
KELAHIRAN, USIA TUA KELAHIRAN, USIA TUA 

DAN KEMATIANDAN KEMATIAN

DIVISI BHP FK USUDIVISI BHP FK USU



KELAHIRANKELAHIRAN

KelahiranKelahiran::

-- SuatuSuatu kerahasiaankerahasiaan hiduphidup yang yang menimbulkanmenimbulkan
kekagumankekaguman dandan perhatianperhatian →→ periodeperiode
memberikanmemberikan harapanharapan baikbaikmemberikanmemberikan harapanharapan baikbaik

-- MenjagaMenjaga kontinuitaskontinuitas manusiamanusia

-- MasyarakatMasyarakat tradisionaltradisional: : anakanak menjaminmenjamin
bahwabahwa adatadat lama lama akanakan dilanjutkandilanjutkan dandan bagibagi
orangorang tuatua adaada yang yang mengurusmengurus merekamereka jikajika
merekamereka sudahsudah tidaktidak dapatdapat lagilagi mengurusmengurus diridiri
sendirisendiri



KELAHIRANKELAHIRAN

�� MasyarakatMasyarakat non non baratbarat::

-- KelahiranKelahiran menimbulkanmenimbulkan pergumulanpergumulan dengandengan
rohroh--rohroh yang yang tertariktertarik dengandengan unsurunsur--unsurunsur
yang yang keluarkeluar daridari tubuhtubuh sisi wanitawanita dandanyang yang keluarkeluar daridari tubuhtubuh sisi wanitawanita dandan
peristiwaperistiwa persalinanpersalinan

-- TimbulTimbul akibatakibat tingginyatingginya kejadiankejadian kematiankematian
ibuibu dandan anakanak padapada padapada saatsaat kelahirankelahiran

→→ tidaktidak memilikimemiliki pengetahuanpengetahuan kondisikondisi bebasbebas
hamahama dandan sistemsistem tubuhtubuh manusiamanusia termasuktermasuk
masamasa kehamilankehamilan dandan kelahirankelahiran



KELAHIRANKELAHIRAN

�� DuniaDunia tradisionaltradisional: : kelahirankelahiran, , pengalamanpengalaman
biasabiasa yang yang tidaktidak membahayakanmembahayakan

-- SeorangSeorang wanitawanita Eskimo yang Eskimo yang berlayarberlayar keke
Point Hope, Point Hope, mintaminta diturunkanditurunkan didi pantaipantai untukuntukPoint Hope, Point Hope, mintaminta diturunkanditurunkan didi pantaipantai untukuntuk
keperluankeperluan keke WC, WC, melahirkanmelahirkan disanadisana, , 
memotongmemotong talitali pusatpusat bayibayi dandan menguburmengubur
plasentanyaplasentanya dengandengan pasirpasir

-- KelompokKelompok Indian Indian AmerikaAmerika: : wanitawanita yang yang akanakan
melahirkanmelahirkan, , menghilangmenghilang keke hutanhutan, , kembalikembali
tidaktidak lama lama dengandengan membawamembawa seorangseorang bayibayi



KELAHIRANKELAHIRAN

�� BagiBagi sebagiansebagian masyarakatmasyarakat: : birokrasibirokrasi
kedokterankedokteran mulaimulai daridari menandatanganimenandatangani
formulirformulir masukmasuk rumahrumah sakitsakit ((terkadangterkadang
ketikaketika prosesproses ketubanketuban sudahsudah pecahpecah) ) hinggahinggaketikaketika prosesproses ketubanketuban sudahsudah pecahpecah) ) hinggahingga
aktivitasaktivitas--aktivitasaktivitas yang yang sinkronsinkron daridari timtim
obstetriobstetri menimbulkanmenimbulkan penolakanpenolakan

�� KedokteranKedokteran dianggapdianggap mengambilmengambil alihalih fungsifungsi
perawatanperawatan keluargakeluarga, , otoritasotoritas keluargakeluarga, , dandan
hatihati nuraninurani



KELAHIRANKELAHIRAN

�� RumahRumah SakitSakit telahtelah mengisolasimengisolasi masyarakatmasyarakat
terhadapterhadap penangananpenanganan bagibagi keluargakeluarga yang yang 
mulanyamulanya merupakanmerupakan halhal biasabiasa dalamdalam
keluargakeluargakeluargakeluarga

�� PerawatanPerawatan persalinanpersalinan didi rumahrumah sakitsakit
dianggapdianggap jauhjauh dibawahdibawah perawatanperawatan dirumahdirumah

→→ ““tidaktidak dapatdapat diharapkandiharapkan orangorang asingasing
mencurahkanmencurahkan perhatianperhatian sepenuhnyasepenuhnya
kepadakepada andaanda””



KELAHIRANKELAHIRAN

�� KetidakpuasanKetidakpuasan dengandengan bentukbentuk--bentukbentuk
umumumum daridari persalinanpersalinan didi rumahrumah sakitsakit
menyebabkanmenyebabkan pencarianpencarian bentukbentuk alternatifalternatif
untukuntuk kembalikembali melakukanmelakukan persalinanpersalinan didiuntukuntuk kembalikembali melakukanmelakukan persalinanpersalinan didi
rumahrumah

�� KarenaKarena mayoritasmayoritas manusiamanusia yang yang hiduphidup kinikini
telahtelah dilahirkandilahirkan dirumahdirumah, , mengapamengapa
persalinanpersalinan harusharus dilakukandilakukan didi rumahrumah
sakitsakit??



KELAHIRANKELAHIRAN

TantanganTantangan bagibagi duniadunia kedokterankedokteran

BagaimanaBagaimana membangunmembangun polapola--polapola

persalinanpersalinan yang yang lebihlebih memuaskanmemuaskan, yang , yang persalinanpersalinan yang yang lebihlebih memuaskanmemuaskan, yang , yang 
memanfaatkanmemanfaatkan keahliankeahlian obstetriobstetri yang yang lebihlebih
majumaju sampaisampai titiktitik manamana merekamereka dibutuhkandibutuhkan
((namunnamun tidaktidak melebihimelebihi) ) tanpatanpa membuatmembuat
depersonalisasidepersonalisasi pengalamanpengalaman persalinanpersalinan



KELAHIRAN BAYI KELAHIRAN BAYI 

YANG TIDAK DIINGINKANYANG TIDAK DIINGINKAN

�� Sering menjadi anak bermasalah di Sering menjadi anak bermasalah di 
kemudian harikemudian hari

�� Anak sering merasa ditolakAnak sering merasa ditolak

Jika orangtua sering bertengkar, anak Jika orangtua sering bertengkar, anak �� Jika orangtua sering bertengkar, anak Jika orangtua sering bertengkar, anak 
merasa dipersalahkan sebagai penyebabmerasa dipersalahkan sebagai penyebab

→→ Penting mendengarkan pasien dengan Penting mendengarkan pasien dengan 
berber--empatiempati



KELAHIRAN BAYI CACATKELAHIRAN BAYI CACAT

�� Cacat kongenital dan cacat akibat Cacat kongenital dan cacat akibat 
persalinan, disamping mempengaruhi persalinan, disamping mempengaruhi 
tubuh, juga mempengaruhi mental pasientubuh, juga mempengaruhi mental pasien

Pasien seperti ini, diperlakukan sebagai Pasien seperti ini, diperlakukan sebagai �� Pasien seperti ini, diperlakukan sebagai Pasien seperti ini, diperlakukan sebagai 
orang normal seutuhnyaorang normal seutuhnya

�� Ini membuat mereka merasa dihormati Ini membuat mereka merasa dihormati 
dan dihargaidan dihargai



USIA TUAUSIA TUA

�� SalahSalah satusatu segmensegmen daridari jangkajangka hiduphidup

�� AdaAda yang yang menghargaimenghargai bagianbagian hiduphidup iniini

→→MasyarakatMasyarakat Mongolia: Mongolia: kehormatankehormatan dandan
kekayaankekayaan diberikandiberikan kepadakepada orangorang--orangorang
MasyarakatMasyarakat Mongolia: Mongolia: kehormatankehormatan dandan
kekayaankekayaan diberikandiberikan kepadakepada orangorang--orangorang
biasabiasa, , namunnamun usiausia tuatua yang yang matangmatang
adalahadalah adalahadalah anugerahanugerah SurgaSurga

→→MerekaMereka yang yang tuatua akanakan menerimamenerima
penghargaanpenghargaan dandan penghormatanpenghormatan yang yang 
khususkhusus yang yang merupakanmerupakan hadiahhadiah paling paling 
berhargaberharga



USIA TUAUSIA TUA

�� SebaliknyaSebaliknya sebagiansebagian orangorang menganggapmenganggap
usiausia tuatua dengandengan perasaanperasaan iriiri kepadakepada masamasa
mudamuda

→→Di Di AmerikaAmerika SerikatSerikat, , orangorang berpendapatberpendapat
menjadimenjadi tuatua adalahadalah sebagaimanasebagaimana orangorang
menanggapimenanggapi ciriciri--ciriciri awalawal tumor tumor ganasganas

→→UsiaUsia tuatua, , perananperanan yang yang tidaktidak diinginkandiinginkan, , 
kurangnyakurangnya kepentingankepentingan dandan perhatianperhatian daridari
keluargakeluarga



USIA TUAUSIA TUA

�� Kesejahteraan psikologis dan fisik para Kesejahteraan psikologis dan fisik para 
usia tua dan perawatan kesehatannya usia tua dan perawatan kesehatannya 
semakin rutin jatuh kepada rumah tua semakin rutin jatuh kepada rumah tua 
atau rumah peristirahatanatau rumah peristirahatanatau rumah peristirahatanatau rumah peristirahatan

�� Bila benarBila benar--benar sakit secara mental atau benar sakit secara mental atau 
fisik: rasionalis kedokteran, yakni fisik: rasionalis kedokteran, yakni 
pengobatan nihilismepengobatan nihilisme

�� Pengobatan psikodinamika dianggap Pengobatan psikodinamika dianggap 
sebagai pembuangan waktusebagai pembuangan waktu



KEMATIANKEMATIAN

�� DEFINISI (Sudnow)DEFINISI (Sudnow)

-- Kematian klinis: munculnya tanda Kematian klinis: munculnya tanda 
kematian pada pemeriksaan fisikkematian pada pemeriksaan fisikkematian pada pemeriksaan fisikkematian pada pemeriksaan fisik

-- Kematian biologis: terhentinya aktifitas sel Kematian biologis: terhentinya aktifitas sel 
yang tidak mudah ditegakkanyang tidak mudah ditegakkan

-- Kematian sosial: bukan suatu Kematian sosial: bukan suatu 
implementasi diagnostik melainkan suatu implementasi diagnostik melainkan suatu 
titik dimana individu yang hidup diberi titik dimana individu yang hidup diberi 
perawatan yang cocok bagi orang matiperawatan yang cocok bagi orang mati



KEMATIANKEMATIAN

�� DalamDalam masyarakatmasyarakat, , manakahmanakah yang yang lebihlebih
baikbaik, , meninggalmeninggal didi rumahrumah atauatau didi RS?RS?

→→Di Di rumahrumah: yang : yang meninggalmeninggal lebihlebih mudahmudah→→Di Di rumahrumah: yang : yang meninggalmeninggal lebihlebih mudahmudah
memperolehmemperoleh dukungandukungan psikologispsikologis yang yang 
dibutuhkandibutuhkan daridari keluargakeluarga

→→Di Di rumahrumah sakitsakit: : secarasecara fisikfisik dandan emosionalemosional
yang yang meninggalmeninggal merasamerasa terisolirterisolir daridari
keluargakeluarga



KEMATIANKEMATIAN

�� Konflik yang dialami seorang dokter dalam Konflik yang dialami seorang dokter dalam 
menghadapi kematian pasiennya:menghadapi kematian pasiennya:

-- Ia harus objektif dan ilmiah, namun juga Ia harus objektif dan ilmiah, namun juga -- Ia harus objektif dan ilmiah, namun juga Ia harus objektif dan ilmiah, namun juga 
harus hangat dan mengadakan harus hangat dan mengadakan 
pendekatan personalpendekatan personal

-- Ia harus menyelamatkan semua pasien, Ia harus menyelamatkan semua pasien, 
tetapi harus dapat memilih mana yang tetapi harus dapat memilih mana yang 
dapat ditolong dan mana yang sudah tidak dapat ditolong dan mana yang sudah tidak 
dapat ditolongdapat ditolong



KEMATIANKEMATIAN

�� Kehilangan anggota keluarga akibat Kehilangan anggota keluarga akibat 
kematian menimbulkan rasa berkabung kematian menimbulkan rasa berkabung 

�� Proses berkabung diperlukan agar Proses berkabung diperlukan agar �� Proses berkabung diperlukan agar Proses berkabung diperlukan agar 
keluarga yang ditinggalkan dapat keluarga yang ditinggalkan dapat 
berdamai dengan kehilangan tersebutberdamai dengan kehilangan tersebut

�� Dukacita yang tak terselesaikan dengan Dukacita yang tak terselesaikan dengan 
baik akan menyebabkan gangguan baik akan menyebabkan gangguan 
kesehatankesehatan



KEMATIANKEMATIAN

�� TahapTahap--tahaptahap berkabungberkabung::

-- TahapTahap menyangkalmenyangkal

-- TahapTahap putusputus asaasa-- TahapTahap putusputus asaasa

-- TahapTahap menerimamenerima



PENDERITA DENGAN PENDERITA DENGAN 

PENYAKIT TERMINALPENYAKIT TERMINAL

�� BerkabungBerkabung jugajuga terjaditerjadi padapada orangorang yang yang 
merasamerasa kematiannyakematiannya sudahsudah dekatdekat

�� TahapTahap emosionalemosional yang yang dapatdapat timbultimbul padapada
pasienpasien dengandengan penyakitpenyakit terminal terminal pasienpasien dengandengan penyakitpenyakit terminal terminal 
(Elizabeth (Elizabeth KoblerKobler--Ross, 1969)Ross, 1969)
-- TahapTahap menyangkalmenyangkal

-- TahapTahap marahmarah

-- TahapTahap tawartawar--menawarmenawar

-- TahapTahap depresidepresi

-- TahapTahap menerimamenerima



PENDERITA DENGAN PENDERITA DENGAN 

PENYAKIT TERMINALPENYAKIT TERMINAL

�� PasienPasien berhakberhak tahutahu keadaannyakeadaannya

�� PerluPerlu diperhatikandiperhatikan adatadat istiadatistiadat dandan
kebudayaankebudayaan pasienpasien dandan keluarganyakeluarganya, , dandankebudayaankebudayaan pasienpasien dandan keluarganyakeluarganya, , dandan
halhal--halhal lain, lain, sepertiseperti::

-- KapanKapan diberitahukandiberitahukan

-- SiapaSiapa yang yang akanakan mengatakanmengatakan

-- BagaimanaBagaimana mengatakannyamengatakannya



PERAWATAN PALIATIFPERAWATAN PALIATIF

�� DilakukanDilakukan padapada pasienpasien dengandengan penyakitpenyakit
kroniskronis yang yang tidaktidak dapatdapat disembuhkandisembuhkan lagilagi

�� TujuanTujuan: : meringankanmeringankan penderitaanpenderitaan pasienpasien
dandan ,,jikajika meninggalmeninggal, , beradaberada dalamdalamdandan ,,jikajika meninggalmeninggal, , beradaberada dalamdalam
keadaankeadaan damaidamai sesuaisesuai martabatnyamartabatnya

�� PerawatanPerawatan melaluimelalui::

–– bantuanbantuan fisikfisik ((mengurangimengurangi rasa rasa sakitsakit), ), 

–– psikologispsikologis ((untukuntuk memberimemberi rasa rasa tenangtenang), ), 

–– sosiososio--kulturalkultural--spiritual (spiritual (memberimemberi rasa rasa damaidamai).).



Seorang guru harus menjalani hemodialisis karena 
menderita gagal ginjal kiri dan kanan. Pada awalnya, dia 
merasa senang karena setiap setelah selesai hemodialisis 
ia merasa segar kembali. Setelah beberapa bulan ia mulai 
menjual barang-barangnya untuk biaya hemodialisis tsb. Ia 
bertanya kepada dokter, “Sampai kapan saya harus 
menjalani perawatan ini?” Dokter katakan seterusnya, 
kecuali kalau dia melakukan cangkok ginjal. Pasien tidak 
punya biaya. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti 
dengan hemodialisis. Beberapa minggu kemudian ia dengan hemodialisis. Beberapa minggu kemudian ia 
meninggal

Pertanyaan:

1.Apakah pasien boleh menolak hemodialisis yang berarti 
kematiannya? Mengapa boleh dan mengapa tidak?

2.Menurut anda apakah tindakan itu termasuk bunuh diri?


