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Nyeri adalah suatu keadaan tidak nyaman baik
bersifat ringan maupun berat. Adanya perasaan yang
menimbulkan ketegangan dan siksaan bagi yang
mengalaminya. Kadang pasien menangis dan
menahan rasa sakit yang dialaminya. Nyeri ada yang
sifatnya sebentar ( nyeri akut ) dan ada yang sifatnya
lama ( nyeri kronik ). Dan nyeri ada yang sedikit
mengganggu aktifitas sehari – hari ( nyeri ringan )
sampai tidak bisa melakukan aktifitas fisik ( nyeri
berat ).

Mengurangi rasa sakit
Mengurangi ketegangan otot
Mengalihkan perhatian agar nyeri tidak terasa
atau hilang

Nyeri Akut Yaitu Nyeri akut adalah kondisi sakit
dan tidak nyaman yang biasanya muncul tiba-
tiba dan hanya terjadi sebentar. Kondisi nyeri
akut umumnya terjadi akibat ada cedera di
jaringan tubuh seperti tulang, otot, maupun
organ dalam.
Nyeri kronis adalah kondisi yang terjadi dalam
kurun waktu lama, misalnya berlangsung dari 6
bulan atau 1 tahun. Dengan terus merasa nyeri
setiap hari, hal ini bisa berdampak buruk
terhadap kesehatan fisik maupun mental.

1.

2.

P : provokes, palliative (penyebab)
Apa yang menyebabkan rasa sakit/nyeri; apakah
ada hal yang menyebabkan kondisi
memburuk/membaik; apa yang dilakukan jika
sakit/nyeri timbul; apakah nyeri ini sampai
mengganggu tidur.

Q : quality (kualitas)
Bisakah anda menjelaskan rasa sakit/nyeri;
apakah rasanya tajam, sakit, seperti diremas,
menekan, membakar, nyeri berat, kolik, kaku atau
seperti ditusuk (biarkan pasien menjelaskan
kondisi ini dengan kata-katanya).

R : Radiates (penyebaran)
Apakah rasa sakitnya menyebar atau berfokus
pada satu titik.

S : severety (keparahan)
Seperti apa sakitnya; nilai nyeri dalam skala 1-10
dengan 0 berarti tidak sakit dan 10 yang paling
sakit. Cara lain adalah menggunakan skala FACES
untuk pasien anak-anak lebih dari 3 tahun atau
pasien dengan kesulitan bicara

T : time (waktu)
Kapan sakit mulai muncul; apakah munculnya
perlahan atau tiba-tiba; apakah nyeri muncul
secara terus-menerus atau kadang-kadang;
apakah pasien pernah mengalami nyeri seperti
ini sebelumnya. apabila "iya" apakah nyeri yang
muncul merupakan nyeri yang sama atau
berbeda.

Lokasi Nyeri
Berat ringannya nyeri terutama saat nafas
dalam, batuk dan aktivitas
Efektifitas pengobatan nyeri yang saat ini
didapat dan berapa lama dapat mengurangi
nyeri.
Hal-hal atau kemungkinan efek samping
seperti gatal-gatal, mual, dan muntah.
Sembelit atau susah buang air besar dapat
terjadi apabila anda menggunakan obat anti
nyeri yang cukup kuat

Peran anda dalam manajemen nyeri adalah
menginformasikan nyeri yang anda rasakan ke
petugas medis. Beberapa hal yang dapat
membantu meliputi:

https://www.klikdokter.com/penyakit/masalah-otot-dan-sendi/nyeri-punggung


MACAM CARA MENGURANGI NYERI THERAPI RELAKSASI

Menurunkan kecemasan/ ketakutan yang
berhubungan dengan nyeri atau stress.
Menurunkan nyeri otot.
Membantu klien untuk melupakan nyeri.
Meningkatkan periode istirahat dan tidur.
Meningkatkan keefektifan terapi nyeri lain.
Menurunkan perasaan tak berdaya dan
depresi yang timbul akibat nyeri

Menarik napas dalam dan menahannya di
dalam paru
Secara perlahan-lahan keluarkan udara dan
rasakan tubuh menjadi kendor dan betapa
nyaman hal tersebut
Bernapas dengan irama normal dalam
beberapa waktu
Ambil napas dalam kembali dan keluarkan
secara perlahan-lahan, sambil biarkan telapak
kaki relaks. Pada tahap ini terapis dapat
membantu Anda untuk mengkonsentrasikan
pikiran pada kaki yang terasa ringan dan
hangat.
Ulangi langkah ke-4, dan konsentrasikan
pikiran pada lengan, perut, punggung, dan
otot-otot lain.
Setelah Anda merasa rileks, dianjurkan untuk
bernapas secara perlahan. Bila nyeri menjadi
hebat, Anda bernapas secara dangkal dan
cepat.
Teknik relaksasi perlu dilakukan beberapa kali
agar mencapai hasil optimal.

Teknik relaksasi sangat efektif untuk nyeri kronis,
dengan manfaat antara lain :

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Langkah Teknik Relaksasi :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

THERAPI PERILAKU

Hipnotis : membantu mengubah persepsi
nyeri melalui pengaruh sugesti positif
Distraksi : mengalihkan perhatian terhadap
nyeri dan efektif untuk nyeri ringan sampai
sedang

Distraksi Visual (melihat TV atau
pertandingan bola, dsb)
Distraksi audio (mendengar musik, radio, dsb)
Distraksi sentuhan (massage/pijat, memegang
mainan dsb)
Distraksi intelektual (merangkai puzzle,
bermain catur dsb)
Guided Imagery (Imajinasi Terbimbing)

Terapi perilaku dilakukan dengan cara melatih
kontrol/kendali klien terhadap respon nyeri.

1.

2.

Contoh :
1.

2.
3.

4.

5.
Terapis meminta klien untuk berimajinasi
membayangkan hal-hal yang menyenangkan.
Tindakan ini memerlukan suasana dan ruangan
yang tenang serta konsentrasi dari klien.
Apabila klien mengalami kegelisahan, tindakan
harus dihentikan.
Tindakan ini dilakukan pada saat klien merasa
nyaman dan tidak sedang nyeri akut.

KAPAN HARUS KE DOKTER

KOMPRES HANGAT- Tempelkan kantong
karet yang diisi air hangat atau handuk yang
telah direndam di dalam air hangat, ke bagian
tubuh yang nyeri.
KOMPRES DINGIN- Gunakan air dingin,
Kantong karet atau handuk ditempelkan pada
bagian tubuh yang nyeri, Lakukan kompres
dingin dengan hati-hati tidak lebih dari 30
menit.
MASSAGE/PIJAT-Massage kulit memberikan
efek penurunan kecemasan dan ketegangan
otot. 
ALAT TENS (Intervensi Dokter)-
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
(TENS) merupakan stimulasi pada kulit
dengan menggunakan arus listrik ringan yang
dihantarkan melalui elektroda luar.
AKUPUNKTUR (Intervensi Dokter)-
Akupuntur merupakan pengobatan yang
sudah sejak lama digunakan untuk mengobati
nyeri
PLASEBO (Intervensi Dokter)- Plasebo yang
dalam bahasa latin berarti “saya ingin
menyenangkan” merupakan zat tanpa proses
pengobatan dalam bentuk yang dikenal oleh
penderita sebagai “obat” (seperti kaplet,
kapsul, cairan injeksi dan sebagainya)
TEKNIK RELAKSASI - Relaksasi otot rangka
dapat menurunkan nyeri karena
mengendorkan ketegangan otot. Dengan
relaksasi, klien dapat mengubah persepsi
terhadap nyeri. 
TERAPI PERILAKU- Terapi perilaku
dilakukan dengan cara melatih
kontrol/kendali klien terhadap respon nyeri.
Hipnotis : membantu mengubah persepsi
nyeri melalui pengaruh sugesti positif dan
Distraksi : mengalihkan perhatian terhadap
nyeri dan efektif untuk nyeri ringan sampai
sedang
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Nyeri yang tidak hilang setelah 2-3 minggu.
Sulit berelaksasi.
Nyeri yang dialami menyebabkan depresi,
rasa cemas, atau stres.
Obat-obatan atau metode untuk meredakan
nyeri tidak lagi efektif.
Sulit melakukan aktivitas sehari-hari akibat
nyeri.

Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter
untuk menjalani pengobatan atau manajemen
nyeri jika mengalami:


