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MANAJEMEN NYERI BAGI PETUGAS 

 

PENGERTIAN:  

Manajemen nyeri atau Pain management adalah upaya-upaya menghilangkan nyeri 

atau pain relief. Manajement nyeri ini menggunakan pendekatan-pendekatan 

farmakologikal (termasuk pain modifiers), non farmakologikal dan psikologikal. 

 

TUJUAN: 

1. Melaksanakanan pelayanan manajemen nyeri yang  efektif, efisien, dan 

manusiawi. 

2. Memberikan pelayanan manajemen nyeri yang komprehensif yang berorientasi 

pada kastemer serta mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan. 

3. Melaksanakan pelayanan kesehatan prima berdasarkan standar nasional dan 

internasional. 

 

INDIKASI: 

Semua pasien rawat jalan dan rawat inap dilakukan skrining dan penilaian nyeri. 

 

TATA CARA: 

1. Semua pasien  harus di skrining nyeri 

2. Melakukan asesmen awal dan asesmen ulang nyeri dengan Skala WBFS 

3. Melakukan terapi anti nyeri sesuai SPO, PPK, CP 

4. Melakukan evaluasi efektivitas terapi anti nyeri dan efek samping yang timbul 

5. Melakukan edukasi pasien dan keluarga  

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Evaluasi ulang skala nyeri setelah pemberian obat anti nyeri, 15 menit setelah 

intervensi  obat injeksi IV, 30 menit setelah intervensi obat injeksi IM, 1 jam 

setelah intervensi obat oral. Terapi yang diberikan dimonitor dan dievaluasi (efek 

samping yang timbul   dan sampai target tercapai nyeri ringan ) 

2. Bila nyeri ringan (1-3) penilaian ulang dilakukan sesuai dengan onset obat yang 

diberikan, selanjutnya setiap shift jaga perawat ( 8 jam ) 
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3. Bila nyeri sedang (4-6) penilaian ulang dilakukan sesuai dengan onset obat yang 

diberikan, selanjutnya setiap 1 jam sampai intensitas nyeri berkurang menjadi 

nyeri ringan. 

4. Bila nyeri berat (7-10) penilaian ulang dilakukan sesuai dengan onset obat yang 

diberikan selanjutnya setiap 30 menit sampai intensitas nyeri berkurang menjadi 

nyeri ringan yang tolerable. 

5. Asesmen ulang nyeri paska operasi dilakukan sesegera mungkin setelah efek 

anestesi hilang (1-2 jam) apabila target nyeri tercapai ( ≤ 3), asesmen diulangi 

setiap shift jaga perawat ( 8 jam ). 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

Sesuai dengan terapi anti nyeri yang diberikan. 

 


