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Gangguan Stress Pasca Trauma  
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku. 
 
Gangguan Stress Pasca Trauma / Post-Traumatic Stress Disorders (PTSD). Ketika mengalami tekanan 
mental atau syok mendalam, terutama dalam situasi yang mengancam jiwa, penderita dapat 
mengalami respon seperti nyeri dan ketakutan. Kadang respon ini sangat kuat dan bertahan lama, 
dan kemudian berkembang menjadi Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD). 
 

Apa itu Gangguan Stress Pasca Trauma? 

PTSD adalah respon emosi mendalam setelah trauma parah. Penderita akan selalu mengingat 
kembali kenyerian dan memori tersebut dalam benaknya. Pengalaman berulang ini akan muncul 
dalam mimpi buruk, kilas balik atau memori tak terkendali, dan kadang hal-hal eksternal juga dapat 
memprovokasi rasa sedih dan nyeri yang dirasakan penderita saat mengalami trauma.  
 

Perilaku dan respon emosi pasca trauma  

1. Hindari 
Penderita mencoba menghindari situasi dan hal-hal yang memicu rasa takut atau sedih, atau 
menghindari berpikir tentang apapun mengenai kejadian yang membuat syok tersebut.  
2. Kecemasan 
Penderita umumnya mengalami ketakutan dan kecemasan dalam jangka waktu panjang. Mereka 
merasa tegang sepanjang hari, rentan terhadap insomnia, perhatian mudah teralih, mudah lupa dan 
cepat marah. 
3. Perubahan nilai hidup 
Penderita PTSD akan kehilangan rasa aman dan berpikir dunia luar bersifat bahaya. Mereka lebih 
pesimis, introvert dan tidak terlalu tertarik dengan apa yang sebelumnya dianggap berharga. 
4. Perasaan negatif 
Penderita PTSD seringkali merasa hampa dan seakan mati suri. Beberapa orang merasa bersalah atas 
apa yang terjadi atau mengapa mereka bertahan hidup. Beberapa akan merasa marah akibat tragedi 
yang terjadi pada korban. Mereka juga merasa frustrasi pada saat yang sama. 
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Perawatan umum 

1. Jangan mengubur emosi. Coba ekspresikan perasaan Anda kepada keluarga atau teman. 
2. Jangan berharap bahwa memori tersebut akan segera menghilang. Bersabar dan biarkah waktu 

melarutkan perasaan Anda. 
3. Jangan mengandalkan obat-obatan, alkohol atau merokok untuk lari dari kenyataan. Hal ini 

hanya akan semakin membebani diri, dan menambah satu masalah lagi yang perlu dipecahkan. 
4. Beranikan diri untuk bicara tentang insiden tersebut, raih kesempatan dan hadapi pengalaman 

tersebut saat menceritakannya kembali. 
5. Hargai diri sendiri, beri diri waktu yang cukup untuk istirahat, tidur dan berpikir, dan tinggalkah 

bersama keluarga dan teman sedapat mungkin. 
6. Beri tahu keluarga, teman, rekan kerja dan staf medis tentang apa yang Anda butuhkan. 
7. Mengemudi dengan hati-hati dan jaga diri Anda di rumah. Orang yang mengalami cedera parah 

lebih berkemungkinan besar untuk mengalami kecelakaan. 
 

Kapan perlu mencari bantuan profesional? 

 Jika Anda tidak dapat mengatasi emosi dan perasaan yang kuat. 
 Jika emosi Anda tidak terkendali untuk jangka waktu lama, atau jika Anda terus merasa 

kebingungan atau mengalami tekanan mental. 
 Jika Anda sering merasa hampa, dan menyibukkan diri untuk menghindari perasaan ini. 
 Jika Anda terus mengalami mimpi buruk dan kurang tidur. 
 Jika pekerjaan atau hubungan Anda terpengaruhi dan muncul masalah. 
 Jika Anda mengalami kecelakaan akibat kelumpuhan mental, atau perlu merokok, minum 

minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan terlarang untuk menghindari stress. 

Bantuan apa yang akan Anda dapatkan? 

Karena penderita PTSD sering kali terjebak dalam depresi ekstrim, mungkin tampaknya sulit meminta 
bantuan. Tapi selama Anda memberanikan diri dan mengambil langkah pertama, Anda akan 
mendapatkan saran profesional untuk membantu memecahkan masalah. Kami akan menyediakan 
konseling berikut: 
1. Memberi penjelasan terperinci tentang mengapa serangan di masa lalu berujung pada masalah 

yang kini ada. 
2. Membantu Anda melihat pikiran, perasaan dan perilaku apa yang akan menghambat pemulihan, 

dan apa yang dapat memperbaiki masalah. 
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3. Menyarankan cara spesifik dan praktis untuk membantu Anda menghadapi masalah individual 
dan terpisah. 

 

Di mana saya dapat mencari bantuan profesional? 

Jika belum melakukan konseling profesional, Anda dapat minta saran kepada dokter keluarga atau 
dokter konsul, cari perawatan medis yang tepat, atau rujukan untuk konseling profesional. 
 
Ingat untuk mencari konseling yang tepat, dan Anda akan dapat memecahkan masalah secara 
efektif. 
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