
BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dunia pengobatan saat ini semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi,

dimana semakin banyak dibuat alat-alat yang dapat meningkatkan pelayanan

dibidang kesehatan. Namun semakin modern alat yang dibuat maka biaya

pengobatan akan semakin tinggi, sehingga tidak semua orang dapat menikmati

pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Maka banyak yang mencari cara

pengobatan altematif dengan biaya yang relatif murah. Salah satu cara

pengobatan altematif adatah dengan akupunktur.

Akupunktur merupakan card pengobatan altematif sederhana dan

menggunakan alat yang sederhana pula yaitu dengan jarum, dan ditakukan oleh

seorang ahli akupunktur. sehingga biaya yang diperlukan menjadi lebih murah

(Sim Kie Jie,1997)

Beberapa penyakit dan masalah kesehatan dapat diatasi dengan akupunktur.

Diantaranya adalah kelainan syaraf di muka yaitu Bell's Palsy atau paralysis

Bell. Frekuensi penderita bell's palsy adalah sekitar 2% dari populasi di dunia.

Atau sekitar 1 dari 5000 orang. (Barry M Schaitkin, MD, FACS., www.

bellspalsy. ws/ centers. htm). Sekitar 50% dari pasien Bell's palsy akan sembuh

sempurna dalam waktu yang cukup lama. Pasien penderita Bell's Palsy yang

kesembuhannya dibantu dengan akupunktur cukup banyak bahkan pada

beberapa pasien dapat sembuh hingga t00%.

Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetengahkan bagaimana peranan

akupunktur pada Bell's Palsy.

http://www.maranatha.edu


2

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimana peranan akupunktur pada penanganan Bell's Palsy.

1.3 MAKSUD DAN TU.JUAN

Maksud dari penulisan adalah memberikan infonnasi kepada pembaca

tentang peranan akupunktur pada Bell's Palsy.

Tujuan penulisan adalah agar pembaca mengetahui peranan akupunktur

pada Bell's Palsy.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun hasil dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk menambah

pengetahuan pembaca tentang peranan akupunktur pada Belt's Palsy. Sehingga

pembaca dapat memiliki earn pengobatan altematifterhadap Bell's Palsy.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Akupunktur berperan dalam penanganan Bell's Palsy dengan biaya yang

dapat terjangkau oleh masyarakat.
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1.6 METODE PENEL[T(AN

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan obeservasi data rekam

medis pasien Bell's Palsy yang berobat ke ktinik akupunktur Darma Bakti, jalan

Rajawali Timur 28 I Bandung peri ode Januari 2003- Mei 2004.

1.7 LOKASI DAN W AKTU

Lokasi : Klinik Darma Bakti, jalan Rajawali Timur 281 ,Bandung

Waktu : Februari - Oesember 2004
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