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Yang Kita Rasakan Ketika Terdiagnosa Penyakit Kronis

Kita yang mendapatkan diagnosa penyakit kronis umumnya akan merasakan kemunculan emosi
negatif serta beragam pemikiran dan persepsi yang pada akhirnya memunculkan sebuah
kondisi grieving/berduka. Dapat dibayangkan kita yang mendapatkan diagnosa penyakit kronis
seperti terjebak selamanya dalam garis antara masa lalu dan masa depan. Melihat kebelakang,
kita dapat melihat dan membayangkan apa saja yang telah hilang dan terrenggut oleh kondisi
kesehatan kita. Sementara masa depan bagi kita adalah sesuatu yang tidak jelas. Masa lalu
bukanlah sesuatu yang dapat kita ulang, sementara masa depan menyajikan ketidakjelasan dan
keraguan untuk dapat kita hadapi.

Past Future



Stages of Grief for Chronic Ilness

Jennifer Martin, PsyD (2015)
The 7 Psychological Stages of Chronic Pain
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Penolakan
(Denial)

Pada tahap ini, kita berada pada kondisi shock dan penolakan. Kita mulai bertanya-tanya bagaimana hal ini akan merubah
hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk tetap hidup dengan perubahan tersebut. Kondisi shock dan penolakan ini
sebenarnya adalah sesuatu yang normal terjadi sebagai bagian dari cara kita untuk tetap berupaya untuk bertahan hidup.

Tahapan ini harus segera bisa dilewati, karena jika terus terjadi akan mempengaruhi bagaimana kita akan mengambil tindakan
medis penting untuk mengatasi dan mengelola penyakit yang kita alami.

"ah, ini cuma kondisi sementara kok, nanti juga bisa sembuh", "ah, mana ada sakit yang harus minum obat terus"

Pleading, Bargaining,
Desperation

Pada tahapan ini, muncul keinginan yang sangat besar untuk tetap hidup seperti semula tanpa adanya sesuatu yang berubah.
Kita terobsesi dengan segala hal yang bisa membuat sakit yang kita rasakan menghilang atau pada hal yang membuat kita
merasa bahwa tidak ada yang berubah dari keadaan kita.

Muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita apakah jika saya dulu melakukan sesuatu yang berbeda, saya tidak akan
berada pada kondisi ini? Rasa bersalah adalah hal yang biasanya muncul pada tahapan ini.

"janji deh, kalau sakitnya ini ilang saya akan lebih rajin sedekah", "apakah ini hukuman dari Tuhan untuk saya berubah?"

Kemarahan
(Anger)

Setelah kita menyadari bahwa segala hal yang kita lakukan untuk "tawar menawar" dengan penyakit ini tidak berpengaruh, kita
mulai merasakan kemunculan kemarahan dari dalam diri kita.Namun, kemarahan ini adalah sebuah emosi penting yang harus
dilalui oleh setiap orang yang menghadapi hal ini. Mungkin rasanya tidak nyaman dan seakan-akan kemarahan ini tidak perah
berakhir, tapi penting bagi kita untuk bisa merasakan dan mengakuinya. Marah yang kita rasakan seakan tidak berbatas dan
bisa kita luapkan pada semua orang. 

"kenapa sih harus saya yang ngerasain ini? Tuhan emang ga adil!", "terserahlah, pokoknya saya mau sakitnya ilang!"



Perasaaan kosong dan berduka akan muncul pada tingkatan yang cukup mendalam. Perlu dipahami bahwa perasaan tersebut
muncul dengan sangat wajar dan bukan merupakan sebuah tanda dari gangguan mental, melainkan sebuah respon dari situasi
yang sedang kita hadapi. Merasa depresi setelah kita kehilangan adalah sesuatu yang sangat umum terjadi, dan terdiagnosa
penyakit kronis berarti kita kehilangan: kehilangan kehidupan yang pernah kita miliki. Kita pun jadi merasa cemas, cemas akan
apa yang akan kita hadapi kedepannya, kemana penyakit ini akan membawa kita, dsb. 

"ah, ini sakit juga akan selamanya, ngapain cape2 terapi?", "duh harus minum obat terus, gimana ya biaya kedepannya?"

Terdiagnosa dengan penyakit kronis kadangkala berarti kita akan kehilangan hal penting yang selama ini menjadi nilai penting
yang mendefinisikan diri kita: pekerjaan kita, hobi, profesi, dsb. Kita mungkin terbangun di suatu hari dan merasa tidak
mengenali lagi diri kita itu seperti apa. Kita mulai bertanya-tanya pada diri, apa sebenarnya makna dan tujuan kita untuk hidup?
Hal ini bisa muncul berbarengan dengan perasaan cemas dan depresi, atau bisa terpisah sama sekali.

"kalau saya udah ga bisa ngelakuin ini lagi, mau ngapain dong hidup saya?"

Terdiagnosa penyakit kronis berarti ada beberapa hal yang akhirnya perlu kita lepaskan. Kita dipaksa untuk mengevaluasi ulang
tujuan dan masa depan yang sebelumnya telah kita rencanakan. Kita dipaksa untuk mengevaluasi ulang peran kita sebagai
anak, pekerja, ayah/ibu, suami/istri, dsb. Tahapan ini penting untuk dilalui dan dikelola dengan baik, agar kita dapat kembali
menemukan semangat di kehidupan kita dan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan perspektif dan emosi baru yang lebih
baik.

"mungkin sekarang saya udah susah nih kalau kerja lapangan, tapi saya masih bisa jadi pengajar teknis untuk anak baru"
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Tahapan ini sering disalahartikan sebagai "sudah merasa baik-baik
saja". Padahal memiliki penyakit kronis bisa berarti memang sedang
ada yang tidak baik-baik saja dalam diri kita. It's OK to be NOT OK

Tahapan ini adalah tentang kita menerima sebuah realita baru dalam
kehidupan kita dan menyadari bahwa realita ini adalah sesuatu yang
permanen. Realita ini mungkin tidaklah ideal, dan kita mungkin ga bisa
kembali ke situasi sebelumnya, tapi hal tersebut tidak apa-apa. Akan
ada titik dimana kita akhirnya beradaptasi dan terbiasa dengan realita
baru ini. Itu adalah sebuah cara hidup baru yang harus kita pelajari dan
kita jalani.

Kita akan menemukan cara hidup dan hal-hal baru yang bisa membuat
kita lebih menikmati dalam menjalani kehidupan dan bahkan mungkin
kita bisa menemukan makna hidup baru yang bisa kita nikmati.

"sakit ini bukan berarti aku ini orang yang lemah, ada banyak hal yang
masih bisa aku lakukan di kehidupan ini :)"

Penerimaan
(Acceptance)

Penerimaan
(Acceptance) Pasrah /Menyerah



Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam menghadapi situasi ini
adalah dengan menyadari sedang berada pada tahapan apa
sebenarnya kita dalam perjalanan panjang ini, dan bagaimana
tahapan ini mempengaruhi diri kita? 

Perlu dipahami bahwa tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya
bukan sebuah tahapan baku. Seseorang bisa saja memulai
perjalanan dari Kemarahan/Anger, dan bahkan ketika kita merasa
bahwa kita sudah memasuki tahap Penerimaan, kita bisa kembali
berputar ke tahapan sebelumnya. Selayaknya sebuah kehidupan,
perjalanan dengan penyakit kronis adalah sebuah perjalanan tanpa
henti yang harus kita jalani. Memahami sedang berada dimana kita
akan membantu kita untuk menemukan cara yang tepat untuk
mengatasi apa yang sedang kita alami. Dan kita bisa membuat
perjalanan ini menjadi jauh lebih menyenangkan ketika kita berhasil
menemukan cara yang tepat untuk bisa menghadapinya.

Bagaimana kita harus melalui perjalanan ini?
Tahap Awal: Sadari kita sedang berada dimana 



Ketika kita sedang mengadapi perasaan berduka karena terdiagnosa dengan penyakit kronis, sangan membantu jika
kita tidak hanya berfokus tentang bagaimana mengatasi duka tersebut tapi juga kita berusaha untuk mengelola
penyakit yang kita derita. Ada 3 area yang bisa kita fokuskan untuk membantu mengelola sakit yang kita alami:

Bagaimana kita harus melalui perjalanan ini?
Tahap 2.0: Bersahabat dengan Sakit

Manajemen Stres
Kondisi stres akan sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita, apalagi ketika kita memiliki penyakit kronis. Untuk itu, sangat
penting kita belajar mengelola stres sehari-hari yang kemungkinan akan kita hadapi. Kita mungkin tidak dapat mengontrol kapan
stres itu akan muncul, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut. Salah satu cara yang bisa
dilakukan ketika stres ini muncul adalah dengan membicarakannya, baik itu kepada pasangan, teman, terapis dsb.

Self-Monitoring
Cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan memonitor kondisi kesehatan fisik, mental, dan aktifitas sehari-hari bagi
mereka yag memiliki penyakit kronis, seperti waktu tidur, apa yang kita makan, dsb. Kita bisa membuat catatan atau buku harian
khusus yang berisikan track record dari kondisi kesehatan kita. Hal ini membantu kita untuk lebih sadar akan kondisi diri dan hal
apa yang bisa kita lakukan untuk bisa muali bertindak.

Komunikasi
Communication is a Key. Hal yang penting selama menjalani proses ini adalah komunikasikanlah tentang apa yang kita alami, kita
rasakan, dan kita pikirkan pada orang-orang penting di kehidupan kita. Penting untuk tetap menjaga koneksi dengan orang-
orang disekitar kita agar kita bisa merasa lebih sehat dan lebih baik. Berkomunikasi dengan profesional, atau tergabung dengan
komunitas penyintas akan sangat membantu proses kita melalui penyakit yang kita alami. 



Memiliki penyakit kronis berarti kita akan menghadapi adanya kemungkinan kemunculan sakit yang tiba-tiba atau
berulang yang seringkali memunculkan kembali emosi negatif dan perasaan berduka tersebut. Ada beberapa hal yang
mungkin terkesan kecil dan rutin yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bersiap menghadapi kejutan-kejutan kecil di
kehidupan kita:

Bagaimana kita harus melalui perjalanan ini?
Tahap 3.0: Kecil tapi Membantu

Fokus Pada Hal Kecil
yang Kita Sukai
Hobi, Pekerjaan, Mereka-mereka
yang kita sayangi: Pasangan,
Orangtua, Anak, Teman, Rekan
kerja dll. Temukan dan syukuri
banyak kesenangan di kehidupan
kita saat ini!

Memberi dan Berbagi
dengan Orang Lain
Bergabung dan aktif dalam komunitas
penyintas, tidak hanya sekedar
"hadir", tapi bisa juga turut membantu
dan berbagi pengalaman dan
menyebarluaskan kebaikan pada
orang lain.

Biarkan Rasa Duka Ini
Muncul
Kedukaan adalah sesuatu yang alami.
Semakin kita berusaha untuk
menghindari merasa berduka, semakin
hal ini akan muncul dengan kuat.
Nikmati setiap prosesnya dengan
kesadaran dan penerimaan



Bagaimanapun kesulitan yang sedang kita
hadapi, yakinlah bahwa kita tidak sendirian.
Karena sebenarnya kita sedang berada pada

perahu yang sama untuk bisa menghadapi badai
kehidupan ini

Bagus Ari Nugraha Suela
Psikolog
Penyintas Penyakit Kronis (Autoimun)
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