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Pain is a condition that is more than a single 
sensation caused by a particular stimulus, pain is 
subjective and very individual. Pain arises when 
tissue is damaged and causes the individual to 
react to relieve the pain. Pain can cause a mixture 
of physical, emotional, and behavioral reactions. 
Stimulus producing pain sends impulses through 
peripheral nerve fibers. Pain fibers enter the 
spinal cord and interweave one of several nerve 
routes and eventually reach the gray mass in the 
spinal cord.

Rita Sari

SARI ZENCEFIL (ZINGIBER OFFICINALE) ILE YAPILAN 
KOMPRESYON TEDAVISININ,LAMPUNG,ENDONEZYADA GUT 
ARTRITLI YAŞLILARDA AĞRI ŞIDDETININ AZALTILMASINDAKI 

ETKISI

THE EFFECT OF COMPRESSIVE THERAPY WITH GINGER 
YELLOW (ZINGIBER OFFICINALE) ON THE REDUCTION OF 
INTENSITY OF PAIN IN ELDERLY WITH GOUT ARTHRITIS IN 

LAMPUNG, INDONESIA

Ağrı, belirli bir uyaranın neden olduğu tek bir 
sansasyondan daha fazlası olan bir durumdur, 
ağrı subjektif ve çok bireyseldir. Ağrı doku zarar 
gördüğünde ortaya çıkar ve bireyin ağrıyı hafif-
letmek için reaksiyona girmesine neden olur. 
Ağrı, fiziksel, duygusal ve davranışsal reaksiyon-
ların bir karışımına neden olabilir. Uyaran üre-
ten ağrı, periferik sinir lifleri vasıtasıyla darbeler 
gönderir. Ağrı lifleri, omuriliğe girer ve birkaç sinir 
yolundan birine girer ve sonunda omurilikteki gri 

Indonesia / Endonazya
Mahsa University / Mahsa Üniversitesi

There are several ways of therapy in pain relief, 
one of them is non-pharmacological therapy. 
Non-pharmacological therapy can be done in 
various ways, one of them is the treatment 
of compresses with grated yellow ginger 
(Zingiber officinale). The aim of this study was to 
determine the effect of compresses with grated 
yellow ginger (Zingiber officinale) on decreasing 
pain intensity in elderly people suffering from 
gout arthritis in Panti Tresna Werdha Bahkti 
Yuswa Natar.
The theoretical framework is based on existing 
literature and theory by comparing the pretest 
and posttest interventions. The intervention in 
this study used grated yellow ginger compresses. 
The purpose of the theoretical framework was 
to determine the intensity of pain before ginger 
grated compresses and the intensity of pain after 
ginger grated compresses
This study used comparative numeric dependent 
analytical research design which aims to see the 
influence between variables studied by using 
a quasi-experimental approach, the sample in 
this study were respondents who experienced 
gout arthritis pain with a total of 16 respondents. 
consecutive sampling technique used in 
this research. The data analysis used is the 
Dependent T-Test. The results of the bivariate 
analysis were obtained, the value of p-value was 
0,000 <p (0.05).
This means that there is the effect of Yellow 
Ginger Grater Compress on the Reduction of Pain 
Intensity in Elderly People with Gout Arthritis in 
Panti Tresna Werdha Bahkti Yuswa Natar. It is 
hoped that medical staff can educate patients on 
how to reduce arthritis gout with grated yellow 
ginger (Zingiber officinale).

kütleye ulaşır. Ağrının giderilmesinde tedavinin 
bir kaç yolu vardır, bunlardan biri eczacılık dışı te-
davidir. Farmakolojik olmayan terapi çeşitli şekil-
lerde yapılabilir, bunlardan biri rendelenmiş sarı 
zencefil (zinggiber officinale) ile kompreslerin te-
davisidir. Panti Tresna Werdha Bahkti Yuswa Na-
tar’in bu çalışmadaki amacı, gut artritten muzda-
rip yaşlılarda rendelenmiş sarı zencefil (zinggiber 
officinale) ile kompreslerin etkisini azaltmaktır.
Teorik olarak mevcut test ve teoriye dayanarak, 
ön test ve son test müdahalelerini karşılaştırarak 
gerçekleştirilir. Bu çalışmada yapılan müdahale 
rendelenmiş sarı zencefil sıkışmaları kullanmıştır. 
Teorik olarak yapilan bu çalışmanın amacı zence-
fil rendelenmiş kompreslerden sonraki ve komp-
resten önceki ağrıyi belirlemektir. 
Bu çalışmada, yarı deneysel bir yaklaşımla çalışı-
lan değişkenler arasındaki etkiyi görmeyi amaç-
layan karşılaştırmalı sayısal bağımlı analitik araş-
tırma tasarımı kullanılmıştır, bu çalışmada örnek, 
toplam 16 katılımcı ile gut artrit ağrısı geçiren 
katılımcılardır. Bu araştırmada kullanılan örnek-
leme tekniği. Kullanılan veri analizi Bağımlı T Tes-
ti’dir. Iki değişkenli analiz sonuçları elde edilmiş, p 
değeri 0,000 <p (0,05) olarak belirlenmiştir.
Bu Panti Tresna Werdha Bahkti Yuswa Natar’da-
ki Gut Athritli Yaşlı Kişilerde, Sarı Zencefil Rende 
Sıkıştırmasının acı yoğunluğunun azaltılmasında 
etkisi olduğu anlamına gelir. Sağlık personelinin 
hastaları rendelenmiş sarı zencefil (zinggiber of-
ficinale) ile artrit gutunu azaltma yolunda eğite-
bilecekleri umulmaktadır.


