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PERI(EMBANGAi\ PELAYANAN RETIABILITASI MEX}IK

Herin Setianingsih

ABSTRAC T z Medical rehabilitation is a term used to describe a treatment plan whose focus fu m
maximizing functional abilities to promote physical and mental health. [t can concentrate on the pftysnid
or cognitive aspects of recovery from an illness, disease, condition or injury. It typically employs rhc 66
of a multi-disciplinary team of health professionals to promote overall health. Many ailments such ar
cancer and strokes, affect a large.part of the body. Medical rehabilitation is a process to help regair
quality of life through things like exefcise, activities of daily living and cognitive challenges. It can help
regain physical and mental abilities to increase physical, mental and occupational health. Rehabilitation
healthcare is a growing component oftoday's healthcare system. In general, rehabilitation healthcare is
a blanket term to describe healthcare facilities or programs which assist individuals to return to good
health or a noimal life through therapy or training. There are rehabilitation centers for the recovery of a
variety health issues including disease and illness recovery as well as injuries and addictions.
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PENDAIIULUAN
Perkem!angan ilmu dan teknologi

Kedokieran Fisik dan.Rehabil.itasi akhir-akhir ini
mengalami kemajugn . pesat sehingga
mempengaruhi segala .aspek kehidupan manusia
khususnya iridividu yang mengalami kecacatan.
Perke.mbangan.'ilmu dan teknologi ini sangat
membantu irieriirrgkatkan kualitas hidup individu
/anS::" mengalami kecacatan. WHO
memperkirakan jumlah penyandang cacat di
negaraberkdmbang adalah sekitar 7o/o - l0% dali
jumlah penduduk. Di Indonesia, jumlah
menyandang cacat diperkirakan 20 jutajiwa dan
sekitar 2% (4juta jiwa) penduduk Indonesia
membutuhkan pelayanan Rehabilitasi (Depkes
RI, 1997).

Sebagai dampak dari Pembangunan '
Nasional khususnya kemajuan Ilmu Kedokteran
terjadi pergeseran demografi dan epidemiologi
dalam masyarakat. Perbaikan gizi keluarga dan
penurunan angka kematian kasar serta kemajuan
pengobatan penyakit menular menyebabkan
berkurangnya penyakit infeksi serta
bertambahnya penyakit kronis degeneratif akibat
peningkatan usia harapan hidup, cedera akibat
kecelakaan, kejahatan dan musibah masal, dan
kondisi ini membutuhkan pendekatan layanan
Rehabilitasi Medik. Oleh karena itu
perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran
Fisik dan' Rehabilitasi diperlukan dalam
menghadapi masalah-masalah kecacatan yang
berkembang di masyarakat.

SEJARAH REHABILITASI MEDIK
Rehabilitasi merupakan proses pemulihan

yang membantu individu yang cacat untuk
mengembangkan potensinya sehingga individu
tersebut dapat menikmati kehidupannya.
Kesadaran sosial tentang masalah-masalah yang
timbul pada penyandang cacat lahir bersamaan
dengan terjadinya Perang Dunia pertama dan
kedua., dan setelah Perang Dunia kedua, lahirlah
konsep Rehabilitasi sebagai perawatan total
penderita. Pada konferensi nasional pertama
penyakit kardiovaskuter pada tahun 1950 di
Amerika Serikat, Rehabilitasi didefinisikan
sebagai: "Pemulihan seseorang yang cacat akibat
penyakit atau cidera kepada kemampuan fisik,
mental, emosi, sosial, vokasional dan ekonomi
yang setinggi+ingginya dan bila mampu bekerja
diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak." (Moertari, 1978)

Di lndonesia, pelayanan Rehabilitasi Medik
dikembangkan pertama kali oleh Prof.Dr.
R.Soeharso. Beliau mengembangkan seja.k tahun
1948 di Rumah Sakit di Solo, sehingga Rumah
Sakit tersebut berkembang menjadi Rumah Sakit
Ortopedi dan Prostesis serta Pusat Rehabilitasi.
Pengembangan pelayanan Rehabilitasi Medik
lebih lanjut di Indonesia terjadi setelah WHO
mencanangkan "Health for all in the year of
2000" yang menekankan pada Primary Health
Care danpencegahan dini terhadap kemungkinan
timbulnya kecacatan. Sehingga pada tahun I 978,
Departemen Kesehatan RI membentuk pilot



proj ect " P r ev e n t iv e Re h a b i I i tat i o n Un i t" (PRU,)

di RSUP Kariadi di Semarang, sebagai cikal bakai
pelayanan Rehabilitasi Medik di beberapa Rumah

Sakit dilndonesia.
Perkembangan pelayanan Rehabilitasi

Medik tidak lepas dari perkembangan Ilmu
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan
perkembangan Ilmu Kedokteran Fisik dan
Rehabilitasi Medik ini terjadi seiring dengan

kemajuan Ilmu Kedokteran yaitu Kedokteran
modern dengan pendekatan rasional.

Sebenarnya llmu Kedokteran Fisik dan
Rehabilitasi sudah berkembang sejak abad 18 dan

abad 19. Bahkan pada zaman Romawi
pengobatan heliotherapy dan hydrotherapy sudah

dikenal. Pada tahun 1890, pengobatan dengan
gelombang frekuensi tinggi diperkenalkan oleh
d'Arsonval di Perancis. (Delisa JA, Martin GN
dan Cumie DN, 1998).

Selama dan setelah Perang Dunia pertama,

diatermi,stirnulasi elektrik, masase dan terapi
latihan banyak digunakan sebagai modalitas
terapi fisik diAmerika Serikatterutama di Rumah

Sakit militer. Dr. John Coulter, dokter militer di
negara Amerika, mem-promosikan Ilmu
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebelurn ia
kemudian mengembangkan di Northwestern
University. Dan kemudian ilmu ini berkembang
lebih luas, lebih maju dan canggih. Pada saat itu
dirasakan perlunya pengembangan ilmu ini
karena kekhususan bidang ilmu ini yang perlu
dikembangkan sehingga bermanfaat dan dapat

dipergunakan bagi yang memerlukan. Dr. Frank
Krusen's menggeluti ilmu ini sejak tahun 1920

hingga dapat mempublikasikan buku "Physical
Medicine" tahun 1941. Dalam bukunya beliau
memperkenalkan primsip-prinsip dari Ilmu
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Perkembangan ilmu ini diikuti dengan
kemajuan teknologi sehingga berpotensi untuk
lebih memperbaiki.kualitas hidup penyandang

cacat. Beberapa contoh kemajuan teknologi
Rehabilitasi adalah kursi roda elektrik,
Myoelectric-controlled terminal device (enis
prostesis canggih), Hip-guidance orthosis (enis
ortosis canggih untuk penderita paraplegia),
pemakaian terapi laser,'dan Gait analyzer
(peralatan canggih untuk analisa pola jalan
penderita dengan bermacam-macam kelainan
neuromuskuloskeletal) (Tan JC, 1 998). Tentunya
perkembangan pesat ilmu dan teknologi ini
diawali dengan percobaan dan penelitian oleh

para ilmuwan yang memiliki kepedulian terhadap

penelitian dan pengembangan.

PELAYANAI\ REI.IA} ILITASI MED IK
' Adalah pelayanan kesehatan terhadap

gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan
oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau

cedera melalui panduan intervensi medik,
keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk
mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi: (Everett

c,2009)
l. Pelayananan Fisioterapi

Adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk
mengembangkan, memelihara dan
memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh
dengan penanganan secara manual,
peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektro .

terapiutik dan mekanis), pelatihan.

2. Pelayanan Okupasi Terapi
Adalah Pelayanan kesehatan untuk
mengembangkan, memelihara, memulihkan
fungsi dan atau mengupayakan kompensasi/

adaptasi untuk aktivitas sehari-hari (Activity
Daily Living), produktivitas, dan waktu luang

melalui remediasi dan fasilitasi.
3. Pelayanan Terapi Wicara

Adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk
memulihkan dan mengupayakan kompensasi/

adaptasi fungsi komunikasi, bicara dan

menelan dengan melalui pelatihan remediasi,

stimu lasi dan fasi litasi (fi sik, elektroterap iutis
dan mekanis)
Pelayanan Ortotis-Prostetis:
Adalah salah satu bentuk pelayanan
keteknisian medik yang ditujukan kepada

individu untuk merancang, membuat dan

mengepas alat bantu guna pemeliharaan dan

pemulihan fungsi, atau pengganti anggota

gerak.

Pelayanan Psikologi
Adalah bentuk pelayanan untuk
pengembangan, pemeliharaan mental
emosianal serta pemecahan problem yang

diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit,
penyakit dan cedera.

Pelayanan SosialMedik
Adalah bentuk pelayanan pemecahan masalah

sosial akibat dari suatu keadaan/kondisi sakit,

penyakit atau cedera untuk bisa kembali ke

masyarakat.

4.

5.

6.



Falsafah Pelayanan Rehabilitasi Medik
Adalah pelayanan holistik untuk

mengembalikan kemampuan fungsi yang optimal
atau kemandirian dan atau mencapai hidup yang
berkualitas.
Contoh Penerapan Rehabilitasi Medik :

1. PenyakitAnak:
- Bronkhitis dengan Bentuk Lama
- Kelumpuhan Tangan pada Bayi Baru Lahir
- Kaki bengkok (CTEV)
- Keterlambatan Perkembangan Anak
- Penyakit Otot padaAnak

2. Penyakit Syaraf
- Nyeri Pinggang
- LeherCengeng
- Kelumpuhan
- Stroke

3. Bedah:
- Pasca Operasi Patah Tulang
- LukaBakar
- PascaAmputasi
- Nyeri Pasca Operasi

4. Penyakit dalam
- Rematik
- Osteoporosis
- Akibat Penyakit Kencing Manis

5. PenyakitKandungan
- Senam Hamil
- Senam Nifas
- Radang Saluran Indung Telur

Pelayanan yang diberikan pada rehabilitasi medik
merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat
medis, social, edukasional, vokasional
Tuj uan rehabilitasi medik adalah meningkatkan
dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh
dan kemandirian yang optimal, dengan cara :

o Mencegah terjadinya kelainan tubuh
o Mencegah dan mengatasi ketidakmampuan

tubuh
r Mencegah dan mengatasi ketunaan tubuh

Pelayanan yang dikembangkan dibagi menjadi
beberapa bagian :

. Sub Bagian Fisioterapi
o Sub Bagian Okupasi
. Suh Bagian Terapi Wicara
o Sub Qagian Ortesa Protesa

Tenagaahli di instalasi rehabilitasi medik terdiri
atas:

o Dokrer Spesialis Rehabilitasi Medik
o Tenaga Fisioterapi
o Tenaga Terapi Wicara
o Tenaga di bidang Ortesa-Protesa
o Perawat Rehabilitasi

Kasus terbanyak selama ini yang berhasil
ditangani dengan baik :

l. Nyeri pungBung, nyeri punggung bawah, nyeri
punggung menjalar ke tungkai

2. Nyeri leher. nyeri bahu-tangan
3. Nyeri sendi
4. Kelemahan / kelumpuhan
5. Kekakuan sendi

KESIMPULAII
Rehabilitasi medik melibatkan manajemen

gangguan yang mengubah fungsi dan kinerja
pasien. Penekanan ditempatkan pada optimal isasi
fungsi melalui penggunaan kombinasi obat,
modalitas fisik, latihan fisik dengan latihan terapi,
gerakan & modifikasi kegiatan, peralatan adaptif
dan perangkat bantu, orthotics (kawat gigi),
prosthesis, dan pendekatan pelatihan
pengalaman.
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