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Pengertian

 Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari
tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidak
nyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap
orang yang dipengaruhinya. Untukorang yang dipengaruhinya. Untuk
menyembuhkan penyakit, orang-orang biasa
berkonsultasi dengan seorang dokter.



Perkembangan Teori Terjadinya Penyakit

1. Penyakit timbul karena gangguan makhluk halus.

2. Teen Hypocrates, bahwa penyakit timbul karena pengaruh Iingkungan
terutama: air, udara, tanah, cuaca (tidak dijeIaskan kedudukan manusia
dalam Iingkungan).

3. Teori Humoral, dimana dikatakan bahwa penyakit timbul karena
gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh.gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh.

4. Teori Miasma, penyakit timbul karena sisa dari mahkluk hidup yang mati
membusuk, meninggalkan pengotoran udara dan Iingkungan.

5. Teori jasad renik (teori Germ), terutama setelah ditemukannya mikroskop
dan dilengkapi teori imunitas.

6. Teori nutrisi dan Resistensi, hasil pengamatan pelbagai pengamatan
epidemiologis.

7. Teori Ekologi lingkungan, bahwa manusia berinteraksi dengan penyebab
dalam Iingkungan tertentu dapat menimbulkan penyakit.



 Patologi adalah pelajaran/ilmu tentang penyakit.

 Subyek pengklasifikasian sistimatik penyakit disebut
nosologi.

 Badan pengetahuan yang lebih luas tentang penyakit Badan pengetahuan yang lebih luas tentang penyakit
adalah kedokteran.

 Jenis penyakit :

 1.1 Penyakit menular

 1.2 Penyakit Tidak Menular

 1.3 Penyakit Kronis



 Penyakit menular adalah Penyakit yang
disebabkan oleh kuman yang menjangkiti tubuh
manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri,
amuba, atau jamur.

 Beberapa jenis penyakit yang menular :

Anthrax, Malaria, DBD, TBC, Rabies, Flu Burung, dll
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 Penyakit Tidak Menular adalah Penyakit yang tidak
disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena
adanya problem fisiologis atau metabolisme pada
jaringan tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut
contohnya ialah; batuk, seriawan, sakit perut, dan
sebagainya. Keracunan makanan Ketergantungan
dan penyalahgunaan obat terlarang, Kecelakaan
Penyakit gangguan mental.



 Penyakit Kronis adalah Penyakit yang berlangsung
sangat lama. Beberapa penyakit kronis yang sering
menyebabkan kematian kepada si penderitanya antara
lain:

 AIDS

 Serangan jantung

 Kanker



Hubungan antara derajat keterpaparan dengan kondisi
kerentanan dalam proses terjadinya penyakit

KONDISI

KETERPAPARAN

KEADAAN KEKEBALAN

RENTAN KEBALRENTAN KEBAL

POSITIF SAKIT TIDAK SAKIT

NEGATIF TIDAK SAKIT TIDAK SAKIT

(Nur nasry noor,2000.Dasar epidemiologi,Rineka cipta,Jakarta.



Tiga Konsep Model Sakit

1. Model Segitiga Epidemiologi (The Epidemiologic Triangle)



2. Model Jaring-jaring sebab akibat (The web of causation)



3. Model Roda (The Wheel)
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Riwayat Alamiah Penyakit
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Riwayat Alamiah Penyakit
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Riwayat Alamiah Penyakit



Faktor-Faktor penyebab model kualitas majemuk

 Telah banyak bukti empirik dan keyakinan teoritik bahwa pada
umumnya penyakit memiliki Lebih dan satu penyebab, bukan bersifat
tunggal. Faktor-faktor penyebab dikelompokkan dalam 4 kelompok,

yaitu :
 Faktor Predisposisi, seperti: umur, jenis kelamin, Riwayat penyakit Faktor Predisposisi, seperti: umur, jenis kelamin, Riwayat penyakit

terdahulu, dll.

 Faktor Pencetus, seperti: pemaparan oleh agen penyakit yang
spesifiK,

 Faktor Pendorong, seperti: paparan yang berulang, beban kerja
yang berat,

 Faktor Pemberat, seperti: pendapatan rendah, status gizi, kondisi
perumahan, dll.



 Peran faktor-faktor penyebab dalam model kualitas
majemuk dicontohkan pada penyakit TBC bersifat
kumulatif, di mana keadaan yang mencukupi terjadinya
TBC klinik hanya bisa diciptakan secara bersama-sama.
jadi, masing-masing faktor merupakan necessary couse,jadi, masing-masing faktor merupakan necessary couse,
tetapi tidak sufficient (keadaan yang dibutuhkan untuk
terjadinya penyakit di sebut necessary condition
sedangkan keadaan yang cukup membuat terjadinya
penyakit di sebut sufficient condition).(Heru subaris
dkk,2004, manajemen epidemiologi, Media
presindo,Yogyakarta.Hal.12-13)
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Tugas Mahasiswa

 Jelaskan pembagian penyakit berdasarkan cara
penularannya (Media Penularan), beserta cara
pengendalian dan penanggulangannya.

 Berilah masing-masing satu penyakit yang Berilah masing-masing satu penyakit yang
dimaksud, dan jelaskan faktor-faktor penyebab
penyakit dengan Model Segitiga Epid, jaring-
jaring sebab akibat atau model Roda (pilih Salah
satu model).


