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OKUPASITERAPI
Okupasiterapi adalah pelayanan kesehatan kepada pasien
yang mengalami ganguan fisik dan atau mental dengan
menggunakan aktifitas bermakna untuk meningkatkan
kemandirian individu pada area aktifitas kehidupan seharihari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan.

dr. Sari Dewi Saraswati, Sp.RM
website: http://bit.ly/saridewi

Rehabilitasi Medik adalah pelayanan
kesehatan terhadap gangguan fisik dan
fungsional yang diakibatkan oleh
keadaan atau kondisi sakit, penyakit
atau cedera melalui panduan intervensi
medik, keterapian fisik dan atau
rehabilitatif untuk mencapai
kemampuan fungsi yang optimal.

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi
Medik RSUD Cibabat meliputi
Okupasiterapi, Terapi Wicara, dan
Fisioterapi.

Kondisi yang membutuhkan okupasiterapi:
 Ganguan Pemusatan Perhatian
 Ganguan Belajar
 Disgrafia, Disleksia, Diskalkulia
 Disfungsi Sensori Integrasi
 Dispraksia
 Cerebal Palsy
 Autisme Spectrum Disorder
 Retardasi Mental / Down Syndrome
 Rehabilitasi Tangan
 Stroke
 Ganguan Motoric Halus
 Defisitkognitif
 Rehabilitasi Ganguan Jiwa atau Psikososial

TERAPI WICARA
Terapi Wicara adalah pelayanan kesehatan profesional
berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang
perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan
kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan
kemampuan berbahasa, wicara, suara, irama kelancaran dan
masalah menelan yang diakibatkan oleh adanya gangguangangguan yang berhubungan dengan anatomis psikologis dan
sosiologis.
Kondisi yang membutuhkan terapi wicara:
 Stroke
 Tuna Rungu
 Telat Bicara












Kesulitan Menelan
Bicara Cepat
Suara Kurang Nyaring
Ganguan Artikulasi
Ceerebal Palsy
Autisme Spectrum Disorder
Retardasi Mental
Gagap, Latah
Bell Palsy / Mulut Mencong
Celah Bibir / Celah Langit

FISIOTERAPI
Fisioterapi adalah pelayanan bagi penderita CTS (Carpal
Tunnel Syndrome), LBP (Low Back Pain), dan Stroke.
CTS (Carpal Tunnel Syndrome)
Suatu keadaan nyeri yang terjadi pada pergelangan tangan
yang diakibatkan oleh terjepitnya tendon / ligament yang
masuk pada lorong saraf yang berada di pergelangan tangan.
Nyeri berupa rasa kesemutan, rasa baal, pegal, kebas dan
sulit untuk menggemgam tangan atau menggerakan tangan.
LBP (Low Back Pain)
Nyeri yang dirasakan daerah punggung bawah dapat
merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau
keduanya. Nyeri ini dirasa di antara sudut iga terbawah
sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau
lumbo sacral dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke
arah tungkai dan kaki.
STROKE
Serangan otak yang datang secara tiba-tiba akibat dari
gangguan aliran darah karena penyumbatan atau pecahnya
pembuluh darah di otak yang menyebabkan gangguan untuk
beraktifitas sehari-hari seperti gangguan mengontrol gerakan,
keseimbangan, berjalan sensori motoric, memori dan
berbicara.

