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DEFINISI 

TANDA DAN GEJALA 

FAKTOR RISIKO 
Perawatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien dan keluarganya 

dengan pendekatan terpadu 

dan holistic (menyeluruh) dari 

aspek fisik, psiko-sosial,   

kultural dan spiritual. 

1. Pasien dengan penyakit serius, 
menahun dan progresif, misal-

nya : Kanker, HIV/AIDS dll, yang 
memerlukan penanganan untuk 
keluhan – keluhan 

2. Nyeri 
3. Gangguan pencernaan : sulit 

BAB, diare, mual, muntah 
4. Nafsu makan menurun 
5. Gangguan pernafasan : sesak 

nafas, batuk  
6. Perdarahan 

7. Keputihan  
8. Cemas, depresi 

9. Gangguan tidur, dll  

BIOLOGI: 

1. Riwayat nyeri dan kelelahan 
2. Batuk, sesak, hipersekresi 
3. Na f s u  mak an  men urun ,             

mual – muntah, konstipasi 

4. Keterbatasan mobilitas 

 

PSIKOLOGI:  

1. Cemas 
2. Depresi 

3. Pehamanan terhadap penyakit-

nya  

 

SOSIOKULTURAL 

1. Dukungan keluarga yang sangat 
diperlukan oleh penderita 

2. D u k u n g a n  m a s y a r a k a t         

sekitarnya 

3. Faktor-faktor yang bersifat      

kultur / budaya sekitar  

 

SPIRITUAL 

Keinginan yang sangat kuat bagi 

penderita untuk sembuh  



KRITERIA PASIEN 
PALIATIF 

PENGOBATAN 

PERAWATAN 
SELAMA DI RS 

DIET DAN NUTRISI 

PENCEGAHAN 

1. Pasien pada penyakit yang    
progresif dan aktif termasuk 
stadium lanjut dengan harapan 

hidup terbatas 
2. Memerlukan perawatan untuk 

memperbaiki kualitas hidup 

3. Membutuhkan dukungan 
psikologis, sosial dan spiritual  

1. Pemberian dosis obat yang 
diberikan oleh dokter              
berdasarkan keluhan pasien, 
tingkat / derajat nyeri 

2. Penambahan maupun            

pengurangan dosis dilakukan 
oleh dokter 

3. Obat diminum sesuai saran dan 
jadwal dari dokter 

4. Saat nyeri maupun sudah reda 

obat tetap diminum secara rutin 

Selama pasien dirawat di rumah   

sakit, harus selalu mengikuti      

anjuran dokter  

PENANGANAN NYERI 

Minum obat-obatan yang diberikan harus 
diminum secara rutin dan sesuai jadwal 

PENCEGAHAN MUAL / MUNTAH 

1. Hindari makanan yang merangsang 
mual / muntah (misalnya : susu)  

2. Hindari makanan yang berlemak, terla-

lu manis, menyengat 

3. Pilih makanan yang lunak dan cair 

4. Jaga kebersihan mulut 

PENCEGAHAN KONSTIPASI 

Makan makanan yang banyak mengan-
dung serat dan buah-buahan 

PENCEGAHAN SESAK NAFAS 

Tempatkan posisi pasien ½ duduk 

Berikan oksigen 

Bernafas melalui hidung lalu keluar 
lewat mulut 

PENCEGAHAN DECUBITUS 

1. Ubah posisi pasien setiap 30 menit 

2. Bila sudah ada decubitus, rawat luka 
decubitus tiap hari 

3. Lindungi bagian badan yang lain 
(menonjol) dengan bantal 

PERAWATAN 
SELAMA DI RUMAH 

1. Obat yang diperoleh dari poli paliatif 

diminum secara rutin dan sesuai 
jadual 

2. Perawatan luka dilakukan setiap hari 

3. Perawatan stoma (colos tomy,          

tracheostomy, cystostomy) dilakukan 

s e c a r a  r u t i n  d a n  d i j a g a            

kebersihannya  

1. Nutrisi sangat dibutuhkan untuk 

menambah stamina tubuh penderita 

2. Diet disesuaikan dengan penyakit 

penyerta yang diderita (kencing   

manis, hipertensi, alergi makanan 

tertentu) 

3. Makan dengan porsi sedikit        

frekuensi sering  


