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PENGANTAR

Anak adalah buah cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Oleh karena itu

sudah semestinya anak diasah, asih, dan asuh dengan sepenuh jiwa. Anak juga membawa

benih perpaduan antara ayah dan ibunya. Sehingga, apapun yang terjadi pada si anak,

merupakan tanggung jawab orang tua untuk menerima keadaan tersebut, termasuk jika si

anak memiliki kelainan tumbuh kembang. Semua orang tua mendambakan putera puteri

yang sehat, cantik dan tampan, serta cerdas dan bernurani. Namun, oleh karena satu dan

lain hal anak bisa mengalami kelainan tumbuh kembang, sejak masih dalam kandungan

atau bahkan selama masa kanak-kanak.

Untuk mengatasi kelainan tumbuh kembang pada anak, ada beberapa hal yang

dapat dilakukan. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dapat

melaksanakan berbagai upaya pencegahan, ibu hamil seyogyanya melakukan pencegahan

dan pemeriksaan terpadu, ibu bersalin sebaiknya ditolog oleh paramedis terlatih di tempat

pelayanan kesehatan, serta perawatan dan pemeliharaan anak-anak dengan optimal pada

fase tumbuh kembang. Jikalau orang tua sudah memiliki anak dengan kelainan tumbuh

kembag, tetap ada beberapa upaya penanganan sehingga dapat meminimalkan gangguan

pada anak serta mencegah kecacatan yang lebih parah.

UPAYA PENCEGAHAN

Secara umum, seorang wanita adalah penentu penerus dan kualitas keluarga. Jadi,

salah satu modal penting yang harus bangsa ini miliki adalah derajat kesehatan yang

memadai bagi kaum wanita. Wanita yang sehat akan mempunyai bayi yang lebih

sehat,mampu merawat keluarga dengan lebih baik lagi.

Sebelum Menikah

Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa seorang wanita sebaiknya menikah

setelah berusia 21 tahun dan seorang laki-laki setelah usia 24 tahun. Hal ini pasti sudah

dipertimbangkan sebagai usia yang matang baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.
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Sebelum menikah seorang wanita harus menjaga kesehatannya dengan makan makanan

bergizi, menghindari rokok dan alkohol, pantang seks bebas dan sebangsanya, serta jika

memiliki hewan peliharaan dirawat dan divaksinasi secara teratur. Wanita yang baik pasti

akan memilih calon suami yang baik pula. Sehingga, seorang laki-lakipun sebagai calon

ayah juga harus merawar kesehatannya dengan makan bergizi, menghindari rokok dan

alkohol, pantang seks bebas dan “jajan PSK”, serta seyogyanya berasal dari keluarga

baik-baik.

Sebelum menikah, disarankan seorang wanita melakukan premarital screening

(periksa kesehatan) terutama periksa lab darah untuk penyakit TORCH.

- Ig M dan Ig G toxoplasma (jika memelihara kucing atau burung)

- Ig M dan Ig G CMV (jika bekerja dilingkungan risiko seperti rumah sakit, lab)

- Ig M dan Ig G rubella

- Ig M dan Ig G sifilis (jika pernah seks bebas dan “jajan”

- Ig M dan Ig G HSV jika pernah sakit herpes

Selain itu jika memungkinkan dapat pula periksa USG kandungan untuk melihat kondisi

dan letak rahim (ada yang ke depan atau ke belakang). Terutama dilakukan jika wanita

tsb memiliki gangguan siklus haid/menstruasi.

Jika hasil lab menunjukkan Ig G positif, maka si wanita dulu pernah terinfeksi dan

harus waspada karena memiliki risiko untuk mendapatkan infeksi berulang, sedangkan

infeksi Ig M positif menunjukkan si wanita saat ini terinfeksi dan seyogyanya diobati

dulu sebelum bisa hamil.

Setelah Menikah

Setelah menikah, perlu diingat bahwa usia 20 tahun hingga 30 tahun adalah masa

yang aman untuk melahirkan. Sebelum menikah sebaiknya sudah mendapatkan imunisasi

TT 1 x. Ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum hamil :

- Jika masih dalam pengobatan penyakit tertentu sebaiknya kehamilan ditunda.

- Jika usia belum 20 tahun sebaiknya kehamilan ditunda.

- Jika ingin menunda kehamilan, sebaiknya dilakukan dengan metode alami (missal

kondom, pantang berkala, kalender) atau setidaknya metode hormonal (pil saja)

Sebaliknya, suami istri yang sudah mantap untuk langsung memiliki keturunan, langsung

memeriksakan air kencing, bila ada tanda-tanda kehamilan (berhenti haid ).
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Setelah Hamil

Setelah tes kehamilan (tes pack) menunjukkan positif, sebaiknya langsung

diperiksakan ke puskesmas / bidan / dokter terdekat. Selama kehamilan sampai

persalinan, sebaiknya setiap ibu hamil perlu memeriksakan diri secara teratur kepada

petugas kesehatan sekurang-kurangnya 4 kali (1 x trimester pertama, 1 x trimeseter

kedua, dan 2 x trimeseter kedua). Pemeriksaan dengan USG (ultrasonografi) sebaiknya

dilakukan sekitar 2-3 x selama kehamilan. (satu kali awal untuk memastikan kehamilan,

satu kali usia 3-5 bulan untuk melihat kelengkapan janin dan ada tidaknya kelainan serta

satu kali pada akhir kehamilan untuk melihat posisi, letak, dan kondisi janin). Pada USG,

down syndrome dapat dideteksi dengan adanya EIF (Semacam bintik putih kecil di

jantung janin) pada usia kehamilan 15-20 minggu. Jika hasil lab sebelum menikah

menunjukkan tanda Ig G positif pada toxo, CMV, dan rubella sebaiknya sejak awal

kehamilan dilakukan cek berkala untuk mencegah infeksi berulang kembali mengingat

infeksi penyakit ini menimbulkan cacat janin dan masalah lainnya.

Upayakan menghiundari kemungkinan timbulnya masalah dalam kehamilan

melalui pemeriksaan 5 T : Timbang badan, Tekanan darah, Tinggi dasar rahim (fundus

uteri ), Tablet besi 90 butir selama hamil, Tetanus (suntikan ) 2 kali selama hamil.

Periksakan pula apabila ada tanda oedem (bengkak ) pada tungkai kaki.Selain itu, ibu

hamil perlu merawat payudara secara teratur, makan makanan bergizi 1 ½ porsi lebih

banyak dari biasanya dengan memperbanyak buah-sayur, perbanyak doa dan istirahat.

Ibu hamil juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi jamu, obat, alkohol,

maupun rokok. Jika sakit, sebaiknya memeriksakan diri ke petugas kesehatan untuk

mendapatkan obat yang aman untuk dikonsumsi. Ibu hamil juga jangan sampai terlambat

makan, kurang minum, mengangkat benda berat, aktivitas fisik yang berlebihan, kurang

istirahat, dan pikiran yang tegang-cemas.

Pada saat persalinan

Ibu hamil sebaiknya bersalin di tempat pelayanan kesehatan, namun jika tidak

memungkinkan boleh ditolong oleh dukun namun yang sudah terlatih. Perlu diingat bagi

ibu hamil yang tergolong RESTI (resiko tinggi) harus melahirkan di rumah sakit, yakni

ibu hamil yang :

1.TB kurang dari 145 cm
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2.Menderita penyakit kronis=TBC, gula, jantung

3.Umur < 20 th dan >35 th

4.Riwayat kehamilan dgn persalinan jelek

5.Jumlah anak lebih dari 4 org

6.Ditemukan kelainan selama pemeriksaan rutin

7.Riwayat operasi pada persalinan sebelumnya

Saat persalinan mendapat perhatian mengingat beberapa kelainan tumbuh kembang

didapat karena trauma lahir (pertolongan terlambat, persalinan lama, bayi tidak segera

dirawat semestinya, dsb.

Masa Tumbuh Kembang

Untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan terutama otak yang optimal,

anak-anak perlu:

- mendapat ASI yang cukup

- makanan yang bergizi

- imunisasi sesuai yang dianjurkan

- diawasi hati-hati jangan sampai jatuh, kejedug, tenggelam,  dan sejenisnya

- penggunaan obat bila sakit harus seijin dokter

- jika sakit tidak membaik > 2 hari segera bawa ke RS untuk mencegah penyakit

yang berat seperti meningitis

- pantau terus lingkar kepala anak (2 cm tiap 3 bulan pertama, 1 cm tiap 3 bulan

kedua, dan 0,5 cm tiap 6 bulan berikutnya)

- Komunikasi dan kehangatan interaksi anak-orang tua harus dipelihara

- Pengasuh anak sebaiknya sehat dan terlatih jika anak terpaksa diasuh orang lain

karena ibu bekerja

PENANGANAN ANAK BERKELAINAN

Jika orang tua terlanjur memiliki anak yang terlahir cacat, cacat pada masa kanak-

kanak, tidak sengaja menjadi cacat karena jatuh atau infeksi maka tidak usah berkecil

hati. Anak tetap harus dirawat dan dijaga dnegan baik untuk mencegah kecacatan yang

lebih parah dan menjaga kesehatannya supaya dapat dididik untuk menjadi orang yang

berguna setidaknya tidak merepotkan keluarga dan masyarakat.
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Hidrosefalus

- Tindakan pembedahan (operasi)

- Kontrol rutin

Autis

 Terapi psikofarmakologi  tidak mengubah riwayat keadaan/perjalanan

gangguan autis, tetapi efektif mengurangi perilaku autistik, seperti hiperaktivitas,

penarikan diri, stereotipik, menyakiti diri sendiri, agresivitas, & gangguan tidur.

 Terapi edukasi untuk meningkatkan interaksi sosial & komunikasi

 Terapi perilaku, terapi wicara, terapi okupasi, sensori integrasi (pengorganisasian

informasi melalui semua indera), latihan integrasi pendengaran utk mengurangi

hipersensitivitas thd suara, intervensi keluarga, dan lain lain.

 Terapi biomedis untuk gangguan saluran cerna  pengaturan diet dengan

menghindari zat-zat yg menimbulkan alergi (kasein, gluten), pemberian suplemen

vitamin, pengobatan thd jamur & bakteri di dinding usus.

Retardasi mental

 Dapat diberi neuroleptika kepada yang gelisah, hiperaktif atau dektrukstif.

 Pendidikan anak dengan retardasi mental secara umum ialah:

= Mempergunakan dan mengembangkan sebaik-baiknya kapasitas yang ada.

= Memperbaiki sifat-sifat yang salah atau yang anti sosial.

= Mengajarkan suatu keahlian (skill) agar anak itu dapat mencari nafkah kelak.

 Latihan diberikan secara kronologis dan meliputi :

1. Latihan rumah: pelajaran-pelajaran mengenai makan sendiri, berpakaian

sendiri, kebersihan badan.

2. Latihan sekolah: yang penting dalam hal ini ialah perkembangan sosial.

3. Latihan teknis: diberikan sesuai dengan minat, jenis kelamin dan

kedudukan social

4. Latihan moral: dari kecil anak harus diberitahukan apa yang baik dan apa

yang tidak baik. Agar ia mengerti maka tiap-tiap pelanggaran disiplin

perlu disertai dengan hukuman dan tiap perbuatan yang baik perlu disertai

hadiah



6

Down sindrom

Penanganan tergantung dari gejala penyakit yang menyertainya antara lain :

Gangguan Tiroid, gangguan pendengaran, penyakit jantung bawaan, gangguan

penglihatan, kejang, gangguan sistem tulang-otot-syaraf, leukemia, dsb. Gangguan tiroid

dan kejang dapat diatasi dengan obat-obatan, penyakit jantung jika memungkinkan dapat

dioperasi. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang riskan diderita seperti

infeksi saluran napas kronik, Infeksi telinga tengah (otitis media), Tonsilitis rekuren , dan

Pneumonia.

PENUTUP

Pencegahan selalu lebih baik sebelum terlambat, namun jika sudah terjadi

mengacuhkan anak tidak menyelesaikan masalah. Dibutuhkan kesabaran dan kasih

saying untuk merawat dan menjaga anak dengan kelainan tumbuh kembang, namun

peneliitian menunjukkan bahwa anak berkelainan yang tumbuh di lingkungan asah, asih,

asuh yang hangat akan menunjukkan kemajuan luar biasa dan kemandirian.
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