Pengantar

Buku ini disusun sebagai daftar istilah teknis untuk warga negara asing yang
mempelajari perawatan lansia dan bekerja di fasilitas perawatan lansia di Jepang.

Daftar Isi

Pengantar
Cara Menggunakan Buku Ini

Mempelajari istilah teknis sangat penting untuk menguasai keterampilan perawatan
lansia dan belajar perawatan lansia. Anda dapat memeriksa dalam bahasa ibu Anda
arti istilah-istilah yang lazim digunakan dalam berbagai macam ujian keperawatan

Manusia dan Masyarakat

1

lansia dan di fasilitas perawatan lansia. Hal ini akan mempermudah pemahaman

Perawatan Lansia

37

Anda. Selain diawasi oleh pakar di bidang kesejahteraan perawatan lansia, pemilihan

Mekanisme Mental dan Tubuh

73

1197 istilah yang tercantum di dalam buku ini juga dilakukan di bawah supervisi
spesialis bahasa Jepang. Selain itu, buku ini menggunakan ilustrasi dan bagan agar

Lainnya

171

arti istilah lebih mudah dipahami secara visual.
Kami berharap buku ini bukan hanya akan membantu para warga negara asing
yang mempelajari perawatan lansia di Jepang dalam studi dan praktik mereka,
melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi dan bimbingan oleh para
pengajar di sekolah dan orang-orang di lapangan yang mengajarkan perawatan
lansia kepada warga negara asing.
Perlu kami sampaikan bahwa buku ini disusun dengan memanfaatkan Program
Dukungan Belajar Bahasa Jepang untuk Perawatan Lansia, program subsidi dari
Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan.
%DGDQ+XNXP3XEOLN$VRVLDVL3HUDZDW/DQVLD%HUVHUWL¿NDWGL-HSDQJ
Komite Peninjau Buku Teks Perawatan Lansia untuk Warga Negara Asing

Indeks

175

Cara Menggunakan Buku Ini

Daftar Istilah Teknis Kesejahteraan Perawatan Lansia untuk Warga
Negara Asing adalah bahan ajar yang dibutuhkan warga negara asing yang
mempelajari perawatan lansia di Jepang untuk meningkatkan pemahaman
mereka atas istilah teknis yang penting saat mempelajari buku teks bahasa
Jepang, membaca catatan di fasilitas perawatan lansia, dan lain-lain.
Ɣ

Buku ini menyajikan berbagai istilah teknis (kosakata) yang sering
digunakan dalam buku teks belajar perawatan lansia dan di fasilitas
perawatan lansia.

Ɣ

Istilah-istilah tersebut dibagi ke dalam 4 area dan kategori untuk
mempermudah pemahaman kapan suatu istilah digunakan.

Ɣ

Ilustrasi dan bagan disertakan di akhir setiap kategori (kelompok istilah)
sebagaimana perlu, agar arti istilah lebih mudah dipahami secara visual.

Ɣ

Di akhir buku ini, disediakan indeks dalam urutan abjad Jepang (a, i, u, e, o)
dan urutan abjad tiap-tiap bahasa.

Ɣ

Istilah-istilah dalam buku ini dilengkapi dengan fungsi pencarian istilah
(terjemahan) dalam 10 bahasa di situs web dukungan staf perawat lansia
internasional “Nihongo wo Manabou” (https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/) ,
serta telah ditambahkan fungsi audio (audio bahasa Jepang).

Falsafah dan Konsep

IADL( ⇒ Aktivitas Instrumental Kehidupan Seharihari)

outreach , mengulurkan bantuan

aktivitas

Manusia dan Masyarakat
advokasi(⇒ perlindungan hak)

dukungan pengambilan keputusan

bantuan parsial

perawatan informal

2

kesejahteraan

masyarakat simbiosis

ODEDSUR¿W

pelanggaran hak

ADL(⇒ Aktivitas Kehidupan Sehari-hari)

perlindungan hak(⇒ advokasi)

pemberdayaan

kesejahteraan publik

nilai-nilai

bantuan publik

rumah tangga

bantuan timbal balik

hak asasi manusia

stereotip

personalisasi
QOL(⇒ kualitas hidup)
perawatan individu
bantuan bersama

3

4

kapasitas residu

kemandirian

penentuan nasib sendiri

otonom

aktualisasi diri

dukungan kemandirian

swadaya

hak asasi manusia

sumber daya sosial
hubungan saling percaya(⇒ rapport)
hambatan sosial

strength
Aktivitas Instrumental Kehidupan Sehari-hari
( ⇒ IADL)
kualitas hidup(⇒ QOL)
kerahasiaan, kewajiban kerahasiaan

riwayat hidup( ⇒ life history)
etika profesional

5

6

hak untuk hidup
Aktivitas Kehidupan Sehari-hari(⇒ ADL)
bioetika

normalisasi
perawatan diri

bantuan total

bebas hambatan

holistik

kemampuan penilaian

menjaga kerahasiaan
inklusi sosial

standardisasi
martabat
perawatan formal
kesejahteraan masyarakat
kesehatan mental
perawatan komprehensif berbasis komunitas

7

8

kode etik
desain universal

perawatan istirahat (respite care)
siklus kehidupan
keseimbangan kerja-kehidupan

life history ( ⇒ riwayat hidup)

rapport(⇒ hubungan saling percaya)

kepentingan

rehabilitasi

pengguna sebagai pelaku utama

etika

9

10

Kondisi
rumah tangga

keluarga inti

rumah tangga tunggal

depopulasi

masyarakat sangat menua

harapan hidup sehat

urbanisasi

penuaan

karyawan tidak tetap

masyarakat menua

harapan hidup rata-rata

rumah tangga lansia

belajar sepanjang hayat

penurunan angka kelahiran

karyawan tetap

11

12

Sistem
kekerasan

asuransi kesehatan

administrasi

tanggungan sesuai manfaat
manfaat uang(⇒ manfaat tunai)

(lihat hlm. 21)

tanggungan sesuai kemampuan

(lihat hlm. 20)

(lihat hlm. 21)

FRROLQJRႇ

pengabaian perawatan lansia(⇒ neglect)
penyelesaian keluhan

asuransi perawatan lansia

negara, pemerintah pusat
(lihat hlm. 20)

pencegahan perawatan lansia

kontrak

pendapatan disposabel
manfaat tunai(⇒ manfaat uang)
(lihat hlm. 20)

keluarga

manfaat natura
(lihat hlm. 20)
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14

lansia tua

penyedia layanan

tingkat fertilitas total

kantor bisnis

kesehatan masyarakat

pemerintah daerah

pemerintah kota
pengekangan(⇒ SHPEDWDVDQ¿VLN
(lihat hlm. 22)

(lihat hlm. 20)

ditunjuk
bantuan publik
kekerasan terhadap anak
kekerasan terhadap lansia
kesejahteraan sosial
informasi pribadi
perusahaan kesejahteraan sosial
asuransi ketenagakerjaan
asuransi sosial
diskriminasi
jaminan sosial

15

16

renovasi rumah

organisasi

kesejahteraan penyandang disabilitas

tindakan

pendapatan

subjek, orang yang memenuhi syarat

permohonan

daerah, wilayah, masyarakat

pemerintah prefektur
SHPEDWDVDQ¿VLN(⇒ pengekangan)
(lihat hlm. 22)

(lihat hlm. 20)

kewajiban upaya
pemberlakuan

neglect(⇒ pengabaian perawatan lansia)
kebijakan

lansia muda

asuransi pensiun

gotong royong

tertanggung

17

18

Manfaat natura

Ŷ

Manfaat tunai(manfaat uang)

Ŷ

Pemerintah pusat, prefektur, kota

Ŷ

keberatan, keluhan, ketidakpuasan

remunerasi

asuransi

manfaat asuransi

pemerintah
kota

penanggung
pemerintah
prefektur

negara
(pemerintah
pusat)

premi asuransi

swasta

pengajuan, permintaan

asuransi kompensasi kecelakaan kerja
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Ŷ

Tanggungan sesuai manfaat

Banyak manfaat

Ŷ

Ŷ

Banyak tanggungan

Sedikit manfaat Sedikit tanggungan

-HQLVSHPEDWDVDQ¿VLN SHQJHNDQJDQ
① Mengikat tubuh, tangan, dan kaki

② Memagari tempat tidur sehingga

sehingga pengguna tidak bisa bergerak.

pengguna tidak bisa turun sendiri.

③ Mengunci kamar dan mengurung

④ Memasang sabuk penahan sehingga

Tanggungan sesuai kemampuan

Penghasilan tinggi

Banyak tanggungan

Penghasilan rendah

Sedikit tanggungan

pengguna di dalamnya.

pengguna tidak bisa bangkit.

⑤ Meminumkan obat psikotropika
dengan dosis berlebihan.
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Layanan
relawan

layanan berbasis rumah

perawatan lansia berbasis rumah

pengguna

Ŷ

Layanan perawatan lansia

① Layanan kunjungan

layanan berbasis rumah
Kunjungan

layanan fasilitas

layanan ambulatori

Home help service,
dll.

Rumah

② Layanan ambulatori

(lihat hlm. 24)

Rawat jalan

fasilitas ambulatori
Rumah

Day service , dll.

③ Layanan inap

layanan inap
(lihat hlm. 24)

fasilitas inap
Panti wreda perawatan khusus, dll.

layanan kunjungan
(lihat hlm. 24)
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ICF (,QWHUQDWLRQDO&ODVVL¿FDWLRQRI)XQFWLRQLQJ'LVDELOLW\DQG+HDOWK /
.ODVL¿NDVL,QWHUQDVLRQDOWHQWDQJ)XQJVL'LVDELOLWDVGDQ.HVHKDWDQ
struktur tubuh
(lihat hlm. 27)

aktivitas

fungsi hidup

pembatasan aktivitas

interaksi

faktor lingkungan

faktor penghambat

gangguan fungsi

faktor pendorong

kondisi kesehatan

faktor latar belakang

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

faktor individu
(lihat hlm. 27)

partisipasi
(lihat hlm. 27)

pembatasan partisipasi

IXQJVLPHQWDOGDQ¿VLN
(lihat hlm. 27)
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26

Ŷ

Alat Bantu

ICF (,QWHUQDWLRQDO&ODVVL¿FDWLRQRI)XQFWLRQLQJ'LVDELOLW\DQG+HDOWK.ODVL¿NDVL,QWHUQDVLRQDOWHQWDQJ)XQJVL'LVDELOLWDVGDQ.HVHKDWDQ
Kondisi kesehatan
Penyakit, disabilitas, dll.

alat pemindah
)XQJVLPHQWDOGDQ¿VLNVWUXNWXUWXEXK
Badan lumpuh, penurunan kekuatan
otot, jari tidak lengkap, dll.

Aktivitas
ADL, IADL

Partisipasi

(lihat hlm. 32)

Peran di tempat kerja, peran

perangkat gantung alat pemindah

di tengah masyarakat, dll.

kasur udara
Faktor lingkungan

Faktor individu

Lingkungan tempat tinggal, keluarga, sumber daya lokal

Jenis kelamin, usia, kepribadian, nilai-nilai

batang pegangan

bak mandi sederhana

ranjang pasien

kursi roda
(lihat hlm. 31)

aksesori kursi roda

toilet duduk
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alat bantu mandiri

alat pencegah luka baring

unit pengolah ekskresi otomatis

alat bantu mandi

komponen pengganti pada unit pengolah ekskresi

detektor lansia dengan demensia yang berkeliaran

otomatis

bidang miring (ramp)

peralatan bantu

alat pengubah posisi

alat bantu

susuran

alat bantu jalan

(lihat hlm. 31)

(lihat hlm. 32)

kursi roda listrik

tongkat bantu jalan

ranjang khusus

alat prostetik

aksesori ranjang khusus

29

30

Ŷ

Alat bantu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari asuransi perawatan lansia

Ɣ Alat bantu jalan

Ɣ Alat pemindah (tidak termasuk perangkat gantung)

Ɣ Tongkat bantu jalan

Ɣ Detektor lansia dengan demensia yang berkeliaran

Penyewaan alat bantu
Ɣ Kursi roda
pegangan
sandaran punggung

rem bantuan

sandaran lengan
roda (roda penggerak)
pelek tangan

dudukan

rem parkir
sandaran paha

Ɣ Perangkat pengolah ekskresi otomatis (unit utama)

sandaran kaki

tuas angkat
roda kastor

Ɣ Aksesori kursi roda

Penjualan alat bantu khusus

Ɣ Ranjang khusus
Ɣ Toilet duduk

Ɣ Bak mandi sederhana

Ɣ Komponen pengganti pada unit pengolah ekskresi otomatis Ɣ Perangkat gantung alat pemindah
Ɣ Alat bantu mandi

Ɣ Aksesori ranjang khusus

Ɣ Alat pencegah luka baring

Ɣ Alat pengubah posisi

Ɣ Susuran

Ɣ Bidang miring (ramp)

31

32

Kerja Sama dengan Berbagai Profesi Lain
kerja sama

dokter

tim perawatan

ahli gizi

terapis wicara (⇒ ST)

ST(⇒ terapis wicara)
terapis okupasi (⇒ OT)

OT (⇒ terapis okupasi)

SHUDZDWODQVLDEHUVHUWL¿NDW

dokter gigi

ahli kebersihan gigi

staf perawat lansia
PT(⇒ WHUDSLV¿VLN
perawat
SHNHUMDVRVLDOEHUVHUWL¿NDW
ahli gizi terdaftar
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Manajemen Risiko
pekerja sosial psikiatri

kolaborasi

multidisipliner,

kerja

sama

dengan

keamanan

berbagai profesi lain(⇒ perawatan tim)
alarm kebakaran
perawatan tim (⇒ kolaborasi multidisipliner, kerja
sama dengan berbagai profesi lain)

kelelahan ekstrem

perawat kesehatan masyarakat

bencana

jalur evakuasi
WHUDSLV¿VLN(⇒ PT)
nyaris kecelakaan
kolaborasi
pencegahan

risiko

manajemen risiko
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