
KONSEP DOKTER KELUARGAKONSEP DOKTER KELUARGA



•• The American Academy of Family The American Academy of Family 
Physicians:Physicians:

Dokter yg terlatih dan sanggup Dokter yg terlatih dan sanggup Dokter yg terlatih dan sanggup Dokter yg terlatih dan sanggup 
memberikan pelayanan diberbagai bidang memberikan pelayanan diberbagai bidang 
ilmu kedokteran dgn penekanan utama ilmu kedokteran dgn penekanan utama 
kpd keluarga sebagai unit.kpd keluarga sebagai unit.



DOKTER TERSEBUT:DOKTER TERSEBUT:

•• Merupakan barisan pertahanan pertama dlm Merupakan barisan pertahanan pertama dlm 
menghadapi penyakit masyarakat(serves the menghadapi penyakit masyarakat(serves the 
public as the physician of first contact and public as the physician of first contact and 
means of entry into the health care system)means of entry into the health care system)means of entry into the health care system)means of entry into the health care system)

•• Memberikan pelayanan kesehatan pribadi,dan Memberikan pelayanan kesehatan pribadi,dan 
mengevaluasi kebutuhan penderitanya akan mengevaluasi kebutuhan penderitanya akan 
pelayanan kesehatan secara menyeluruh .Bila pelayanan kesehatan secara menyeluruh .Bila 
perlu ia akan merujukkan penderita ke ahli yang perlu ia akan merujukkan penderita ke ahli yang 
sesuai,sambil menjaga kesinambungan sesuai,sambil menjaga kesinambungan 
perawatan yang dilakukan.perawatan yang dilakukan.



DOKTER TERSEBUT….DOKTER TERSEBUT….

•• Bertanggung jawab terhadap perawatan Bertanggung jawab terhadap perawatan 
kesehatan penderita secara komprehensif dan kesehatan penderita secara komprehensif dan 
berkelanjutan,dan bertindak sebagai koordinator berkelanjutan,dan bertindak sebagai koordinator 
antara berbagai pusatantara berbagai pusat--pusat pelayanan pusat pelayanan antara berbagai pusatantara berbagai pusat--pusat pelayanan pusat pelayanan 
kesehatan yang diperlukan penderita.kesehatan yang diperlukan penderita.

•• Bertanggung jawab atas perawatan kesehatan Bertanggung jawab atas perawatan kesehatan 
penderitanya secara menyeluruh,termasuk penderitanya secara menyeluruh,termasuk 
penggunaan konsultan,dalam konteks penggunaan konsultan,dalam konteks 
masyarakat dan keluarga.masyarakat dan keluarga.



Tinjauan tujuan AAFP:Tinjauan tujuan AAFP:

•• Meningkatkan /mempertahankan mutu pelayanan Meningkatkan /mempertahankan mutu pelayanan 
kedokteran keluarga.kedokteran keluarga.

•• Membantu drMembantu dr--dr yg ingin berpraktek sbg DK.dr yg ingin berpraktek sbg DK.

•• Memperthankan hakMemperthankan hak--hak DK dlm memberikan pelayanan hak DK dlm memberikan pelayanan 
dibidang yg sdh dikuasai.dibidang yg sdh dikuasai.dibidang yg sdh dikuasai.dibidang yg sdh dikuasai.

•• Membantu/menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan Membantu/menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan 
utk DK.utk DK.

•• Memajukan i.kedokt dan kes.masy serta menjamin hak Memajukan i.kedokt dan kes.masy serta menjamin hak 
penderita utk memilih drpenderita utk memilih dr--nya.nya.

•• Berperan dlm memperjuangkan peningkatan derajat Berperan dlm memperjuangkan peningkatan derajat 
kes.rakyat.kes.rakyat.





•• Dengan tujuanDengan tujuan--tujuannya itu,AAFP berusaha utk tujuannya itu,AAFP berusaha utk 
menjadikan DU tdk sekedar DU saja,tetapi DU menjadikan DU tdk sekedar DU saja,tetapi DU 
Plus.Plus.

•• Jadi DK adalah DU plus.Jadi DK adalah DU plus.
•• Dibeberapa negara DK merupakan spesialisasi Dibeberapa negara DK merupakan spesialisasi •• Dibeberapa negara DK merupakan spesialisasi Dibeberapa negara DK merupakan spesialisasi 
tersendiri dan memerlukan pendidikan tersendiri dan memerlukan pendidikan 
tambahan di institusi pendidikan seperti halnya tambahan di institusi pendidikan seperti halnya 
spesialisasi lainnya.spesialisasi lainnya.

•• NegaraNegara--negara tsb menganut faham spesialisasi negara tsb menganut faham spesialisasi 
sesudah selesai masa internship.sesudah selesai masa internship.



Penerapan di IndonesiaPenerapan di Indonesia

•• Perlu diterapkan, walaupun:Perlu diterapkan, walaupun:

dengan sistem pendidikan saat ini perlu dengan sistem pendidikan saat ini perlu 
waktu untuk menciptakan DK.waktu untuk menciptakan DK.

Ilmu kedokteran yg berkembang terus,tanpa Ilmu kedokteran yg berkembang terus,tanpa Ilmu kedokteran yg berkembang terus,tanpa Ilmu kedokteran yg berkembang terus,tanpa 
diikuti peningkatan ilmuny akan membuat diikuti peningkatan ilmuny akan membuat 
para dokter akan terjerumus kpd para dokter akan terjerumus kpd 
kepandaian/skill yg rutin dan bersifat kepandaian/skill yg rutin dan bersifat 
tehnis.tehnis.



Mengapa keluarga??Mengapa keluarga??

Dasarnya:Gordon dan Le Richt,tentang Dasarnya:Gordon dan Le Richt,tentang 
konsep penyakit:konsep penyakit:

a.Host/pejamu,faktor yg terdpt dlm tubuh a.Host/pejamu,faktor yg terdpt dlm tubuh a.Host/pejamu,faktor yg terdpt dlm tubuh a.Host/pejamu,faktor yg terdpt dlm tubuh 
manusiayg mempengaruhi timbulnya manusiayg mempengaruhi timbulnya 
penyakit(keturunan,mekanisme penyakit(keturunan,mekanisme 
pertahanan tubuh,umur,jenis pertahanan tubuh,umur,jenis 
kelamin,ras,status perkawinan,pekerjaan kelamin,ras,status perkawinan,pekerjaan 
dan kebiasaan2 hidup.dan kebiasaan2 hidup.



b.Agent/bibit penyakit,yaitu suatu subtansi atau b.Agent/bibit penyakit,yaitu suatu subtansi atau 
elemen yg kehadiran atau ketidak hadirannya elemen yg kehadiran atau ketidak hadirannya 
dpt menyebabkan atau menggerakkan dpt menyebabkan atau menggerakkan 
timbulnya penyakit,dan ia dapat sbg benda timbulnya penyakit,dan ia dapat sbg benda 
biotis dan abiotis.biotis dan abiotis.biotis dan abiotis.biotis dan abiotis.

c.Environment/lingkungan,yaitu agrerat dari c.Environment/lingkungan,yaitu agrerat dari 
seluruh kondisi dan pengaruh2 luar yg seluruh kondisi dan pengaruh2 luar yg 
mempengaruhi kehidupan dan perkembangan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan 
suatu organisme,kedalamnya termasuk tdk suatu organisme,kedalamnya termasuk tdk 
hanya lingk.fisik,tetapi juga ling.non fisik(soshanya lingk.fisik,tetapi juga ling.non fisik(sos--
bud).bud).



Dari uraian diatas:Dari uraian diatas:

Terjawablah bahwa konsep terjadinya penyakit Terjawablah bahwa konsep terjadinya penyakit 
sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga yang sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga yang 
cukup besar,yg sangat diperhitungkan jika ingin cukup besar,yg sangat diperhitungkan jika ingin 
tercipta sehat yg sempurna.tercipta sehat yg sempurna.tercipta sehat yg sempurna.tercipta sehat yg sempurna.

Disamping itu dgn terkait unsur Disamping itu dgn terkait unsur 
keturunan/reproduction,ketergantungan keturunan/reproduction,ketergantungan 
ekonomi/economic interpendence dan habitat ekonomi/economic interpendence dan habitat 
tubuh/physical habitation,maka jika terhindar tubuh/physical habitation,maka jika terhindar 
dari penyakit kita harus memperhitungkan aspek dari penyakit kita harus memperhitungkan aspek 
keluarga.keluarga.



Praktek DK dpt dilaksanakan:Praktek DK dpt dilaksanakan:

1.Dokter yg melaksanakan FP harus memiliki 1.Dokter yg melaksanakan FP harus memiliki 
pengetahuan,keterampilan yg sesuai dgn pengetahuan,keterampilan yg sesuai dgn 
kebutuhan dan tuntutan keluarga(health needs kebutuhan dan tuntutan keluarga(health needs 
and health demands),AAFP menyebutkan and health demands),AAFP menyebutkan and health demands),AAFP menyebutkan and health demands),AAFP menyebutkan 
sekurangnya IPD,IKA,OBGIN,BEDAH,KJ.sekurangnya IPD,IKA,OBGIN,BEDAH,KJ.

2.Dokter yg melaksanakan harus memiliki cara 2.Dokter yg melaksanakan harus memiliki cara 
pengorganisasian pelayanan/organization of pengorganisasian pelayanan/organization of 
services yg sesuai kebutuhan dan tuntutan services yg sesuai kebutuhan dan tuntutan 
keluarga.keluarga.



Organization of services ( Debra P Organization of services ( Debra P 
Hymovick),terpenuhinya kebutuhanHymovick),terpenuhinya kebutuhan

a.Masyarakat akan pelayanan kesehatan yg lebih responsif dan a.Masyarakat akan pelayanan kesehatan yg lebih responsif dan 
bertanggung jawab.bertanggung jawab.

b.Pelayanan kesehatan tingkat pertama(termasuk pelayanan darurat) b.Pelayanan kesehatan tingkat pertama(termasuk pelayanan darurat) 
serta pelayanan lanjutan dan rujukan.serta pelayanan lanjutan dan rujukan.

c.Pelayanan kedokteran pencegahan,mengenal penyakit dlm stadium c.Pelayanan kedokteran pencegahan,mengenal penyakit dlm stadium 
dini serta peningkatan derajat kesehatan penderita setinggi dini serta peningkatan derajat kesehatan penderita setinggi dini serta peningkatan derajat kesehatan penderita setinggi dini serta peningkatan derajat kesehatan penderita setinggi 
mungkin.mungkin.

d.Perhatian thd penderita tdk hanya sbg orang perorang,tetapi juga d.Perhatian thd penderita tdk hanya sbg orang perorang,tetapi juga 
sbg anggota keluarga serta anggota masyarakat.sbg anggota keluarga serta anggota masyarakat.

e.Untuk dilayaninya penderita secara menyeluruh dan dpt diberikan e.Untuk dilayaninya penderita secara menyeluruh dan dpt diberikan 
perhatian yg lengkap/sempurna.    perhatian yg lengkap/sempurna.    



Manfaat penerapan konsep Manfaat penerapan konsep 
DK,terhadap:DK,terhadap:

a.Pengorganisasian pelayanana.Pengorganisasian pelayanan��terintegrasiterintegrasi

b.Pengorganisasian pembiayaanb.Pengorganisasian pembiayaan��lebih lebih 

murah(tdk perlu pengulangan murah(tdk perlu pengulangan murah(tdk perlu pengulangan murah(tdk perlu pengulangan 
pemeriksaan,dpt dilakukan pencegahan)pemeriksaan,dpt dilakukan pencegahan)

c.Kualitas pelayananc.Kualitas pelayanan��menyeluruh dan menyeluruh dan 
lengkaplengkap��terbina hubungan pasienterbina hubungan pasien--dokter dokter 

yg lebih erat.yg lebih erat.



Fungsi DK:Fungsi DK:

1.Konselor/penasehat(kesehatan/non 1.Konselor/penasehat(kesehatan/non 
kesehatan)kesehatan)��memecahkan masalah yg memecahkan masalah yg 

dihadapi keluarga(mis.perencanaan dihadapi keluarga(mis.perencanaan 
jumlah anak,pelayanan kesehatan yg jumlah anak,pelayanan kesehatan yg jumlah anak,pelayanan kesehatan yg jumlah anak,pelayanan kesehatan yg 
dibutuhkan,tindakan kedokteran yg dibutuhkan,tindakan kedokteran yg 
dibutuhkan,dsb.dibutuhkan,dsb.



2.Healer/penyembuh,tdk saja ketika penderita 2.Healer/penyembuh,tdk saja ketika penderita 
telah jatuh sakit,tetapi tahap2 sebelumnya,yg telah jatuh sakit,tetapi tahap2 sebelumnya,yg 
secara singkat dpt disebutkan mengikuti kelima secara singkat dpt disebutkan mengikuti kelima 
tingkat pencegahan penyakit(Leavel dan Clark):tingkat pencegahan penyakit(Leavel dan Clark):tingkat pencegahan penyakit(Leavel dan Clark):tingkat pencegahan penyakit(Leavel dan Clark):

a.Health promotiona.Health promotion

b.Specific protectionb.Specific protection

c.Early diagnosis and prompt treatmentc.Early diagnosis and prompt treatment

d.Disability limitationd.Disability limitation

e.Rehabilitation e.Rehabilitation 



Fungsi dpt berjalan baik bila:Fungsi dpt berjalan baik bila:

--Ada hubungan erat atr pasienAda hubungan erat atr pasien--dokter(hubungan dokter(hubungan 
mulai dari activitymulai dari activity--passivity stage,ke guidence passivity stage,ke guidence 
and cooperation stage untuk akhirnya menuju and cooperation stage untuk akhirnya menuju 
ke mutual cooperation stage).ke mutual cooperation stage).ke mutual cooperation stage).ke mutual cooperation stage).

--DK yg baik,tidak mengisolir diri,tetapi aktif DK yg baik,tidak mengisolir diri,tetapi aktif 
dimasyarakat,setidakdimasyarakat,setidak--tidaknya aktif ditengahtidaknya aktif ditengah--
tengah keluarga yang menjadi tanggung tengah keluarga yang menjadi tanggung 
jawabnya.jawabnya.



TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH


