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Pendahuluan
Data beban kesehatan suatu penyakit memberikan informasi yang krusial bagi
pembuat kebijakan, selain data prevalensi penyakit. Beban kesehatan penyakit
dapat diukur dengan disability-adjusted life years (DALY) yang didefinisikan
sebagai jumlah kehilangan kehidupan yang sehat akibat kematian dini atau
kecacatan. DALY mencerminkan kesenjangan antara status kesehatan aktual dan
situasi normatif. DALY mengukur kuantitas beban penyakit, cedera dan faktor
risiko.

DALY menggabungkan prevalensi penyakit dan dampaknya terhadap mortalitas
dan morbiditas. DALY memiliki kelebihan yaitu bersifat agregatif yang
memungkinkan perbandingan berbagai penyakit dan cedera lintas waktu dan
wilayah. Data terbaru menunjukkan kehilangan penglihatan adalah gangguan
terbesar ketiga pada DALY setelah anemia dan gangguan pendengaran. Katarak
merupakan penyebab utama kedua kecacatan dari semua gangguan yang
mengancam penglihatan setelah gangguan refraksi dan akomodasi. Katarak
berkontribusi terhadap 3.9 juta DALY. Tujuan    sari kepustakaan ini adalah untuk 
 membahas mengenai DALY sebagai salah satu cara pengukuran dari beban
penyakit.



(DALY)

Disability-Adjusted Life Years 

DALY digunakan untuk membandingkan beban penyakit yang menyebabkan kematian dini dengan
kecacatan kecil (misalnya tenggelam atau penyakit campak) atau penyakit yang tidak menyebabkan
kematian namun menimbulkan kecacatan (misalnya katarak yang menyebabkan kebutaan). Satu
DALY berarti satu tahun kehilangan hidup sehat yang disebabkan penyakit. Beban rata-rata global
penyakit di semua wilayah pada tahun 2004 adalah 237 DALYs per 1000 penduduk, dimana sekitar
60% disebabkan kematian dini dan 40% untuk hasil kesehatan non-fatal.
 



DALY
Diukur dalam DALYs, 36% dari total beban penyakit dan cedera dunia
pada tahun 2004 melibatkan anak-anak berusia kurang dari 15 tahun
dan hampir 50% melibatkan orang dewasa berusia 15-59 tahun. Beban
penyakit untuk anak-anak turun hampir seluruhnya di negara-negara
berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara proporsi total beban
penyakit yang ditanggung oleh orang dewasa berusia 15-59 tahun
serupa di kedua kelompok negara, beban yang tersisa terutama di
antara mereka yang berusia 60 tahun ke atas di negara-negara
berpenghasilan tinggi



 Penyakit atau Cedera DALY (juta) Total persentase

1 Infeksi saluran pernapasan bawah 94.5 6.2

2 Diare 72.8 4.8

3 Gangguan depresif unipolar 65.5 4.3

4 Penyakit jantung iskemik 62.6 4.1

5 HIV/AIDS 58.5 3.8

6 Penyakit serebrovaskular 46.6 3.1

7 Prematur dan kelahiran berat rendah 44.3 2.9

8 Asfiksia dan trauma saat lahir 41.7 2.7

9 Kecelakaan lalu lintas 41.2 2.7

10 Infeksi neonatal 40.4 2.7

11 Tuberkulosis 34.2 2.2

12 Malaria 34.0 2.2

13
Congestive Obstructive Pulmonary

Disease (COPD)
30.2 2.0

14 Kelainan Refraktif 27.7 1.8

15 Gangguan pendengaran pada dewasa 27.4 1.8

16 Anomali kongenital 25.3 1.7

17 Gangguan penggunaan alkohol 23.7 1.6

18 Violence/kekerasan 21.7 1.4

19 Diabetes mellitus 19.7 1.3

20 Self-inflicted injuries 19.6 1.3

 Tabel 1.1 : Penyebab utama
beban penyakit (DALY)
semua usia tahun 2004

Dikutip dari : WHO



Regio WHO terbagi menjadi dua kelompok yaitu wilayah yang beban penyakitnya
didominasi oleh penyakit menular, dan wilayah yang beban penyakitnya didominasi oleh
penyakit vaskular dan depresi. DALY berkaitan dengan usia di mana penyakit, cedera atau
kematian terjadi. Beberapa Years Lost due to Disability (YLD) yang terkait dengan DALY

untuk anak-anak akan dijalani pada usia yang lebih tua
















