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Pendahuluan 

 Dokter gigi tidak mungkin menghindari pasien 
yang kebetulan memiliki penyakit sistemik 

 Kemajuan ilmu kedokteran berhasil menekan 
mortalitas dan morbiditas penderita penyakit 
sistemik (penyakit  degeneratif) 

 Konsekuensi kemajuan ilmu kedokteran 
meningkatkan angka harapan hidup manusia  

 Dokter gigi akan berhadapan dengan pasien 
dalam 4 kategori ditinjau dari risiko medis yaitu : 
pasien sehat, pasien dengan risiko rendah, risiko 
sedang, risiko tinggi 



Pendahuluan 

• Jumlah Lansia meningkat 

• Terjaganya kualitas hidup penderita penyakit 
sistemik  

• Jumlah masyarakat sehat “semu” meningkat 

• Masyarakat yang mengkonsumsi obat secara 
rutin untuk mempertahankan kesehatannya 
meningkat 

• Kemungkinan masyarakat sehat “semu” ini 
datang ke dokter gigi makin besar 

 



Tujuan presentasi 

 

• Memberikan penyegaran dan pemahaman 
tentang pentingnya melakukan deteksi 
penyakit sistemik pada pasien gigi-mulut, agar 
terhindar dari komplikasi dan kejadian darurat  
pada pasien saat dilakukan tindakan 
kedokterana gigi 



Mengapa deteksi penyakit sistemik perlu 
dilakukan sebelum perawatan ? 

• Ada 3 kelompok penderita penyakit sistemik 

A. PS yang potensial menimbulkan masalah medis 
pada pasien Gigi-mulut namun tidak  ada 
mnifestasi oral 

B. PS yang potensial menimbulkan masalah medis 
pada pasien gigi-mulut dan memberi manifestasi 
oral 

C. PS dengan potensi minim menimbulkan masalah 
medis, dengan atau tanpa manifestasi oral 



Mengapa deteksi penyakit sistemik perlu 
dilakukan sebelum perawatan ? 

 Contoh Golongan A. : 
 Penyakit Kardiovaskuler 
 Penyakit alergi 

 
 Contoh Golongan B. : 
 Kelainan hematologis 
 Gangguan pembekuan darah 

 
 Contoh Golongan C. : 
 Gangguan pencernaan 
  Alergi makanan 

 



Mengapa deteksi penyakit sistemik perlu 
dilakukan sebelum perawatan ? 

• Untuk mengantisipasi reaksi yang tidak diinginkan 
seperti interaksi obat, efek samping obat, dll) 

• Untuk melakukan tindakan kedokteran gigi sesuai 
kondisi medis pasien (menghindari tindakan yang 
kontra indikasi) 

• Untuk dapat memprediksi risiko yang mungkin 
timbul dan mengantisipasinya 

• Untuk dapat menetapkan konsultasi dan rujukan 
yang diperlukan   



Mengapa deteksi penyakit sistemik perlu 
dilakukan sebelum perawatan ? 

• Untuk dapat menyusun  SOAP : Subyektif- 
Obyektif- Asesmen-Perencanaan (Plan) 

• Untuk dapat melakukan informed consent dg 
baik dan benar 

• Untuk dapat memberikan KIE (Komunikasi- 
Informasi- Edukasi) secara adekuat 

• Menjadi dasar dalam melakukan pelayanan 
kesehatan terpadu 

 



Kiat-kiat Deteksi Penyakit Sistemik 

 Cara kerja dokter gigi melalui prosedur kerja 
sbb: 

1. Menggali dan mencatat riwayat pasien meliputi 
riwayat medis, dental, keluarga, sosial, tumbuh-
kembang (history taking) 

2. Pemeriksaan pasien (clinical examination) 

3. Menyusun diagnosis banding penyakit yang 
paling mungkin 

4. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan 
diagnosis definitif 

5. Menetapkan plan of action 



Kiat-kiat Deteksi Penyakit Sistemik 

• Prosedur pra-perawatan meliputi : 

• Mendapatkan riwayat medis, dental, keluarga, 
sosial dan tumbuh kembang 

• Menerapkan informed-consent untuk 
melakukan pemeriksaan yang diperlukan 

• Menerapkan informed-consent untuk 
perawatan yang direncanakan  



Menggali riwayat medis 

• Dapat menggunakan metode  Alfabet : 

• A – Anemia 

• B – Bleeding 

• C – Cardio-respiratory  disorders 

• D – Drug treatment and allergies 

• E – Endocrine disorders 

• F – Fit and Faints 

• G – Gastrointestinal disorders 

• H – Hospital Admissions and attendances 



Menggali riwayat medis 

• I – Infections 

• J – Jaundice and liver disorders 

• K – Kidney  disorders 

• L – Likelihood of Pregnancy 

• M – Mental state and Malignant disease 

• P – Protheses  and Transplantation 

 



Menggali riwayat medis 

• Atau Cara lain adalah dengan Reviev of 
Systems (ROS) :  

 - Cardiovascular  - Musculoskeletal 

 - Respiratory   - Dermal 

 - Genitourinary  - Immunologic 

 - Gastrointestinal  - Infectious disease 

 - Hematopoietic 

 - Endocrine 

 - Neurologic 

 



Pemeriksaan Pasien 

• Meliputi 5 area yaitu : 

– Mencatat tanda vital meliputi : tekanan darah, 
suhu, denyut nadi, respiratory rate, ambang nyeri) 

– Memeriksa kepala-leher dan oral termasuk TMJ, 
kel liur, kel limfe 

– Memeriksa fungsi –fungsi syaraf kranial 

– Pemeriksaan sistem-organ yang lain 

– Pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 



Menegakkan diagnosis 

• Meliputi 3 aspek penting yang perlu 
ditetapkan berdasarkan informasi dari :       
1) riwayat medis, 2) pemeriksaan klinis pasien, 
3) pemeriksaan penunjang  yaitu : 

 a) Diagnosis terkait masalah pada gigi dan 
periodontal; 

 b) Diagnosis terkait masalah oral non dental- 
non periodontal 

 c) Masalah klinik terkait kondisi sistemik yang 
ditemukan 



Manajemen Penyakit Sistemik 

Menyusun rencana perawatan dan menilai 
risiko medis 

Menetapkan klasifikasi status kompleksitas 
medis pasien 

 - status kondisi medis (SKM) 0 = pasien tanpa 
masalah medis (sehat) 

 - SKM 1 = pasien dengan kondisi medis stabil 
(terkontrol) 

 - SKM 2 = kondisi medis tdk stabil (tak 
terkontrol) 

 -SKM 3 = pasien dg kondisi eksaserbasi akut, 
menyebabkan risiko tinggi atau ancaman  fatal   



Manajemen Penyakit Sistemik 

• Klasifikasi status fisik ASA (American Sosiety of 
Anesthesiologists) : 

– P 1 = orang sehat 

– P2 = orang dengan penyakit ringan 

– P3 = ada penyakit sistemik berat sehingga 
membatasi aktifitasnya namun tidak kapasitasnya 

– P4 = ada penurunan kapasitas fisik sehingga 
secara konsisten terdapat ancaman terhadap 
kehidupannya 

– P5 = pasien yang tidak mungkin terselamatkan bila 
tanpa pembedahan tersebut 

– P6 = ada kematian otak 



Manajemen Penyakit Sistemik 

• Bila menggunakan klasifikasi SKM :  SKM0 
tidak perlu modifikasi perawatan dental 

• SKM1 tidak perlu atau sedikit modifikasi 
perawatan dental sesuai kebutuhan 

• SKM 2 Dirujuk dulu pada dokter atau spesialis 
yang terkait, kemudian modifikasi perawatan 
dental disesuaikan 

• SKM3 Dirujuk dan perawatan dental yang 
dilakukan sangat terbatas, dengan modifikasi 
dan dilakukan terpadu  



• Bila menggunakan klasifikasi ASA : 

• P3 : dirujuk, kemudian perawatan dental  
dimodifikasi sesuai kondisi 

• P4  : dirujuk dan perawatan dental terbatas 
dan hati-hati, dimodifikasi sesuai kondisi 

• P5 & P6 : perawatan dental kontra indikasi 

 



Manajemen Gigi-mulut 

• Perawatan gigi mulut dibagi 2 kelompok : 

 

• 1. Tindakan kedokteran gigi non invasif 

 

• 2. Tindakan kedokteran gigi invasif 



Manajemen Gigi-mulut 

• Pasien sehat tanpa penyakit sistemik boleh 
dilakukan semua tindakan kedokteran gigi 

• Pasien dengan penyakit sistemik ringan, boleh 
dilakukan tindakan KG non invasif dan infasif 
sederhana yang dimodifikasi 

• Pasien dengan sistemik sedang hanya tindakan 
non invasif ringan dan dimodifikasi sesuai 
keperluan  

• Pasien dengan sistemik berat kontra indikasi 
semua tindakan KG 



Penutup 

Deteksi penyakit sistemik tidak mudah dan 
tidak sederhana 

Kunci keberhasilan didasarkan pada “perilaku 
taat azas” para dokter gigi mengikuti SOP 
yang telah ditetapkan 

History taking yang sistematis dan 
komprehensif sangat bernilai untuk 
mendeteksi penyakit sistemik 

Dengan berjalannya waktu, pengalaman  
akan memahirkan dokter gigi melakukan 
history taking yang berkualitas 



Penutup 

 Pembuktian adanya kecurigaan pada penyakit 
sistemik tertentu dengan melakukan 
pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan 
darah lengkap, mengukur gula darah  faktor 
pembekuan darah dll 

 Syaratnnya : sesuai indikasi 

 Interpretasi hasil pemeriksaan penunjang 
merupakan kompetensi yang perlu dipelajari 
oleh dokter gigi 

 Trampil menangani kedaruratan KG juga perlu 
dimiliki dokter gigi 
 



 

 

      Sekian, 

•   Terima Kasih 

 


