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Kesihatan Mental Sangat Penting 

Memastikan kesihatan mental yang baik adalah sangat penting di semua peringkat umur. Jangan ingat hanya 
individu dewasa sahaja yang boleh tertekan dengan kehidupan, kanak-kanak dan remaja juga tidak terkecuali. 
Maksudnya, tekanan mental boleh memberi kesan negatif kepada sesiapa sahaja tanpa belas simpati. Hari ini, 
tahap kesihatan mental di Malaysia agak merunsingkan dan antara pembunuh senyap yang berpotensi 
meningkat dari semasa ke semasa. Pada 2020 sahaja, lebih 420,000 kanak-kanak di Malaysia dikesan 
mengalami gangguan mental. 

 

Tambahan lagi, ramai yang hidup tertekan kerana desakan pandemik. Ramai yang hilang pekerjaan, tidak 
mampu menyara keluarga, pendapatan berkurang dengan banyak dan tidak dapat mengurus rumah tangga 
dengan baik. Disebut dalam Surah al-Ma'arij ayat 19-20 tentang resah gelisah manusia yang bermaksud: 
"Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut), Apabila ia ditimpa 
kesusahan, dia sangat resah gelisah." 

Hal-hal seperti ini sangat menduga dan tidak semua orang mampu mengatasinya dengan berkesan hingga ada 
yang mengalami depresi. Di Amerika sendiri, peningkatan individu yang menghidap depresi meningkat tiga 
kali ganda sejak Mac 2020. 

Depresi dan Kemurungan 

Depresi atau kemurungan adalah satu bentuk keadaan mental yang membuatkan seseorang itu tidak dapat 
berfikir dengan waras dan boleh mengambil tindakan sehingga membunuh diri. Pada 2020, dilaporkan lebih 
setengah juta rakyat Malaysia dikesan mempunyai symptom-simptom depresi seperti selalu cemas, pening 
dan muntah, sukar fokus, dan sukar bertenang. 

Merawat Depresi 
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Mendekatkan diri dengan Allah adalah antara kaedah paling penting dalam merawat depresi. Selain ubat-
ubatan perubatan moden, pendekatan spiritual perlu digabungkan dalam memastikan keseimbangan 
rawatan. Sentiasa bertaubat, sabar dan sentiasa berdoa adalah antara amalan yang perlu bagi umat Islam dan 
usaha lebih keras perlu dilakukan bagi mereka yang menghidap depresi untuk melawan penyakit itu. 
Sungguhpun ada yang kurang percaya dengan gabungan ini, sebagai seorang Islam, kita harus yakin bahawa 
pendekatan rohani sentiasa mempunyai kelebihan tersendiri yang menyeimbangkan kehidupan manusia 
dalam segala aspek. 

Ilmu perubatan moden pula tidak ketinggalan menjalankan pelbagai kajian untuk merawat kesihatan mental 
manusia. Melalui pemakanan misalnya, kajian oleh Edith Cowan University di Australia pada 2021 mendapati 
memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan mampu mengurangkan tekanan berbanding mereka yang 
mengambil kurang daripada 470 gram sehari. Pengetahuan seperti ini penting untuk kita supaya kita sentiasa 
memastikan amalan setiap hari itu sendiri tidak menambah tekanan hidup, malah mengurangkannya secara 
semulajadi. 
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