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TIDAK ADA KESEMPATAN,
TANGGUNG JAWAB ATAU
KEWAJIBAN YANG LEBIH  BESAR
TERHADAP SEJUMLAH MANUSIA
DARIPADA MENJADI DOKTER



KEBIJAKAN, SIMPATI DAN
PENGERTIAN DIHARAPKAN DARI
DOKTER, KARENA PASIEN BUKAN

HANYA KUMPULAN GEJALA-TANDA-
FUNGSI YANG TERGANGGU,

ORGAN/ALAT TUBUH YANG RUSAK,
DAN EMOSI YANG TERGANGGU



IA ADALAH MANUSIA, KETAKUTAN  DAN
PENUH HARAPAN, YANG MENCARI
PERINGANAN, BANTUAN DAN HAL YANG
MENENANGKAN



DOKTER SEJATI DAPAT
MEMPUNYAI SUATU
KELUASAN PERHATIAN
ALA SHAKESPEARE,
YAITU …...



⦿……… kepada yang bijaksana, yang
bodoh, yang sombong, dan yang
merendah,  pahlawan yang
pandai menahan nafsu dan
bajingan yang merengek. Ia
selalu memberi perhatian
(Horrison’s Principles  of  Internal Medicine)



HARAPAN MASYARAKAT THD DOKTER⦿1. Mampu mengobati secara mutakhir,
teliti dan terampil⦿2. Mampu mendengarkan, menghormati
pendapat pasien, berlaku santun,
berkomunikasi dengan baik⦿3. Menyimpan rahasia, bersifat
jujur dan mempunyai integritas



⦿4. Mampu mempertahankan hubungan
yang luwes sehingga pasien
mendapatkan penjelasan lengkap



CARE⦿Comfort (nyaman)⦿Tenaga kesehatan perlu merasa nyaman dan
tidak engan untuk membahas masalah yang
melibatkan emosi⦿ jika keenganan timbul pasien akan menutup
diri



⦿Ketidaknyamanan tergambar dalam
penggunaan kata, intonasi maupun bahasa
tubuh⦿kenyamanan untuk membahas hal yang
sensitif bisa dilatih dengan sering terpapar
dengan masalah tsb lalu dibahas dengan
teman sejawat



⦿Komunikasi non verbal lebih mencukupi
dibandingkan kata-kata⦿Komunikasi non verbal lebih menunjukkan
perasaan kita



⦿Acceptance (Penerimaan)⦿Berusaha untuk menghargai pasien,
memahami prilaku pasien⦿berhak untuk tidak setuju, disampaikan
dengan sikap yang baik



⦿Responsiveness (Tanggap)⦿ketrampilan untuk bereaksi terhadap pesan yang
tidak langsung atau tidak lengkap dari pasien⦿didukung dengan kemampuan untuk mengenal
sesuatu yang seharusnya diucapkan tapi tak
disampaikan oleh pasien⦿Pesan dapat berupa perubahan suara, keraguan
atau bahasa tubuh



⦿Empathy (Empati)⦿kemampuan seorang untuk mengerti perasaan,
pikiran dan keinginan orang lain tanpa
mempengaruhi objektivitas⦿ dapat merasakan perasaan pasien sebelum
perasaan tersebut diungkapkan⦿menolong pasien untuk mengungkapkan
perasaannya



MENUMBUHKAN EMPATI⦿Konsentrasi: memusatkan perhatian &
meningkatkan kepedulian⦿Peduli: menganggap orang lain itu penting,
meningkatkan keperdulian⦿Mengamati: mengamati orang lain yang
sudah punya empati tinggi⦿Berlatih:  memahami situasi setiap
berhadapan dengan orang yang kita temui



ALHAMDULILLAH


