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DISSOCIATIVE DISORDER


Gangguang disosiatif
Gangguan dimana integrasi normal dari kesadaran, memory & identitas tiba-tiba berubah / kacau
Individu mengalami kekacauan (sebagian / seluruh) dari integrasi normal, berkaitan dengan : Kesadaran, Memory, Identitas 
:   orang dengan gangguan ini sangat mungkin tidak dapat mengingat kembali peristiwa yang dialami, atau melupakan identitas 
Tidak ada bukti adanya gangguan fisik
Adanya penyebab psikologis – berkaitan dnegan kejadian stressful, trauma, gangguan hubungan interpersonal
	
Jenis Dissociative disorder
DISSOCIATIVE AMNESIA
DISSOCIATIVE FUGUE
DEPERSONALIZATION DISORDER
DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER
DISSOCIATIVE AMNESIA
Amnesia Disosiatif
Hilangnya daya ingat (sebagian / seluruh), biasanya mengenai kejadian2 penting (stressful, traumatik) yang baru terjadi, yang tidak disebabkan gangguan mental organic, kelupaan, kelupaan, kelelahan, intoksikasi, bukan buatan
Individu tiba-tiba menjadi tidak dapat mengingat kembali informasi personal yang penting, biasanya setelah mengalami beberapa peristiwa stressful
Selama periode amnesia, perilaku atau kemampuan individu mungkin tidak berubah, kecuali bahwa hilangnya memori menyebabkan beberapa disorientasi, tidak mengenali identitas (asal, teman, keluarga, dll) atau berkeluyuran tanpa tujuan. 
Hilangnya memori 
bisa hanya untuk peristiwa tertentu atau seluruh peristiwa kehidupan 
biasanya berlangsung dalam periode waktu tertentu, bisa beberapa jam s/d beberapa tahun
memori biasanya kembali muncul secara tiba-tiba juga, lengkap seperti sebelumnya (hanya sedikit kemungkinan untuk kambuh)
Hilangnya memori tidak sama dengan yang disebabkan oleh kerusakan otak, degenerative otak atau karena ketergantungan obat


DISSOCIATIVE FUGUE
Fuga (Fugue) Disosiatif
Gangguan dimana individu melupakan informasi personal yang penting & membentuk identitas baru, juga pindah ke tempat baru
Individu tidak hanya mengalami amnesia secara total, namun juga tiba-tiba pindah (kabur) dari rumah & pekerjaan, dan membentuk identitas baru
Biasanya terjadi setelah seseorang mengalami beberapa stress yang berat (konflik dengan pasangan, kehilangan pekerjaan, penderitaan karena bencana alam)
Identitas baru sering berkaitan dengan nama, rumah, pekerjaan bahkan karakteristik personality yang baru. Di kehidupan yang baru, individu bisa sukses walaupun tidak mampu untuk mengingat masa lalu.
Recovery biasanya lengkap, & individu biasanya tidak ingat apa yang terjadi selama fugue
DEPERSONALIZATION DISORDER
Gangguan dimana adanya perubahan dalam persepsi atau pengalaman individu mengenai dirinya
Individu merasa “tidak riil” dan merasa asing terhadap diri & sekelilingnya, dan cukup mengganggu fungsi dirinya
Derealisasi :
Objek, orang, lingkungan menjadi seperti tidak sesungguhnya (unreal), semu, tanpa warna, tidak hidup
Individu dengan gangguan ini kadang merasa mengalami perubahan bagian tubuh secara ekstrim, dirinya ada diluar tubuhnya atau merasa melihat dirinya dari jarak yang jauh / seperti melihat film
Depersonalisasi :
Merasa bahwa perasaan atau pengalamannya terlepas dari dirinya (detached), jauh, bukan dirinya 
Memori tidak berubah, tapi individu kehilangan “sense of self” 
Gangguan ini menyebabkan stress dan menimbulkan hambatan dalam berbagai fungsi kehidupan
Biasanya terjadi setelah mengalami stress berat, seperti kecelakaan atau situasi yang berbahaya, tidak ada “toxic confusional state”


DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)
Multiple Personality Disorder (MPD)
Adanya 2 atau lebih kepribadian yang terpisah dan berbeda pada seseorang. Setiap kepribadian memiliki pola perilaku, hubungan dan memori masing-masing
Individu memiliki setidaknya 2 kepribadian yang berbeda (adanya perbedaan dalam keberadaan, feeling, perilaku), bahkan ada yang bertolak belakang. 
Kepribadian yang asli & pecahannya kadang dapat menyadari adanya periode waktu yang hilang, adanya kepribadian yang lain. Suara dari kepribadian yang lain sering bergema, masuk ke kesadaran mereka tapi tidak diketahui milik siapa
Gap dalam memori mungkin terjadi jika suatu kepribadian tidak berkaitan dengan kepribadian yang lain
Keberadaan pribadi2 yang berbeda – menyebabkan gangguan dalam kehidupan seseorang & tidak dapat disembuhkan seketika oleh obat-obatan
Biasanya muncul di awal masa kanak-kanak, namun jarang didiagnosis sampai masa remaja --- adanya trauma berat di masa kanak-kanak. Lebih berat dari bentuk gangguan disosiatif lainnya & jika recovery, biasanya tidak lengkap.
Wanita > pria
Sering disalahartikan sebagai skizofreni
Skizofrenia – pribadi terpecah
DID/MPD – adanya 2 / lebih system yang koheren & terpisah di individu yang sama, tapi tidak ada gangguan yang berat di perilaku, kognisi (delusi), persepsi (halusinasi) seperti skizofrenia



