
Definisi Perawatan Paliatif 

Perawatan paliatif adalah perawatan holistik yang bersifat aktif bagi individu dalam segala 
usia yang mengalami penderitaan1 yang  berhubungan dengan kesehatan akibat penyakit yang 
berat 2 terutama dan bagi mereka yang berada dalam akhir kehidupan. 

Perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, keluarganya dan 
pelaku rawat.  

Perawatan paliatif : 

• Meliputi pencegahan, identifikasi awal, pengkajian yang komprehensif, dan 
penatalaksanaan masalah fisik, termasuk nyeri, dan gejala-gejala lain yang mengganggu, 
stress psikologis, gangguan spiritual, dan kebutuhan sosial.   Sedapat mungkin intervensi 
ini harus berdasarkan bukti ilmiah. 

• Menyediakan dukungan untuk membantu pasien agar hidup seaktif mungkin sampai 
meninggal dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif untuk membantu pasien dan 
keluarganya menentukan tujuan perawatan. 

• Dapat di aplikasikan sepanjang perjalanan penyakit sesuai kebutuhan pasien. 

• Bila memungkinkan, diberikan bersamaan dengan pengobatan terhadap penyakitnya. 

• Dapat mempengaruhi perjalanan penyakit secara positif  

• Tidak bertujuan untuk mempercepat atau memperlambat kematian, memperkuat 
kehidupan, dan menerima proses kematian sebagai proses yang alami 

• Menyediakan dukungan untuk keluarga dan pelaku rawat selama pasien menderita sakit 
dan di masa duka cita mereka. 

• Diberikan dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai budaya dan kepercayaan 
yang di anut  pasien dan keluarga 

• Dapat di aplikasikan di semua jenis layanan kesehatan baik dirumah pasien, atau institusi 
dan pada semua jenjang kesehatan primer sampai dengan tersier 

• Dapat diberikan oleh tenaga profesi yang telah mengikuti pelatihan perawatan paliatif 

• Memerlukan spesialis perawatan paliatif yang terdiri dari tim multi profesi untuk 
menangani kasus-kasus sulit yang dirujuk.  

Untuk mencapai Perawatan paliatif yang terintegrasi, pemerintha harus: 

1. Memberlakukan kebijakan dan norma-norma yang kuat dan mengikutsertakan perawatan 
paliatif dalam hukum kesehatan, program kesehatan nasional dan anggaran kesehatan 
nasional 



2. Menjamin bahwa Perawatan paliatif juga berada di dalam program asuransi kesehatan 

3. Menjamin akses terhadap obat-obatan yang penting dan teknologi untuk penatalaksanaan 
nyeri dan perawatan paliatif termasuk formula untuk pasien anak. 

4. Menjamin bahwa perawatan paliatif merupakan bagian dari semua layanan kesehatan 
baik  program-program layanan kesehatan di masyarakat sampai ke rumah sakit yang 
mengkaji setiap orang, menjamin semua staf  dapat memberikan layanan perawatan 
paliatif dasar dan menyediakan tim spesialis paliatif untuk rujukan dan konsultasi. 

5. Menjamin akses untuk perawatan paliatif yang adekuat bagi populasi yang rentan, 
termasuk anak-anak dan geriatri 

6. Menjalin hubungan dengan universitas, akademisi, rumah sakit pendidikan untuk 
memasukkan penelitian dan pelatihan-pelatihan terkait pelayanan paliatif sebagai 
komponen yang integral dalam pendidikan berkesinambungan, muali dari dasar, 
menengah, spesialis hingga pendidikan berkelanjutan. 

3Penderitaan disebut berhubungan dengan kesehatan  jika berhubungan dengan penyakit atau 
segala macam cidera. Penderitaan yang berhubungan dengan kesehatan dianggap serius jika 
tidak dapat diringankan tanpa intervensi professional dan jika menggagu fungsi-fungi fisik, 
sosial, spiritual dan/ atau emosional.  

Dapat di unduh di http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/ 

2Penyakit berat adalah penyakit akut atau kronik dan/atau kondisi yang menyebabkan 
gangguan yang signifikan serta dapat menyebabkan gangguan dalam jangka waktu yang lama, 
disabilitas dan/atau kematian. 

Dapat di unduh di http://pallipedia.org/serious-illness/ 

Translation to Bahasa Indonesia  
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