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International Seminar Caring for Palliative Needs: Current Approaches for Psycho-oncology
Peran Psikologi menjadi semakin signifikan seiring pergeseran paradigma global agenda pembangunan dunia pasca 2015
Sustainable Development Goals (SDGs), dari semata-mata pertumbuhan ekonomi menjadi jaminan atas kehidupan yang
sehat dan kesejahteraan bagi semua kelompok. Kajian dalam Psikologi yang membahas mengenai keterkaitan antara
kondisi fisik, mental, dan sosial dinamai Psikologi Kesehatan. Secara lebih spesifik, Psikologi Kesehatan memelajari
pengaruh dari proses psikologis terhadap upaya individu agar tetap sehat, alasannya menderita sakit, dan responsnya saat
sakit serta cara melakukan intervensi agar individu tetap sehat dan mampu mengatasi penyakitnya. Salah satu pokok kajian
dari Psikologi Kesehatan adalah perawatan paliatif. Perawatan paliatif merupakan perawatan yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien yang memiliki penyakit yang mengancam jiwa, seperti kanker. Kanker dan
perawatannya biasanya akan menyebabkan efek samping, sehingga meringankan gejala pasien dan efek samping dari gejala
atau dari pengobatan merupakan bagian penting dari perawatan kanker. Usaha tersebut disebut sebagai manajemen gejala,
perawatan suportif, atau perawatan paliatif. Perawatan paliatif berfokus untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas
hidup, dan mendukung pasien, dan keluarga mereka. Perawatan paliatif biasanya diberikan oleh spesialis perawatan paliatif,
yaitu praktisi kesehatan yang mendapatkan pelatihan dan/atau sertifikasi dalam perawatan paliatif. Mereka memberikan
perawatan yang holistik kepada pasien dan keluarga atau caregiver yang berfokus pada isu fisik, emosional, sosial, dan
spiritual yang mungkin dihadapi pasien kanker dan keluarga selama menderita dan menjalani pengobatan penyakit kanker.
Biasanya, spesialis perawatan paliatif merupakan kelompok kerja yang terdiri dari praktisi dari berbagai multidisipliner,
misalnya dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, pemuka agama, psikolog, atau pekerja sosial. Tim perawatan paliatif akan
bekerja sama dengan tim perawatan onkologi pasien untuk mengelola perawatan pasien dan menjaga kualitas hidup terbaik
pasien. Berdasarkan hal tersebut maka Jurusan Psikologi bermaksud mengadakan seminar publik internasional yang
berjudul Caring for Palliative Needs: Current Approaches for Psycho-oncology sebagai bagian dari rangkaian Program 3 in
1 Universitas Brawijaya yang dilaksanakan di Jurusan Psikologi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018
bertempat di Auditorium Nuswantara Lantai 7 Gedung B FISIP UB. (Psikologi Fisip UB)
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