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ABSTRACT

Sleep is a periodic state of rest for the body which is absolutely essential for its efficient functioning. Sleep
pattern is different in the elderly compared to younger patients. Sleep requirements diminish with ageing. From
nine hours sleep per night at the age of 12 the average sleep needs decrease to eight hours at the age of 20,
seven hours at 40, six and half hours at 60 and six hours at 80. There are sleep pattern changes in the elderly
causing them to complain of sleep discomfort. A large proportion of older people  are at risk dor disturbances
of sleep that may caused by many factors such as retirement, changes in social patterns, increased use of
medications, concurrent diseases and changes in circadian rhythms. Evaluation of sleep disorders begins with
careful clinical evaluation. Emphasis was given to non-specific intervention to induce sleep in elderly patients.
Drug therapy starting with small effective doses is recommended to prevent drug cumulative effects on the
elderly. Counseling is important to promote sleep hygiene exercise, which eventually decreases the use of drug
therapy. For short term insomnia, elderly patients are given Trazolam 0.125-0.25 mg, while for long term
patients are given small dose neuroleptics such as Chlorpromazine, Levomepromazine, and Tioridazine. Elderly
patients with insomnia and depression may be given Tricyclic antidepressants, SSRI, and MAOI.
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ABSTRAK

Terdapat perbedaan pola tidur pada usia lanjut dibandingkan dengan usia muda. Kebutuhan tidur akan
berkurang dengan semakin berlanjutnya usia seseorang. Pada usia 12 tahun kebutuhan untuk tidur adalah sembilan
jam, berkurang menjadi delapan jam pada usia 20 tahun, tujuh jam pada usia 40 tahun, enam setengah jam pada
usia 60 tahun, dan enam jam pada usia 80 tahun. Sebagian besar kelompok usia lanjut mempunya risiko mengalami
gangguan pola tidur sebagai akibat pensiun, perubahan lingkungan sosial, penggunaan oabat-obatan yang
meningkat, penyakit-penyakit dan perubahan irama sirkadian. Penatalaksanaan komprehensif usia lanjut dengan
insomnia terutama ditekankan pada intervensi non-spesifik untuk induksi tidur pada usia lanjut. Konseling
sangat penting untuk promosi latihan higiene tidur. Dianjurkan pemberian terapi obat dengan dosis kecil yang
efektif. Untuk insomnia jangka pendek pada usia lanjut diberikan Trazolam 0,125-0,25 mg, sedangkan untuk
insomnia jangka panjang diberikan neuroleptika dosis kecil seperti Chlorpromazin, Levomepromazin, dan
Tioridazin. Pasien usia lanjut dengan insomnia dan depresi dapat diberikan antidepresan Trisiklik, SSRI, dan
MAOI.

Kata kunci : Usia lanjut, gangguan pola tidur, insomnia, penatalaksaan

PENDAHULUAN

Dunia sedang mengalami revolusi demografik,
yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk
berusia lanjut. Usia lanjut adalah usia 60 tahun ke
atas sesuai dengan definisi World Health

Organization yang terdiri dari (1) usia lanjut
(elderly) 60-74 tahun, (2) usia tua (old) 75-90
tahun, dan (3) usia sangat lanjut (very old) di atas
90 tahun.(1)  Pada saat ini penduduk yang berusia
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60   tahun atau lebih merupakan sepersepuluh dari
total penduduk, pada tahun 2050 menjadi seperlima,
dan tahun pada tahun 2150 menjadi sepertiganya.
Lebih dari separuhnya tinggal di negara
berkembang. Di Indonesia pada tahun 1999,
proporsi penduduk berusia 60-64 tahun besarnya
2,9 %, kelompok berusia 65-69 tahun sebesar 2,3%,
kelompok berusia 70-74 tahun 1,4%, dan penduduk
berusia 75 tahun atau lebih besarnya 1,4%. 5-69
tahun. (2) Umur harapan hidup penduduk Indonesia
pada tahun 2000 adalah 68,23 tahun, yang di atas
70 tahun adalah Jakarta 74 tahun, Jawa Tengah 72
tahun, Sumatera Selatan 71 tahun dan Sumatera
Utara 70 tahun.

Lebih dari 80% penduduk usia lanjut menderita
penyakit fisik yang mengganggu fungsi mandirinya.
Sejumlah 30% pasien yang menderita sakit fisik
tersebut menderita kondisi komorbid psikiatrik,
terutama depresi dan anxietas. Sebagian besar usia
lanjut yang menderita penyakit fisik dan gangguan
mental tersebut menderita gangguan tidur.(3)

Dengan bertambahnya usia terdapat penurunan
dari periode tidur. Kelompok usia lanjut cenderung
lebih mudah bangun dari tidurnya. Kebutuhan tidur
akan berkurang dengan berlanjutnya usia. Pada usia
12 tahun kebutuhan untuk tidur adalah sembilan
jam, berkurang menjadi delapan jam pada usia 20
tahun, tujuh jam pada usia 40 tahun, enam setengah
jam pada usia 60 tahun, dan enam jam pada usia
80 tahun.(4)

Gangguan pola tidur pada kelompok usia lanjut
cukup tinggi. Pada usia  ³65 tahun, mereka yang
tinggal di rumah setengahnya diperkirakan
mengalami gangguan tidur dan dua pertiga dari
mereka yang tinggal di tempat perawatan usia lanjut
juga megnalami gangguan pola tidur.(5) Pada usia
lanjut tersebut tentunya ingin tidur enak dan nyaman
setiap hari, yang merupakan indikator kebahagiaan
dan derajat kualitas hidup. Sedangkan insomnia dan
gangguan tidur yang lain dapat dianggap sebagai
bentuk paling ringan dari gangguan mental.

Penelitian mengenai insomnia yang khusus
untuk usia lanjut belum pernah dilakukan di
Indonesia. Salain meneliti 195 responden pasien
dewasa di puskesmas Tambora, Jakarta Barat, dan
mendapatkan  131 (67,2%) pasien menderita gejala
gangguan mental emosional. Ternyata gejala

insomnia merupakan urutan kedua setelah gejala
gugup, tegang atau “banyak pikiran”.(6)

DepartemeKesehatan RI tahun 1999 telah
menerbitkan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan
Jiwa Usia Lanjut (Psikogeriatrik) di Puskesmas,
tetapi masih diperlukan pedoman yang lebih lengkap
dan rinci, khususnya mengenai gangguan tidur,
sehingga diharapkan pelayanan kesehatan jiwa
terhadap usia lanjut akan lebih memuaskan.(7)

DEFINISI

Pola tidur adalah model, bentuk atau corak
tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap dan
meliputi (1) jadwal jatuh (masuk) tidur dan bangun,
(2) irama tidur, (3) frekuensi tidur dalam sehari,
(4) empertahankan kondisi tidur, dan (5) kepuasan
tidur

Tidur adalah kondisi organisme yang sedang
istirahat secara reguler, berulang dan reversibel
dalam keadaan mana ambang rangsang terhadap
rangsangan dari luar lebih tinggi jika dibandingkan
dengan keadaan jaga.

Diagnostic And Statictical Manual of Mental
Disorders edisi ke empat (DSM-IV)(8)

mengklasifikasikan gangguan tidur berdasarkan
kriteria diagnostik klinik dan perkiraan etiologi. Tiga
kategori utama gangguan tidur dalam DSM-IV
adalah gangguan tidur primer, gangguan tidur yang
berhubungan dengan gangguan tidur mental lain,
dan gangguan tidur lain, khususnya gangguan tidur
akibat kondisi medis umum atau yang disebabkan
oleh zat.

Gangguan tidur primer terdiri atas dissomnia
dan parasomnia. Dissomnia adalah suatu kelompok
gangguan tidur yang heterogen termasuk : (i)
insomnia primer, (ii) hipersomnia primer, (iii)
narkolepsi, (iv) gangguan tidur yang berhubungan
dengan pernafasan, dan (v) gangguan tidur irama
sirkadian. Parasomnia adalah suatu kelompok
gangguan tidur termasuk : (i) angguan mimpi
menakutkan (nightmare disorder), (ii) gangguan
teror tidur, dan (iii) gangguan tidur berjalan.

Dari gangguan tidur primer tersebut, yang
berkaitan dengan usia lanjut adalah insomnia dan
hipersomnia primer. Kriteria diagnostik untuk
insomnia primer adalah kesulitan untuk memulai
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atau mempertahankan tidur, atau tidur yang tidak
menyegarkan, selama sekurangnya satu bulan.
Gangguan tidur yang disertai keletihan pada siang
hari menyebabkan penderitaan yang bermakna
secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial,
pekerjaan, atau fungsi penting lain.

Kriteria diagnostik untuk hipersomnia primer
adalah mengantuk berlebihan di siang hari selama
sekurangnya satu bulan seperti yang ditunjukkan
oleh episode tidur yang memanjang atau episode
tidur siang hari yang terjadi hampir setiap hari.
Mengantuk berlebihan di siang hari menyebabkan
penderitaan yang bermakna secara klinis atau
gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau
fungsi penting lain.

Kriteria diagnostik untuk insomnia dan
hipersomnia yang berhubungan dengan gangguan
Aksis I, Aksis II atau Aksis III pada dasarnya sama
dengan gangguan tidur primer.(8)

POLA TIDUR FISIOLOGIK KARENA
PROSES MENUA

Fisiologi tidur dapat diterapkan melalui
gambaran aktivitas sel-sel otak selama tidur, dan
dapat direkam dengan elektroensefalograf (EEG).
Untuk merekam otak orang yang sedang tidur,
digunakan poligrafi EEG. Dengan cara ini kita dapat
merekam stadium tidur adalah sebagai berikut: (9)

1. Stadium jaga (wake)
EEG   : Pada keadaan rileks dan mata tertutup,
gambaran didominasi oleh gelombang alfa.
Tidak ditemukan adanya kumparan tidur dan
kompleks K.
Elektrookuloagraf (EOG) : Gerakan mata
berkurang, kadang-kadang terdapat artefak
yang disebabkan oleh gerakan kelopak mata
Elektromiograf (EMG) : Kadang-kadang tonus
otot meninggi

Gambar 1. Struktur tidur pada usia lanjut dibandingkan dengan anak dan dewasa muda.(9)
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2. Stadium I
EEG : Terdiri dari gelombang campuran alfa,
beta dan kadang-kadang teta. Tidak terdapat
kumparan tidur, kompleks K atau gelombang
delta
EOG : Tidak terlihat aktivitas bola mata yang
cepat
EMG : Tonus otot menurun dibandingkan
dengan stadium W.

3. Stadium II
EEG : Terdiri atas gelombang campuran alfa,
teta dan delta. Terlihat adanya kumparan tidur
dan kompleks K.
EOG : Tidak terdapat aktivitas bola mata yang
cepat.
EMG : Kadang-kadang terlihat peningkatan
tonus otot secara tiba-tiba, menunjukkan
bahwa otot-otot tonik belum seluruhnya dalam
keadaan rileks.

4. Stadium III
EEG : Persentase gelombang delta antara  20-
50 %. Tampak kumparan tidur.
EOG : Tidak tampak aktivitas bola mata yang
cepat.
EMG : Gambaran tonus otot yang jelas dari
Stadium II.

5. Stadium IV
EEG : Persentase gelombang delta mencapai
lebih dari 50%. Tampak kumparan tidur.
EOG : Tidak tampak aktivitas bola mata yang
cepat
EMG : Tonus otot menurun dari pada stadium
sebelumnya.

6. Stadium REM (Rapid Eye Movement)

EEG : Terlihat  gelombang campuran alfa, beta
dan teta. Tidak tampak gelombang delta,
kumparan tidur dan kompleks K.
EOG : Terlihat gambaran REM yang lebar
EMG : Tonus otot sangat rendah. Frekuensi
nadi tinggi dan ereksi.
Stadium I dan II disebut sebagai tidur ringan,

sedangkan Stadium III dan IV sebagai tidur dalam.
Stadium I, II, III dan IV disebut Stadium non REM
(NREM).

Stadium REM dikatakan sebagai tidur ringan,
sehingga stadium ini juga disebut sebagai
paradoxical sleep. Pada stadium REM, individu
mengalami peristiwa mimpi dengan intensitas tinggi
sehingga panca indera ikut terangsang.

Terdapat perubahan tidur secara subjektif dan
objektif pada usia lanjut. Survei epidemiologik
menunjukkan bahwa pada usia lanjut yang tinggal
di rumah atau panti werda menunjukkan bahwa 15-
75 persen dari mereka tidak puas dalam lamanya
dan kualitas tidur malam. Pada usia lanjut wanita
sehat secara subjektif lebih merasakan kesulitan
tidur dari pada pria. Perubahan pola tidur pada usia
lanjut dapat dilihat pada Tabel 1.(9)

Yang paling mencolok pada karakteristik tidur
pada usia lanjut ialah konfirmasi poligrafik pada
upaya setelah dimulai tidur. Perubahan dalam
struktur tidur pada usia lanjut dapat dilihat pada
Tabel 2. (9)

Struktur tidur pada usia lanjut berubah dengan
meningkatnya stadium I sehingga terjadi
fragmentasi atau disrupsi dari struktur tidur.
Berkurangnya tidur mempunyai dampak pada
pemulihan fungsi tidur. Gangguan tidur ini dapat

Tabel 1. Perubahan pola tidur pada usia lanjut

Pola tidur Laporan subjektif Pantauan objektif

Lamanya di tempat tidur Meningkat Meningkat
Total waktu tidur Menurun Bervariasi

(Umumnya menurun)
Ancang-ancang tidur Meningkat Bervariasi
(Sleep latency) (Umumnya menurun)
Terjaga setelah dimulai tidur Meningkat Meningkat
Tidur singkat pada siang hari Meningkat Meningkat
(Daytime naps)
Efisiensi tidur Menurun Menurun
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diakibatkan oleh penyakit-penyakit sistematik yang
jelas (misalnya gagal  jantung  kongestif), sedangkan
yang lain tanpa adanya penyebab. Deprivasi tidur
pada usia lanjut berkaitan dengan keletihan,
iritabilitas, fungsi kognitif yang terganggu,
koordinasi yang kurang dan halusinasi. Terdapat
peningkatan jaga dan penurunan stadium IV, serta
berkurangnya jumlah absolut tidur REM. Tidur
REM terjadi lebih awal dan lebih lama dalam
durasinya. Berkurangnya tidur REM berhubungan
dengan sindrom otak organik dan aliran darah otak.

Struktur tidur lebih terfragmentasi pada
demensia Alzheimer. Pada demensia terjadi
berkurangnya jumlah waktu tidur, stadium IV, tidur
REM dan kecepatan gerakan mata.

BERBAGAI GANGGUAN TIDUR PADA
USIA LANJUT

Akibat penting dari penelitian dinamik untuk
tidur adalah diskripsi yang lebih sistematik dari
gangguan tidur. Klasifikasi oleh Association of
Sleep Disorder Centers pada tahun 1999 dianggap
komprehensif dan bermanfaat secara praktis.

Gangguan tidur yang berat pada usia lanjut
dibagi menjadi :
1. Gangguan memulai dan mempertahankan tidur

(disorders of initiating and maintaining sleep
= DIMS)

2. Gangguan mengantuk berlebihan (disorders of
excessive somnolence = DOES)

3. Gangguan siklus tidur – jaga (disorders of the
sleep – wake cycle)

4. Perilaku tidur abnormal (abnormal sleep
behaviour, parasomnias)

Gangguan memulai dan mempertahankan tidur
atau  insomnia  berkaitan  dengan  gangguan klinik
sebagai berikut :
1. Apnea tidur, terutama apnea tidur sentral
2. Mioklonus yang berhubungan dengan tidur

berjalan, gerakan mendadak pada tingkat yang
berulang, stereotipik, unilateral atau bilateral,
keluhan berupa “tungkai gelisah” (restless leg),
tungkai kaku waktu malam, neuropatia atau
miopatia dan defisiensi asam folat dan besi.

3. Berbagai konflik emosional dan stress
merupakan penyebab psikofisiologik dari
insomnia.

4. Gangguan psikiatrik berat terutama depresi
seringkali menimbulkan bangun terlalu pagi
dan dapat bermanifestasi sebagai insomnia dan
hipersomnia. Depresi endogen berkaitan
dengan onset dini dari tidur REM dan dapat
diperbaiki secara dramatis dengan obat
antidepresan.

5. Keluhan penyakit-penyakit organik, misalnya
nyeri karena arthritis, penyakit keganasan,
nocturia, penyakit hati atau ginjal dan sesak
napas dapat mengakibatkan bangun berulang
pada tidur malam.

6. Sindrom otak organik yang kronik seringkali
menimbulkan insomnia. Penyakit Parkinson
terganggu tidurnya 2-3 jam. Pasien Alzheimer
sering terbangun tengah malam dan dapat
menimbulkan eksitasi paradoksikal.

7. Zat seperti alkhohol dan obat kortikosteroid,
teofilin dan beta-blockers dapat menginterupsi
tidur. Pengobatan dengan stimulansia dan
gejala lepas zat hipnotika dan sedativa perlu
diperhatikan untuk gangguan tidur.

Tabel 2. Perubahan dalam struktur tidur pada usia lanjut

Fase tidur Hasil polisomnografik

Non-rapid eye movement (N REM)
     Stadium I Meningkat
     Stadium II Bervariasi (umumnya menurun)
     Stadium III Menurun
     Stadium IV Menurun
Rapid-eye movement (REM)
     Kualitas Menurun
     Distribusi Onset lebih awal cenderung ke arah periode durasi

yang sama (bukan perpanjangan yang proporsif)
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Gangguan mengantuk berlebihan ditandai
dengan mengantuk patologis yang diselingi dengan
kegiatan selama jaga. Beratnya mengantuk,
onsetnya yang tidak sesuai dengan waktu dan
gangguan pada kegiatan merupakan penilaian klinik
yang penting. Apnea obstruktif dan mioklonus pada
waktu malam dapat menimbulkan
hipersomnolensia. Efek obat, terutama efek sisa obat
hipnotika merupakan penyebab yang sering untuk
hipersomnolensia. Obat-obat lain yang
mengakibatkan tidur berlebihan adalah anthistamin,
obat psikotropika, metildopa dan antidepresan jenis
trisikliik. Demikian pula kondisi-kondisi seperti
post-infeksi, keletihan dan sindrom otak kronik.

Gangguan siklus tidur – jaga memendek dengan
makin bertambahnya usia. Bangun lebih pagi dan
cepat mengantuk pada malam hari merupakan hal
yang wajar bagi usia lanjut. Pasien depresi mengeluh
tidurnya kurang pulas dan mudah sekali terbangun
oleh adanya perubahan suhu pada dini hari, sinar
dan suara-suara hewan di pagi hari. Tidur REM
lebih cepat datangnya sehingga biasanya mengalami
mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Berbeda
dengan pasien depresi, pasien dengan anxietas lebih
lama masuk tidur, sukar bangun pagi dan mimpi-
mimpi menakutkan. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 3.

Parasomnia merupakan perilaku tidur
abnormal yang kadang-kadang terjadi pada usia
lanjut yaitu kebingungan pada malam hari (nactural
confusion), jalan sambil tidur, gangguan kejang,
dekompensasi penyakit kardiovaskuler, mengompol
dan reflux gastro-esophagus.

Tabel 3.  Perbedaan pola tidur pasien depresi dan anxietas

Pola tidur Anxietas Depresi

Jumlah tidur Normal Berkurang
Kualitas tidur Dangkal – sedang Dangkal - sedang
Mimpi Menakutkan Sendirian dan sepi
Masuk tidur Lebih dari satu jam 15-60 menit
Sering bangun malam Tidak Sering
Bangun pagi Sukar Dini hari
Pagi hari Kurang segar Lesu
Latensi tidur Memanjang Normal / memanjang
Tidur REM Memanjang Memendek
Regularitas Iregular Iregular dan terputus-putus

PENATALAKSANAAN

Evaluasi klinik terhadap pasien usia lanjut
dengan gangguan pola tidur memerlukan
pemeriksaan yang komprehensif dan upaya
terintegrasi dari semua tim pelayanan kesehatan.
Unsur-unsur dari riwayat yang lebih rinci
memerlukan data dari pasien, pasien lain, keluarga
dan petugas kesehatan. Untuk lebih jelasnya,
evaluasi tersebut terdapat pada Tabel 4.(9)

Terapi untuk gangguan pola tidur pada usia
lanjut sebaiknya secara konservatif dengan
penekanan pada meminimalkan penanganan
terhadap pasien. Setiap intervensi merupakan
bahaya yang akan dikerjakan terhadap pasien.
Setiap intervensi merupakan bahaya yang potensial
dan pemeliharaan terhadap kondisi fungsional
pasien merupakan tujuan dari terapi. Manipulasi
lingkungan dan penyebab eksternal yang potensial
merupakan pendekatan yang terbaik. Berbagai
tindakan non-spesifik yang disebut higiene tidur
dapat memperbaiki pola tidur (lihat Tabel 5).(10)

Konseling diperlukan untuk mewujudkan latihan
higiene tidur yang dapat mengurangi terapi
menggunakan obat-obatan. Terapi menggunakan
obat dapat diberikan setelah menentukan diagnosis
pasien usia lanjut. Untuk insomnia jangka pendek
(short term) dapat diberikan Triazolam 0,125 – 0,25
mg atau jenis benzodiazepin lainnya yang bekerja
cepat dan hilang cepat dari tubuh. Sedangkan untuk
insomnia jangka panjang (long term) diberikan
neuroleptika dengan dosis kecil seperti
klorpromazin, levomepromazin dan tioridazin. Pada
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Tabel 5. Tindakan non-spesifik untuk menginduksi tidur (higiene tidur)

Bangun pada waktu yang sama setiap hari
Batasi waktu di tempat tidur setiap hari pada jumlah yang sama sebelum terjadinya gangguan   tidur
Hentikan obat yang bekerja pada susunan saraf pusat (kafein, nikotin, alkhohol, stimulan)
Hindari tidur sekejap pada siang hari
Dapatkan hubungan fisik dengan program olah raga
Hindari stimulasi malam hari, gantikan dengan program olah raga
Merendam dalam air panas menjelang waktu tidur selama 20 menit untuk meningkatkan temperatur tubuh.
Makan pada waktu yang teratur setiap hari, hindari makan banyak sebelum tidur
Lakukan relaksasi rutin setiap malam, seperti relaksasi otot progresif atau meditasi
Pertahankan kondisi tidur yang menyenangkan

Ciri riwayat tidur
a.   Ciri-ciri tidur

1)  Waktu yang diperlukan untuk masuk tidur
2)  Waktu : tidur dan bangun
3)  Jumlah jam tidur
4)  Jumlah dan lamanya bangun malam
5)  Kualitas tidur
6)  Taraf kewaspadaan pada siang hari (Hipersomnolensia)
7)  Pola tidur sekejap (nap)
8)  Perubahan baru terjadi pada pola tidur
9)  Riwayat, masalah dan pengalaman tidur masa lalu
10) Riwayat mengorok, napas periodik

b.  Singkirkan faktor-faktor potensial eksternal
1)  Penggunaan obat, alkhohol, kafein
2)  Diet
3)  Taraf  kegiatan, pola latihan
4)  Adanya gejala disfungsi sistem organ
5)  Bukti adanya stres situasional

c.  Evaluasi dampak masalah
1)  Lamanya gangguan tidur
2)  Derajat hendaya fungsional oleh gejala-gejala

Lakukan pemeriksaan fisik lengkap
Observasi pasien selama tidur
Lakukan pemeriksaan fisiologik objektif

1)  Polisomnograf
2)  Penelitian monitor yang lain

Tabel 4. Evaluasi pasien usia lanjut dengan gangguan pola tidur

pasien usia lanjut dengan insomnia dan depresi,
diberikan antidepresan jenis tetrasiklik, serotonin
selective receptor inhibitor (SSRI), dan mono
amino oxisidase inhibitor (MAOI), misalnya
Maprotiline 10 – 25 mg, Fluxetine 20 mg pada pagi
hari atau Moclobemide  dua kali 150 mg.

Penyerapan, pengolahan dan ekskresi obat pada
usia lanjut mengalami perlambatan. Oleh karena
itu perlu diperhatikan agar obat yang diberikan

selalu dimulai dengan dosis efektif terkecil sehingga
tidak menimbulkan efek kumulatif yang berbahaya.

PENUTUP

Gangguan tidur merupakan penderitaan bagi
para usia lanjut karena berhubungan dengan rasa
kenikmatan, kebahagiaan dan kualitas hidupnya.
Pola tidur pada usia lanjut yang berbeda dengan
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orang dewasa perlu mendapat perhatian dari para
petugas kesehatan. Perubahan struktur tidur juga
berbeda pada usia lanjut sehingga umumnya kurang
dapat menikmati tidur nyenyak daripada orang
muda.

Pendekatan secara sistematik terhadap
gangguan tidur lebih ditekankan pada pendekatan
komprehensif terhadap seluruh kondisi kesehatan
fisik dan mentalnya dan lebih bersifat konservatif.
Upaya meningkatkan higiene tidur perlu
dilaksanakan di rumah maupun di panti werda.
Terapi dengan obat-obatan psikotropika perlu
diberikan dengan dimulai dosis efektif paling kecil
sehingga tidak menimbulkan efek kumulatif.
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