
Penjagaan 
Pesakit yang 
Meracau 

Delirium = Racauan atau 
Keadaan Keliru Akut berlaku 
apabila seseorang menjadi keliru, mental 
berubah menjadi tidak normal. Perubahan 
ini berlaku dalam masa beberapa jam/hari. 
Keadaan ini berlainan dengan penyakit 
Alzheimer yang berlanjutan selama 
beberapa bulan/tahun.


Tanda-Tanda Delirium /
Racauan: 

• Tidak boleh berfikir dengan waras 


• Sukar untuk menumpukan perhatian


• Sukar memahami apa yang berlaku di 
sekitarnya


• Bercakap perkara yang bukan-bukan


• Nampak atau dengar benda/orang yang 
tidak wujud (Halusinasi)


• Sentiasa berfikir sediri diancam/dianiaya


• Perangai berubah


• Kadang-kadang normal, kadang-kadang 
menjadi tidak normal


• Keliru mengenai masa, orang, kegiatan 
harian dan ahli keluarga


• Sesetengah pesakit menjadi tertekan, 
cemas, menjerit, tidak boleh duduk diam 
atau “hyper” 

• Terjaga pada waktu malam dan tidur pada 
waktu siang


• Terlupa makan dan minum


• Senyap dan banyak tidur, tidak berinteraksi 
dengan persekitarannya


Punca & Risiko Delirium /
Racauan: 

• Masuk hospital atau tukar tempat tinggal 
yang asing


• Jangkitan kuman


• Sembelit


• Kekurangan air


• Kesan sampingan ubat


• Menghidapi pelbagai penyakit


• Usia meningkat, >65 tahun


• Menghidapi penyakit Alzheimer/sering 
nyayuk


*Disediakan oleh FHL Clinical Team, bagi tujuan pendidikan 
Keluarga & Penjaga pesakit. 
*Bersama-sama kita membantu dan menjaga pesakit yang 
disayangi



Tips Menjaga Pesakit yang 
Meracau 
• Sentiasa meneman pesakit supaya 

melegakan perasaan cemas di tempat 
asing


• Ahli keluarga atau penjaga yang dikenali 
adalah sangat penting 


• Sentiasa menperkenalkan diri semasa 
bercakap atau mendekati pesakit


• Sentiasa memberitahu pesakit di mana 
tempat beliau berada dan waktu siang 
atau malam


• Gunakan nada suara yang tenang dan 
sampaikan arahan yang ringkas kepada 
pesakit


• Sentuhan atau urutan yang lembut boleh 
membantu


• Memastikan persekitaran yang sunyi dan 
tenteram


• Letak objek yang pesakit kenal 
dipersekitarannya. Contoh: gambar, 
selimut, bantal, jam,…


• Memainkan muzik yang menenangkan


Perkara Penting Yang Perlu 
Difahami:

• Delirium atau racauan adalah sangat kerap 
berlaku bagi sesetengah pesakit

• Keadaan ini akan berlanjutan pada tempoh 
tertentu dan akhirnya akan tamat

• Keluarga dan penjaga yang pesakit kenali 
adalah amat penting dan jauh berkesan 
daripada ubat penenang

• Keadaan pesakit yang meracau boleh 
manjadi sangat menakutkan dan keluarga 
atau penjaga sering merasa tertekan dan 
penat menjaga

• Sering tanya dan meminta penjelasan atau 
pertolongan daripada nurse atau doctor 
palliative untuk memahami lebih lanjut 
mengenai keadaan pesakit adalah amat 
membantu meringankan beban anda

• Anda sebagai penjaga memainkan 
peranan yang Amat penting untuk 
membantu pesakit kurangkan atau pulih 
dari keadaan delirium/racauan

Tips Menjaga Pesakit yang 
Meracau 
• Tunjuk nurse atau doctor semua ubat yang 

pesakit ambil


• Membenarkan pesakit tidur atas tilam di 
lantai adalah lebih selamat untuk 
mencegah pesakit turun dan jatuh dari 
katil yang tinggi


• Jangan ikat pesakit. Benarkan pesakit 
bergerak dalam keadaan yang selamat


• Pastikan suap makan dan minum semasa 
pesakit sedar dan boleh telan


• Pakaikan cermin mata atau alat 
pendengaran untuk mengurangkan 
kekeliruan pesakit terhadap persekitaran



