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Kesehatan Gigi Mulut
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Perilaku Kesehatan :

• Tindakan / aktivitas / kegiatan yang dapat di :

observasi secara kasat mata atau tidak

terhadap stimulus atau rangsangan

yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,

sistem Pelayanan Kesehatan

makanan, minuman dan lingkungan 



Perilaku Kesehatan dibagi 3 :

• Perilaku Pemeliharaan Kesehatan

• Perilaku Pencarian Pengobatan• Perilaku Pencarian Pengobatan

• Perilaku Kesehatan Lingkungan



Perilaku Pemeliharaan Kesehatan 
Gigi Mulut

Melibatkan :

• Dokter Praktik Umum

• Dokter Spesialis

• Dokter Gigi• Dokter Gigi

• Bidan 

• Perawat

• Pemilik Klinik



Prinsip praktik Kedokteran secara umum  :
Dokter harus

• Memperhatikan standar pelayanan yang baik dengan 

menyadari keterbatasan kemampuan

• Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan meningkatkan ketrampilannyateknologi dan meningkatkan ketrampilannya

• Mampu membangun, meningkatkan dan memelihara 

hubungan yang  baik dengan pasien

• Dapat bekerja sama secara efektif dengan sejawat 

dokter dan profesi kesehatan lain  



Prinsip ... cont

• Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik 

bagi sejawat, pasien dan keluarganya

• Harus jujur dan bertindak dan berperilaku • Harus jujur dan bertindak dan berperilaku 

berdasarkan kaidah ilmiah

• Memelihara kesehatan pribadinya sehingga 

tidak membahayakan pasien, sejawatnya dan 

orang lain



Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 
DepKes RI

• Prevalensi penyakit gigi mulut tertinggi 
meliputi 60% penduduk

• Gi-Mul peranannya cukup besar:• Gi-Mul peranannya cukup besar:

- investasi bagi kesehatan seumur hidup

- menyiapkan makanan

- fungsi psikis dan sosial



Indikator derajat kesehatan Gigi-Mulut
yang harus dicapai 2010 : 

INDONESIA SEHAT

Usia  : 

5-6 tahun  = 90%

12 tahun =  20%12 tahun =  20%

18 tahun = 100%

35-44 tahun = 90 %

65 tahun keatas = 75%



Gigi dan Mulut yang sehat



Gigi dan Mulut yang ....................???



USIA 2-5 tahun

Rongga mulut penuh dengan radix



• Anak pribadi yang unik

• Dalam masa pertumbuhan harus baik secara 
fisik, mental dan intelektual

• Fase aktif terutama dalam perkembangan otak =• Fase aktif terutama dalam perkembangan otak =

masa keemasan anak = golden age

• Kenyataannya : Orang tua dan guru hanya 
membatasi pada kesehatan tubuh saja  
,alasannya..........



• Karena : gigi susu tidak usah dirawat 
karena nanti akan berganti dengan gigi 
tetap

• Perlu dijaga dan diajarkan untuk menjaga 
kebersihannya dan kesehatan giginyakebersihannya dan kesehatan giginya

karena bbrp alasan :

1. Pada masa gigi susu sedang terjadi 
pembentukan gigi



2 Mulut  pintu masuk makanan, lokasi pertama 
proses pencernakan

3. Infeksi RM mempengaruhi kesehatan organ 
tubuh karena infeksi mulut dapat menyebar ke 
organ-organ tersebut = FOKAL INFEKSI

4.Adanya infeksi mulut : faktor lokal, macam 
penyakit sistemik dan hormonal

5.Infeksi mulut pada anak membuat anak malas 
beraktivitas dan mengganggu proses belajar



Pendidikan kesehatan Gigi :

• Harus dimulai sejak gigi petama ada di dalam mulut         

bersihkan           setelah minum susu 

• Usia 2 tahun saat yang tepat untuk ke doktergigi

walau belum ada keluhan 

• Persiapan gigi anak dimulai dari masa kehamilan

• Cegah infeksi di mulut selama kehamilan       akibatkan 

kelahiran preterm delivery dan berat badan bayi rendah



• Perkembangan gigi di mulai

sekitar 28 hari dalam uterus

• Semua gigi susu terbentuk 

dalam fetus

• Mineralisasi gigi pada 14 minggu

mineralisasi sempurna saat 

kelahiran

Perlu perhatikan diet dan kesehatan ibu hamil dan 

kontrol Gigi dan mulut pada trimester 1, 2 dan 3 

Hypoplasia enamel



USIA  12-18



Masalah yang terjadi dimasa remaja 
mulai meningkat

• Kerusakan gigi Erosi gigi

- Trauma                      - minum carbonat

- Olah raga                   - minuman asam/- Olah raga                   - minuman asam/

juice

- kecelakaan                - bulimia

- kekerasan                  - alkohol

- penyakit periodontal   - refluk



Masalah gigi  :   berwarna gelap





Penanggulangan : gigi yang rusak



Malnutrisi :

• Anorexia nervosa

istilah sederhana 

menunjukkan gangguan 

makan terutama pada 

wanita muda untuk 

menguruskan atau takut menguruskan atau takut 

gemuk       kematian

• Bulimia

Mengontrol kegemukan 

dengan cara 

memuntahkan makanan 

biasanya penderita adiksi 

obat dan alkohol



Kekurangan vitamin C



Mode masa kini :   Piercing



Bau mulut  : Halitosis





STRESS

SariawanSariawan



Masa dewasa



Usia 35-44

• Oral hygiene yang baik dapat mencegah

halitosis ( bau mulut )

- menyikat gigi yang benar

- sikat gigi yang tepat- sikat gigi yang tepat

- teknik yang benar

- menyikat lidah

- mencegah xerostomia 



• Penyakit periodontal kronik sering terjadi pada dewasa 
berlanjut hingga terjadi :

- perdarahan

- kerusakan tulang alveolar

- pocket dan bila tdk dirawat

- goyang dan hilangnya gigi

• Perawatan rutin ke doktergigi ( scaling) paling sedikit 1x / • Perawatan rutin ke doktergigi ( scaling) paling sedikit 1x / 
tahun

• Bila penyakit periodontal terjadi pada anak-anak, 
dewasa muda atau terjadi dengan cepat

perlu pertimbangan faktor sistemik



• Penyakit periodontal



• Pendarahan gingiva dapat terjadi karena :

- kehamilan

- platelet

- penyakit darah

- leukemia- leukemia

- HIV



Ulser / tukak disebabkan :

• Aphtae

• Pengaruh psikologi

• Mental pasien

• Proses keganasan• Proses keganasan

• Obat-obatan

• Penyakit sistemik



Lesi merah di gingiva disebabkan :

• Desquamative gingivitis

• Erythroplasia

• Haemangiomas

• Orofacial granulomatosis• Orofacial granulomatosis

• Dll



Pigmentasi disebabkan :

• Faktor Ras

• Tambalan 

• Tattoo

• Addison disease• Addison disease

• Obat-obatan

• Naevi

• Melanoma



Masa tua



Usia 65 tahun

• Kondisis yang terjadi diusia 35-44 dapat 
terjadi pada usia 65 tahun dan diperparah

karena proses aging dan menurunnya 
sistem imun.sistem imun.

• Untuk itu diperlukan perawatan khusus

geriatrics yaitu khusus merawat problem 
kesehatan dan gigimulut orang usia lanjut



Kesimpulan :

• Bermacam penyakit dapat terjadi di 
rongga mulut baik secara lokal, 
manifestasi penyakit sistemik dan 
hormonalhormonal

• Penanggulangan tidak hanya oleh 
doktergigi tapi juga peranan dokter, dokter 
spesialis dan tenaga kesehatan lainnya


