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Psikiatri Geriatri

Pada masa dewasa akhir, proses penuaan pada tubuh adalah hal utama yang
perlu diperhatikan, menggantikan preokupasi pada jenjang karir dan hubungan
dengan sekitarnya. Masa tua atau geriatri mengarah pada siklus akhir fase kehidupan
yang dimulai pada umur 65 tahun. Gerontologist membagi geriatri menjadi 2 grup
yang berbeda, yaitu geriatri muda mulai 65-74 tahun dan geriatri tua mulai 75 tahun
keatas. Beberapa dari mereka menggunakan geriatri sangat tua yang berumur 85
tahun keatas. Kesehatan yang diperlukan oleh geriatri meningkat dipopulasi dan
psikiater sangat memegang peranan penting dalam membantu pengobatan di populasi
geriatri ini. 1,2
1. DEMOGRAFI
Jumlah individu yang berumur diatas 65 tahun sangat cepat perkembangannya
dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 1900 terdapat 4% penduduk Amerika
berumur diatas 65 tahun dan pada tahun 2012 terdapat 13.7% dan tahun 2050
diperkirakan akan mencapai 20% dari jumlah populasi.1,3
Tampak seperti tabel dibawah bahwa terlihat adanya peningkatan 3 kali lipat
jumlah geriatri antara tahun 1900 dan tahun 2000 dan akan terus berlanjut menjadi
2.5 kali lipat dan 1.5 kali lipat antara tahun 1990 dan 2050. Pada tahun 2050
populasi geriatri akan meningkat dan mereka akan tinggal sendiri atau
memerlukan fasilitas perawatan jangka panjang dan aspek jaringan sosial
lainnyapun akan meningkat.2,3
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Tabel 1. Populasi Geriatri di US : 1900-2050

2. BIOLOGI AGING
Proses aging atau senescence (berasal dari bahasa latin yaitu senescere yang
berarti tambah tua), ditandakan dengan adanya penurunan fungsi secara gradual
pada semua sistem tubuh, yaitu sistim kardiovaskular, respirasi, genitourinary,
endokrin, imun, dll. Perubahan biologis yang terjadi pada geriatri dapat dillihat
pada tabel dibawah.1,4
Tidak semua organ sama rata derajat penurunan fungsinya. Setiap orang
secara genetik memiliki satu atau lebih sistem organ yang mudah sakit oleh
karena tekanan suasana lingkungan, seperti adanya paparan ultraviolet,
penggunaan alkohol, dll. Organ yang mengalami kemunduran fungsinya inilah
yang akan menjadi penyakit pada seseorang.1,2
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Tabel 2. Perubahan Biologi Yang Berhubungan Dengan Penuaan1

Umur panjang
Umur panjang telah dipelajari sejak jaman dahulu dan menjadi topik yang sangat
menarik. Penelitian mengenai umur panjang mengungkapkan bahwa riwayat
keluarga yang memiliki umur panjang adalah indikator dari hidup lama, dengan
umur diatas 80 tahun, dan setengah dari orang tua mereka juga berumur diatas 80
tahun.1 Akan tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan umur pendek dapat
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dicegah, dihilangkan, atau ditunda dengan intervensi yang adekuat. Prediksi untuk
hidup jangka panjang adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan yang
rutin, minimal tidak minum alkohol dan kopi, penghargaan kinerja, dan
pengakuan diri untuk dihargai dimasyarakat dengan bentuk sumbangsih seperti
menjadi orang tua, guru, mentor, atau kakek-nanek. Makanan sehat dan olah raga
rutih juga sering dikatakan dengan kesehatan dan umur panjang.2
Angka Harapan Hidup
Di Amerika, rata-rata angka harapan hidup meningkat setiap dekadenya, dari
angka harapan hidup 48 tahun pada tahun 1900 menjadi 70.4 tahun pada laki-laki
dan 82.2 tahun pada wanita di tahun 2013.1,3 Lebih dari 30 tahun terakhir,
sebanyak 60 % terhindar dari kematian akibat penyakit jantung dan 30% terhindar
dari penyakit jantung koroner. Namun secara berlawanan, kematian akibat
penyakit kanker meningkat (kanker paru, kolon, perut, kulit dan prostat).

Tabel 3. Perkiraan Angka Harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin;1990-2050

Lebih dari 25 tahun, populasi semua geriatri meningkat 100%. Penyebab
kematian yang paling banyak pada geriatri adalah penyakit jantung, kanker dan strok.
Kecelakaan juga menjadi penyebab kematian seseoarng yang berumur diatas 65
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tahun. Kecelakaan yang paling banyak adalah karena jatuh, menyebrang, dan luka
bakar. Jatuh adalah yang paling sering terjadi karena aritmia jantung dan episode
hipotensi.1,4
Beberapa gerontologist menetapkan kematian pada usia sangat lanjut berasal
dari sindrom aging yang ditandai dengan ketidak elastisan mekanis dari jantung,
arteri, paru-paru dan organ lainnya. Kematian berasal dari jaringan yang cedera yang
tidak fatal jika terjadi pada orang muda. 2
Etnik dan Ras
Proporsi dari orang geriatri lebih sedikit pada ras kulit hitam, hispanik dan asia
dibandingkan dengan raskulit putih, tetapi mereka mengalami peningkatan jumlah
populasi yang cepat. Tapa tahun 2050, diperkirakan sekitar 20% dari geriatriakan
berasal dari ras non kulit putih.1,5

Tabel 4. Distribusi Persentasi Umur 55 Tahun Keatas Berdasarkan Ras Dan Umur; 2002
(Data dari U.S. Bureu of the Census)

Rasio Jenis kelamin
Rata-rata wanita lebih sering berumur panjang dibandingkan laki-laki dan lebih sering
hidup sendiri dibandingkan laki-laki. Jumlah laki-laki per 100 wanita menurun tajam
mulai umur 65-86 tahun.2
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Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin umur 55 tahun keatas berdasarkan umur; 2002 (Data dari U.S.
Bureu of the Census)

Exercise, Diit dan Kesehatan
Diet dan exercise memegang peranan penting dalam mencegah atau menghilangkan
penyakit kronis pada geriatri, seperti arterosklerosis dan hipertensi. Hiperlipidemia
yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner dapat dikontrol dengan
pengurangan berat badan, mengurangi asupan lemak jenuh, dan membatasi asupan
kolesterol. Peningkatan serat dalam makan sehari-hari dapat membantu penurunan
serum lipoprotein. Konsumsi 1 ons (30mL) alkohol sering dihubungkan dengan umur
panjang dan peningkatan densitas lipoprotein (HDL). Penelitian juga menyebutkan
bahwa statin dapat menurunkan kolesterol yang berakibat terjadinya pengurangan
penyakit kardiovaskular pada seseorang yang sudah melakukan diit dan exercise
tetapi masih terjadi resistensi.3
Asupan garam yang rendah (kurang dari 3 gram per hari) dihubungkan dengan
rendahnya risiko untuk terjadi hipertensi. Pasien geriatri dengan hipertensi biasanya
dikoreksi dengan olahraga yang moderate dan dan menurunkan asupan garam tanpa
penambahan obat-obatan.4
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Tabel 6. Efek Positif dari Exercise dan Diit
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Adapun exercise yang dapat dilakukan yaitu berupa jalan 30 menit sehari dapat
menurunkan

penyakit

kardiovaskular,

menurunkan

insiden

osteoporosis,

meningkatkan fungsi respirasi, menjaga berat badan ideal, dan kesehatan secara
umum. Exercise telah menunjukkan peningkatan kekuatan dan fungsi walaupun usia
sangat tua. Pada banyak kasus, proses penyakit dapat dicegah dengan diit dan exercise
tanpa mengkonsumsi obat atau intervensi pembedahan.2,3
3. TEORI BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERSONALITAS
Salah satu teori yang pertama yang menjelaskan teori perkembangan kepribadian
sepanjang kehidupan adalah Erik Erikson. Erik Erikson percaya bahwa proses
perkembangan melalui tahapan psikososial, dimana setiap konflik yang dialami
akan menjadikan individu tersebut sukses atau gagal.1
Personality sepanjang kehidupan : stabil atau berubah?
Walaupun Erikson dan pakar lainnya berfokus pada perkembangan yang unik
pada setiap fase kehidupan, dan teori yang lainnya berfokus pada penjelasan ciri
kepribadian seseorang yang akan menggambarkan kehidupan mereka. Seperti
contoh mereka yang ekstrovert selama masa kanak awal dan remaja memiliki sifat
yang ekstrovert pula pada kehidupan pertengahan dan pada umur tua mereka.1,2
Studi longitudinal pada seseorang mulai umur 10-50 tahun telah didapatkan
bahwa terdapatnya ciri kepribadian yang stabil pada 5 ciri kepribadian dasar
seperti ciri kepribadian ekstrovert, neuroticism, penurut, suka petualang, dan
orang dengan ciri kepribadian teliti.5
Beberapa penelitian menunjukkan orang dengan ciri ekstrovertakan menurun
dan orang yang penurut akan menjadi lebih penurut pada umur tua mereka,
berlawanan dengan teori awal yang mengatakan personality seseorang bersifat
tetap seumur hidup mereka.2,4
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Tabel 7. Teori Perkembangan Usia Tua

4. ASPEK PSIKOSOSIAL DARI AGING
Aktivitas Sosial
Orang tua yang sehat biasanya menjaga aktivitas sosial mereka. Mereka akan
menjaga untuk selalu mengasah intelektual, emosi dan psikologis. Pada beberapa
kasus, kematian teman atau penyakit fisik akan menghalangi aktifitas sosial
mereka. Beberapa pengalaman juga menunjukkan orang yang di isolasi akan
berisiko menjadi depresi. Kontak dengan orang yang lebih muda menjadi sangat
penting, dimana mereka dapat meninggalkan nilai budaya mereka dan
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memberikan pada generasi yang lebih muda dan ini dapat menjaga perasaan tidak
berguna yang berkontribusi pada harga diri.1,3
Penuaan
Berdasarkan teori penuaan dari Robert Butler, orang yang mengalami penuaan
dihubungkan dengan kesendiriannya, kesehatan yang rendah, dan terjadi kelemahan
secara umum. Jika terjadi masalah kesehatan, biasanya akan menjadi kronis. Lebih
dari 4 atau 5 orang yang berumur lebih dari 65 tahun memiliki satu penyakit kronis.2,5

Tabel 8. Sepuluh Besar Penyakit Pada Umur 65 tahun Keatas

Tranference
Beberapa bentuk transference, beberapa dari mereka sangat unik pada masa
dewasa masih ada pada masa tua. Yang pertama adalah sangat baik jika digunakan
parental transference, dimana pasien beraksi terhadap terapis sebagai anak
kepada orang tua. Peer atau sibling transference, merupakan ekspresi dari variasi
tranferenve nonparental juga sering terjadi, dimana pasien seperti terapis yang
mengajak berdiskusi pengalamannya seperti saudara, teman atau sebayanya. Pada
son atau daughter transferencejarang terjadi pada geriatri atau masa pertengahan,
dan terapi disini berperan sebagai anak, cucu atau ponakan. Sexual transference
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juga sering terjadi dan terapis perlu untuk menerima mereka dan mengatur respon
contertranference mereka.1,2
Countertransference
Pasien geriatriakan bekerjasama dengan penyakitnya dan tanda penuaan yang
terjadi, kehilangan teman dan pasangan, waktu yang masih sedikit dan dekat akan
kematian. Ini merupakan masalah yang menyakitkan dan ini diperlukan sebuah
awal untuk mulai berfokus pada terapis yang lebih muda adalah untuk tidak
melawan mereka dengan intensitas yang besar.2,5
Sumber kedua munculnya countertranference pada gairah seksual pasien
geriatri. Adanya fantasi kehidupan yang semangat, masturbasi, dan hubungan
seksual yang membingungkan mereka jika terapis tidak memiliki pengalaman
banyak dalam bekerja sama dengan individu yang berumur sama dengan orang tua
atau kakek-nenek mereka.1,4
Sosial Ekonomi
Orang yang berumur diatas 65 tahun pada tahun 1959 sebanyak 35.2 % hidup
dibawah garis kemiskinan, tetapi pada tahun 2012 merosot menjadi 9.1%. Wanita
lebih banyak yang miskin dibandingkan laki-laki. Walaupun secara keseluruhan
adanya peningkatan ekonomi, kebanyakan orang geriatri mengkawatirkan
masalah keuangan mereka dalam menjalankan sisa hidup ini. Terdapat kesulitan
untuk mendapatkan perawatan saat tidak adanya orang yang membiayai mereka.3,5
Pensiun
Untuk geriatri, pensiun adalah untuk mengejar kesenangan dan kebebasan dari
tanggung jawab pekerjaan sebelumnya. Untuk geriatri lainnya, pensiun adalah
stress baru, saat dimana muncul masalah ekonomi atau kehilangan harga diri.5
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Aktivitas Seksual
Frekuensi orgasme dari koitus atau masturbasi menurun pada laki-laki dan wanita.
Faktor yang menyebabkan terjadinya seperti itu adalah karena kesehatan dan
kehadiran pasangan, serta derajat aktivitas sexual sebelumnya. Faktorsosial dan
budaya juga memegang peranan penting dalam penurunan aktivitas seksual ini.1,5
Perawatan Jangka Panjang
Geriatri yang lemah memerlukan institusi perawatan. Sebanyak 35% geriatri
memerlukan institusi perawatan sedangkan yang terlayani hanya baru sekitar 5%.
Geriatri yang memerlukan perawatan ini terutama wanita dan 50% berumur diatas
85 tahun.1,5

Tabel 9. Kebutuhan Perawatan Jangka Panjang Pada Orang Yang Berumur 65 Tahun
Keatas;1980-2040 (Dikutip Dari Manton B, Saldo J. Dynamics Of Health Changes In The
Oldest Old, 1985)

Biaya perawatan dirumah tidak ditanggung oleh Medicare senilai 20.000-1 juta dollar
per tahun. Instutisi diluar perawat homecare, dilakukan oleh anak mereka (anak
perempuan, atau menantu perempuan), istri, atau perempuan lainnya. Lebih dari 50%
caregiver perempuan ini juga bekerja diluar rumah dan sekitar 40% mereka mengurus
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anak-anak mereka. Secara umum perempuan menjadi caregiver pada geriatri
dikarenakan oleh budaya dan harapan sosial.2,5

Tabel 10. Hubungan Caregiver Dengan Pasien Geriatri

5. PEMERIKSAAN PSIKIATRI PADA PASIEN GERIATRI
Riwayat psikiari didapat dan pemeiksaan status mental pada geriatri mengikuti
format yang sama dengan pasien dewasa muda, akan tetapi tingginya gangguan
kognitif pada pasien geriatri, maka seorang psikiater sebaiknya menjelaskan
apakah pasien mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan. Saat pasien mengalami
gangguan kognitif, riwayat penyakit sebaiknya didapatkan juga pada keluarga
atau pengampu pasien.1,6
Pasien sebaiknya diwawancara tersendiri untuk mendapatkan hubungan dokter
pasien yang lebih privasi dan memperoleh setiap pikiran ingin bunuh diri atau ide
paranoid, yang tidak diutarakan pada perawat.1,7
Riwayat psikiatri
Riwayat psikiatri yang lengkap termasuk identifikasi (nama, umur, jenis kelamin,
status marital), keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit
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sebelumnya, riwayat kepribadian, dan riwayat keluarga. Data tentang pengobatan
pasien yang didapat selama ini dan sebelumnya juga sangan penting.1,7
Pemeriksaan Status Mental
Pemeriksaan

status

mental

yang

dilakukaan

pada

saat

pasien

dating

memperlihatkan bagaimana pasien berpikir, merasakan, dan berperilaku selama
pemeriksaan. Pengulangan pemeriksaan status mental perlu dilakukan karena
terjadi perubahan fluktuasi pada keluarga pasien.6
Deskripsi Umum. Deskripsi umum pada pasien meliputi penampilan, aktivitas
psikomotor, sikap terhadap pemeriksa, dan aktivitas berbahasa.5,6
Functional Assesment.Pasien yang berumur diatas 65 tahun sebaiknya dievaluasi
untuk kemandirian dan dapat beraktifitas sehari-hari dalam kehidupannya, yang
meliputi BAK, makan, memakai baju dll. Derajat kemandirian ini sangat penting
untuk menentukan rencana pengobatan yang akan diberikan kepada pasien.1,6
Mood, perasaan dan afek. Bunuh diri adalah penyebab kematian utama pada
geriatri, dan evaluasi tentang ide bunuh diri pada geriatri sangan penting untuk
dilakukan. Kesendirian adalah alasan paling sering untuk kejadian bunuh diri pada
geriatri. Perasaan kesepian, tidak ada yang menolong, tidak ada harapan adalah
gejala dari depresi yang memberikan risiko tinggi untuk terjadinya bunuh diri.
Pemeriksa harus secara spesifik menanyakan adanya ide bunuh diri, seperti
apakah pasien merasa hidup ini tidak penting untuk dijalankan? Apakah pasien
lebih baik mati?1,6
Gangguan persepsi. Halusinasi dan ilusi pada geriatri dapat terjadi karena
menurunnya sensorium pasien. Pemeriksa perlu mencatat apakah pasien
mengalami kebingungan tentang waktu dan tempat selama episode halusinasi,
yang mengarah kekondisi organik. Sangat penting untuk ditanyakan apakah
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pasien mengalami distorsi tubuh. Penyakit otak yang menyebabkan gangguan
persepsi, agnosia, ketidakmampuan untuk merespon sensosis, dihubungkan
adanya kelaianan organik. Pemeriksa seharusnya mencatat jenis agnosia (denial
pada penyakitnya (anosognosia), denial pada bagian tubuh (atopognosia), ketidak
mampuan untuk menentukan obyek (visual agnosia) atau wajah (prosopagnosia).6
Berbahasa. Kategori berbahasa pada pasien geriatri meliputi aphasia, dimana
gangguan berbahasa ini berhubungan dengan lesi organik pada otak.1
Fungsi Visuospasial. Beberapa kemampuan visuospasial menurun pada proses
penuaan. menyarankan pasien untuk menggambar atau meniru figur dapat
dilakukan pada uji ini.6
Proses Pikir. Gangguan berpikir meliputi neologisme, kata kata yang bercampur
aduk, circumstansial, tangensial, asosiasi longgar, flight of ideas, dan bloking.
Kehilangan pikiran abstrak merupakan tanda awal untuk terjadinya demensia.6
Sensorium dan Kognisi. Sensorium berfokus pada fungsi dari perasaan yang
khusus, sedangkan kognisi berfokus pada proses informasi dan intelektual.
KESADARAN. Indikator yang sensitif pada gangguan otak dimana pasien tidak
tampak seperti sadar penuh, terlihat adanya fluktuasi pada level kesadaran, atau
tampak letargik. Pada kasus yang berat dapat terjadi somnolen atau stupor.3
ORIENTASI. Gangguan orientasi pada waktu, tempat dan orang sering berkaitan
dengan adanya gangguan kognitif. Pemeriksa sebaiknya melakukan test orientasi
tempat pada pasien yang menggambarkan posisi dia berada saat ini. Orientasi
orang dapat dilakukan dengan 2 cara: apakah pasien tau siapa namanya dan
apakah dokter atau perawat mengidentifiksai sama? Waktu dapat di test dengan
menanyakantanggal, bulan, tahun, dan hari saat ini. Pasien sebaiknya ditanya
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sejak kapan dia dirawat di rumah sakit, selama musin apa dari tahun ini ia
dirawat?, dan bagaimana pasien bisa tahu kejadian sakitnya. 3,6
MEMORY. Memori biasanya dievaluasi secara immidiate, jangka pendek, dan
jangka panjang. Memori immediate dan recall di test dengan memberikan pasien
6 digit angka yang diulangi maju dan kebelakang. Pemeriksa harus berhati-hati
jika pasien mampu melakukan digit test ini dengan baik, ia merupakan pasien
cemas. Memori jangka panjang dapat di test dengan menanyakan tempat dan
tanggal lahir pasien, ibu pasien dan nama anak dan hari ulang tahun kelahiran
anak mereka.7
INTELEKTUAL, INFORMASI DAN INTELEJENSI. Beberapa test intelektual
dapat dilakukan pada pasien untuk mengukur tingkat pengetahuan umum dan
intelektual pasien. Berhitung dan menjumlahkan dapat di tes dengan
menginstruksikan pasien 100 dikurangi 7 sampai nomor 2 tercapai. Pemeriksa
juga dapat menanyakan untuk menghitung mundur 20 sampai 1. 7
MEMBACA DAN MENULIS. Pemeriksaan membaca dan menulis sangat
penting untuk mengetahui defisit dari berbahasa. Pemeriksa menginstruksikan
pasien untuk membaca cerita sederhana dengan suara keras atau menulis kalimat
singkat untuk mengetahui gangguan membaca dan menulis. Apakah pasien kinan
atau kidal juga harus dicatat. 7
JUDGMENT. Judgment adalah kapasitas untuk mengambil keputusan pada situasi
tertentu. Bias diberikan pertanyaan, apa yang akan dia lakukan jika menemukan
perangko, yang tersegel, dan ada alamat yang tertulis di jalan? Apa perbedaan
orang kerdil dan pemuda? Mengapa pasangan memerlukan ijin pernikahan? 7
Evaluasi Neuropsikologi
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Test neuropsikologi yang paling sering dilakukan adalah MMSE, yang mengukur
orientasi, atensi, kalkulasi, daya ingat jangka pendek dan immediate, Bahasa,
kemampuan untuk mengikuti perintah. MMSE digunakan untuk mendeteksi
kemunduran yang diakibatkan oleh penyakit dan memonitor kemajuan pasien
terhadap pengobatan. Ia tidak digunakan untuk diagnosis formal. Maksimal nilai
MMSE adalah 30. Umur dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap aspek
kognitif yang diukur menggunakan MMSE. 5,7
Untuk mengukur kemampuan intelektual dapat digunakan Wechsler Adult
Intellegent Scale-Revised (WAIS-R), yang memberikan gambaran verbal,
penampilan, dan skala penuh pada nilai IQ. 7
Riwayat Pengobatan Sebelumnya. Pasien geriatri lebih banyak mengalami
penyakit kronis, multiple dan memerlukan lebih banyak obat dari orang muda.
Banyaknya obat ini mempengaruhi status mental mereka. Riwayat pengobatan
meliputi penyakit utama, trauma, riwayat rawat inap dan pengobatan. Psikiater
sebaiknya mengetahui penuh penyakit dasar pasien. Infeksi, metabolik, dan
gangguan elektrolit, dan infark miokard dan stroke pertama kali diawali oleh
gejala psikiatri. Mood yang depresi, waham, halusinasi mungkin gejala awal
parkinson. Dilain pihak, gangguan psikiatri dapat juga sebagai penyebab gejala
somatik pada pasien, seperti penurunan berat badan, malnutrisi dan awal dari
depresi berat. 1,7
6. DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN
Lebih mudah mencegah dari pada mengobati sistem saraf yang ada ditubuh
manusia, makapemeriksa hendaknya mengembangkan strategi untuk deteksi dini
dan pencegahan yang berhubungan dengan proses penuaan penyakit seperti
penyakit alzheimer. Dapat dilakukan upaya pencegahan dengan menggunakan
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PET (Positron Emission Tomography) dan fMRI, yang dikombinasi dengan
pengukuran risiko genetik.2,6
Uji klinis pemberian obat choline esterase inhibitor, obat anticholesterol, obat
antiinflamasi, dan lainnya (seperti vitamin E) diberikan untuk menghambat
terjadinya penyakit alzheimer atau penurunan kognitif atau metabolik pada otak.
Peneliti tidak dapat mengobati penyakit otak ini, namun dapat menghambat
dengan obat-obatan seperti tersebut diatas. 7
7. GANGGUAN MENTAL PADA GERIATRI
Menurut National Institute of Mental Health’s Epidemiologic Catchment Area
(ECA) masalah gangguan geriatri yang paling sering adalah gangguan depresi,
gangguan kognitif, fobia, dan penyalahgunaan alkohol. Pasien dewasa yang lebih
tua memiliki risiko bunuh diri yang tinggi dan penyalahgunaan obat. Sebagian
besar gangguan mental pada geriatri dapat dicegah atau dihilangkan. 1,2
Beberapa faktor risiko psikososial juga sebagai predisposisi geriatri untuk
terjadi gangguan mental, seperti kehilangan status sosial, kehilangan kekuasaan,
kematian teman dekat, menurunnya kesehatan, meningkatnya isolasi , masalah
finansial, dan menurunnya fungsi kognitif. 7
Beberapa obat juga dapat menyebabkan gejala psikiatri jika obat ini diminum
dengan dosis berlebihan, tidak sesuai instruksi, sensitif terhadap obat, dan juga
adanya interaksi obat yang berlawanan dari dokter.1
Gangguan Demensia
Artritis yang paling sering terjadi pada geriatri diatas 65 tahun yang menyebabkan
disabilitas dan demensia yang ditandai dengan penurunan kronis progresif
ireversibel fungsi dari intelektual, yang angka prevalensinya meningkat sesuai
meningkatnya umur. Sekitar 5% orang di Amerika yang berumur diatas 65 tahun
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mengalami demensia berat, dan 15% mengalami demensia ringan, sedangkan 20%
mengalami demensia berat jika berumur lebih dari 80 tahun. Telah diketahui
bahwa risiko terjadinya demensia adalah sesuai dengan bertambahnya umur,
faktor keluarga dan jenis kelamin perempuan.1,7
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Tabel 11. Domain Kognitif

Adanya gangguan demensia sebelumnya biasanya mengalami gangguan
fungsi mental. Karakteristik perubahan yang terjadi pada demensia seperti
20

gangguan kognisi, gangguan memori, gangguan berbahasa, gangguan fungsi
visuospasial. Gangguan perilaku yang sering adalah agitasi, wandering,
restlessness, ngamuk, kekerasan, dishinhibisi seksual dan sosial, impulsivitas,
gangguan tidur dan adanya waham. 2,6

Tabel 12. Kondisi Reversibel Yang Mengakibatkan Demensia

Sekitar 10-15% pasien akan berkurang gejala demensianya jika penyakit
dasarnya diobati. Beberapa penyakit dasar yang dapat diobati seperti gangguan
21

sistemik; gagal jantung kongestif, gangguan endokrin seperti hipotiroid, defisiensi
vitamin, penyalahgunaan obat dan gangguan mental primer yang paling sering
seperti depresi. 1,5
Gangguan Depresi
Gejala depresi terdapat sekitar 15% pada semua geriatri, dimana risiko depresi
meningkat karena memiliki penyakit kronis atau hidup janda atau duda. Depresi
yang muncul dihari tua sangat tinggi untuk risiko terjadinya recurrence.1,6

Tabel 13. Geriatri Depression Scale (GDS) versi pendek

Gangguan yang paling sering dari depresi pada geriatri adalah berkurangnya
energi dan konsentrasi, gangguan tidur (khususnya terbangun lebih pagi atau
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sering terbangun pada malam hari), berkurangnya nafsu makan, menurunnya berat
badan, dan keluhan somatik. Orang geriatri sangat mungkin mengalami episode
depresi mayor dengan tanda penampilan yang melankolia dengan gejaladepresi,
hipokondriasis, harga diri yang rendah, perasaan tidak berguna, ide curiga dan
adanya ide buduh diri. 7
Gangguan kognitif pada pasien depresi pada geriatri sering disebut dengan
pseudodemensia, yang sering dikaburkan dengan gejala demensia itu sendiri. Pada
demensia murni, tergangguanya performa intelektual secara global, sedangkan
pada pseudodemensia adanya defisit atensi dan konsentrasi bervariasi, hanya
sedikit mengalami gangguan berbahasa, mereka lebih banyak mengatakan ‘saya
tidak tahu’. Pseudodemensia pada depresi biasanya terjadi sekitar 15% pada
pasien geriatri dan 25-50% pasien demensia yang mengalami depresi.

5,6

Skizofrenia
Skizofrenia biasanya mulai terjadi pada fase remaja akhir dan persisten sepanjang
kehidupan. Walaupun first episode pada umur diatas 65 tahun jarang terjadi, late
onset skizofrenia biasanya terjadi pada umur 45 tahun sering ditemukan.
Perbedaan skizofrenia early onset dengan late onset adalah pada late onset sering
muncul skizofrenia paranoid. Sekitar 20% pasien skizofrenia yang berumur diatas
65 tahun tidak menunjukkan gejala yang aktif dan 80% menunjukkan derajat
kemunduran yang bervariasi. Pasien geriatri yang menunjukkan gejala skizofrenia
berespon baik dengan obat antipsikotik dengan ukuran dosis pemberian yang
lebih rendah dibandingkan pada dosis orang dewasa. 1,7

Gangguan Waham
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Onset munculnya gangguan waham biasanya pada rentangan umur 40-55 tahun,
tetapi dapat terjadi kapan saja selama masa geriatri. Bentuk waham dapat
bervariasi, dan yang paling sering adalah penganiayaan- pasien percaya bahwa
mereka ada yang mengintai, merasa diikuti, diracuni, atau diganggu dengan
berbagai cara. Pasien akan melakukan tindak kekerasan terhadap obyek yang
dianggap menjadi penyebab. Waham somatik, dimana seseorang percaya dia
memiliki penyakit yang keras, juga dapat terjadi pada pasien geriatri. Gangguan
waham yang late onset disebut dengan paraphrenia yang ditandai dengan waham
penganiayaan. Ini akan berkembang dalam beberapa tahun dan tidak berhubungan
dengan demensia. Pasien yang memiliki riwayat keluarga skizofrenia akan
berisiko lebih besar untuk menjadi paraphrenia. 4,6
Gangguan Cemas
Gangguan cemas biasanya dimulai pada fase awal dewasa, tetapi beberapa juga
terjadi pada umur diatas 60 tahun. Gangguan panik pada geriatri juga jarang
terjadi tetapi dapat terjadi. Penelitian pada ECA menunjukkan bahwa dalam
rentang waktu 1 bulan orang yang berumur 65 tahun keatas mengalami gangguan
panik sebanyak 5.5%. sampai saat ini fobia merupakan gangguan yang paling
sering yaitu sekitar 4-8% dan gangguan panik sebesar hanya 1%. 3,6
Gejala dan tanda fobia pada geriatri tidak sehebat pada orang muda, tetapi
berefek sama pada masing-masing individu yang mengalaminya. Teori
perkembangan yang sudah ada menjelaskan bahwa cemas tidak dapat secara
spesifit diidentifikasi penyebabkan untuk perasaan cemas yang kronis. Pasien
geriatri sebaiknya bersahabat dengan kematian. Seseorang dapat bekerjasama
dengan pikiran mereka terhadap kematian dengan perasaan yang kecewa dan
cemas daripada dengan hati yang tenang dan menurut Erikson fase integritas.
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Pecahnya dari system saraf otonom pada geriatri mungkin sebagai penyebab
terjadinya cemas setelah mengalami stress yang berat. Karena bersamaam adanya
gangguan fisik yang menyertai, geriatridapat mengalami PTSD yang lebih berat
dibandingkan orang yang lebih muda. 7
Gangguan Obsesif Kompulsif
Obsesif kompulsif dapat terjadi pertamakali pada awal dewasa tua walaupun
biasanya ini merupakan kelanjutan dari gangguan saat mereka masih muda
(menjadi lebih tua, perfeksionis, tepat waktu, pelit). Jika gejala OCD ini muncul,
pasien menjadi banyak keinginan untuk kerapian, ritual, dan kesamaan. Mereka
menjadi kaku dan tidak fleksibel dan memiliki sikap kompulsi untuk mengecek
sesuatu berulang-ulang. OCD ditandai dengan ritual ego distonik dan dapat
dimulai pada akhir kehidupan. 2,7
Gangguan Psikosomatik
Gangguan yang ditandai dengan keluhan fisik seperti penyakit medis. Lebih dari
80% pasien yang berumur 65 tahun keatas memiliki setidaknya satu penyakit
kronis-paling sering artritis atau masalah kardiovaskular. Setelah umur 75 tahun
keatas, sekiar 20% mengalami penyakit kencing manis dan rata-rata memiliki 4
penyakit kronis yang memerlukan perhatian medis. 7
Hipokondriasis paling sering terjadi pada orang yang berumur 60 tahun keatas,
walaupun puncak insidennya pada umur 40-50 tahun. Gangguan ini biasanya
bersifat kronis, dan berulang-ulang telah dilakukan pemeriksaan fisik tetapi tidak
menunjukkan penyakit yang fatal. Pemeriksaan invasive untuk diagnostik
sebaiknya dihindari. Pemeriksa harus mempercayai bahwa keluhan pasien itu
nyata, dan dapat menerima keluhan pasien, sehingga pendekatan pengobatan
psikologis dan farmakologis diperlukan pada kasus ini. 5,6
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Gangguan Penyalahgunaan Alkohol dan zat lainnya
Geriatri dengan ketergantungan alkohol biasanya memberikan informasi bahwa
mereka pada usia muda sudah meminum alcohol yang banyak. Mereka biasanya
mengalami gangguan hepar, bercerai, janda atau duda, atau tidak menikah.
Beberapa data menunjukkan mereka tidak punya rumah. Banyak orang memiliki
penyakit demensia kronis seperti ensefalopati wernicke atau sindrom korsakoff’s.
Pasien yang dirawat dirumah didapatkan 20% ketergantungan alkohol. Efek
ketergantungan alkohol pada geriatri sekitar 10% mengalami gangguan masalah
emosi (zat hipnotik, ansiolitik, dan narkotik).5 Perilaku ketergantungan obat yang
ditandai dengan kejahatan, manipulatif, dan antisosial lebih jarang dibandingkan
dengan orang muda. 1,7
Gangguan Tidur
Meningkatnya umur merupakan faktor yang sangat penting untuk peningkatan
kejadian gangguan tidur. Gangguan tidur yang terjadi pada geriatri berupa
masalah tidur, waktu untuk tidur, waktu tidur siang, dan penggunaan obat-obat
tidur. Kondisi yang sering menyertai gangguan tidur ini sering berupa nyeri, BAK
pada malam hari, dyspneu, dan nyeri dada. Kurangnya keteraturan sehari-hari, dan
sosial atau tangguang jawab pekerjaan dapat mencetuskan kurangnya tidur. 7
Risiko Bunuh Diri
Geriatri memiliki risiko tinggi untuk terjadinya bunuh diri dibandingkan populasi
yang lain. Angka kejadian bunuh diri pada laki-laki kulit putih umur 65 tahun
keatas sebanyak 5 kali lipat lebih besar dibandingkan populasi biasa. Satu diantara
3 orang geriatri didapatkan sendirian dan memiliki alasan untuk bunuh diri.
Sekitar 10% dari geriatri yang memiliki ide bunuh diri mengalami masalah
finansial, kesehatan yang buruk, atau depresi. Sebesar 60% dari geriatri yang
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benar-benar bunuh diri adalah laki-laki, 75% yang mencoba bunuh diri adalah
wanita. Sebanyak 70% dari mereka bunuh diri dengan minum obat dan 20%
mencoba memotong diri mereka sendiri. 2,6
Studi psikologi menunjukkan bahwa orang yang commit untuk bunuh diri
adalah mereka yang memiliki gangguan psikiatri, yang paling sering adalah
depresi. Banyak dari geriatri yang menjadi korban bunuh diri adalah janda atau
duda, single, berpisah atau bercerai. 7
Faktor pencetus geriatri yang menyebabkan seseorang bunuh diri adalah
penyakit fisik dan kehilangan, dilain pihak adanya masalah dengan pekerjaan,
finansial, dan hubungan antar keluarga sering sebagai faktor pencetus bunuh diri
pada orang yang lebih muda. Sebagian besar geriatri yang commit bunuh diri
menceritakan pikiran bunuh dirinya kepada keluarga atau teman sebelum ia
melakukan tindakan bunuh diri. Untuk itu pasien geriatri yang mengalami sakit
berat atau kehilangan sebaiknya dievaluasi untuk gejala depresi dan ide atau
rencana akan bunuh diri. 5,7
8. KONDISI LAIN PADA GERIATRI
Vertigo
Perasaan vertigo atau sempoyongan adalah hal yang sering terjadi pada geriatri
dan mereka menjadi tidak aktif karena takut akan jatuh. Penyebab vertigo ini
biasanya bervariasi seperti anemia, hipotensi, aritmia jantung, penyakit
kardiovaskular, penyakit telinga tengah, neuroma akustik, penyakit manniere, dll.
Sebagain besar vertigo memiliki dampak yang kuat pada psikologis, dan
pemeriksa harus memastikanakibat sekunder dari gejala ini. Penggunaan yang
berlebih ansiolitik dapat menyebabkan vertigo dan pengobatan dapat diberikan
meclizine (antivert), 25-100 mg setiap hari. 4,7
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Syncope
Kehilangan kesadaran yang mendadak yang berhubungan dengan kurangnya
aliran darah ke otak dan hipoksia pada otak. Diperlukan pemeriksaan medis yang
berkaitan dengan sinkop ini. 2,7

Tabel 14. Penyebab Terjadinya Sinkop Pada Geriatri

Hearing Loss
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Sekitar 30% dari orang yang berumur 65 tahun keatas secara signifikan
mengalami kehilangan pendengaran (presbycusis). Setelah berumur 75 tahun,
kejadian ini naik menjadi 50%. Penyebab dari adanya gangguan pendengaran ini
bervariasi. Pemeriksa sebaiknya lebih sensitif untuk mendengarkan keluhan
pasien. Pasien dengan gangguan pendengaran dapat diatasi dengan pemasangan
alat bantu dengar. 2,6
Kekerasan pada orang tua
Diperkirakan sebesar 10% orang dengan umur 65 tahun keatas mengalami ktindak
kekerasan sesuai yang dikatan oleh American Medical Association yang meliputi
kekerasan dan penelantaran-fisik, psikologis, finansial, dan materi. Kekerasan
seksual juga pernah terjadi. 4,5
Adanya konflik keluarga dan masalah lainnya sering menjadi dasar penyebab
kekerasan pada geriatri ini. Intervensi yang dapat dilakukan adalah pelayanan
sesuai undang-undang, memberi rumah, dan pengobatan, psikiater dan servis
social.1,7
Kehilangan suami/istri
Data demografi menyebutkan bahwa 51% dari wanita dan 14% dari laki-laki umur
65 tahun ke atas menjadi janda atau duda. Kehilangan ini menjadi suatu stressor
dalam kehidupan pasien. Gejala depresi akan memuncak pada awal bulan pertama
setelah kehilangan ini dan menurun dalam satu tahun terakhir. Geriatri yang masih
hidup dari pasangan yang ditinggalkan sangat berisiko akan mengalami commit
bunuh diri yang akan menjadi fokus perhatian dibidang psikiatri. 2,5
9. PSIKOFARMAKOLOGI PADA PASIEN GERIATRI
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Evaluasi sebelum dilakukan pengobatan sangat diperluakan, seperti EKG. Ini
sangat penting untuk pasien dan keluarga membawa pengobatan yangdigunakan
karena banyaknya konsumsi obat dapat menimbulkan gangguan pada pasien. 2,7
Sebagian besar obat psikotropik diberikan dalam dosis terbagi 3-4 kali dalam 24
jam. Pasien geriatri tidak dapat mentoleransi peningkatan dosis tiba-tiba dalam
darahnya yang bersumber dari pemberian obat single dosis besar. Perubahan
tekanan darah, nadi dan efek samping lainnya harus di evaluasi. 1,7
Pasien yang mengalami insomnia, pemberian antipsikotik atau antidepressant
pada waktu akan tidur memberikan keuntungan meningkatkan efek sedasinya.
Pemberian obat cair dapat dipertimbangkan pada pasien yang tidak dapat minum
obat oral. 7
Pemeriksa sebaiknya mengevaluasi sesering mungkin untuk kondisi pasien dan
jumlah obat yang diminum serta efek samping yang timbul karena konsumsi obat
tersebut. Jika pasien minum obat psikotropik dan pada saat evaluasi pemeriksan
jika mungkin obat segera dihentikan untuk gejala yang sudah hilang, dan
dievaluasi kembali selama bebas obat. 3,5
Prinsip Pengobatan
Tujuan utama dari pengobatan pasien geriatri adalah untuk meningkatkan kualitas
kehidupan mereka, menjaga kehadirannya di masyarakat, dan menunda atau
mencegah perawatan mereka dirumah. Dosis pengobatan pasien geriatri
tergantung

masing-masing

individu.

Turunnya

fungsi

ginjal

,

fungsi

kardiovaskular, fungsi gastro intestinal dan fungsi hati mengakibatkan obat lambat
di serap, di metabolismedi distribusikan dan dibuang keluar tubuh. Besarnya
lemak tubuh juga perlu diperhatikan dalam pemberian dosis obat. Sebagian besar
obat psikotropik larut dalam lemak didistribusikan banyak pada orang yang
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mempunyai lemak tubuh yang banyak, maka dari itu efek kerja obat pada geriatri
sering tidak dapat diprediksi. 5,7
Peningkatan hipotensi ortostatik pada geriatri dari penggunaan obat-obat
psikotropik berkaitan pada regulasi mekanisme kerja pada fungsi tekanan
darahnya. Secara umum pengobatan geriatri adalah start low go slow, dipilih dosis
terkecil yang mampu memberikan respon terapi pada penyakitnya. Pemeriksa
harus mengetahui farmakodinamik, farmakokinetik dan biotransformasi setiap
obat yang diberikan dan efek adanya interaksi untuk obat yang terjadi karena
konsumsi lebih dari satu obat. 7
10. PSIKOTERAPI PADA PASIEN GERIATRI
Intervensi Psikoterapi standar yang dapat diberikan pada pasien geriatri adalah seperti
insight oriental psychotherapy, psikoterapi suportif, terapi kognitif, terapi kelompok,
dan terapi keluarga. Menurut Freud bahwa orang yang berumur diatas 50 tahun tidak
cocok untuk dilakukan psikoanalisis karena mental mereka kurang elastis. Beberapa
pengikut Freud ada yang mungkin diberikan psikoanalisis diatas umur 50 tahun.
Menurut Otto Fenichel tidak ada batasan secara umum aturan tentang umur yang
dipakai untuk psikoterapi. 3,7
Insight oriental psychotherapydapat menghilangkan gejala spesifik pada orang
tua. Ini menjadi sangat baik saat pasien kemungkinan untuk menjadi narsistik dan
meningkatkan gairahnya, tetapi kontraindikasi jika mengarah kepada hidup ini akan
gagal dan pasien tidak memiliki peluang untuk mengatasinya.2,5
Masalah terapi yang sering juga berupa adaptasi suasana kehilangan orang
yang dicintai, ini memerlukan asumsi aturan yang baru (penyesuaian setelah pensiun
dan ketidak terlibatan lagi seperti sebelumnya), dan memerlukan penerimaan akan
kematian kedepannya. Psikoterapi membantu pasiengeriatri untuk mempu menerima
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masalahnya dan masalah emosional yang dialaminya dan memngerti perilaku dan
dampak perilaku yang dilakukannya terhadap orang lain. Psikoterapi meningkatkan
harga diri dan rasa percaya diri, menurunkan perasaan marah dan tidak ada yang
merperhatikan, dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. 7
Psikoterapi membantu menghilangkan ketegangansecara biologis dan budaya
dan menolong pasien bekerja dan beraktifitas sampai batas kemampuan mereka. Pada
pasien yang mengalami gangguan kognitif, psikoterapi dapat memperbaiki gejala fisik
dan mental menjadi lebih baik, seperti pada satu studi yang dilakukan pada pasien
geriatri dirumah, 43% pasien yang mendapat psikoterapi mengalami perbaikan dalam
inkontinesia urin, kesadaran mental

yang lebih baik, peningkatan memori dan

peningkatan fungsi pendengaran. 1,2
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RINGKASAN

Geriatri merupakan bagian siklus kehidupan yang akan dialami oleh semua
orang dan populasinya semakin meningkat dari tahun ketahun. Ini merupakan suatu
proses aging yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan komprehensif baik
secara fisik ataupun psikis. Seorang psikiater sangat memegang peranan penting
dalam menangani kasus psikiatri.1,2
Rahasia umur panjang adalah melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin
disertai dengan melakukan diitrendah garam, tidak minum alkohol dan kopi, serta
melakukan exercise ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari. 5,7
Pemeriksaan geriatri pada prinsipnya sama dengan orang dewasa namun
beberapa aspek perlu difokuskan terutama tentang gangguan depresi dan ide bunuh
diri yang sering terjadi. Diperlukan juga pendampingan dengan keluarga yang
mengantar dan tempat khusus yang lebih privasi agar lebih konsentrasi untuk
mendapatkan data yang lebih lengkap dan sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak
hanya sekali karena data yang didapatkan sering fluktuatif. Saat wawancara dilakukan
langsung dilakukan skrining kognitif seperti MMSE untuk mengetahui adanya
gangguan kognitif atau tidak pada pasien. 1,6
Gangguan psikiatri pada geriatri dapat berupa demensia, gangguan depresi,
skizofrenia, gangguan waham, gangguan cemas, gangguan somatik, penyalahgunaan
zat, dan gangguan tidur. Gangguan paling ditakutkan adalah depresi karena sering
tidak jelas dan disertai dengan bunuh diri yang sering tidak dapat diprediksi. Biasanya
pasien datang dengan keluhan gejala somatik. 1,4
Pengobatan geriatri memerlukan terapi psikofarmaka dan psikoterapi dengan
tujuan adalah mereka dapat makmimal menjalankan kehidupannya dan kembali di
keluarga dan masyarakat. Pengobatan psikofarmaka pada geriatriberdasarkan atas
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strategi‘start low go slow’ dengan terapi tunggal dan dosis seminimal mungkin yang
dapat berespon terhadap penyakit pasien. Prinsip psikoterapi yang diberikan pada
pasien geriatri adalah berfokus pada kognitif terapi, terapi supportif, grup terapi dan
terapi keluarga. 2,7
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