D. Hipotesis Penelitian

1. Semakin singkat waktu tunda layanan CLP bagi pasien penderita

gangguan medis umum dengan komorbiditas gangguan psikiatrik,

semakin tinggi perbaikan hendaya fungsional.

2. Semakin singkat waktu tunda layanan CLP bagi pasien penderita

gangguan medis umum dengan komorbiditas gangguan psikiatrik,

semakin singkat lama hari rawat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini memberikan data berupa hubungan antara waktu tunda

layanan CLP terhadap perbaikan hendaya fungsional pasien penderita

gangguan medis umum dengan komorbid gangguan psikiatrik, sebagai

dasar penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang CLP.
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2. Manfaat Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dapat memberikan infomasi ilmiah dan meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peranan layanan CLP

dini dalam memperbaiki hendaya fungsional dan mempersingkat lama

perawatan.

3. Manfaat Bagi Sistem Layanan Kesehatan.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam

melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan publik oleh

berbagai stakeholder kesehatan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hendaya Fungsional pada Komorbiditas Gangguan Psikiatrik

Kesehatan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World

Health Organization, WHO) sebagai suatu "keadaan baik secara fisik,

mental, dan sosial yang sempurna dan bukan hanya kondisi tidak adanya

penyakit atau kelemahan". Untuk mencapai kesehatan dalam artian ini

diperlukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan penanganan

penyakit, gangguan, dan kecacatan, apabila diperlukan. Sekitar 450 juta

orang menderita gangguan jiwa menurut perkiraan yang dicatat dalam

WHO World Health Report 2001. Satu dari empat orang akan mengalami

satu atau lebih kelainan mental dan perilaku selama masa hidup mereka

(WHO, 2001). Gangguan mental dan perilaku ditemukan terjadi pada

setiap saat sebesar sekitar 10% dari populasi orang dewasa di seluruh

dunia. Lima dari sepuluh penyebab utama kecacatan di seluruh dunia

adalah gangguan kejiwaan, termasuk depresi, penggunaan alkohol,

skizofrenia dan gangguan kompulsif (Murray & Lopez, 1996). Proyeksi

memperkirakan bahwa pada tahun 2020 problem neuropsikiatrik akan

mencakup 15% kecacatan di seluruh dunia, dengan depresi unipolar saja

mencakup 5,7% dari DALY (Disability Adjusted Life Years).

Dampak ekonomi dari gangguan psikiatrik sangat berat, lama, dan

luas. Kelainan ini membutuhkan pembiayaan dari berbagai segi pada
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individu, keluarga dan masyarakat. Di Amerika Serikat, total biaya tahunan

yang terkait dengan gangguan jiwa telah dilaporkan mencapai 147 miliar

dolar AS, lebih tinggi dari biaya yang dikaitkan dengan kanker, penyakit

pernafasan, atau AIDS (Institute of Medicine, 1989). Meskipun perkiraan

biaya langsung di negara berpenghasilan rendah tidak mencapai tingkat

ini karena rendahnya ketersediaan dan jangkauan layanan perawatan

kesehatan mental, biaya tidak langsung yang timbul dari kehilangan

produktivitas akibat adanya hendaya fungsional menyebabkan proporsi

biaya keseluruhan yang lebih besar (WHO, 2001).

Komorbiditas gangguan mental dan fisik merupakan tantangan

utama pengobatan medis di era abad ke-21. Problem ini sering terlupakan

atau bahkan diabaikan oleh penentu layanan kesehatan masyarakat

maupun pendidik di bidang medis, namun sesungguhnya memiliki

konsekuensi yang berat, antara lain perburukan prognosis penyakit fisik

dan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi serta kondisi terkait

lainnya, meningkatkan biaya perawatan, serta memperbesar kemungkinan

terjadinya hendaya berkepanjangan atau permanen. (Maj, 2005; Sartorius,

2013)

Istilah “komorbiditas” diperkenalkan pertama kali dalam bidang

medis oleh Feinstein (1970) untuk kasus-kasus terjadinya tambahan

kondisi klinis berbeda dalam perjalanan klinis penyakit yang dialami

pasien. Istilah ini digunakan dalam psikiatri bukan hanya untuk

menggambarkan pasien yang memiliki dua diagnosis yaitu diagnosis
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psikiatri dan diagnosis medis umum (misalnya depresi mayor dan

hipertensi), namun juga kasus-kasus pasien dengan dua diagnosis

psikiatrik (misalnya depresi mayor dan gangguan panik). (Maj, 2005)

Komorbiditas gangguan mental dan fisik cenderung makin

meningkat, bahkan keberhasilan pengobatan untuk memperpanjang

angka harapan hidup justru meningkatkan juga lama komorbiditas.

Wancata J et al (2001) mengevaluasi 993 pasien rawat inap di

departemen medis, bedah, ginekologi, dan rehabilitasi di Austria secara

consecutive sampling dengan analisa regresi multipel untuk menilai

pengaruh komorbiditas psikiatrik terhadap kualitas hidup, dan menemukan

kebermaknaan khususnya pada pasien-pasien dengan demensia dan

yang memiliki riwayat penyalahgunaan zat. Pasien-pasien yang menderita

penyakit kronis seperti kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit paru

obstruktif kronis, dan diabetes, kini dapat hidup lebih lama namun sangat

rentan dan berisiko tinggi untuk mengalami komorbiditas gangguan

psikiatrik terhadap penyakit fisiknya. Komorbiditas kronis ini makin

membatasi kemampuan fungsional dan mempengaruhi kualitas hidup

serta membebani pembiayaan kesehatan jangka panjang (Wancata, 2001;

Sevick, 2007; Sartorius, 2013).

Perlangsungan suatu penyakit atau gangguan yang telah manifes

membutuhkan pencegahan sekunder untuk mengurangi dampak penyakit

atau cedera yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan mendeteksi dan

mengobati penyakit atau cedera sesegera mungkin untuk menghentikan
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atau memperlambat kemajuannya, mendorong strategi pribadi untuk

mencegah kekambuhan, dan menerapkan program untuk mengembalikan

orang ke kondisi sehat dan fungsinya semula untuk mencegah masalah

jangka panjang. Dalam hal ini, deteksi akan adanya suatu komorbid

gangguan psikiatrik perlu dilakukan lebih dini demi implementasi

pencegahan sekunder yang lebih cepat dan efektif. (Min JA, 2013)

Kondisi komorbid pada penderita rawat inap diklasifikasikan dalam

suatu indeks diagnosis yang diberi bobot risiko, dan dikenal sebagai

Charlson Comorbidity Index (Indeks Komorbiditas Charlson). Indeks

Komorbiditas Charlson adalah suatu metode yang digunakan untuk

mengelompokkan komorbiditas pasien berdasar penggolongan diagnosis

International Classification of Diseases (ICD) yang digunakan untuk data

administratif rumahsakit. Masing-masing kategori diagnosis dalam indeks

memiliki bobot nilai dari 1 sampai 6, menurut perhitungan risiko mortalitas

dan pemanfaatan sumber daya, kemudian total bobot nilai diinterpretasi

sebagai suatu skor risiko pasien berdasar potensi komorbiditasnya.

Semakin tinggi skor, semakin besar kecenderungan kemungkinan luaran

berupa kematian atau pemanfaatan sumber daya yang tinggi. Seiring

dengan waktu, terdapat beberapa perkembangan pemanfaatan indeks

komorbiditas ini, dari yang semula tersusun dari 19 kategori (Charlson ME

et al, 1987), dimodifikasi menjadi 17 kategori (Deyo et al., 1992),

kemudian daftar kode diagnosis spesifik ICD yang digunakan diperbarui
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dan disesuaikan dari ICD-9-CM agar sesuai dengan koding ICD-10

(Sundararajan, 2004).

Penelitian Booth JM et al (1998) menunjukkan bahwa komorbiditas

gangguan psikiatrik terkait dengan penurunan substansial dan signifikan

(p <0,001) pada semua dimensi fungsi kehidupan, dengan penurunan

terbesar yang terlihat pada fungsi peran fisik dan emosional. Gangguan

cemas dan gangguan mood dikaitkan dengan penurunan kapasitas fungsi

yang paling banyak secara bermakna.Penemuan-penemuan penting

dalam bidang genetik dan biomolekuler yang berkaitan dengan

patofisiologi gangguan jiwa makin menegaskan adanya hubungan antara

tubuh dan jiwa, antara manifestasi fisik dan gangguan psikologis. Istilah

“psikoneuroimunologi” diperkenalkan untuk menjelaskan adanya

hubungan antara empat bidang ilmu yang tadinya berkembang secara
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terpisah, yaitu psikologi, neurologi, endokrinologi, dan imunologi (Booth

JM et al, 1998).

B. Interaksi Faktor Psikobiologi dan Psikososial dalam
Komorbiditas Gangguan Psikiatrik

Komorbiditas penyakit fisik dan gangguan psikiatrik saling

mempengaruhi dalam perburukan hendaya fungsional melalui interaksi

berbagai faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi

faktor psikobiologi dan faktor psikososial (Dhaenen, 2002;Kolcz, 2012)

1. Faktor Psikobiologi

Hans Seyle (1937) pertama kali memperkenalkan konsep “stres

biologis” (biological stress) dengan menunjukkan bahwa stimulus sakit

(yang disebut sebagai stresor) menginduksi pelepasan steroid dari korteks

adrenal. Sehingga dari penelitian awal mengenai respons terhadap stres,

terlihat adanya interaksi antara sistem saraf dan endokrin yang mengantar

kepada suatu konsep “sistem neuroendokrin”. Sistem neuroendokrin

mencakup sistem yang bekerja melalui pelepasan signal neurotransmiter

dan hormon yang melibatkan hipotalamus, kelenjar pituitari, dan sistem

tubuh perifer (Kolcz, 2012).

Ketika stres mempengaruhi otak, ada dua jaras yang keluar ke

perifer. Yang pertama adalah yang disebut sebagai aksis hipotalamus-

pituitari-adrenal (HPA), yaitu jaras yang keluar dari nukleus paraventrikular

hipotalamus dan menyebabkan pelepasan corticotropin releasing

hormone (CRH), memicu produksi adrenocorticotropin hormone (ACTH),
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dan pada akhirnya melepaskan kortisol dari korteks adrenal. Jaras yang

kedua berkaitan dengan sistem saraf simpatik yang disebut sebagai

sistem sympathetic adreno-medullary (SAM), yang dimulai dengan

stimulasi locus ceruleus di batang otak, dan diketahui bekerja melalui tiga

jalur, yaitu (1) jalur komunikasi neuronal yang menyebabkan pelepasan

adrenalin dari medula adrenal, (2) jalur komunikasi neuronal terhadap sel

dan jaringan yang memiliki fungsi imun (hepar, lien, sumsum tulang

belakang, timus, limfonodus, kulit, dan sistem gastrointestinal), serta (3)

jalur komunikasi neuronal yang secara langsung mempersiapkan tubuh

untuk bereaksi cepat terhadap stresor dan dikenal sebagai respons “fight

or flight” (antara lain memicu dilatasi pembuluh darah yang menuju otot,

konstriksi pembuluh darah kulit, dan lain sebagainya) (Kolcz, 2012;

Matteri, 2000).

Aksis HPA diaktifkan oleh sinyal adrenokorteks berupa nyeri, takut,

kondisi hipovolemia, atau oleh stimulus imunologi berupa pelepasan

interleukin, TNF, dan sitokin, kemudian melepaskan berbagai sekretagog

utama seperti vasopresin, corticotropin releasing hormone (CRH),

prolaktin, dan growth hormone. Pelepasan CRH dan vasopresin secara

sinergis meningkatkan sekresi adrenocorticotropin hormone (ACTH).

ACTH menginduksi konversi kolesterol menjadi kortisol yang bekerjasama

dengan sistem saraf simpatik untuk mempersiapkan tubuh berespon

dengan mobilisasi substrat energi, peningkatan volume intravaskuler, dan

peningkatan tekanan darah. Kortisol sebagai glukokortikoid menstimulasi
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hati mengubah lemak dan protein menjadi metabolit yang siap untuk

diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi, proses ini mengalami

potensiasi melalui glukoneogenesis dan lipolisis yang distimulasi oleh

adrenalin yang dihasilkan oleh medula adrenal (Kolcz, 2012; Matteri,

2000).

Gambar 1.  Mekanisme umpan balik hipotalamus – pituitari – organ target

(Kolcz, 2012)

Sistem saraf pusat melalui sistem neuroendokrin bereaksi terhadap

ancaman makro atau terhadap stimulus ancaman non fisik (misalnya

melihat singa lapar, atau menerima ancaman verbal), sehingga manusia

merespon dengan kontrol terhadap tubuh secara keseluruhan. Respons

endokrin terhadap stres memiliki peran penting dalam mempertahankan

homeostasis. Sintesis dan kerja katekolamin yang dipicu oleh stres selain

mengaktifkan aksis HPA juga mengaktifkan aksis hipotalamus ke pituitari

menuju sistem lainnya, yaitu aksis somatotropik yang mengatur

metabolisme pertumbuhan, aksis laktotropik yang mengatur laktasi, aksis

gonadotropik yang mengatur sistem reproduksi, dan aksis tirotropik yang
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mengatur laju metabolisme dan termogenesis. Secara umum, respons

endokrin terhadap stres bekerja dengan menghambat fungsi-fungsi non

esensial seperti pertumbuhan dan reproduksi, dan meningkatkan kerja

fungsi-fungsi pemeliharaan dan pertahanan diri (Dhaenen, 2002).

Sistem imun berespons langsung terhadap ancaman fisik

(contohnya dalam bentuk mikroorganisme patogen dan sel tumor). Sistem

imun bereaksi terhadap ancaman di tingkat mikro yang menyerang sistem

pertahanan endotel atau epitelial. Sinyal awal ditanggapi oleh kaskade

limfokin dan aktivasi sel yang kemudian merangsang respons stres pada

sistem saraf pusat, yang kemudian akan memberi umpan balik terminasi

sistem imun apabila terjadi overstimulasi. Respon imun dan kerusakan

jaringan lokal berkontribusi kemudian terhadap timbulnya sindrom respons

inflamasi sistemik (systemic inflammatory response syndrome, SIRS).

Sinyal inflamasi ini mencapai sistem saraf pusat melalui nervus vagus dan

mengaktifkan aksis HPA. SIRS merupakan sekelompok gejala yang

berkaitan dengan inflamasi sistemik dan menyerupai gejala depresi,

seperti penurunan mood dan nafsu makan, rasa cepat lelah, dan malas

bersosialisasi (Dhaenen, 2002).

Sistem imun sangatlah kompleks, dengan berbagai komponen

perlindungan, mulai dari kulit yang intak, hingga sel imun spesifik (sel-sel

Killer T) dan molekul pertahanan spesifik yang disebut antigen. Namun

bahasa kimiawi yang digunakan baik oleh sistem imun maupun sistem

neuroendokrin merupakan bahasa yang sama yaitu neurotransmiter,
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hormon, dan sitokin, yang dihasilkan oleh sel-sel dari satu sistem dan

saling mempengaruhi dengan sistem lainnya (Dhaenen, 2002).

Gambar 2.Interkonektivitas sistem psikoneuroimunoendokrin
(Matteri, 2000)

Kelancaran kerja sistem yang bekerja di tingkat biomolekuler ini

sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik tubuh secara umum dan lingkungan

luar yang berinteraksi dengan tubuh. Respons akut terhadap stres

memiliki makna penting dalam hal mempertahankan fungsi adaptif

seseorang dan merupakan hal vital dalam proses coping dan survival.

Stres kronis jangka panjang mengganggu respons umpan balik sistem

endokrin yang berkontribusi terhadap terjadinya morbiditas dan mortalitas.

Konsentrasi glukokortikoid yang cukup namun tidak berlebihan, sangat

penting untuk mempertahankan homeostasis, namun peningkatan kronis

kadar glukokortikoid dalam darah akan menyebabkan katabolisme,
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hiperglikemi, supresi sistem imun, dan kerentanan terhadap infeksi dan

kondisi depresi. Secara alami tubuh manusia akan berusaha melakukan

adaptasi terhadap perubahan, termasuk terhadap stres kronis,namun jelas

bahwa terganggunya respons umpan balik sistem neuroendokrin akan

mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan dan menyebabkan

kondisi gangguan jiwa yang lebih berat (Kolcz, 2012; Matteri, 2000).

2. Faktor Psikososial

Keyakinan bahwa faktor psikologis mempengaruhi ekspresi gejala

fisik dan dapat mempengaruhi perjalanan penyakit medis telah menjadi

asumsi dasar yang melekat pada praktik kedokteran sejak zaman

Hippocrates. Berbagai teori dan penelitian di abad ke-20 yang mendukung

hal ini mewakili berbagai disiplin ilmu dan perspektif teoretis. Tradisi

psikoanalitik dalam pengobatan psikosomatik paling menonjol ditunjukkan

oleh Franz Alexander (1950) yang mengemukakan bahwa konflik

intrapsikis menghasilkan jenis penyakit fisik tertentu. Harold G. Wolff

(1953) mengemukakan konsep psikososial tentang peristiwa kehidupan

yang penuh tekanan sebagai faktor pencetus dengan menggunakan

teknik metodologi ilmiah terkontrol untuk mengukur hubungan antara

stimulus stres dan variabel fisiologisnya (Stoudemire A, 1995; Porcelli P,

2007).

Adolph Meyer (1957), yang merupakan salah satu psikiater

Amerika yang paling berpengaruh di paruh pertama abad ini,

menggunakan penilaian pasien secara komprehensif untuk merumuskan
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kasus dalam upaya memahami interaksi antara faktor-faktor

konstitusional, lingkungan, dan perkembangan psikologis dari setiap

pasien. Perspektif ini, yang darinya model "biopsikososial" dikembangkan,

berpengaruh pada karya pengikut Meyer, Helen Flanders Dunbar (1935),

yang merupakan pendiri organisasi utama gerakan psikosomatik di

Amerika Serikat. Pendekatan Meyer dan Dunbar ini yang membentuk

dasar teoritis utama untuk berbagai studi klinis dan epidemiologi dalam

memastikan hubungan antara faktor sosial dan karakteristik kepribadian

dengan kerentanan terhadap penyakit (Stoudemire A, 1995; Porcelli P,

2007).

Dikenal ada dua jenis kondisi stres psikologis, yaitu eustress dan

distress. Eustress adalah stres yang baik yang memotivasi seseorang

untuk terus bekerja. Setiap orang membutuhkan sedikit tekanan dalam

hidup mereka agar tetap bahagia, termotivasi, tertantang dan produktif.

Stres yang buruk, atau distress, adalah saat stres yang baik menjadi

terlalu banyak, berlangsung lama atau terus menerus, dan melebihi

kapasitas koping seseorang. Dalam kondisi distress, ketegangan

meningkat dan tidak ada kesenangan dalam menyelesaikan tantangan,

karena tidak ada periode kelegaan. Inilah jenis stres yang menyebabkan

timbulnya gejala stres biologis kronis (Lloyd G., 2007).

Penundaan penanganan terhadap stabilitas hormon stres akan

mempengaruhi kinerja tubuh secara keseluruhan. Pada kondisi stres

kronis, respon terhadap stres berlangsung terus menerus dan karenanya
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memerlukan respons fisiologis tubuh terhadap stres untuk terjadi setiap

hari. Ini menghabiskan energi tubuh lebih cepat, terutama bila kondisi

stres ini tidak dapat dihindari. Respons umpan balik akan terganggu

dalam kondisi stres kronis menyebabkan kortisol tetap dan menyebabkan

hipertensi kronis dengan risiko penyakit jantung, kerusakan pada jaringan

otot, penghambatan pertumbuhan, penekanan sistem kekebalan tubuh,

dan perubahan pada respon mental (Lloyd G., 2007).

Persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan

menurut konteks budaya dan sistem nilai di tempat mereka tinggal,

sehubungan dengan tujuan hidup, harapan, standar, dan fokus hidup

mereka, menggambarkan kualitas hidup yang dimiliki seseorang dilihat

dari dimensi fisik, psikologi, tingkat kemandirian, sosial, lingkungan dan

spritual. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kondisi sehat jiwa tidak hanya

dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian atau ciri-ciri seseorang namun

juga oleh kondisi sosioekonomi serta lingkungan tempat tinggalnya secara

lebih luas (Sadock BJ, 2015).

Karakteristik kepribadian atau ciri-ciri seseorang berkaitan dengan

sifat bawaan serta kapasitas psikologis yang dipelajari dan dikembangkan

kemudian dalam perjalanan hidupnya, melalui proses mengelola

kehidupan sehari-hari dengan pikiran dan perasaan. Kepribadian akan

berkembang melalui kemampuan seseorang berinteraksi dengan

lingkungan sosial di sekitarnya dengan cara berpartisipasi dalam aktivitas

sosial, bersedia mengambil tanggungjawab, dan menghargai pandangan
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orang lain. Di sini faktor genetik dan biologis juga memiliki peran penting

dalam menentukan kapasitas kecerdasan intelektual seseorang serta

kerentanan terhadap gangguan atau penyakit tertentu melalui regulasi

respons fisik dan emosional terhadap gangguan medis atau penyakit fisik

untuk suatu tumbuh kembang psikologis yang baik.Teori tumbuh kembang

psikososial Piaget memiliki banyak implikasi dalam hal ini. Orang dewasa

yang mengalami stres dapat mengalami kemunduran secara kognitif

maupun emosional. Pemikiran mereka bisa menjadi praoperasional,

egosentris, dan terkadang bersifat animistik (Sadock, 2015).

Lingkungan sosial seseorang sangat mempengaruhi kapasitasnya

untuk mampu bertumbuh dan berkembang secara mental. Hal ini

mencakup adanya peluang untuk suatu hubungan yang positif dan

membangun dengan anggota keluarga, teman, dan kenalan, serta mampu

membiayai kehidupannya sendiri maupun anggota keluarga, yang hal ini

tidak lepas pula dari situasi dan kondisi sosioekonomi di tempat ia tinggal.

Dalam kaitannya dengan individu yang mengalami penyakit fisik, terjadi

hendaya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari termasuk dalam

pekerjaan formal untuk mendapatkan penghasilan dan dalam kontak

sosial dengan orang di sekitarnya. Adanya komorbiditas gangguan jiwa

makin memperburuk hendaya yang berdampak pada penurunan drastis

kualitas hidup seseorang. Disini faktor dukungan keluarga dan dukungan

sosial sangat mempengaruhi proses penyembuhan dan rehabilitasinya

(Sadock, 2015).
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WHO merumuskan bahwa faktor lingkungan sosiokultural dan

geopolitik yang lebih luas di tempat seseorang tinggal dapat juga

mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa baik individu, keluarga, maupun

suatu komunitas, termasuk berbagai persoalan terkait dengan

ketersediaan akses kepada bahan-bahan pokok dan pelayanan publik

terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar dan jaminan pelayanan

kesehatan rujukan. Kebijakan sosial dan ekonomi yang berada pada level

nasional turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung

pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Kepastian aturan perundang-

undangan sangat berkaitan dengan kepastian jaminan kesehatan dan

akses terhadap pengobatan dan rehabilitasi pasien, terlebih yang

mengalami komorbiditas gangguan jiwa (WHO, 2012).

C. Asesmen dan Intervensi Psikiatrik dalam Consultation
Liaison Psychiatry

Consultation-Liaison Psychiatry (CLP) merupakan terapan disiplin

ilmu Psikiatri dalam Ilmu Kedokteran yang menjembatani Psikiatri dengan

Kedokteran Umum dan Bidang Spesialisasi Kedokteran lainnya. Bidang

tersebut memberikan perhatian khusus dalam memanfaatkan ilmu psikiatri

pada hubungan antara berbagai aspek kejiwaan dengan 'kondisi sakit' dan

'kesehatan' pada umumnya. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari

kenyataan bahwa tujuan terapi kedokteran adalah mengatasi kondisi sakit

dalam arti mendapatkan taraf kesehatan dengan kualitas hidup yang lebih

baik, bukan sekedar mengatasi gejala penyakit. CLP tidak hanya meliputi
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kemampuan pelayanan sebatas menerima dan menjawab konsul dari

disiplin kedokteran lainnya, sehingga psikiater harus memiliki

pengetahuan mengenai manajemen pasien secara holistik yang meliputi

mental-emosional dan sosial, serta mampu menjelaskannya kepada

pasien, keluarga dan masing-masing yang terlibat di dalam

penatalaksanaan pasien tersebut. Karenanya, diperlukan kompetensi

dalam komunikasi, ilmu kedokteran secara umum dan psikiatri secara

khusus, bahkan hingga yang berkaitan dengan isu-isu legal (Leigh  dan

Streltzer, 2007).

Awalnya CLP didefinisikan sebagai cabang ilmu psikiatri yang

khususnya menangani masalah pencideraan diri sendiri, komorbiditas

gangguan medis umum dan psikiatri, serta gangguan-gangguan fisik lain

yang tidak dapat dijelaskan secara medis. CLP menurut Wibisono (2000),

berdasarkan modifikasi pendapat Pasnau dan Liowoski mendefinisikan

CLP sebagai “subspesialisasi cabang ilmu psikiatri yang mendalami aspek

psikiatri dari kondisi medik lain, baik dalam evaluasi, diagnosis, terapi,

prevensi, riset maupun pendidikan. Arti istilah CLP itu sendiri mengandung

pengertian dari kata “consultation” yang berarti rujukan klinis untuk

pemeriksaan dan saran penanganan, “liaison” yang berarti penghubung,

dan berarti seorang psikiater liaison adalah seorang psikiater yang

bertugas sebagai seorang penghubung untuk kasus rujukan klinis dan

keilmuan psikiatrinya, serta terlibat aktif dalam penatalaksanaan klinis

gangguan medis umum. Dalam arti yang lebih luas psikiater CLP bahkan



25

berbeda dengan psikiater konsultan karena psikiater liaison ikut serta

dalam menemukan kasus (case finding) (Leigh dan Streltzer, 2007;

Syamsulhadi, 2016).

Asesmen dalam CLP didapatkan dari berbagai sumber (Leigh dan

Streltzer, 2007; Syamsulhadi, 2016), termasuk rekam medis, anamnesis

pasien dan keluarganya, serta dari hasil pemeriksaan psikometrik

penunjang sesuai kebutuhan diagnostik, misalnya antara lain Brief

Psychiatric Rating Scale (BPRS) untuk psikopatologi umum, Hamilton’s

Depression/Anxiety Rating Scale untuk penilaian skala depresi  dan

cemas, Positive and Negative Symptom Scale untuk menilai derajat

keparahan skizofrenia, hingga skala WHO Disability Assesment Schedule

(WHODAS) yang baru dikeluarkan oleh WHO untuk penilaian hendaya

fungsional.

Diagnosis dalam CLP selain berupa diagnosis gangguan psikiatrik

yang sesuai dengan gejala dan tanda, juga berupa diagnosis khusus

psikiatri liaison. Lipowski (1967, dalam Syamsulhadi, 2016)

menggolongkan diagnosis CLP sebagai:

1. Manifestasi psikiatrik dari suatu kondisi medis.

2. Komplikasi psikiatrik dari suatu kondisi medis atau

penatalaksanaannya.

3. Reaksi psikologis terhadap kondisi medis atau

penatalaksanaannya.

4. Manifestasi medis dari suatu gangguan psikiatrik.
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5. Komplikasi medis dari suatu gangguan psikiatrik atau

penatalaksanaannya.

6. Komorbid penyakit medis dan gangguan psikiatrik.

Peran CLP adalah untuk menjembatani faktor biologis dan

psikologis yang meresponi suatu gangguan mental yang terjadi bersama

suatu penyakit fisik. Fokus utama CLP adalah pada diagnosis dan

penatalaksanaan komprehensif terhadap pasien-pasien yang memiliki

gabungan problem medis umum dan jiwa, serta para penderita gangguan

jiwa yang datang dengan gejala fisik. Tujuan akhirnya adalah untuk

meningkatkan kualitas perawatan dan luaran pasien yang datang berobat

di rumahsakit umum. Tantangan untuk bidang ilmu ini ke depan justru

berada pada problem manajerial dan pendanaan rumahsakit. Perlu

kerjasama dari semua stakeholder kesehatan untuk dapat memahami

mengenai kekhususan bidang ilmu CLP dalam melakukan

penatalaksanaan pasien secara komprehensif (Leigh dan Streltzer, 2007;

Blumenfield dan Tiamson, 2003).

Intervensi psikiatrik dibutuhkan pada pasien rawat inap dengan

risiko komorbid untuk kepentingan pengobatan, memperkecil morbiditas

fisik, dan mengurangi lama hari rawat. Ackerman et al (1988, dalam

Syamsulhadi, 2012) yang meneliti pengaruh pendampingan depresi dan

pengaturan waktu permintaan konsultasi psikiatrik pada lama hari rawat

pasien rawat inap medis, menemukan bahwa konsultasi psikiatri yang

terjadi lebih dini dalam perawatan di rumah sakit berhubungan dengan
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lama hari rawat yang lebih pendek sehingga menurunkan utilisasi sumber

daya medis.

Goldberg (1985) menyimpulkan lima hal yang menjadi penyebab

kelemahan deteksi dini gangguan psikiatrik pada penyakit fisik. Pertama,

kebanyakan pasien seperti ini memang tidak menampakkan gejala yang

mengindikasikan adanya suatu masalah psikologis, namun dapat

mengungkapkan gejala gangguan psikiatrik jika ditanyakan secara

langsung. Kedua, pasien seringkali telah menyebutkan beberapa gejala

depresi atau ansietas pada anamnesis awal bersamaan dengan keluhan-

keluhan somatik yang mengganggunya, namun di kemudian hari baru

mendapat perhatian dan didiskusikan lebih lanjut. Ketiga, wawancara

medis atau anamnesis sering dilakukan dalam kondisi atau tempat yang

kurang memiliki privasi sehingga kebanyakan pasien mungkin

menyangkal adanya problem psikologis pada saat diwawancarai di

bangsal terbuka. Keempat, adanya penyebab organik dari semua gejala

yang dikeluhkan pasien tidak menyingkirkan adanya komorbiditas

gangguan psikiatrik, karena gangguan fisik justru dapat menimbulkan

kekambuhan gangguan psikiatrik yang sebelumnya telah ada. Kelima,

meskipun dokter yang menangani telah mencurigai adanya gangguan

psikiatrik, kebanyakan dokter tidakpercaya diri akan kemampuannya

mendeteksi dan menilai gejala gangguan psikiatrik sehingga

mengakibatkan keterlambatan perujukan.
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Pasien rawat inap yang terdeteksi oleh dokter penanggungjawab

penyakit medis umum membutuhkan asesmen dan intervensi psikiatrik

akan dikonsulkan ke psikiatri.  Pasien-pasien ini akan ditangani dengan

pendekatan CLP apabila membutuhkan perawatan bersama. Prosedur

penatalaksanaan CLP mencakup: (Leigh dan Streltzer, 2007; Lloyd dan

Guthrie, 2007)

1. Organisasi

Saat menerima permintaan konsultasi layanan CLP, pemberi

layanan harus memahami siapa saja yang terlibat dalam

penanganan pasien, antara lain penanggung jawab utama,

konsultasi apa yang perlu dievaluasi segera dan konsultan apa

yang paling tepat menanganinya selanjutnya (psikiatri anak,

psikiatri adiksi, dan sebagainya), serta alat ukur apa yang

diperlukan untuk menilai derajat gangguan pada pasien sesuai

dengan permintaan konsultasi.

2. Konsultasi

Pemberi layanan CLP harus berkomunikasi langsung dengan

dokter yang meminta konsultasi psikiatri, mengetahui dengan jelas

nama dan nomor telepon dokter yang bersangkutan, dan

membicarakan langsung kondisi pasien dan memastikan apa yang

diharapkan dari permintaan konsultasi psikiatri yang diminta.
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3. Identifikasi

Identifikasi pasien merupakan bagian dari standar keselamatan

pasien, sehingga penting untuk mendapatkan nama lengkap, jenis

kelamin, umur, alamat, nomor rekam medis, ruang perawatan, dan

nomor bed pasien. Selain untuk membantu menemukan pasien

secara cepat, data yang lengkap memastikan tidak terjadi

kesalahan dalam memeriksa dan memberikan penatalaksanaan

pada pasien.

4. Informasi

Informasi pasien CLP diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari

(1) dokter yang merawat pasien beserta tim perawatnya; (2)

dokumentasi rekam medik yang mencakup riwayat penyakit

sekarang, perjalanan penyakit, riwayat penyakit dahulu, serta hasil-

hasil pemeriksaan dan konsultasi; (3) alloanamnesis dari keluarga

pasien; (4) autoanamnesis dari pasien sendiri; dan (5) hasil

pemeriksaan fisik dan neurologis umum serta status mental oleh

dokter pemberi layanan CLP.

5. Formulasi diagnostik

Setelah mendapatkan informasi perlu dilakukan pencatatan berupa

uraian yang sistematis untuk ditinjau bersama dengan psikiater

konsultan (jika ada), untuk menyusun suatu formulasi diagnostik

multiaksial yang mencakup diagnosis psikiatrik, kepribadian dan

koping, diagnosis medis, stresor psikososial, dan hendaya
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fungsional. Jawaban pada lembar konsultasi diupayakan dibuat

dengan bahasa yang lebih sederhana tanpa terminologi psikiatri

yang rumit, ringkas, mudah dibaca, dan relevan dengan permintaan

konsultasi.

6. Rekomendasi terapi

Rekomendasi terapi yang diberikan harus jelas dan rinci, dan

mempertimbangkan 3 hal yaitu: (1) keselamatan pasien, (2)

intervensi farmakologis, dan (3) intervensi non farmakologis.

Modalitas psikofarmaka yang diberikan sesuai dengan standar

pengobatan untuk diagnosis psikiatrik yang ditemukan, dengan

mempertimbangkan kondisi fisik pasien. Prinsip dalam terapi

adalah sedapat mungkin menggunakan monoterapi dengan dosis

minimum sesuai dengan target simtom yang ingin diperbaiki. Salah

satu intervensi psikofarmakologi yang paling bermanfaat yang

dapat diberikan seorang konsultan CLP adalah merekomendasikan

penghentian pengobatan jika kondisi pasien buruk atau terlalu

banyak kemungkinan interaksi obat dengan terapi penyakit fisik

pasien. Modalitas lainnya adalah psikoterapi, yang jenisnya

disesuaikan dengan kesadaran, tilikan, dan psikodinamika

gangguan psikiatrik yang diderita pasien.

7. Komunikasi dan intervensi

Komunikasi dilakukan terhadap pasien dan keluarganya serta

terhadap dokter yang bertanggungjawab terhadap perawatan
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pasien. Intervensi terhadap pasien membutuhkan ketrampilan

komunikasi, perilaku profesional, dan ketekunan dari pemberi

layanan CLP, dan diringkas dalam akronim FRAMES (Feedback,

Responsibility, Advice, Menu, Empathetic, Self efficacy). Terhadap

dokter yang merawat pasien, konsultan CLP harus menyediakan

diri untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi mengenai kasus

dan rekomendasi yang diberikan.

D. Skala WHO-Disability Assesment Schedule2.0 (WHODAS 2.0)

DSM-5 Disability Study Group merekomendasikan WHODAS 2.0

sebagai alat ukur disabilitas terbaik saat ini untuk penggunaan klinis rutin

dan merekomendasikannya untuk disertakan dalam DSM-5.WHODAS 2.0

didasarkan pada dan merefleksikan konsep pohon klasifikasi internasional

WHO (World Health Organization’s Family of International Classifications),

khususnya International Classification of Diseases (ICD), yang saat ini

merupakan edisi kesepuluh, dan International Classification of

Functioning, Disability, and Health (ICF). Dalam penggolongan klasifikasi

internasional ini, WHO membuat pembedaan konseptual antara gangguan

medis dan psikiatrik serta hendaya yang ditimbulkan oleh gangguan-

gangguan tersebut. Diagnosis gangguan fisik dan mental disusun dalam

ICD, sementara definisi keterbatasan dan hendaya beserta asesmennya

yang terkait dengan diagnosis penyakit dimasukkan dalam ICF.

Pemisahan klasifikasi penyakit dari hendaya fungsional oleh WHO

memisahkan keterbatasan dan hendaya yang ditimbulkan dari sebab
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medis atau psikiatrik. WHO mengkonsepkan hendaya aktivitas dan

perilaku serta keterbatasan untuk melibatkan diri dalam lingkungan sosial

sebagai jalur umum akhir dari semua hendaya penyakit fisik dan mental.

Definisi konsep penyakit dan disabilitas selama ini menjadi

perbedaan antara ICD and DSM-5. Tidak seperti konsep DSM-5,

kerangka konsep WHO menganggap bahwa suatu penyakit dan hendaya

yang terkait bisa berupa hal yang signifikan, parsial, atau tidak ada sama

sekali, akibatnya banyak aspek gangguan jiwa yang tidak tercakup dalam

kriteria gangguan menurut ICD. Dua individu berbeda dapat memiliki

diagnosis yang sama dan keterbatasan fungsional yang sama namun

memiliki tingkat hendaya yang berbeda yang berkaitan dengan faktor

individu dan lingkungannya. Suatu hendaya meskipun berkaitan erat

dengan gangguan atau penyakit, bukanlah suatu ciri spesifik dari suatu

diagnosis sehingga memang harus diklasifikasikan secara terpisah.

WHODAS 2.0 disusun berdasar pemikiran ini, dengan memisahkan

penilaian terhadap derajat hendaya dari pertimbangan diagnostik,

sehingga dapat menggambarkan penyakit medis, gangguan psikiatrik,

atau komorbiditas apapun, tanpa memandang etiologinya.

WHODAS 2.0 adalah instrumen penilaian yang dapat diisi sendiri

oleh pasien, yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pasien

beraktivitas pada enam domain fungsi selama 30 hari terakhir, dan

digunakan untuk menghitung skor yang akan menggambarkan disabilitas

global. Domain yang dinilai adalah:
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1. Pemahaman dan Komunikasi (Understanding and Communicating)

2. Kemampuan Berpindah Tempat (Mobilitas)

3. Perawatan diri (Self-care)

4. Pergaulan (Fungsi Sosial dan Interpersonal)

5. Aktivitas Harian (Fungsi Okupasi, Akademik, Rumah Tangga)

6. Partisipasi dalam Bermasyarakat (Partisipasi dalam aktivitas

keluarga,sosial, dan komunitas)

WHODAS 2.0 memiliki dua pilihan skoring: sederhana dan

kompleks. Skoring sederhana adalah cara perhitungan manual yang tidak

membutuhkan nilai dalam bentuk skala yang baku. Metode skoring yang

kompleks membutuhkan program komputer yang dapat diunduh dari

WHO. Sebagai alat asesmen fungsi, WHODAS 2.0 melalui berbagai

penelitian terbukti memiliki beberapa keunggulan yaitu antara lain

reliabilitas dan validitas tinggi, responsif terhadap perubahan, dan dapat

diterapkan pada berbagai wilayah geografis, serta sebagai alat ukur yang

dirancang untuk digunakan lintas kultural, WHODAS 2.0 dapat digunakan

untuk menilai aspek psikometrik berbagai gangguan psikiatrik dan

penyakit fisik tanpa memandang etiologinya.Seperti juga alat ukur lainnya,

WHODAS 2.0 memiliki beberapa keterbatasan,  antara lain instrumen ini

tidak dapat mendeteksi perburukan fungsi pada penderita yang memiliki

fungsi premorbid baik, selain itu belum ada nilai normatif yang bisa

diinterpretasi untuk mengartikan skoring sederhana.


