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Layanan Perawatan Paliatif – Pengendalian Gejala 
 
Layanan Perawatan Paliatif dari Otoritas Rumah Sakit 
Rumah sakit yang berada di bawah Otoritas Rumah Sakit (HA) berikut menawarkan layanan 
perawatan paliatif: 
 Rumah Sakit Pamela Youde Nethersole Eastern 
 Rumah Sakit Grantham  
 Rumah Sakit Ruttonjee & Tang Shiu Kin 
 Rumah Sakit Queen Mary  
 Rumah Sakit Hong Kong Buddhist  
 Rumah Sakit Queen Elizabeth  
 Rumah Sakit Our Lady of Maryknoll  
 Rumah Sakit Caritas Medical Centre 
 Rumah Sakit Princess Margaret  
 Rumah Sakit Haven of Hope  
 Rumah Sakit United Christian  
 Rumah Sakit Jompo Bradbury 
 Rumah Sakit Prince of Wales  
 Rumah Sakit Shatin  
 Rumah Sakit Tuen Mun  
 
Obat-obatan Penting dalam Perawatan Paliatif 
Dokter akan menggunakan obat-obatan seperlunya untuk mengendalikan gejala-gejala sesuai 
kebutuhan pasien. Secara umum, obat-obatan berikut mengakibatkan efek samping yang lebih sedikit. 
Jika pasien mengalami reaksi imbal balik, ia harus segera memberitahukannya kepada petugas medis 
dan dosis obat akan disesuaikan jika perlu. 
Gejala Nama obat Fungsi/Gejala yang Berlaku Efek Samping yang Mungkin 

Terjadi / Hal yang Boleh dan 
Tidak Boleh Dilakukan 

Mual/Muntah Dexamethasone  Meredakan rasa nyeri, 
kesulitan bernafas, 
bengkak, mual dan 
muntah 

 Nafsu makan meningkat 

 Penggunaan dalam jangka 
panjang akan menaikkan 
kadar gula darah (terutama 
untuk penderita diabetes), 
menyebabkan edema pada 
wajah dan pembengkakan 
akibat akumulasi cairan. 
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Penderita rentan infeksi dan 
dapat mengalami kesulitan 
tidur 

 Dapat menyebabkan masalah 
pencernaan dan dapat 
diminum setelah makan 

Haloperidol Meredakan mual, muntah, 
dan kebingungan 

Mulut kering, sembelit, lesu dan 
otot berkedut 

Prochlorperazine Membantu meredakan 
muntah dan pusing 

Mulut kering, sembelit dan otot 
berkedut 

Batuk Codeine  Hanya untuk pengobatan 
batuk kering; membantu 
menekan batuk 

 Meredakan nyeri ringan 
hingga sedang 

Pasien dapat merasa melayang 
dan pusing, mual, berkeringat, 
muntah dan sembelit 
 

Penurunan 
nafsu makan 

Metoclopramide Mencegah dan meredakan 
mual, muntah, kembung, 
penurunan nafsu makan yang 
diakibatkan oleh gerakan usus 
abnormal 

Otot berkedut 

Sembelit  Supositori Gliserin Bertindak sebagai pelumas 
minyak yang melunakkan 
feses sehingga dapat buang 
air 

-- 

Laktulosa  Mengobati sembelit dan 
enselofati hepatik 

 Melunakkan feses dan 
mendorong gerakan 
peristaltik untuk buang 
air besar dengan 
meningkatkan kadar air 
pada usus besar 

 Otot berkedut 
 Overdosis dapat 

menyebabkan mual, 
kembung dan sakit perut 

Senna Obat pencahar yang dapat 
meningkatkan gerakan 
peristaltik usus besar 
sehingga dapat buang air 

Overdosis dapat menyebabkan 
mual dan sakit perut 
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besar 
Bisacodyl/  
Supositori 
Bisacodyl  

 Untuk pengobatan 
sembelit 

 Mendorong gerakan 
peristaltik sehingga 
dapat buang air besar 

 Penderita dapat merasakan 
sakit perut sesekali 

 Minum sebelum tidur; 
jangan minum susu atau obat 
perut yang menghambat 
produksi asam lambung 
sebelum dan sesudah minum 
obat ini selama satu jam 

Diare Loperamide  Untuk perawatan diare 
akut dan kronis 

 Menghambat gerakan 
peristaltik usus dan 
meningkatkan 
penyerapan air 

 
Penderita dapat mengalami multu 
kering, keram perut dan alergi 
kulit 

 
 
Gejala yang Umum Terjadi dan Teknik Pengelolaannya 
Penderita kanker dapat merasa tidak nyaman karena perubahan kondisi atau perubahan patologis tumor, 
yang dapat menyebabkan berbagai gejala pada tubuh. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang 
membantu meredakan rasa nyeri akibat berbagai gejala yang ada, demi meningkatkan kualitas hidup 
pasien melalui obat-obatan dan perawatan pendamping. Gejala kanker mengakibatkan masalah fisik, 
psikososial, dan spiritual pada penderitanya. Perawatan paliatif yang efektif membutuhkan perawatan 
menyeluruh dan koordinasi antar setiap staf medis. 
 
Gejala yang Umum Terjadi dan Strategi Pengelolaannya 
 Gejala kanker yang umum terjadi meliputi nyeri, mual, muntah, sesak nafas, batuk, penurunan 

nafsu makan, sembelit, insomnia, mulut kering, edema atau pembengkakan, keletihan, tungkai 
tubuh lemah dan kembung. Penderita dapat merasa gugup, cemas, dan depresi. 

 Penderita dapat mengalami berbagai gejala yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Gejala ini 
sering kali saling terkait. Contohnya, kecemasan akan memperparah sesak nafas. Sebaliknya, 
mengurangi beberapa gejala ini dapat membantu meredakan gejala lainnya. 

 Evaluasi sempurna dan identifikasi profesional oleh staf medis dapat membantu dalam membuat 
rencana perawatan paliatif yang tepat. 

 Staf medis akan berdiskusi dengan pasien serta anggota keluarganya, dan mempertimbangkan 
keputusan pasien selama perawatan paliatif. Penjabaran yang jelas mengenai perawatan dan 
gejala samping yang mungkin muncul akan meningkatkan rasa percaya diri pasien dan 
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keluarganya. 
 Pengelolaan gejala dapat dimulai dengan praktek dasar untuk meningkatkan rasa nyaman pasien. 

Contohnya, bantu pasien mencari postur duduk yang nyaman, jaga agar tubuhnya tetap kering dan 
bersih. 

 Anggota keluarga adalah dukungan bagi pasien selama perawatan paliatif, yang dapat 
meningkatkan efektivitas perawatan. 

 

Gejala Kemungkinan Penyebab Tips Pengelolaan 

Mual/muntah Sembelit, gugup, nyeri tajam, batuk 

parah, ketidakseimbangan elektrolit 

dalam tubuh, peningkatan tekanan yang 

disebabkan oleh kompresi tumor, 

gangguan usus, respon kemoterapi atau 

elektroterapi, efek samping, dll. 

 Makan lebih sering dengan porsi kecil 

 Minum obat anti muntah setengah jam sebelum 

makan jika perlu 

 Hindari bau yang tidak menyenangkan 

Sesak nafas Masalah paru-paru seperti tumor, 

pembengkakan paru-paru, pneumonia 

dan penyakit pernafasan kronis; 

penyakit kronis seperti gangguan 

jantung dan gagal ginjal; sesak nafas 

yang diperparah akibat kegugupan dapat 

berujung pada siklus berbahaya 

 Buka jendela dan nyalakan kipas angin agar ada 

sirkulasi udara 

 Bantu pasien duduk tegak lalu mencondongkan 

tubuh ke depan 

 Usap-usap punggung pasien untuk membantu 

meredakan kecemasan dan stress 

 Hantaran oksigen harus memenuhi kebutuhan 

pasien; konsentrasi oksigen yang dihantarkan 

ditingkatkan sesuai petunjuk dokter 

Batuk Batuk terjadi ketika penyakit seperti 

pembengkakan paru, kerusakan trakea 

akibat tumor, infeksi saluran pernafasan, 

asma, refluks asam, refluks nafas 

menstimulasi saluran pernafasan 

 Dokter akan meresepkan obat untuk menekan batuk 

dan mengeluarkan dahak sesuai penyebab dan 

banyaknya dahak; pasien harus mengikuti petunjuk 

dokter saat mengonsumsi obat 

 Pasien perlu mengonsumsi hemostat sesuai petunjuk 

jika terdapat darah dalam dahak 

 Hindari udara dingin, minuman dingin atau makan 

makanan yang mengandung asam buah dan dapat 

mengakibatkan batuk 
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Penurunan nafsu 

makan 

Penyakit saluran pencernaan, tumor, 

nyeri, mual, sembelit, sariawan, asites 

(penumpukkan cairan pada rongga 

perut), efek samping obat-obatan, faktor 

psikologis pasien, dll. 

 Makan lebih sering dengan porsi kecil 

 Jaga kebersihan mulut 

 Dengan meredakan gejala seperti mulut kering, 

mual, sembelit, nyeri dan suasana hati jelek, nafsu 

makan akan membaik 

 Sediakan makanan favorit pasien 

 Pasien harus berusaha rileks saat makan dan jangan 

dipaksa makan 

Sembelit Sembelit diakibatkan oleh istirahat di 

tempat tidur (bed rest) yang terlalu lama, 

kurangnya konsumsi air dan selulosa, 

tekanan mental, efek samping 

obat-obatan dan gangguan pencernaan; 

sembelit dapat mengakibatkan mual, 

muntah, penurunan nafsu makan, 

pendarahan hemoroid, kembung dan 

sakit perut.  

 

 Sembelit yang diakibatkan oleh obat pereda rasa 

nyeri dapat diatasi dengan minum pencahar sesuai 

resep dokter 

 Usahakan untuk makan lebih banyak makanan 

berkandungan selulosa tinggi, seperti buah-buahan 

dan sayur-sayuran segar, dan minum air yang 

banyak 

 Buang air kecil teratur 

 Gerakan perut berulang dapat mendorong gerakan 

peristaltik usus 

Kembung Penderita tumor perut atau panggul 

sering kali merasa kembung; tumor liver 

menguasai rongga perut sehingga 

membuat rasa kembung; kembung 

sering kali bertambah parah jika terjadi 

sembelit pada pasien yang menetap di 

tempat tidur untuk jangka waktu lama 

 Obat-obatan kebanyakan dapat mengurangi rasa 

kembung 

 Makan lebih sering dengan porsi kecil; pasien harus 

berusaha makan dan mengunyah lebih lambat 

 Hindari sembelit 

Mulut kering Pasien yang kesehatannya rapuh rentan 

terhadap penyakit mulut; obat-obatan 

serta terapi radiasi kepala dan leher 

dapat mengakibatkan mulut kering dan 

nyeri 

 Minum air yang cukup 

 Makan makanan yang menstimulasi produksi air 

liur, seperti nanas, permen karet bebas gula dan es 

batu kecil 

Edema/ 
pembengkakan 

Kurang berolah raga, kandungan protein 

dalam tubuh rendah, penurunan fungsi 

jantung, liver atau ginjal, gangguan 

sirkulasi getah bening yang diinduksi 

tumor dalam tubuh, fibrosis yang 

 Dokter akan meresepkan obat edema sesuai kondisi 

pasien 

 Angkat bagian tubuh yang membengkak, seperti 

menaikkan tangan di atas bahu dan menaikkan kaki 

hingga sejajar pinggul. 
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disebabkan oleh pembedahan atau terapi 

radiasi 

 Kenakan compression stocking/kaus kaki medis 

atau perban pada bagian tubuh yang membengkak 

 Segera cari bantuan dokter jika Anda mengalami 

gejala-gejala ini: kulit memerah, nyeri, dan demam 

Insomnia Gejala yang muncul di malam hari 

seperti nyeri, sesak nafas, batuk, 

nokturia (sering buang air kecil di 

malam hari), stress dan tekanan batin; 

gangguan tidur juga umum terjadi 

 Pengendalian gejala secara efektif akan meredakan 

insomnia 

 Hindari makan dan minum terlalu banyak serta 

menonton acara TV atau membaca buku yang 

membuat tegang/stress sebelum tidur 

 Kurangi tidur sebisa mungkin di siang hari 

 Ciptakan suasana nyaman dengan cahaya temaram, 

suara yang tidak berisik dan suhu yang pas 

 Mandi, pijat, dan musik lembut dapat membantu 

pasien rileks 

 Dokter akan meresepkan obat tidur untuk jangka 

pendek jika perlu 

Keletihan/tungkai 
tubuh lemas 

Pasien akan melemah setelah perawatan 

kanker; anemia, ketidakseimbangan 

elektrolit dalam tubuh, penyakit jantung, 

paru-paru dan ginjal serta gangguan 

kelenjar endokrin dapat menyebabkan 

keletihan 

 Dokter akan meresepkan obat adjuvan untuk 

meredakan efek samping obat-obatan dalam 

perawatan kanker, atau memberikan perawatan 

tertarget untuk anemia dan masalah fungsi organ 

lainnya 

 Kurangi olah raga sesuai kebutuhan  

 Kemampuan pasien beradaptasi dengan latihan 

rehabilitasi bervariasi bergantung pada kondisi 

mereka. Staf medis akan memberikan saran kepada 

pasien dan membantu mereka menentukan 

ekspektasi yang wajar 

 

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

