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Tahu Lebih Banyak tentang Nyeri Kronis 
 
Otoritas Rumah Sakit Hong Kong 
Gugus Tugas Manajemen Nyeri Komprehensif Lintas Bidang, Januari 2018, Edisi Ketiga 
 

Kata Pengantar 
Hampir semua orang pernah mengalami "rasa nyeri", tetapi banyak pasien tidak memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang nyeri kronis. Selain kurang memiliki keterampilan untuk menangani 
rasa sakit, mereka juga memiliki banyak kesalahpahaman. Misalnya, orang cenderung berpikir bahwa 
rasa sakit pada penderita nyeri kronis kemungkinan bukan merupakan reaksi terhadap cedera fisik. 
Jika seseorang yang menderita nyeri kronis dapat memahami faktor fisiologis dan psikologisnya sedini 
mungkin, maka dengan perawatan komprehensif, ia dapat meningkatkan kemanjuran terapeutik. 
 
Akibat keterbatasan waktu selama konsultasi di klinik nyeri, kami mengalami kesulitan mendorong 
pengertian pasien mengenai nyeri kronis. Karena itu, untuk menutupi kekurangan ini, kami 
mempersiapkan buklet ini untuk dibaca sendiri oleh pasien. 
 
Di sini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada staf medis pada klinik nyeri komprehensif 
Otoritas Rumah Sakit dan Grup Desain Seni Rupa dan Audiovisual dari United Christian Hospital untuk 
menyediakan ilustrasi dalam buklet. Dengan masukan informasi yang berharga dari mereka, kami 
berhasil menyelesaikan buklet ini.  
 
Otoritas Rumah Sakit Hong Kong  
Gugus Tugas Manajemen Nyeri Komprehensif Lintas Bidang, Januari 2018, Edisi Ketiga 

Hak Cipta terlindungi 
 
 

APA ITU NYERI KRONIS 
 
Definisi Nyeri Kronis 
Nyeri kronis biasanya didefinisikan sebagai nyeri berulang atau terus-menerus selama lebih dari tiga 
bulan, yang terjadi setelah trauma, operasi dan penyakit, atau akibat ketegangan sendi otot, 
kerusakan sendi, peradangan kronis atau infeksi. 
 
Berapa orangan penderita nyeri kronis di Hong Kong? 
Menurut survei lokal pada tahun 1999, 10.8% populasi Hong Kong mengalami nyeri terus-menerus 
atau berulang selama lebih dari tiga bulan dalam waktu 12 bulan sebelum survei1.  
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Apa nyeri yang umum terjadi? 
Penduduk Hong Kong biasanya mengalami nyeri seperti sakit kepala, nyeri sendiri, nyeri punggung 
bawah, nyeri otot dan nyeri urat saraf1. Survey lain menunjukkan bahwa rasa nyeri yang paling sering 
ditangani di klinik-klinik nyeri rujukan adalah kedutan otot (46%) dan nyeri urat saraf (27%)2.  
 
Rasa nyeri akibat kanker juga merupakan kondisi yang umum terjadi di kalangan penderita kanker. 
Untuk informasi mengenai nyeri akibat kanker, silahkan mengacu pada bagian Nyeri Akibat Kanker.  
 
1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281.  

2) Chen PP, et al. Out-patient chronic pain service in Hong Kong: prospective study. HKMJ 2004 (June);10:150-155. 

 
Perbedaan antara Nyeri Kronis dan Nyeri Biasa 

Nyeri Biasa 
1) Setelah operasi, inflamasi atau trauma akut 
2) Area yang terpengaruh jelas; rasa nyeri 

berkurang seiring dengan penyembuhan area 
tersebut 

3) Durasi nyeri kurang dari tiga bulan 
4) Efek obat-obatan signifikan 
5) Istirahat membantu mengurangi rasa nyeri 
6) Pengaruh psikologis ringan dan bersifat 

sementara  

Nyeri Kronis 
1) Rasa nyeri tetap terasa walaupun area yang 

cedera atau terpengaruh telah sembut 
2) Gejala tak umum yang sulit dipahami orang 

lain 
3) Rasa nyeri terus-menerus atau berulang 

selama lebih dari tiga bulan 
4) Obat-obatan saja tidak efektif untuk 

mengurangi rasa nyeri 
5) Istirahat tidak mengurangi rasa sakit, dan 

malah memperlambat kemajuan perawatan. 
6) Masalah fisiologi dan psikologi yang lebih 

rumit, mengakibatkan rasa tidak nyaman dan 
frustasi pada penderita. 

 
 

TIPE NYERI KRONIS 
Ada dua tipe nyeri kronis： 
（1） Nyeri Akibat Kanker 

Bergantung pada lokasi tumor, pasien akan mengalami berbagai jenis rasa nyeri dengan 
tingkat keparahan bervariasi, sehingga perlu mengonsumsi obat pereda rasa nyeri secara 
teratur. Dalam beberapa kasus, dokter dapat menggunakan metode analgesik invasivf, seperti 
suntikan langsung atau tidak langsung neuro-disintegran atau alkohol pada area yang 
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terpengaruhi atau saraf di sekitarnya. Selain itu, karena pasien menghadapi kemungkinan 
kematian, kesedihan atau depresi kadang dapat memperparah rasa nyeri. Silahkan baca 
bagian mengenai nyeri akibat kanker. 

（2） Nyeri Tidak Terkait Kanker 
Rasa nyeri jenis ini umumnya lebih mudah dikendalikan dan stabilitasnya tinggi, serta 
membutuhkan obat pereda rasa sakit yang lebih sedikit. Obat analgesik invasif jarang 
digunakan. Akan tetapi, rasa nyeri tidak terkait kanker dapat mengakibatkan emosi negative 
serius, yang mengakibatkan disfungsi dalam kehidupan sosial, aktivitas dan kehidupan 
sehari-hari.  

 
Penggolongan Mekanisme Nyeri 
Tidak ada batasan jelas dalam penggolongan mekanisme nyeri, namun secara umum mekanisme 
nyeri dapat digolongkan berdasarkan sumber rasa nyeri: 
(1) Nyeri Nosiseptif 

Kebanyakan diakibatkan cedera pada organ atau jaringan, menyebabkan penderitanya merasakan 
nyeri berkedut-kedut; rasa nyeri ini meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas. 

(2) Nyeri Neuropatik 
Saraf penderita mengirimkan sinyal nyeri yang salah, mengakibatkan penderitanya merasakan 
nyeri menusuk dan tajam seperti sensasi tersengat listrik, rasa terbakar, perasaan abnormal, dll. 

(3) Nyeri Idiopatik 
Penyebab jenis nyeri ini tidak diketahui. 

 
DAMPAK NEGATIF NYERI KRONIS 

 
Penderita nyeri kronis mengalami rasa nyeri yang umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti 
suasana hati, mentalitas, rasa percaya diri, lingkungan kerja dan keluarga. 
Dampak Nyeri Kronis pada Masyarakat 
Masyarakat akan kehilangan sumber daya manusia akibat nyeri kronis. Penderitanya mungkin perlu 
mengambil cuti sakit atau menahan rasa sakit saat bekerja, sehingga mempengaruhi kinerja mereka. 
Baik pemberi kerja maupun pekerja harus membuat pengaturan untuk pekerja yang mengalami nyeri 
akibat cedera terkait pekerjaan atau tekanan jangka panjang untuk menerima perawatan nyeri yang 
tepat agar tidak kehilangan pekerja yang kompeten. 
 
Dampak Nyeri Kronis pada Individu 
Menurut survei 1, 2, 3, dampak berikut telah diidentifikasi: 
 70% penderita mengalami pengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. 
 38% penderita mengalami pengaruh pada pekerjaan dan perlu mengajukan cuti sakit. 
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 71% penderita mengalami kecemasan atau depresi, atau keduanya. 
 47% penderita mengalami gangguan kecemasan menengah hingga parah. 
 43% pasien mengalami depresi menengah hingga parah. 
 Suasana hati dan kebiasaan tidur penderita turut terpengaruhi . 
 Kualitas hidup penderita sangat menurun dibandingkan dengan individu normal. 
 Sebagian besar pasien memiliki rasa percaya diri yang rendah. 
 
(1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281. 

(2) Wong SHS, et al. Profile of Chinese chronic pain patients attending multidisciplinary pain clinics in Hong Kong. 

Presented at 11th World Congress on Pain, Sydney 21-26 Aug 2005. 

(3) S Lee, et al. A prospective evaluation of health related quality of life in Chinese patients with chronic non-cancer 

pain. Hong Kong Medical J 2005 (June);11(3):174-80. 

 
Nyeri Kronis Mempengaruhi Tubuh dan Pikiran Penderitanya, Menciptakan Siklus yang Berbahaya  
Fungsi Tubuh 
 Sensasi nyeri yang bertahan lama pada tubuh penderita 
 Merasa kesal dan terganggu 
Suasana Hati dan Perilaku 
 Rasa nyeri tak tertahankan berdampak negatif pada kondisi fisiologis dan psikologis penderitanya 
 Mempengaruhi nafsu makan dan kebiasaan tidur, merasa hilang arah dan putus asa 
 Mengurangi aktivitas untuk menghindari cedera lebih lanjut 
 Mengabaikan hubungan rasa nyeri dengan kondisi fisik dan mental 
Hubungan Sosial dan Interpersonal 
 Rasa sedih atau marah menyebabkan penderita menghindari komunikasi atau bereaksi keras 
 Membuat orang lain merasa tidak nyaman, sehingga penderita kehilangan rasa percaya diri dan 

menolak interaksi sosial 
 

Dampak Rasa Nyeri Terhadap Hubungan Interpersonal 
Rasa Nyeri Orang Tua / Pasangan 

 Terlalu melindungi 
 Mengemban lebih banyak tanggung jawab 
 Mengakibatkan perseteruan 
 Mengurangi atau menghentikan kontak 
Anak 
 Mengubah kesan 
 Menambah tanggung jawab 
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 Kesal, marah 
 Menarik diri dari keluarga 
Teman Akrab 
 Mengurangi komunikasi 
 Membuat pembatas 
 Mengurangi topik percakapan 
 Mengurangi kesamaan 
Tetangga 
 Mengurangi topik percakapan 
 Mengurangi kesamaan  
 Mengurangi toleransi satu sama lain 
Atasan / Rekan Kerja 
 Masalah hukum 
 Hilang kepercayaan 
 Menanggung tanggung jawab kerja yang 

lebih berat 
 Menimbulkan keluhan 
 Rasa permusuhan 
Kakak / Adik 
 Terlalu melindungi 
 Perubahan peran 
 Mengakibatkan konflik 

 
 
Faktor Lain yang Menyebabkan Rasa Nyeri 
Faktor psikologis, seperti suasana hati yang sangat buruk, kurang percaya diri dan fokus berlebihan 
pada rasa sakit; faktor lingkungan, seperti tekanan keluarga, pengangguran, masalah ekonomi dan 
masalah litigasi, akan mempengaruhi persepsi penderita, respon dan manajemen rasa sakit. 
Psikolog klinis dapat membantu penderita dalam mengurangi dampak dari faktor-faktor ini. Psikiater 
dapat membantu mengatasi depresi. Merujuk ke psikiater atau psikolog klinis tidak berarti bahwa rasa 
sakit itu hanya efek psikologis atau bahwa pasien memiliki masalah mental. 
 
Siklus Berbahaya Rasa Nyeri 
cederanyeriaktivitas berkurangotot menegangstress dan cemaskurang tidurmarah, 
putus asa, takutdepresikelelahan, aktivitas berkurangcedera 
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Kesalahpahaman Mengenai Nyeri Kronis 
Rasa nyeri adalah indikasi bahwa tubuh saya tidak normal. 
TIDAK 
Metode dan instrumen inspeksi yang tersedia saat ini mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua 
penyebab nyeri; tetapi karena tidak ada masalah yang terdeteksi, pasien setidaknya dapat yakin 
bahwa ia tidak memiliki penyakit serius seperti tumor dan patah tulang. 
 
Rasa nyeri terus-menerus pasti terkait dengan penyakit serius. 
TIDAK 
Rasa nyeri terus-menerus dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kesehatan tubuh yang 
buruk, kesalahan postur jangka panjang, stres dan emosi negatif, jadi itu tidak selalu berarti penyakit 
serius. 
 
Semua penderita nyeri perlu melakukan uji radiologi (mis. X-ray, CT scan). 
TIDAK 
Banyak penyebab serius yang dapat diidentifikasi dari catatan riwayat nyeri dan pemeriksaan klinis. 
Setelah memeriksa dan mengevaluasi pasien, dokter akan memutuskan apakah pengujian lebih lanjut 
diperlukan. 
 
Jika penyebab nyeri tidak dapat ditemukan, artinya rasa nyeri saya bukan sungguhan. 
TIDAK 
Ketika pasien datang ke dokter untuk mengeluhkan rasa nyeri, dokter akan memeriksa pasien untuk 
mengesampingkan kemungkinan penyakit serius. Namun, dalam banyak kasus, tidak ada kelainan 
yang ditemukan dan tidak ada penyebab jelas yang diidentifikasi. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak 
ada penyakit yang mendasarinya, atau bahwa rasa sakit itu tidak nyata. Dalam kasus ini, rasa sakit 
dapat disebabkan oleh fisiologi yang tidak normal, seperti jalur transmisi nyeri yang abnormal pada 
sistem saraf. 
 
Olah raga adalah cara terbaik untuk menghadapi nyeri. 
TIDAK 
Anda mungkin merasa perlu untuk beristirahat karena rasa sakit semakin parah. Namun, setelah 
beristirahat lebih dari sehari, otot dan tulang Anda dan akan menjadi lebih lemah, tubuh Anda akan 
terasa kaku, kurang sehat, dan suasana hati Anda akan mulai menurun, sehingga rasa sakit pun 
memburuk. 
 
Jika terjadi rasa nyeri, hal ini tidak mungkin diabaikan. 
TIDAK 
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Rasa nyeri biasanya bersifat kuat, dan sulit mengalihkan perhatian dari hal ini, tapi Anda dapat 
sengaja mengalihkan diri dengan berfokus pada hal-hal menarik lain untuk sesaat, sehingga Anda 
berkesempatan untuk bernafas lega. 
 
Saya harus menghindari aktivitas atau olah raga agar tidak terjadi cedera yang lebih parah. 
TIDAK 
Jika dokter tidak menemukan penyebab nyeri yang serius, Anda harus terus beraktivitas, karena 
aktivitas normal tidak akan mengakibatkan cedera. Ada bukti bahwa beraktivitas malah dapat 
mencegah rasa nyeri bertambah parah; namun, selama aktivitas, Anda mungkin akan merasakan nyeri 
sedikit bertambah, tapi yang terpenting adalah jangan menghindari aktivitas. Ada dapat meminta 
saran dari petugas medis mengenai aktivitas atau olah raga yang tepat. 
 
Hanya gunakan obat pereda rasa nyeri jika rasa nyeri sudah tak tertahankan. 
TIDAK 
Jika obat pereda rasa nyeri terbukti dapat mengurangi rasa nyeri Anda, Anda harus mengonsumsi 
obat tersebut sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat Anda tidak boleh ditentukan oleh rasa nyeri. 
 
Saat penderita dirujuk kepada psikiater atau psikolog, artinya rasa nyeri tersebut terkait masalah 
mental atau psikologis. 
TIDAK 
Penderita nyeri sering kali mengalami tekanan emosional dengan berbagai taraf, dan ini umum terjadi. 
Psikiatri/psikoterapi adalah bagian penting dalam proses perawatan, dan dapat membantu penderita 
secara efektif dalam beradaptasi dengan rasa tidak nyaman yang diakibatkan oleh nyeri. 
 
Perawatan nyeri komprehensif akan membuat rasa nyeri saya hilang  
TIDAK 
Rasa nyeri kadang dapat membaik dan kadang memburuk, dan rasa nyeri Anda tidak akan hilang 
sepenuhnya. Akan tetapi, melalui Perawatan Komprehensif Lintas Bidang, Anda dapat belajar dan 
melatih diri sendiri, sehingga mengurangi dampak nyeri pada kehidupan sehari-hari Anda.  
 

Prinsip Perawatan Komprehensif untuk Nyeri Kronis 
Penyebab rasa nyeri sangatlah rumit. Selain akibat kerusakan jaringan tubuh, faktor emosional dan 
psikologis juga dapat menyebabkan rasa nyeri. 
 
Penyebab Perawatan 
 (1) Dampak emosional 
 Faktor psikologies 

(1) Terapi psikologis dan perilaku 
(2) Terapi yang ditargetkan pada sistem saraf 
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 Kondisi lain yang dapat menyebabkan nyeri 
 Pengalaman hidup di masa lalu 
 Pengaruh latar belakang budaya dan 

tradisi  
 Lingkungan keluarga dan kerja  
 Pengalaman nyeri di masa lalu 

(2) Kerusakan organ dan jaringan 
 Sistem saraf mengalami kerusakan atau 

alergi terhadap rasa nyeri. 
 Saraf yang cedera menjadi alergi 

setelah penyembuhan dan terus 
mengirimkan sinyal rasa nyeri. 

 Terjadi kerusakan jaringan. 
(3) Nyeri mendadak tanpa insentif 

(3) Obat pereda rasa nyeri 
 Pereda nyeri antiinflamasi 
 Obat-obatan opioid 
 Obat-obatan antiepilepsi 
 Obat-obatan antidepresi 
 

(4) Terapi fisik 
(5) Terapi okupasi 

 
 
Prinsip perawatan 
 Gunakan perawatan terintegrasi berupa obat-obatan dan non obat-obatan.  
 Redakan rasa nyeri pada penderita. 
 Perbaiki fungsi mobilitas, fisik dan mental penderita serta kualitas hidup mereka. 
 Penderita perlu memiliki kesabaran, inisiatif dan kepercayaan teguh untuk menghentikan siklus 

berbahaya. 
 
Perawatan non obat-obatan 
(1)  Arus listrik frekuensi rendah dapat menghambat komunikasi sinyal nyeri.  

Terapi stimulasi bagian luar tubuh － (Stimulasi Saraf dengan Listrik melalui Kulit) 
(Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation / TENS) 
Terapi ini menggunakan arus listrik frekuensi rendah untuk merangsang saraf melalui korteks dan 
mencegah otak menginterpretasikan sinyal rasa nyeri yang masuk. Pada saat yang sama, hal ini 
meningkatkan sirkulasi darah di daerah yang terkena dampak, dan merangsang tubuh untuk 
memproduksi Endorfin, suatu senyawa analgesik alami, sehingga dapat menghilangkan rasa sakit. 
Terapi stimulasi sumsum tulang belakang 
Dalam terapi ini, elektroda diimplantasikan ke dalam tubuh melalui operasi dengan pembiusan 
total atau lokal. Kemudian, regulator di luar permukaan tubuh dapat digunakan untuk mengatur 
gelombang mikro untuk mencegah otak menginterpretasikan sinyal nyeri.  

(2)  Konseling psikologis 
Besides physical and psychological factors, it is also advisable to analyze the causes of 
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psychological problems and learn how to deal with pains. That may allow the patients to lead a 
new life and get rid of the vicious circle of mutual influence between the body and mind. Actually, 
it is an effective and long-term strategy to deal with pain, adapt to pain and finally live with it.  
Selain faktor fisik dan psikologis, juga disarankan untuk menganalisis penyebab masalah 
psikologis dan mempelajari cara mengatasi rasa sakit. Itu mungkin memungkinkan pasien untuk 
menjalani kehidupan baru dan menyingkirkan lingkaran setan yang saling mempengaruhi antara 
tubuh dan pikiran. Sebenarnya, ini adalah strategi yang efektif dan jangka panjang untuk 
mengatasi rasa sakit, beradaptasi dengan rasa sakit dan akhirnya hidup dengan itu. 

(3)  Terapi fisik 
Terapi fisik terutama meningkatkan fleksibilitas dan fungsi sendi dan otot dengan cara 
memperbaiki postur dan berolah raga, sehingga meningkatkan kebugaran fisik dan kualitas hidup. 

(4)  Terapi okupasi 
Terapi okupasi bertujuan mengatur ulang kehidupan dengan membantu penderita memahami dan 
mengurangi efek negatif rasa sakit dalam segala aspek kehidupan, mengelola kehidupan dengan 
cara yang positif, dan meningkatkan peran mereka dalam kehidupan, sehingga menjalani 
kehidupan yang bermakna. 

(5)  Lainnya 
Beberapa pasien mengatakan bahwa akupunktur atau metode pengobatan tradisional Tiongkok 
lainnya dapat membantu meringankan rasa sakit. Hingga kini, pengobatan berbasis bukti modern 
telah mengonfirmasi tidak ada bukti kuat bahwa metode ini dapat menyembuhkan rasa nyeri. 

 
Terapi Obat-obatan 
Terapi obat-obatan adalah bagian dari perawatan komprehensif. Obat pereda rasa sakit dapat 
membantu meringankan rasa sakit, namun juga mengakibatkan efek samping. Dokter akan 
menyeimbangkan kemanjuran dengan efek samping (terutama gejala sisa jangka panjang) dan menilai 
apakah tepat untuk meresepkan obat tersebut untuk pasien. 
 
Singkatnya, terapi obat dapat dibagi menjadi dua jenis: 
(1) Terapi oral 

Obat-obatan yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 
 Pereda nyeri antiinflamasi 
 Obat-obatan opioid 
 Obat-obatan antiepilepsi 
 Obat-obatan antidepresi 

 
 
 

Untuk nyeri sensori 

Untuk kerusakan atau disfungsi saraf 
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(2)  Terapi injeksi 

Ahli bius dapat menyuntikkan obat bius, steroid, larutan garam, alkohol atau bahkan disintegrator 
saraf secara langsung atau tidak langsung ke daerah yang terpengaruh atau saraf di sekitarnya 
untuk menghilangkan rasa sakit. Berikut ini beberapa contohnya. 
 Suntikan pada titik pemicu dapat melemaskan otot dan dapat dipadukan dengan serangkaian 

latihan peregangan untuk mempertahankan efek pereda rasa nyeri. 
 Neurolytic celiac plexus block (NCPB) adalah terapi nyeri akibat tumor internal dalam 

tubuh.  
 Cervical plexus block (CPB) diterapkan untuk nyeri pada bagian wajah, dada, dan anggota 

tubuh bagian atas. 
 Suntikan bius lokal di tengah punggung bawah / lumbar sympathetic block terutama 

digunakan untuk nyeri pada tubuh bagian bawah, luka pada anggota tubuh, luka yang belum 
sembuh dan nekrosis akibat penyempitan pembuluh darah serta kurangnya sirkulasi darah. 

 Suntikan steroid epidural dapat meredakan rasa nyeri, seperti sciatica dan inflamasi saraf 
terstimulasi. 

 
 

Cara Mengonsumsi Obat-obatan Anda 
Bergantung pada gejala-gejala yang Anda tunjukkan, dokter dapat meresepkan pereda rasa nyeri oral 
untuk Anda. Jika Anda tidak dapat mengonsumsi pil (contohnya karena menyebabkan muntah), 
silahkan minta dokter untuk memberikan formula atau jenis obat-obatan lainnya. 
Obat-obatan yang diresepkan adalah sebagai berikut: 
(1) Nyeri terus-menerus 

Jika Anda mengalami nyeri terus-menerus, Anda harus minum obat sesuai petunjuk. Jika Anda 
belum berkonsultasi dengan dokter, jangan berhenti mengonsumsi pereda rasa nyeri atau 
mengubah dosisnya. 

(2) Nyeri tiba-tiba 
Tingkat keparahan rasa nyeri Anda terkadang dapat berubah, sehingga dokter akan meresepkan 
pereda rasa nyeri tambahan dan memberitahukan cara mengonsumsinya kepada Anda. 

(3) Mengendalikan efek samping 
Rasa nyeri dan efek samping selama periode perawatan sangat umum terjadi (mis: sulit buang 
air besar). Dokter dapat meresepkan beberapa obat-obatan pencegah untuk mengurangi efek 
samping tersebut. 

 
Rasa nyeri dapat menyerang orang dengan alasan yang berbeda-beda, dan intensitas rasa nyeri yang 
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dapat ditoleransi seseorang juga berbeda. Anda tidak dapat berbagi obat pereda nyeri dengan orang 
lain karena ini tak hanya mungkin dapat menyebabkan efek samping yang fatal, tetapi juga menunda 
perawatan dan bahkan membahayakan nyawa orang lain. 
 
Jika Anda menerima perawatan lain (misalnya terapi pengobatan Cina), harap beri tahu dokter Anda 
dan dokter akan memberi Anda beberapa saran untuk menyeimbangkan risiko dengan manfaat yang 
didapat. Selain itu, dokter akan memberi tahu Anda cara menggabungkan berbagai terapi. 
 
Cara mengonsumsi opioid dengan benar (mis: morfin, metadon) 
Dokter Anda dapat meresepkan opioid dosis rendah dan berangsur-angsur menurunkan dosisnya 
hingga rasa nyeri Anda dapat dikendalikan. 
 
Saat mengonsumsi opioid, Anda dapat mengalami efek samping seperti sembelit, mual, muntah, dll. 
Jangan khawatir. Beri tahukan dokter Anda dan ia akan memberi Anda beberapa saran yang efektif. 
Jika Anda belum berkonsultasi dengan dokter, jangan berhenti minum opioid atau mengubah dosis. 
Harap ikuti instruksi dan beri tahu dokter tentang kondisi Anda serta sesuaikan dosisnya. Tapi jangan 
minum obat pereda nyeri lain karena dapat berbahaya. 
 
Dalam kondisi yang tepat, dokter Anda mungkin akan secara bertahap mengurangi dosis opioid sampai 
Anda berhenti mengonsumsinya. Jika Anda tiba-tiba berhenti mengonsumsi opioid, Anda mungkin 
akan mengalami gejala seperti pecandu opioid, seperti gelisah, berkeringat, dingin, gemetar tak 
terkendali, diare, dll. 
 
Kekhawatiran tentang penggunaan opioid 
(1)  Opioid dapat menyebabkan kecanduan 

Salah. 
Sejauh ini, belum ada bukti bahwa mengonsumsi opioid untuk meredakan rasa nyeri pasti 
berujung pada kecanduan. Ketergantungan fisik dapat terjadi (gejala kecanduan terjadi ketika 
pasien berhenti mengonsumsi obat), namun ketergantungan psikologis tidak akan terjadi. Saat 
pasien tidak membutuhkan obat jenis ini, mereka hanya perlu menurunkan dosisnya 
perlahan-lahan. 

(2)  Dosis opioid akan berangsur-angsur meningkat. 
Salah. 
Saat mengonsumsi opioid, umumnya Anda akan menggunakan dosis yang stabil jika rasa nyeri 
tidak banyak berubah. Dosis opioid dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan, dan 
beberapa pasien bahwa dapat berhenti mengonsumsinya. 

(3)  Jika pasien terlalu cepat mengonsumsi opioid, pereda rasa nyeri lain tidak akan efektif jika 
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rasa nyeri bertambah parah. 
Salah. 
Untuk dosis, adalah batas maksimal penggunaan opioid untuk meredakan rasa nyeri. Dokter tidak 
akan hanya meresepkan opioid kepada pasiennya untuk meredakan rasa nyeri. Metode lain, 
seperti terapi pemblokan saraf, juga pada mengendalikan rasa nyeri akibat kanker secara efektif.  

(4)  Hanya pasien yang sedang sekarat yang perlu mengonsumsi opioid. 
Salah. 
Opioid dapat digunakan untuk meredakan nyeri akibat kanker dan nyeri yang tidak terkait kanker. 
Selama dosisnya tepat, penderita yang telah mengonsumsi opioid selama bertahun-tahun dapat 
menjalani hidup normal. 

(5)  Opioid akan memperpendek umur saya. 
Salah. 
Faktanya, dosis obat apapun yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek samping atau berisiko, 
dan penggunaan opioid secara benar sangatlah aman. Opioid juga seringkali diberikan kepada 
pasien yang sedang sekarang, yang mungkin membuat orang salah paham bahwa opioid akan 
memperpendek umur. 

(6)  Suntikan opioid lebih efektif daripada penggunaan oral. 
Salah. 
Tak masalah bagaimana opioid digunakan, melalui suntikan ataupun secara oral, obat golongan 
ini sama efektisnya. Ketika opioid disuntikkan pada pasien, dosisnya lebih rendah daripada saat 
dikonsumsi secara oral, terutama karena suntikan opioid dapat diserap dengan lebih mudah oleh 
tubuh. 
 

Jika Anda masih merasakan kekhawatiran saat mengonsumsi opioid atau obat-obatan lain, silahkan 
konsultasikan dengan petugas medis di klinik nyeri. 
 
 
 

Pereda Rasa Nyeri yang Umum Digunakan 
Jenis Nama (1 2 3)  Efek samping Peringatan 
Non-Steroidal  
Anti-inflammatory 
Obat-obatan 
Antiinflamasi Non 
Steroid (NSAID) 

 Diclofenac 
(Voltaren®/Cataflam®) 

 Ibuprofen (Brufen®)  
 Ketoprofen (Oruvail®)  
 Asam Mefenamat 

(Ponstan®)  
 Naproxen (Naprosyn®)  

Nyeri perut, 
perdarahan 
lambung, ruam 
kulit, 
penyempitan 
saluran nafas, 
gangguan 

Untuk mengurangi 
iritasi lapisan mukosa 
saluran cerna, mohon 
mengonsumsi obat 
setelah makan. Pada 
kasus tertentu, obat 
perut perlu 
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 Piroxicam (Feldene®)  
 Indomethacin 

(Indocid®) 
 Celecoxib (Celebrex®)  
 Etoricoxib (Arcoxia®) 

fungsi ginjal  dikonsumsi pada saat 
yang sama. Jika 
kotoran berwarna 
hitam atau tidak 
normal setelah 
mengonsumsi obat, 
segera berhenti 
minum obat dan 
informasikan kepada 
dokter.  
 
Obat-obatan seperti 
ini tidak boleh 
dikonsumsi oleh 
kelompok berikut, 
termasuk wanita 
hamil, penderita 
tukak lambung, asma, 
penyempitan jalur 
nafas, atau gangguan 
fungsi ginjal. 

 Paracetamol (Panadol®) Dosis berlebih 
dapat 
mengakibatkan 
gagal fungsi 
ginjal dan liver. 

Batas dosis per hari 
adalah 4 gram untuk 
menghindari 
kerusakan liver. 
Penderita yang 
mengalami gangguan 
fungsi liver tidak 
boleh mengonsumsi 
obat ini. Penderita 
harus berhenti minum 
minuman beralkohol 
selama masa 
pengobatan. 

Pelemas otot Baclofen  Tekanan darah 
rendah, lemas 
otot, 
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hipersomnia 
(sangat 
mengantuk), 
pusing, sakit 
kepala, 
halusinasi, 
mual, muntah, 
pandangan 
buram, kejang 

Opioid  Dihidrokodein 
(DF118®)  

 Kodein 
 Morfin (MST 

Continus®)  
 Metadon 
 Plester Fentanil 

(Durogesic®) Tramadol  

Mual, muntah, 
sulit buang air 
besar dan kecil, 
batu empedu, 
kesulitan 
bernafas, 
hipersomnia. 
Penggunaan 
berulang dapat 
mengakibatkan 
kekebalan 
terhadap obat. 

Mual, muntah dan 
hipersomnia sering 
kali terjadi selama 
beberapa hari pertama 
sejak mengonsumsi 
obat jenis ini dan 
kondisinya akan 
berangsur membaik.  
 
Kesulitan buang air 
besar umumnya 
berlanjut, jadi mohon 
makan lebih banyak 
buah-buahan dan 
sayur-sayuran, serta 
banyak berolah raga. 
Beberapa penderita 
juga perlu minum 
obat pencahar, seperti 
bisacodyl dan senna. 
 
Jangan panaskan 
plester atau cuci 
dengan air panas, 
karena ini akan 
mengakibatkan 
pelepasan obat 
berlebih dari plester, 
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yang dapat berujung 
pada keracunan.  

Antikonvulsan  Carbamazepine 
(Tegretol®) 

 Valproate Sodium 
(Epilim®) 

 Fenitoin (Dilantin®) 

Mulut kering, 
sakit kepala, 
pusing, 
hipersomnia, 
kehilangan 
koordinasi 
tubuh, sakit 
perut, 
pandangan 
buram, ruam 
kulit, 
penurunan sel 
darah putih 
Perubahan 
perilaku, 
kelainan 
pergerakan, 
bicara tidak 
jelas, 
kebingungan 
mental, 
kelainan sistem 
percernaan, 
kerusakan 
fungsi liver, 
polytrichia 
(pertumbuhan 
rambut pada 
tubuh berlebih) 

Diperlukan sampel 
darah untuk 
memeriksa kadar sel 
darah putih, serta 
fungsi liver dan 
ginjal. 

 Gabapentin (Neurotin® 
Teva®) 

 Pregabalin (Lyrica®)) 

Pusing, sakit 
kepala, merasa 
lemah, 
hipersomnia  

Pusing dan 
hipersomnia selama 
beberapa hari setelah 
mengonsumsi 
obat-obatan ini, lalu 
kondisi akan 
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berangsur membaik. 
Antidepresi Antidepresi trisiklik (TCA)  

 Amitriptilina  
 Nortriptilina  

Duloxetine (Cymbalta®) 

Pandangan 
kabur, mulut 
kering, sulit 
buang air besar 
dan kecil, 
pusing, 
penurunan 
tekanan darah 
secara 
tiba-tiba, 
jantung 
berdebar 

Penderita glaukoma, 
hyperplasia prostat, 
dan detak jantung 
tidak beraturan tidak 
boleh mengonsumsi 
obat-obatan jenis ini. 

Corticosteroid Dexamethasone 
Hydrocortisone Prednisolone   

Mual, muntah, 
insomnia, 
polytrichia 
sakit perut, 
jerawat. Lebih 
mudah 
mengalami 
memar, dan 
pendarahan 
lambung 

Penggunaan jangka 
panjang dapat 
menyebabkan 
Sindrom Cushing. 

 

Referensi:  

1. Pharmaceutical Service, Department of Health. Poisons List [Part 1, A], Dangerous Drug List [Part 

1, paragraph 1(a)]. HKPJ. 2004; 13(4): Supplement 2.  

2. 藥品通用名別名速查. 化學工業出版社; 2005.  

3. MIMS. 105th Edition. HKIMS; 2006.  

4. BNF. 2006; 51.  

5. Micromedex (accessed on 16/11/06) 

 
Pemandu Bertingkat WHO untuk Manajemen Nyeri  

Pereda nyeri 
Obat-obatan non-opioid 
+/- Adjuvan 

Nyeri ringan 

Obat-obatan opioid ringan Nyeri menengah 

The pain do 
not mitigate or 
even intensify. 

The pain do 
not mitigate or 
even intensify. 
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+/- Obat-obatan non-opioid 
+/- Adjuvan 
Obat-obatan opioid keras 
+/- Obat-obatan opioid ringan 
+/- Adjuvan 

Nyeri parah 

*** Adjuvan meliputi obat-obatan antiepilepsi, obat-obatan antidepresi, steroid dan lainnya. 
 
Sesuai intensitas nyeri, dokter dapat memulai pada tingkat manapun dalam pereda nyeri bertingkat 
kemudia menaikkan dosis hingga muncul efek pereda nyeri yang cukup tanpa efek samping nyata. 
Setelah rasa nyeri reda, dokter akan menyesuaikan dosis dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu terlalu 
khawatir tentang keamanan pengobatan. 
 

Perawatan untuk Psikologi Klinis 
Apa itu ……? Bagaimana cara 

menghadapinya? 
Perilaku Pesimis? 
Penderita berperilaku pesimis 
lebih cenderung berpikir bahwa 
rasa nyerinya lebih parah 
daripada kenyataan, yang akan 
mengakibatkan emosi negatif 
yang menghambat mereka 
dalam menghadapi rasa nyeri. 

Perilaku Optimis? 
Penderita berperilaku optimis 
berusaha mengukur rasa nyeri 
sesuai kenyataan dan secara 
akurat, belajar beradaptasi 
terhadap rasa nyeri, dan 
menghadapinya secara positif. 

Betulkan Konsep 
Ketahui lebih banyak tentang rasa 
nyeri Anda melalui selebaran, 
kuliah, acara khusus, dll. 

Emosi Negatif? 
Penderita beremosi negatif 
mungkin merasa takut, 
khawatir, dan depresi 

Emosi Positif? 
Penderita beremosi positif 
sering kali merasa tenang dan 
bersuasana hati baik, sehingga 
lebih percaya diri untuk 
beradaptasi terhadap rasa 
nyeri. 

Belajar Cara Rileks 
Mengurangi ketegangan otot dan 
emosi secara tidak langsung 
dapat meredakan rasa nyeri. 
 
Belajar Cara Mengatasi Stress 
Beban mental akan menambah 
keparahan rasa nyeri. Stress dapat 
ditangani dengan mengatur waktu 
yang wajar dan menentukan gol. 

Menghindar / Mengisolasi 
Diri? 
Penderita mungkin berpikir 
bahwa berolahraga akan 

Menghadapi Rasa Nyeri 
secara Positif？ 
Penderita perlu secara 
bertahap menerima rasa nyeri 

Belajar Beradaptasi dengan 
Rasa Nyeri 
Klarifikasikan aktivitas apa yang 
Anda takuti. Kalaupun merasa 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

INDONESIAN - CHRONIC PAIN.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

memperparah rasa nyeri. 
Karena itu mereka menghindari 
kerja, olahraga atau aktivitas 
sosial. 

sebagai bagian dari kehidupan 
dan hidup dengannya. 

nyeri, lakukan semampunya saja. 
 
Jika Anda bisa berolahraga, ini 
akan membantu Anda 
mengurangi rasa takut dan 
memahami kemampuan diri 
sendiri, sehingga memperkuat 
rasa percaya diri saat menghadapi 
rasa nyeri. 

Kurang Olahraga dan 
Aktivitas Sosial? 
Menghindar atau 
menunda-nunda dapat 
mengakibatkan kurangnya 
aktivitas dalam jangka panjang, 
membuat otot lebih tegang, 
sehingga rasa nyeri pun dapat 
meningkat. Dari sana, 
muncullah siklus berbahaya. 
 
Depresi membuat orang 
menghindari aktivitas sosial, 
dan karena itu hubungan 
dengan teman-teman dapat 
melemah. Jika ini terjadi, Anda 
akan kehilangan dukungan dari 
teman. 

Olahraga dan Aktivitas 
Sosial yang Cukup? 
Pertahankan gaya hidup 
normal. Bekerja, berolahraga 
dan beraktivitas sosial dalam 
jumlah tepat akan membantu 
akan membangun rasa 
percaya diri dan membuat 
orang lain mendukung serta 
merawat diri Anda. 

Atur Kembali Hidup Anda 
 
Sangat disarankan untuk secara 
bertahap menambah olahraga 
yang tepat dalam jadwal 
kehidupan Anda. 

 
Kisah di Balik Rasa Nyeri 

Merasa Menderita Nyeri Fisik 
Saat seseorang tersiksa akibat rasa nyeri, ia sering kali merasa tidak nyaman, kesal, takut, stres, dan 
marah. 
 
Ketika manusia berevolusi, kita secara naluriah menganggap rasa nyeri sebagai sinyal bahaya. 
Akibatnya, otak kita menghasilkan rasa takut dan stres, yang menempatkan tubuh kita dalam sikap 
pertempuran, misalnya otot menegang. Selain itu, kita memusatkan sebagian besar perhatian pada rasa 
nyeri, sehingga seseorang tampak seakan dikendalikan sepenuhnya oleh rasa nyeri. 
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Saat rasa sakit berlanjut terus-menerus, beberapa pikiran mungkin membuat Anda semakin khawatir 
dan takut, seperti "apakah rasa sakitnya akan bertambah parah" dan "akankah aku menjadi cacat". 
Orang-orang takut bahwa olahraga dapat membuat rasa nyeri semakin parah atau membuat cedera lagi, 
karena itu mereka berusaha menghindari olahraga macam apapun. Beristirahat di tempat tidur 
tampaknya cepat meredakan nyeri, tapi ini menyerupai racun berlapis gula. Kurang olahraga untuk 
waktu yang lama hanya akan menyebabkan distrofi otot dan sklerosis. Setelah itu aktivitias sedikit pun 
dapat menyebabkan nyeri pada sendi otot, sehingga penderita semakin takut berolahraga. Karena tubuh 
kurang olahraga, stamina fisik juga menurun. 
  
Saat rasa nyeri berlanjut, hal ini mengacaukan pola tidur, semangat di pagi dan siang hari, serta 
kemampuan bekerja, dan akibatnya semakin banyak masalah yang muncul. Jika penderita hanya 
tinggal di rumah untuk menghindari olahraga, mereka akan kekurangan kontak sehari-hari dengan 
dunia luar. Ditambah lagi, jika jejaring sosial dipersempit, kurangnya dukungan dari teman-teman akan 
meningkatkan kemungkinan munculnya kecemasan dan depresi. Jika penderita kehilangan tujuan 
hidup atau hanya berdoa agar rasa nyerinya suatu saat bisa lenyap, rasa nyeri akan segera menyerap 
semua perhatian. Ketika rasa nyeri menguasai hampir semua aspek hidup penderita, ia akan menjadi 
budak rasa nyeri.  
 
Nyeri Kronis Bukanlah Tanda Peringatan 
Penyebab nyeri kronis dan nyeri akut sangat berbeda. Nyeri kronis bukan lagi merupakan sinyal 
bahaya, dan ini hanya menunjukkan bahwa sistem saraf seseorang terlalu sensitive. Rasa “nyeri” 
adalah sesuatu yang nyata, namun penderitanya tidak perlu takut. Yang perlu mereka lakukan adalah 
menerima dan membiasakan diri dengan rasa nyeri tersebut. Sangatlah penting untuk belajar latihan 
relaksasi dan melakukannya setiap hari. Ketika ada rasa nyeri, penderitanya harus berusaha 
merilekskan otot dan semangat, bukannya panik. 
 
Nyeri dan Kepahitan dalam Siklus Berbahaya 
Saat rasa nyeri berlangsung untuk jangka waktu tertentu, penderitanya tak hanya akan merasakan nyeri 
tersebut, namun juga kepahitan. Penderita nyeri kronis mungkin selalu merasa kesepian. Mereka 
mengikuti pemeriksaan fisik yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari tahu penyebab nyeri, 
mencoba berbagai metode perawatan hanya untuk menemukan bahwa semua upaya tersebut sia-sia. 
Pengalaman mengecewakan dan membuat frustrasi ini akan semakin mengurangi rasa percaya diri 
selama proses rehabilitasi. Selain itu, jika penderita merasa salah dimengerti atau tak berdaya, ia dapat 
merasa kurang motivasi, tak berani, tak percaya diri, dan ini hanya menambah rasa pahit di hatinya. 
 
Pengaruh Nyeri Kronis Terhadap Aspek Hidup Lainnya 
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Ketika nyeri kronis mempengaruhi suasana hati dan stamina fisik, rasa frustrasi tersebut dapat 
berujung pada masalah lain dan menambah tekanan bagi sang penderita. Contohnya, nyeri kronis dapat 
membuat penderitanya terpaksa mengambil cuti sakit jangka panjang, menjadi pengangguran, dan 
mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam hubungan interpersonal 
dan kebiasaan hidup, serta membuat penderita berangsur-angsur kehilangan sesuatu yang dulu 
dianggap remeh, seperti kemampuan bergerak bebas dan mengendalikan tubuh, hubungan intim 
dengan keluarga dan teman, seakan ia telah kehilangan orientasi hidup. Dalam hal ini, lingkaran hidup 
kian bertambah sempit, dan peran hidup penderita pun hanyalah sebagai penderita nyeri. Beban yang 
terus meningkat ini tak tertahankan bagi penderita. 
 
Ubah Reaksi Terhadap Rasa Nyeri 
Banyak faktor psikologis dan lingkungan yang dapat menyebabkan nyeri kronis. Pikiran negatif dapat 
berujung pada depresi, kecemasan, alergi, panik, rasa ingin menghindar, yang akibatnya membuat 
seseorang merasa kesepian dan terasingkan, dan perasaan-perasaan seperti ini akan turut menambah 
rasa sakit. Beberapa situasi dapat membangkitkan memori akan pengalaman traumatis, dan penderita 
seringk kali berusaha menghindari situasi semacamnya karena takut. Jika penderita belajar mengatasi 
atau mengubah reaksi psikologis negatif seperti ini, akan lebih mudah baginya untuk menerima dan 
membiasakan diri dengan rasa nyeri. 
 
Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Berlangsungnya Rasa Nyeri 
Secara umum, penyebab nyeri kronis meliputi pikiran dan emosi negatif, seperti rasa takut, cemas, 
depresi, gugup, rasa ingin menghindar, takut akan cedera, ekspektasi berlebih, kurangnya motivasi, 
tekanan hidup; faktor fisik, seperti ketegangan otot, kurang olahraga, dan postur yang kurang baik. 
Memahami penyebab nyeri dapat membantu penderitanya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. 
 
Sikap yang Benar Terhadap Nyeri 
Di masa lalu, banyak penderita nyeri kronis yang mencari obat mujarab dan melacak pengobatan 
medis dari seluruh dunia. Akan tetapi, mereka tidak menghadapi kondisinya dengan benar atau 
mengubah sentiment mereka. Setelah waktu yang lama, mereka menemukan bahwa masalah dan 
jawabannya juga dapat ditemukan dalam hati sanubari mereka. Untuk menghadapi nyeri kronis, yang 
lebih dibutuhkan adalah kekuatan psikologis.  
1. Penderita perlu mengakui bahwa manusia bersifat rentan, menerima keterbatasan yang ada, 
mencoba mengatasi rasa takut terhadap nyeri dan reaksi-reaksi negatif lainnya, lalu secara bertahap 
belajar memahami dan menerima rasa nyeri tersebut. 
2. Penderita perlu belajar mengatur diri, mengatasi emosi dengan tepat, menguasai keterampilan 
psikologi, lalu aktif memecahkan masalah. 
3. Penderita perlu menentukan gol, membuat rencana lalu menyelesaikan tugas tahap demi tahap. 
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Terlebih lagi, selama proses tersebut, penderita terus mendorong diri untuk bersabar dan terus berjuang 
hingga titik akhir. Akhirnya, mereka akan mendapatkan kembali rasa percaya diri. 
4. Penderita perlu berangsur-angsur mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan olahraga yang cukup 
untuk membangun otot. 
5. Kalaupun ada rasa nyeri, penderita perlu berusaha hidup normal, menjaga hubungan sosial, dan 
memfokuskan diri pada sesuatu yang menarik. 
6. Penderita perlu memperbaiki hubungan interpersonal, memperluas lingkup hidup, dan mencari 
dukungan dari keluarga dan teman. 
7. Pasien perlu melepaskan stress, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta bersikap baik terhadap 
diri sendiri. 
 
Jika Anda tertarik untuk mempelajari keterampilan psikologis dalam menghadapi rasa nyeri, Anda 
dapat meminta rujukan untuk psikolog klinis. 

 
Dicetak ulang dari Mingpao Health Psychology Photoscope Hak Cipta @Li Yingming 2007 

 
 
 

Mengapa Saya Membutuhkan Rujukan untuk Psikiater? 
 

 
Nyeri Kronis dan Emosi Saling Mempengaruhi Satu Sama Lain 
Menurut penelitian-penelitan dari seluruh dunia, kebanyakan penderita nyeri kronis menghadapi 
berbagai taraf tekanan mental akibat rasa nyeri itu sendiri serta akibat tekanan dari segala aspek hidup. 
Rasa nyeri dan emosi sangat terkait dan memiliki pengaruh yang besar satu sama lain. Selain itu, 
penderita jenis nyeri tertentu, seperti migran, lebih berpotensi untuk mengalami depresi. 
 
Karena itu, menghadapi masalah mental dan emosional adalah bagian yang tak tergantikan dalam 
pengobatan nyeri modern. Dalam hal ini, dokter dapat menawarkan rujukan bagi pasien ke seorang 
psikiater untuk evaluasi lebih lanjut. Ini bukan berarti dokter menduga bahwa Anda merasakan nyeri, 
bahwa rasa nyeri Anda hanya “efek psikologis” atau bahwa Anda mengalami gangguan jiwa. 
Sebaliknya, dokter hanya ingin memberikan diagnosis yang lebih komprehensif, karena ia tahu bahwa 
menghadapi masalah mental dan emosional akan membantu manajemen nyeri, dan meningkatkan 
kualitas hidup pasien.  
 
Nyeri Kronis dan Depresi 
Tersiksa akibat nyeri kronis, lebih dari setengah penderitanya akan mengalami gejala-gejala depresi. 
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Tertekan dan tak semangat, penderita dapat kehilangan minat beraktivitas dan kepercayaan atas 
pengobatan. Selain itu, penderita cenderung memutarbalikkan sesuatu, bernafsu makan buruk dan 
mengalami insomnia, dan bahkan memutuskan kontak dan memiliki kecenderungan bunuh diri. 
Psikoterapi memiliki dampak tertentu untuk depresi ringan atau menengah, namun depresi parah harus 
ditangani dengan obat-obatan. Obat-obatan anti depresi yang umum digunakan meliputi antidepresan 
trisiklik, penghambat penyerapan serotonin selektif (selective serotonin reuptake inhibitors), dan 
generasi baru antidepresan yang berfungsi terhadap berbagai reseptor. Psikiater akan memilih 
antidepresi yang tepat untuk pasien untuk meredakan rasa nyeri, memperbaiki suasana hati, 
meningkatkan kualitas tidur, serta menambah nafsu makan. 
 
Nyeri Kronis dan Gangguan Kecemasan 
Menderita rasa nyeri setiap hari, penderita nyeri kronis selalu khawati bahwa rasa nyeri tersebut akan 
bertambah parah dan suatu hari tidak dapat dikendalikan. Mereka hidup di bawah rasa takut, dan 
sering kali mengalami gejala kecemasan. Kecemasan dapat membuat sistem saraf otonom menjadi 
terlalu aktif, mempersingkat nafas, meningkatkan detak jantung, dan menaikkan tekanan darah. Hal ini 
turut membuat penderita lebih sensitif terhadap nyeri dan otot menegang, sehingga rasa nyeri pun 
bertambah parah. Psikiater akan meresepkan obat anti kecemasan yang tetap untuk pasien. Obat 
penenang yang umum digunakan meliputi benzodiazepine dan buspirone, yang membantu mengatasi 
kegugupan, melemaskan otot, dan meredakan nyeri yang dibantu dengan latihan relaksasi. 
 
Nyeri Kronis dan Kecanduan Obat-obatan 
Banyak penderita nyeri kronis dipercaya telah meningkatkan dosis obat sendiri atau mengonsumsi 
obat-obatan yang tidak diresepkan, termasuk di antaranya pereda rasa nyeri, obat bius dan pil tidur 
adalah yang paling umum digunakan. Mengonsumsi obat-obatan ini dalam waktu yang lama dapat 
menyebabkan disabilitas mental, kehilangan ingatan dan ketergantungan fisik serta psikologis. 
Penderita selalu meningkatkan dosin obat, namun efek analgesik dan bius selalu menurun. Jika 
penderita nyeri berusaha menurunkan dosisnya, mereka akan mengalami gejala penghentian konsumsi 
obat (withdrawal symptoms). Gejala yang tidak terlalu serius meliputi jantung berdebar, tangan 
gemetar, insomnia, ketegangan dan peningkatan rasa nyeri, sedangkan gejala yang lebih parah 
termasuk gangguan mental, pingsang dan kejang. Gejala-gejala ini menimbulkan dilema bagi penderita 
nyeri. Psikiater dapat mengevaluasi kondisi pasien dengan akurat dan secara bertahap mengentaskan 
kecanduan obat-obatan dengan pengobatan tertentu. Terlebih lagi, psikiater juga dapat menyesuaikan 
tipe obat pereda rasa nyeri dan dosisnya selama periode penghentian konsumsi obat tak beresep untuk 
meminimalkan rasa nyeri. 
 

Penyesuaian Kecepatan 
Secara umum, pergerakan otot secara berlebih atau postur yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri. 
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Akan tetapi, penderita nyeri kronis tersiksa akibat sakit sepanjang waktu, jadi tidaklah tepat jika hanya 
mengandalkan sinyal nyeri untuk menentukan bahwa terjadi kerusakan otot atau penggunaan otot yang 
berlebih. 
 
Dalam hal ini, penderita nyeri kronis tetap dapat menjaga pergerakan otot yang tepat dengan 
menyesuaikan kecepatan untuk meningkatkan ketahanan tubuh, dan pada saat yang ini itu juga 
mencegah atropi dan ketegangan otot akibat olahraga yang kurang atau berlebih. 
 
Menyesuaikan kecepatan itu mudah. Penderita dapat melakukannya dalam hampir semua kegiatan 
dalam hidup sehari-hari dan mulai dari tindakan sederhana. Dalam bagian ini, kita bisa menggunakan 
“jalan kaki” sebagai contoh untuk menjelasakan langkah-langkah dalam menyesuaikan kecepatan:  

1) Pertama, ketahui waktu atau jarak jalan kaki rata-rata yang biasanya dapat Anda lakukan. 
2) Kurangi waktu atau jarak jalan kaki hingga 80% dari kriteria yang disebutkan di atas. 
3) Saat kecepatan atau jarak jalan kaki ini tercapai, silahkan berhenti dan beristirahat sejenak 

sebelum berjalan kaki lagi. 
4) Secara bertahap tingkatkan waktu atau jarak jalan kaki sesuai kemampuan. 

 
Tujuan penyesuaian ini bukan untuk membantu penderita mengurangi rasa sakit, tapi untuk mendorong 
mereka agar tetap berolahraga walaupun ada rasa nyeri. 
 
Jika rasa nyeri bertambah parah, disarankan untuk mencari tahu penyebab dan penanggulangannya, 
dan bukannya berhenti berolahraga. 
 
Jika ragu, silahkan berkonsultasi dengan staf medis di klinik perawatan nyeri. 

 
 

Postur Tubuh yang Benar 
Cara duduk yang benar 
 Tegakkan dagu 
 Busungkan dada 
 Tegangkan otot perut 
 Bersandar pada sandaran kursi 
 

Cara berdiri yang benar 
 Tegakkan dagu 
 Busungkan dada 
 Tegangkan otot perut 
 Telinga, bagian tengah bahu dan sendi 

panggul, sendi lutut dan pergelangan kaki 
bagian luar harus sejajar 

 
 

Olahraga 
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Olahraga adalah senjata yang ampuh untuk melawan nyeri kronis. Tak hanya olahraga dapat 
mengurangi rasa nyeri, namun juga membantu meningkatkan fungsi tubuh dan meredakan ketegangan. 
Kesalahpahaman umum tentang olahraga 
 Olahraga dapat dengan mudah mengakibatkan cedera otot atau sendi, yang dapat memperparah 

rasa nyeri. 
Konsekuensi kurang olahraga 
Jika penderita takut berolahraga akibat rasa nyeri, tulang dan ototnya dapat melemah, dan mobilitas 
sendi berkurang. Dalam siklus berbahaya ini, rasa nyeri akan semakin menjadi-jadi. 
Nyeri → olahraga berkurang → otot dan tulang melelmah, mobilitas sendir berkurang → nyeri  
 
Cara berolahraga yang benar 
(1) Ketahui poin-point utama dalam berolahraga yang benar 

 Anda harus memilih latihan yang cocok untuk Anda dan berolahraga sesuai kemampuan.  
 Pada tahap awal, Anda dapat merasa lemah otot dan sendi kaku. Setelah menyelesaikan 

sedikit latihan setiap kalinya, beristirahatlah sebentar dan secara bertahap tingkatkan beban 
latihan setelah tubuh menyesuaikan diri. 

 Sebelum mulai berolahraga, Anda perlu menyiapkan perangkat yang tepat, kenali lingkungan 
sekitar tempat olahraga, dan lakukan pemanasan yang cukup. 

 Rasa nyeri dapat sedikit bertambah selama dan setelah latihan. Akan tetapi, jika rasa nyeri 
terus bertambah, Anda perlu menyesuaikan beban dan frekuensi latihan.  

 Disarankan untuk menentukan gol minggu depan. Gol ini dapat berupa peningkatan 
frekuensi, beban, jarak, atau berat. 

 Nyeri kronis dapat menghantui penderitanya, baik saat nyeri berat maupun ringan. Agar 
tidak dikendalikan oleh rasa nyeri, penting juga untuk berusaha mengikuti rencana olahraga 
awal setiap hari. 

 Di hari-hari ketika rasa nyeri bertambah parah, Anda perlu menyesuaikan kecepatan dengan 
percaya diri dan penuh tekad, serta berkeras untuk melakukan olahraga yang cukup. 

(2)  Persiapan sebelum dan sesudah olahraga 
 Persiapan yang cukup sebelum dan setelah olahraga dapat memberikan efek yang lebih baik. 
 Latihan sendi dapat membantu menjaga mobilitas sendi dan mengurasi rasa kaku dan nyeri. 
 Latihan peregangan dapat membantu otot tetap lentur, mengurangi peluang inflamasi atau 

mengurangi kemungkinan radang atau ketegangan jaringan tubuh, dan menjaga tubuh tetap 
bugar, sehingga mencegah nyeri kronis terus memburuk. Harap dicatat bahwa ketika 
melakukan latihan peregangan, Anda harus menarik otot secara perlahan hingga sedikit 
tegang, dan bukan memutar atau meregangkan otot Anda kuat-kuat, untuk menghindari 
ketegangan. 

(3)  Mulai dengan olahraga sederhana 
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Anda dapat memilih olahraga sederhana yang mungkin berlangsung selama 10-15 menit. 
Olahraga ini tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Olahraga seperti berjalan, berenang, 
Qigong, yoga, Tai Chi dapat dilakukan. 

(4)  Informasi 
Anda dapat berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis tentang cara memilih kegiatan olahraga 
yang tepat. Anda juga dapat merujuk pada brosur “Berolahraga Lebih Banyak, Bekerja dengan 
Pandai / More Exercise, Smart Work” yang dicetak oleh Cabang Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja pada Departemen Tenaga Kerja (tersedia dalam situs web Departemen Tenaga Kerja pada 
alamat berikut: http://www.labour.gov.hk/tc/public/content2_9b.htm). 

 
Olahraga teratur adalah cara yang paling efektif, karena itu secara bertahap perlu menjadi bagian 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Berikut ini adalah beberapa kegiatan olahraga yang dapat membangun berbagai area tubuh yang 
berbeda. Anda dapat mengulangi latihan ini sebanyak 3 kali setiap hari. 
 
 Tundukan kepala perlahan-lahan dan tahan 5 detik. Ulangi latihan ini lima kali. 
 Letakkan kedua tangan di belakang leher, dan perlahan-lahan tekukkan kepala ke belakang sejauh 

mungkin. Tahan 5 detik, dan ulangi latihan ini lima kali. 
 Perlahan-lahan miringkan kepala ke kiri, dan tahan 5 kali. Ulangi gerakan ini ke kanan. Ulangi 

latihan ini 5 kali.  
 Perlahan-lahan tengokkan kepala ke kiri, dan tahan 5 detik. Ulangi gerakan ini ke kanan. Ulangi 

latihan ini 5 kali. 
 Letakkan tangan kiri pada bahu kanan, dan gunakan tangan kanan untuk menarik siku kiri ke arah 

bahu kanan. Tahan selama 5 detik. Ulangi gerakan yang sama dengan tangan kiri. 
 Tekuk lengan kanan ke belakang kepala. Dengan hati-hati gunakan tangan kiri untuk menarik siku 

kanan ke kiri. Tahan 5 detik. Lalu ulangi gerakan yang sama dengan tangan kiri. Ulangi latihan ini 
5 kali.  

 Genggam kedua ujung handuk dengan kedua tangan, lalu tarik lengan yang biasa mengalami 
nyeri hingga Anda merasakan regangan. Tahan 5 detik. Ulangi latihan ini 10 kali. 

 Silangkan tangan di punggung, luruskan siku, dan tarik ke atas perlahan-lahan. Tahan 5 detik. 
Ulangi latihan ini 5 kali.  

 Sandarkan tubuh ke depan. Berpeganganlah pada benda yang stabil dengan satu tangan, dan 
lemaskan tangan sebelahnya. Putar lengan yang lemas 10 kali dengan arah yang berbeda-beda.  

 Letkkan tangan kanan pada dinding, lalu tangan kanan bergerak di atas sambil menyandarkan 
tubuh pada dinding hingga bahu dan ketiak terasa meregang. Tahan 10 detik. Ulangi gerakan yang 
sama dengan tangan kiri. Ulangi latihan ini 10 kali. 
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 Putar bahu dan lengan ke depan dan ke belakang masing-masing 10 kali. 
 Genggam handuk dengan kedua tangan. Angkat lengan perlahan-lahan, lalu turunkan ke posisi 

awal. 
 Angkat lengan kanan hingga mengarah ke depan, pergelangan tangan ke atas, tekuk tangan ke 

atas dengan bagian punggung tangan menghadap ke arah Anda. Dengan hati-hati gunakan tangan 
kiri untuk menarik tangan kanan ke belakang. Tahan 5 detik. Lengan kanan tetap terangkat, tekuk 
tangan ke bawah dengan telapak tangan menghadap ke arah Anda. Dengan hati-hati gunakan 
tangan kiri untuk menarik tangan kanan ke belakang. Tahan 5 detik. Ulangi gerakan yang sama 
untuk lengan kiri. Ulangi latihan ini 5 kali. 

 Tekuk tubuh Anda ke kiri dan ke kanan, lalu tahan masing-masing 5 detik. Ulangi latihan ini 5 
kali. 

 Seimbangkan tubuh. Letakkan tanda pada punggung bawah dan perlahan-lahan putar tubuh 
bagian atas ke kanan dan ke kiri. Tahan masing-masing 5 detik. Ulangi latihan ini 5 kali.  

 Duduk tegak dengan telapak kaki menempel di lantai. Angkat tungkai kaki kanan pada sudut 
horizontal. Gerakkan kaki kanan ke atas dan ke bawah 10 kali. Ulangi 10 kali dengan kaki kiri. 

 Berpegangan pada benda stabil dengan kedua tangan. Angkat tumit. Tahan 5 detik, lalu kembali 
ke posisi berdiri. Ulangi latihan ini 10 kali. 

 Berdiri di dekat tembok, tempelkan jari-jari sebelah kaki pada tembok, dan tempatkan pusat 
gravitasi tubuh pada kaki sebelahnya. Perlahan-lahan sandarkan tubuh ke depan hingga Anda 
merasakan betis meregang. Tahan 5 detik. Ulangi latihan ini 5 kali untuk masing-masing kaki. 

 
PENYESUAIAN HIDUP 

Lingkup Kehidupan Dampak Nyeri Penyesuaian Kembali 
Rumah 
 

 Kesulitan saat melakukan 
pekerjaan rumah tangga, 
tak mampu berdiri atau 
berjalan untuk waktu yang 
lama, tak mampu 
mengangkat benda-benda 
berat, dan tak mampu 
membungkuk untuk 
melakukan pekerjaan 
rumah tangga. 
 

 Berpartisipasi dan 
menggunakan 
keterampilan tertentu 
untuk membangun rasa 
percaya diri saat 
melakukan pekerjaan 
rumah tangga. 

Rekreasi 
 

 Tidak bisa melakukan 
aktivitas rekreasi akibat 
rasa nyeri. 

 Eksplorasi minat pribadi, 
coba aktivitas rekreasi 
yang lebih mudah bagi 
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 Merasa kurang motivasi 

untuk berpartisipasi dalam 
aktivitas rekreasi. Hanya 
mau melakukan aktivitas 
di tempat atau tinggal di 
rumah saja.  
 

Anda, lalu tantang diri 
sendiri untuk melakukan 
yang lebih sulit. 

Sosial  Tidak ingin bertemu atau 
kontak dengan teman, 
atau menghindari 
perkumpulan. 

 Dorong dan bantu 
mengatur aktivitas sosial, 
bangun sistem pendukung 
yang stabil. 
 

Kerja  kerja terpengaruhi oleh 
nyeri, bahkan tidak 
mampu melanjutkan 
bekerja. 

 Belajar menerima 
keterbatasan fisik akibat 
nyeri, dan fakta bahwa 
Anda mungkin tidak bisa 
kembali ke pekerjaan yang 
dulu. 
 

 Rencanakan ulang arah 
karier Anda – ganti 
pekerjaan, ikuti pelatihan, 
lakukan kerja paruh waktu 
atau sukarela. 

 
 

BAGAIMANA SAYA BISA MENJADI LEBIH BAIK? 
Tentukan Gol yang Jelas 
Tuliskan gol-gol Anda dan tenggat waktunya. Jangan pilih terlalu banyak gol pada waktu yang sama. 
Gol yang tidak realistis atau berlebihan hanya akan membuat Anda bertambah frustrasi. 
Catatan Kemajuan Anda 
Ini akan membantu Anda meninjau hal-hal yang dapat diperbaiki. Jika Anda melakukannya dengan 
baik, beri diri Anda semacam hadiah. 
Mencegah “Kambuh” 
Kalaupun Anda telah menguasai cara menghadapi rasa nyeri, rasa sakit tersebut masih dapat 
“kambuh” pada waktu acak. Ini normal dan dapat diterima. Jangan menyerahl pikirkan cara untuk 
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mengatasinya sedini mungkin, lalu praktikkan sebelum rasa nyeri benar-benar muncul. 
Aktif Mencari Dukungan 
Utarakan perasaan Anda kepada keluarga/teman; mereka dapat memberi saran efektif dan dukungan 
emosional. Cari partner untuk bergabung dengan rencana Anda dan membantu Anda agar tidak putus 
asa.  
Mencari dukungan bukan berarti bergantung pada orang lain; sebaliknya, perlindungan/bantuan 
berlebih akan menghambat kemajuan Anda.  
Cari bantuan profesional jika perlu. 
 

 
SAYA SUDAH MELAKUKAN PERAWATAN NYERI,  

TAPI RASA NYERI ITU TETAP ADA, 
APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN? 

Bahkan dengan berbagai perawatan sekalipun, meliputi terapi fisik, obat-obatan, dan berbagai jenis 
terapi intervensi, beberapa orang masih dapat menderita nyeri. Jenis nyeri ini biasanya tidak akan 
bertambah parah. Jika dokter yang menangani Anda telah mengesampingkan beberapa penyebab 
rasa sakit yang dapat diobati, namun rasa sakitnya tetap ada, maka Anda harus belajar bagaimana 
menghadapi dan menerima rasa sakit Anda untuk menjalani kehidupan yang kaya dan memuaskan. 
 
Untuk beberapa pasien dengan disabilitas karena nyeri kronis, kombinasi dari Terapi Perilaku Kognitif 
dan Program Latihan Komprehensif telah terbukti efektif dalam memulihkan fungsi, suasana hati, dan 
kualitas hidup pasien. Melalui perawatan ini, Anda akan belajar cara menggunakan strategi 
penanggulangan sesuai kondisi untuk beradaptasi dengan aktivitas dan gaya hidup Anda, sehingga 
dapat meminimalkan hambatan yang disebabkan oleh rasa sakit dan mendapatkan kembali 
kehidupan normal. 

Sindrom Nyeri Myofascial 
Penyebab 
Sindrom nyeri myofascial pain syndrome mengacu pada nyeri otot setempat, yang biasanya terjadi 
pada “titik pemicu.” Rasa nyeri ini dapat terjadi bersamaan dengan tipe nyeri lainnya. 
 
Akar penyebab sindrom nyeri ini adalah: (1) faktor structural (seperti struktur fisik yang buruk, postur 
yang buruk, kompresi otot jangka panjang, dll.); (2) faktor sistemik (seperti kurang gizi, kualitas tidur 
buruk, penyakit alergi, dll.); (3) faktor psikologis (seperti depresi, gangguan obsesif-kompulsif / 
obsessive-compulsive disorder (OCD), gangguan kecemasan kronis, dll.) 
 
Gejala Klinis dan Diagnosis 
Saat otot berkontraksi untuk jangka waktu yang lama, senyawa-senyawa kimia hasil dekomposisi akan 
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diproduksi, yang akan terus menyebabkan otot berkontraksi, mempengaruhi sirkulasi darah, dan 
menghambat pembuangan senyawa ini. Siklus berbahaya berlanjut ini akan menyebabkan otot 
membentuk “titik pemicu”. 
 
enis rasa sakit ini sebagian besar terjadi pada area leher, bahu, anggota tubuh bagian atas, punggung 
bagian bawah, dan anggota tubuh bagian bawah. Terlepas dari "titik pemicu," pemeriksaan tubuh 
lainnya biasanya menunjukkan hasil normal. Jenis rasa sakit ini dapat mempengaruhi aktivitas sendi 
dan juga melemahkan atau mengecilkan otot. 
 
Sindrom nyeri myofascial memperlihatkan kondisi nyeri yang berbeda pada area yang berbeda. 
Misalnya, sindrom ini dapat mengakibatkan sakit kepala karena stress pada kepala dan leher, 
sedangkan nyeri serupa radang sendiri dapat terjadi pada bahu. 
 
 

Nyeri Pinggang Kronis 
Penyebab 
Nyeri pada bagian pinggang umum terjadi. Sekitar 80% orang pernah mengalami nyeri pinggang akut, 
dan 80% di antara orang-orang ini mengalami peredaan nyeri dan sembut sendiri dalam waktu 
beberapa minggu tanpa perawatan khusus. Hanya sejumlah kecil yang berkembang menjadi nyeri 
pinggang kronis. 
 
Pada sebagian besar kasus, nyeri pinggang diakibatkan oleh alasan mekanis.  
 
Faktor risiko tinggi untuk nyeri pinggang meliputi: kelebihan berat badan, gerakan mengangkat dan 
memutar tubuh yang berulang-ulang, dan postur duduk atau berdiri yang tidak benar dalam jangka 
waktu panjang.  
 
Gejala Klinis dan Diagnosis 
Dokter akan menanyakan sejarah medis Anda dengan detil serta melangsungkan pemeriksaan fisik 
yang tepat. Ia perlu memastikan bahwa Anda tidak menderita penyakit parah, termasuk adanya gejala 
peradangan, penyakit jantung, kanker, dll, yang disebut “Bendera Peringatan.” 

“Bendera Peringatan” 
 Nyeri di pinggang dan nyeri di dada 
 Demam atau penurunan berat badan signifikan yang penyebabnya tidak diketahui 
 Gangguan fungsi kandung kemih atau usus 
 Sejarah kanker 
 Kesehatan buruk atau adanya penyakit lain 
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 Penurunan neurologi progresif seperti atropi otot, lemah, dan kepekaan kulit 
berkurang 

 Kemampuan jalan terganggu, anggota tubuh bagian bawah terasa tidak normal 
 Usia saat kejadian kurang dari 20 tahun atau lebih dari 50 tahun 

 
Biasanya tidak ada korelasi antara rasa sakit Anda dan hasil tes pencitraan. Penderita nyeri yang parah 
mungkin memiliki tes pencitraan yang menunjukkan hasil yang sepenuhnya normal. Orang lain 
dengan nyeri ringan dapat memiliki hasil tes pencitraan yang abnormal. Karena itu, sangat penting 
untuk memberi tahu dokter apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. 
 
ada saat yang sama, dokter Anda juga akan mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan lingkungan 
(seperti harapan Anda terhadap perawatan, sifat pekerjaan Anda, situasi keuangan Anda, dll.) 
Sehingga dapat mengevaluasi pengaruhnya terhadap perawatan Anda. 
 
Terapi Fisik Sangatlah Penting  
Anda harus mencoba perawatan komprehensif tanpa operasi terlebih dahulu, karena kebanyakan 
pasien mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara ini. 
 
Anda harus menghindari istirahat total berkepanjangan, yang tak hanya tak baik untuk Anda, namun 
juga dapat memperparah rasa nyeri. Anda harus mengikuti saran ahli fisioterapis Anda, melakukan 
aktivitas sehari-hari sepantasnya, dan berolahraga untuk memperkuat otot perut dan punggung. 
Selalu perhatikan agar postur tubuh benar, dan pertahankan seperti ini demi mencapai hasil yang 
diinginkan. 
 
Terapi fisik pasif meliputi kompres panas, stimulasi listrik, peregang lumbar / lumbar traction, koreksi 
postur, terapi olahraga, dan terapi manual. Perawatan ini dapat melemaskan otot, meredakan nyeri di 
area tertentu, dan lebih efektif untuk nyeri akut, namun efektivitasnya terbatas untuk nyeri kronis. 
Selain itu, ketergantungan jangka panjang kepada terapis fisik akan memperdalam rasa tak berdaya 
penderita nyeri. 
 
Selain itu, olahraga aktif benar-benar membantu memulihkan properti biomekanis normal pinggang 
dan mencegah stimulasi saraf secara tidak normal. Walaupun ini tidak akan menyembuhkan nyeri, 
olahraga aktif dapat membantu penderita kembali ke hidup normal sebaik mungkin. 
 
Jika tekanan saraf terlalu parah atau gejala-gejala yang ada tidak membaik, Anda mungkin perlu 
merujuk ke ahli bedah otak atau bedah ortopedi untuk mendapatkan evaluasi spesialis atau operasi. 
Ingat bahwa operasi bukanlah obat mujarab. Bagi beberapa penderita, rasa nyeri mungkin tidak akan 
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membaik setelah operasi, dan bahkan dapat memburuk. Jika operasi adalah pilihan yang tepat untuk 
Anda, dokter akan mendiskusikan sepenuhnya dengan Anda. 
 
Pencegahan 
(1) Hindari mengangkat benda-benda yang terlalu berat secara tiba-tiba, dan kurangi olahraga berat. 
(2) Hindari pergerakan pinggang secara berlebihan. 
(3) Gunakan postur duduk dan berdiri yang benar setiap saat. 
(4) Hindari mengenakan hak sepatu tinggi; kenakan sepatu bersol datar yang lembut. 
(5) Hindari kasur per atau spons; tidurlah di atas kasur yang agak keras supaya tubuh Anda tersokong 
baik. 
(6) Makan buah-buahan dan sayur-sayuran lebih banyak, dan minum air yang cukup untuk 
menghindari sembelit. 
(7) Penderita yang kondisinya lebih serius dapat mengenakan korset atau kerangka punggung untuk 
melindungi pinggang. Akan tetapi, untuk menghindari pelemahan otot punggung, jangan kenakan 
terlalu lama. 

 
Linu Panggul 

Penyebab 
Linu panggul atau sciatica terutama diakibatkan oleh kompresi pada tulang belakang lumbar dan saraf 
sakral, dan ini adalah salah satu penyebab nyeri yang umum pada anggota tubuh bagian bawah. 
 
Ada banyak penyebab linu panggul, namun yang umum adalah piringan tulang belakang yang tergeser 
(disc herniation), penyempitan kanal tulang belakang (spinal stenosis) atau pergeseran tulang 
belakang (spondylolisthesis). Lokasi tertekannya saraf yang paling umum adalah di antara tulang 
belakang lumbar keempat dan kelima dan di antara tulang belakang lumbar kelima dan tulang 
selangkangan. Selain kompresi saraf dan kurangnya aliran darah, respon peradangan dan 
pembengkakan saraf yang diakibatkan oleh linu panggul juga dapat menyebabkan nyeri. 
 
Gejala Klinis dan Diagnosis 
Pada tahap awal, punggung akan terasa sakit. Ketika saraf panggul secara bertahap tertekan, rasa 
nyeri menyebar ke bawah dan ke luar di sepanjang area pinggul hingga ke paha, betis, dan telapak 
kaki, di sepanjang saraf panggul. Karena itulah nyeri jenis ini disebut “linu panggul.” 
 
Rasa nyeri umumnya mempengaruhi satu sisi tubuh, mengakibatkan kesemutan dan agak mati rasa. 
Ketika kondisinya memburuk, hal ini akan mengakibatkan “klaudikasio berselang / intermittent 
claudicasio.” Saat penderita berjalan hingga jarak tertentu, ia perlu berlutut atau duduk dan 
beristirahat selama beberapa menit sebelum berdiri dan berjalan kembali. Saat tingkat kerusakan 
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saraf panggul bertambah, penderita mungkin mengalami gejala-gejala seperti kaki mati rasa, 
kesemutan, dan atropi otot. Bersin dan batuk sering kali memperparah nyeri. Akhirnya, akibat 
kerusakan saraf panggul, terjadi kehilangan kepekaan kulit pada area tertentu, atropi otot pada 
daerah tertentu, daya refleks yang tidak normal, dan bahkan kelumpuhan. 
 
Tentu saja, rasa sakit pada bagian bokong atau betis bukan berarti Anda pasti menderita “linu 
panggul”. Dokter akan melakukan konsultasi dan pemeriksaan mendetil untuk menentukan kondisi 
Anda. 

 
Neuralgia Pasca Herpetik 

Penyebab 
Ini adalah penyakit yang ditandai oleh virus herpes zoster yang menyerang saraf tulang belakang atau 
kranial, yang menyebabkan rasa nyeri dan ruam pada daerah yang didominasi oleh virus. Virus dapat 
tetap menetap (dorman) untuk waktu yang lama pada jaringan saraf tanpa menunjukkan gejala. 
Ketika sistem imun tubuh melemah (akibat kondisi seperti penyakit, stres mental, kemoterapi, dll.), 
virus akan aktif kembali. Setelah mengalami ruam, walaupun luka telah sembut, penderitanya akan 
masih merasakan nyeri. Rasa nyeri ini tidak menular.  
  
Gejala Klinis dan Diagnosis 
Gejala-gejalanya meliputi: 
 Rasa nyeri dideskripsikan sebagai rasa terbakar, menusuk, atau seperti tersengat listrik 
 Tingkat kenyerian bervariasi; dapat berlangsung terus-menerus atau berselang 
 Rasa nyeri umumnya terjadi pada area yang pernah mengalami ruam 
 Sangat sensitif pada area yang terpengaruhi, gesekan ringan pakaian pada kulit yang terpengaruh 

sekalipun dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat 
 Gerakan sedikit apapun dapat meningkatkan rasa nyeri 
 Penampakan tak wajar seperti bekas luka atau perubahan warna kulit di area yang pernah 

mengalami ruam 
 Mengalami masalah mental, tekanan sosial dan masalah emosional 

 
Diagnosis dilakukan berdasarkan konsultasi dan gejala yang disebutkan di atas selama pemeriksaan 
klinis. 

 
Neuralgia Trigeminal 

Penyebab 
Saraf trigeminal tersebar pada wajah (lihat diagram). 
Saat saraf trigeminal mengalami kerusakan atau tertekan, ini dapat mengakibatkan rasa nyeri 
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berulang, tiba-tiba dan berselang pada satu atau tiga cabang area penyebaran (seperti tahu, mata, 
bibir, rahang bawah, bagian wajah lain, dll.). 
Gejala Klinis dan Diagnosis 
Rasa nyeri biasanya terjadi dalam bentuk serangan yang tidak terduga dan tiba-tiba. Serangan turut 
berhenti dengan mendadak, dan di sela-selanya terjadi kondisi normal. Hal ini ditandai dengan rasa 
sakit menusuk, rasa sakit seperti sengatan listrik atau sengatan terbakar. Serangannya berulang dan 
seringkali hanya menyerang satu sisi wajah. Gejala lain termasuk wajah memerah, kulit wajah terluka, 
mengeluarkan air liur, dan hidung berair. Kegiatan sehari-hari yang sederhana sekalipun (seperti 
berbicara, menyikat gigi, mengunyah, mencukur, mencuci muka) dan perubahan emosi dapat 
memperburuk rasa sakit dan menyebabkan penderitaan dan ketidaknyamanan yang hebat dalam 
hidup dan bekerja. 
 
Selain karakteristik nyeri yang digambarkan di atas, laporan uji sistem saraf umumnya menunjukkan 
hasil normal. 
 
Beberapa penderita mungkin mengalami nyeri terus-menerus, atau kekebalan sensori serta 
kehilangan pendengaran di area penyebaran saraf trigeminal. Pada saat ini, CT scan dan MRI dapat 
membantu mengidentifikasi penyakit utamanya. 
 

Nyeri Akibat Kanker 
Penyebab 
Nyeri kanker adalah kondisi yang umum terjadi pada penderita kanker. Ada banyak alasan untuk nyeri 
kanker, seperti efek samping perawatan (kemoterapi, radioterapi), penyebaran tumor (seperti tulang, 
saraf, dll.) atau nyeri yang tidak berhubungan lainnya. Untungnya, ada berbagai perawatan medis 
yang dapat secara efektif mengendalikan rasa nyeri akibat kanker. 
 
Metode Perawatan 
Beberapa opsi perawatan meliputi: 
 Perawatan kanker (seperti operasi, kemoterapi dan radioterapi) 
 Obat pereda rasa nyeri antiinflamasi non-steroid (sangat efektif untuk nyeri tulang)  
 Steroid (efektif untuk difusi jaringan, effective for cell tissue diffusion, kembung, dan tekanan 

dalam otak tinggi) 
 Obat-obatan penunjang lainnya (seperti obat antiepilepsi, antidepresan, dll.) 
 Terapi fisik yang tepat dan konseling psikologis 
 Terapi pemblokan saraf 
 
Konseling: 
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Orang-orang yang menghadapi kanker seringkali mengalami reaksi emosional berupa rasa takut, 
kecemasan, depresi, ketidakberdayaan, kesedihan, kemarahan, dll., dan emosi ini juga akan 
memperburuk rasa sakit. Psikolog klinis akan menggunakan berbagai metode seperti konseling 
emosional, konseling keluarga, metode menghilangkan stres, relaksasi, pencitraan, dan meditasi 
untuk memandu pasien sehingga mengalami kondisi mental yang lebih tenang, yang akan mengurangi 
rasa sakit. 
 
Pada waktu yang tepat, dokter dapat membantu memberikan rujukan untuk perawatan sedini 
mungkin. 
 

KLINIK NYERI 
Sebagian besar jenis nyeri kronis dapat ditangani oleh dokter keluarga atau di klinik spesialis yang 
relevan. Beberapa jenis nyeri yang lebih sulit dan rumit memerlukan penilaian dan perawatan di Klinik 
Nyeri Komprehensif. 
 
Klinik nyeri, yang sebagian besar terdiri atas ahli anestesi (untuk nyeri), perawat, psikolog klinis, 
fisioterapis dan terapis okupasi, menjadi lebih populer. Bekerja sama dengan spesialis lain (seperti ahli 
ortopedi, onkologi, bedah otak, dll.), Klinik nyeri menggunakan perawatan komprehensif untuk 
membantu pasien memahami rasa sakit mereka dan mempelajari metode perawatan diri yang efektif 
untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan. Nyeri dapat menyebabkan berbagai 
kerusakan serius, dan dapat menjadi penyakit ganas, menyebabkan pasien menanggung tekanan 
psikologis yang berat, sehingga nyeri kronis harus diobati sejak dini. 
 
Mengenai rujukan untuk klinik nyeri, pasien dapat bertanya kepada petugas medis yang bertugas.  

 
Kembali ke Hidup Normal 
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Lokasi Klinik Nyeri 
 
Hong Kong Island  
Klinik Nyeri, Departmen Anaestesiologi, Queen Mary Hospital 
Room 705, Level 7, Block S 
 
Klinik Nyeri, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital  

 
Tel.: 28555791 
 
 
Tel.: 25956111 

Kowloon 
Klinik Nyeri Komprehensif, Pusat Rawat Jalan Rumah Sakit Queen 
Elizabeth (New Wing), Level 7 

 
Tel.: 35067660 

Pusat Perawatan Nyeri East Kowloon, Christian United Hospital, Level 
2, Block P 

Tel.: 39495202 

Pusat Perawatan Nyeri Rumah Sakit Kwong Wah Tsui Tsin Tong 
Out-patient Building 3/F 

Tel.: 22426624 

Klinik Nyeri, Princess Margaret Hospital, Level 7, Block K Tel.: 29903871 
New Territories 
Pusat Perawatan Nyeri di New Territories East Clusters  
Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital, Tai Po, Level 1, Block A 

 
Tel.: 26893155 

Bedah Otak, Prince of Wales Hospital / Spesialis Klinik Nyeri di Klinik 
Spesialis Li Ka Shing 2/F 

Tel.: 35053301 

Departemen Perawatan Nyeri di New Territories West Clusters  
Klinik Perawatan Nyeri, Klinik Rawat Jalan Spesialis, Pok Oi Hospital 
Buidling 
 
Klinik Komprehensif Perawatan Nyeri Tumor (Tuen Mun Hospital 
Special Block, Ward E1) 
 
Klinik Komprehensif Perawatan Muskoskeletal (Tuen Mun Hospital 
Special Block, Ward E1) 

Tel.: 24758702 
 
 
 
Tel.: 24686159 
 
 
Tel.: 24686159 
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