
Pelayanan Geriatri Terpadu di RSUD Ungaran

Lanjut usia adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun keatas .Sedangkan

seorang lansia disebut geriatric apabila memiliki lebih dari satu masalah kesehatan

baik masalah fisik maupun psikis.

Secara global populasi lansia dipredikasi terus mengalami peningkatan. Populasi

lansia di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi daripada populasi dunia pada

tahun 2100.Struktur ageing population merupakan cerminan dari semakin tingginya

rata-rata Usia Harapan Hidup (UHH)penduduk. Tingginya UHH merupakan salah

satu indicator keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan.Sejak tahun 2004

-2015 memperlihatkan adanya peningkatan Usia Harapan Hidup di Indonesia dari

68,6 tahun menjadi70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035 mencapai 72 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang jumlah penduduk

lansia pada tahun 2017 sebanyak 120.951 (11,9%) dari  1.014 .198 jumlah total

penduduk kabupaten Semarang .

Selain masalah fisik, lansia rentan mengalami gangguan psikologis seperti

depresi. kondisi yang sering terjadi pada lansia yaitu : gangguan gerak/aktivitas,

gangguan keseimbangan dengan resiko jatuh, ketidakmampuan mengontrol fungsi

berkemih, gangguan daya ingat kemampuan berpikir, resiko infeksi meningkat,

gangguan penglihatan dan pendengaran,gangguan buang air

besar,malnutrisi,insomnia, daya tahan tubuh berkurang.

Untuk itu, RSUD Ungaran hadir untuk membantu meringankan masalah-

masalah pada lansia dengan menyediakan Pelayanan Geriatri Terpadu Tingkat

Lengkap dengan pelayanan meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap



Akut, dan Pelayanan Homecare. Dalam pemberian pelayanan kepada pasien

geriatri dilakukan oleh Tim  Terpadu Geriatri yang terdiri atas berbagai macam

profesi seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis syaraf, dokter

spesialis rehabilitasi medis, dokter spesialis kesehatan jiwa, ahli gizi, perawat

terampil, fisioterapis dan farmasi.

1. Pelayanan Rawat Jalan

Disini akan dilakukan pemeriksaan lengkap dan menyeluruh pada pasien geriatri

dengan menggunakan pengkajian khusus geriatri, melalui pemeriksaan ini,

masalah kesehatan pada geriatri akan dapat diidentifikasi untuk selanjutnya

dilakukan penanganan yang sifatnya terpadu.

2. Pelayanan Rawat Inap Akut

Untuk pasien yang dalam kondisi sakit dan membutuhkan rawat inap akan

mendapatkan pelayanan dari Tim Geriatri Terpadu sesuai dengan kebutuhan

pasien. Rawat inap geriatri berbeda dalam hal kemampuan fungsional pasien

yang selalu diusahakan agar dapat optimal sesuai dengan kondisi penyakitnya

dan tata laksana terpadu

3. Pelayanan Homecare

Pasien geriatri yang karena kondisinya memerlukan perawatan di rumah akan

dilakukan pelayanan homecare oleh Tim Homecare yang terdiri dari dokter,

perawat, petugas,fisoterpi yang telah berpengalaman dan terlatih sesuai dengan

kebutuhan


