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Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

Nyeri Punggung 

 

(1) Penyebab Nyeri Punggung 

 Penyebab umum nyeri punggung adalah jatuh, kecelakaan lalu lintas, 

kecelakaan kerja, kekerasan dan cedera olahraga. Postur yang buruk atau 

cedera yang tidak disengaja, bersama dengan stres dalam kehidupan sehari-

hari dan aktivitas olahraga yang kurang, merupakan faktor yang dapat 

menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Kondisi ini umum terjadi pada 80 

% populasi penduduk berusia antara antara usia 30 dan 40 tahun. 

 Nyeri punggung biasanya disebabkan oleh keseleo otot dan ligamen. Dalam 

kebanyakan kasus, pasien dapat pulih tanpa perawatan. Namun, bahkan sakit 

punggung sekecil apa pun mungkin merupakan sinyal peringatan yang 

menyerukan perawatan tulang belakang yang baik guna mencegah kondisinya 

agar tidak memburuk.    

 

(2) Gejala Nyeri Punggung Parah 

 Pasien harus segera mendapatkan perawatan medis jika mereka memiliki 

gejala berikut: 

- rasa sakit tidak mereda atau bertambah; 

- rasa sakit sampai ke pantat, paha atau bahkan sampai ke kaki; 

- demam atau gejala lainnya; 

- masalah berkemih dan buang air besar, mis. inkontinensia atau kehilangan 

kendali; 

- kelemahan, penurunan sensasi atau bahkan mati rasa pada kaki. 

 

(3) Tips Perawatan di Rumah untuk Nyeri Punggung 

 Setelah perawatan, pasien harus beristirahat di rumah dan minum obat sesuai 

resep. Ingatlah hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-hari Anda: 

- istirahat di tempat tidur selama 1-2 hari pertama setelah cedera. Kantung 

panas dapat digunakan untuk membantu relaksasi otot; 
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- berbaring dengan posisi telungkup dengan diregangkan sejauh mungkin, 

topang punggung Anda dengan kasur yang kokoh; 

- minum obat dan oleskan salep sesuai resep; 

- hindari mengangkat, menekuk, atau mengendarai kendaraan berat terlalu 

jauh; 

- tingkatkan aktivitas secara bertahap untuk menghindari cedera lagi. 

Pemulihan penuh mungkin membutuhkan beberapa minggu hingga 

beberapa bulan; 

- Anda dapat dirujuk ke layanan fisioterapi jika perlu; 

- setelah pemulihan, olahraga ringan yang cukup dapat memperkuat otot 

punggung untuk mengurangi risiko cedera punggung di masa depan. 

  

(4) Petunjuk Singkat Pencegahan Nyeri Punggung 

 Berdiri tegak, dengan bahu sejajar dengan pinggul, dan perut ditarik masuk, 

untuk menjaga kelengkungan alami tulang belakang. Ini membantu 

mengendurkan otot punggung. Ketika seorang wanita memakai sepatu hak 

tinggi, tubuhnya miring ke depan dan ini memaksanya untuk bersandar ke 

belakang dan melengkungkan punggungnya untuk menjaga keseimbangan. 

Hindari memakai sepatu hak tinggi jika memungkinkan. 

 Saat duduk, jaga agar punggung tetap lurus dengan kaki diletakkan di lantai, 

kaki bagian bawah jatuh secara alami dan vertikal, dan bokong menyentuh 

bagian belakang kursi. Jika kursi tidak menopang lekukan punggung bagian 

bawah, letakkan bantal kecil di belakang punggung bawah Anda. Kursi tidak 

boleh terlalu lunak, terlalu dalam atau terlalu tinggi. Jangan membungkuk dan 

menyebabkan bagian belakang melengkung. Hindari sering memutar punggung 

Anda, kursi putar dapat membantu. 

 Jangan menyilangkan kaki terlalu lama. Saat mengemudi dalam waktu lama, 

berhentilah secara teratur dan gerakkan atau tekuk punggung Anda ke 

belakang. 

 Tempat tidur Anda harus cukup kuat tanpa mengendur untuk menopang tubuh 

Anda dengan baik. Gunakan kasur setebal 2 inci dan letakkan selembar kayu 

lapis di bawahnya agar Anda bisa beristirahat dengan tenang. Bantal tidak boleh 
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terlalu tebal, hanya setinggi bahu. Jangan naik atau turun dari tempat tidur 

dengan memutar punggung Anda. Untuk naik ke tempat tidur, duduklah di sisi 

tempat tidur Anda dan berbaringlah dengan lembut. Untuk bangun dari tempat 

tidur, putar pinggul Anda lalu letakkan kaki Anda di lantai, lalu gunakan tangan 

Anda untuk menopang tubuh Anda.   

 Membungkuk memberi tekanan besar pada tulang belakang dan harus dihindari. 

Selalu tekuk lutut dan jongkoklah. Gunakan bangku langkah dan kursi yang 

cocok untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari. Setelah postur menekuk, 

peregangan punggung dan latihan relaksasi dapat membantu menjaga 

kelengkungan alami tulang belakang. 

 Saat mengangkat benda berat, hindari membebani punggung Anda. 

Manfaatkan otot kaki dan bahu untuk melakukan pekerjaan. Jaga agar muatan 

tetap dekat dengan Anda dan hindari melebihi batas Anda. Jangan memelintir 

pinggang Anda saat memutar, balikkan seluruh tubuh Anda. 

 Hindari menahan posisi tubuh yang tidak biasa dalam waktu lama, atau 

melakukan gerakan pinggang secara mendadak atau aktivitas yang berat. 

 Olahraga dapat memperkuat otot dan memperlambat perubahan degeneratif di 

tulang belakang. Lakukan pemanasan dengan benar sebelumnya untuk 

menghindari cedera pada punggung Anda. Kegiatan fisik seperti berenang, 

bersepeda, dan berjalan adalah latihan sistemik yang baik sedangkan olahraga 

sederhana dan bergerak lambat seperti tai chi dan peregangan pagi cocok 

untuk para pasien usia lanjut (manula). 
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