
ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.AM  DENGAN STROKE HEMORAGIK +
DI IRNA B LT I KANAN  RSUPN CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA

Oleh : Sunardi (Residensi Sp.Kmb)

A. RIWAYAT SINGKAT PASIEN

Riwayat pasien Tgl 17-11-2007 (IGD) – Tgl 18-11-2007. 

Pasien masuk IGD Jam 14.46 diantar keluarga, kondisi sebagai berikut:

Keadaan umum lemah, kaki kanan lemas  16 jam SMRS, pasien pingsan di saat 

mengendarai motor dan selama pingsan pasien ditolong oleh warga sekitar, lama 

pingsan pasien selama 1 jam setelah pasien sadar pasien mengalami lemas selurh 

badan tangan dan kaki dan pasien tidak dapat berjalan, bicara pelo, sulit menelan 

saat diberikan air putih,sakit kepala berat (+), kelemahan lengan kanan dan kaki 

kanan,  pasien  masih  dapat  berkomunikasi  dengan  keluarga  walaupun  bicara 

pelo/tidak jelas, dan pasien dibawa ke RS kedoya dan dirawat selama 5 jam dan 

dirujuk ke 2 RS tetapi pasien tidak diterima dan selanjutnya pasien ke RSCM dan 

7-8 jam SMRS pasien terlihat  lumpuh bagian tungkai bawah kanan dan tangan 

kanan, dan setelah sampai di IGD pasien BAB tetapi banyak keluar darah pasien 

terlihat pucat. RPD: sebelumya pasien belum pernah mengalami serangan stroke 

dan pasien mengalami Hipertensi sejak 20 tahun lalu, dan tidak pernah berobat 

sering  minum  obat-obatan  dari  warung,  penyakit  lain  seperti  DM,  Jantung 

disangkal  pasien  dan  keluarga.  Status  Generalis:  Kesadaran  samnolent,  TD  ; 

230/120 mmHg, N; 90 x/mnt, RR; 42 x/mnt, Temp 39,2 C, Kepala wajah mencong 

kekiri, leher, THT, dada (paru – jantung) tidak ada kelainan, abdomen; bising usus 

hiperperistaltik  dan  bab  merah  segar.  Kodisi  Status  Neurologis  saat  di  IGD: 

Kesadaran samnolent, GCS: E3 M5 Vapasia, diameter pupil  2 mm/2mm, RCL +/

+, RCTL +/+, bulat, isokor, TRM: KK (-), L > 70/>70, K > 135/135, motorik kesan 

paraparese kanan, N.Cranialis: kesan parese NC.VII,IX, X dan XII sentral (tidak 

bisa menelan dan bicara pelo), sensorik belum dapat dinilai, otonom inkontinensia 

urin (-) et alvi (-). Hasil CT-Scan dari RS lain: adanya perdarahan cerebral pada 

basal  ganglia  dan  thalamus.  AGD  (Tgl  18-11-2007  Jam  21.39),pH;
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7,369/pCo2;23,0/pO2;133/HCO3;12,9/ABE;-10,9/SBE;-11,4/So2;98,196; Na/K/Cl;

139/4,6/99,  pada  hasil  AGD  ini  menunjukan  adanya  gangguan  respiratorik 

metabolik.  Diagnosa medis  waktu masuk IGD :  CVD – Hemoragik,  Hipertensi 

grade II, Melena (PSCB).

Terapy selama diIGD dan hari pertama sampai tgl 19-11-2007:

Elevasi kepala 30 derajat,O2 2 l/mnt, IVFD Asering 500 l/8 jam, citicholin 2x250 

mg, PCT 3 x 500 mg, captopril 2 x 12,5 mg, diet/NGT 1800 kal dan rencana tranfusi 

500 cc.

B. PATOFISIOLOGI

Suatu  manifestasi  neurologi  yang  umum  dan  timbul  secara  mendadak  sebagai 

akibat  adanya  gangguan suplai  darah  ke  otak. Definisi  lain  menyatakan  bahwa 

stroke  adalah  disfungsi  neurologi  akut  disebabakan  oleh gangguan aliran  darah 

yang timbul secara mendadak dengan tanda dan gejala sesuai dengan daerah otak 

yang terganggu. Sedangkan stroke hemoragik  adalah  Stroke yang terjadi  karena 

perdarahan  subarachnoid,  mungkin  disebabkan  oleh  pecahnya  pembuluh  darah 

otak pada daerah tertentu. Biasanya terjadi saat pasien melakukan aktifitas atau saat 

aktif tetapi bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien umumnya menurun.

Tahapan patofisologi  terjadinya stroke adalah  kerusakan pembuluh darah otak, 

pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah atau pembuluh darah pecah dan 

bagian  otak  yang memperoleh  darah  dari  pembuluh  yang rusak  tadi  fungsinya 

menjadi terganggu hingga timbul gejala-gejala stroke.

Tahapan tersebut tidak terjadi  dalam waktu singkat.Pada tahap pertama dimana 

dinding  pembuluh  darah  yang  mengalirkan  darah  ke  otak  mula-mula  terkena 

berupa  aterosklerosis  pada  pembuluh-pembuluh  yang  kecil.  Penebalan  dinding 

pembuluh  darah  ini  terjadi  berangsung-angsur  dan  diakibatkan  oleh  hipertensi, 

DM, peninggian kadar asam urat atau lemak dalam darah, perokok berat dll.
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Proses  penebalan  timbul  berangsur-angsur  dalam  waktu  beberapa  tahun  atau 

akhirnya  suatu  saat  terjadi  sumbatan  dimana  aliran  darah  yang  terjadi  cukup 

ditolerir  oleh otak.  Akhirnya karena  sempitnya lumen pembuluh darah tersebut 

tidak  cukup  lagi  memberi  darah  pada  pembuluh  darah  otak  ini  menyebabkan 

kerapuhan dan pembuluh darah menjadi pecah dan timbul perdarahan.

Pada  saat  dimana pembuluh  darah tersebut  pecah  atau tersumbat  hingga aliran 

darah tidak cukup lagi memberi darah lalu timbul gejala-gejala neurologik berupa 

kelumpuhan, tidak bisa bicara atau pingsan, diplopia secara mendadak. Sumbatan 

pembuluh darah otak dapat juga terjadi akibat adanya bekuan-bekuan darah dari 

luar  otak (jantung atau pembuluh besar  tubuh)  atau dari  pembuluh darah leher 

(karotis) yang terlepas dari dinding pembuluh tersebut dan terbawa ke otak lalu 

menyumbat. Karena fungsi otak bermacam-macam, maka gejala stroke juga timbul 

tergantung pada daerah mana otak yang terganggu. Penyumbatan atau pecahnya 

pembuluh  darah  secara  mendadak  dapat  menimbulkan  gejala  dan  tanda-tanda 

neurologik yang memiliki sifat, mendadak, tidak ada gejala-gejala dini atau gejala 

peningkatan  dan  timbulnya  iskemi  atau  kerusakan  otak,gejala  neurologik  yang 

timbul  selalau  terjadi  pada  satu  sisi  badan,  gejala-gejala  klinik  yang  timbul 

mencapai  maksimum beberapa jam setelah serangan . Umumnya kurang dari 24 

jam, jadi misalnya pagi hari serangan stroke timbul berupa kelemahan pada badan 

sebelah  kanan  kemudian  berangsur-angsur  menjadi  lumpuh  sama  sekali.  Pada 

malam  harinya  tidak  pernah  terjadi  kelemahan  yang  berangsur-angsur  menjadi 

lumpuh maka penyebabnya adalah bukan penyakit primer pada pembuluh darah 

otak tetapi oleh sebab lain misalnya tumor yang menekan pembuluh darah otak. 

Keadaan ini disebut “stroke syndrome”.
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MEKANISME TERJADINYA STROKE PADA KASUS

NON HEMORAGIK HEMORAGIK

Fragmen Arterosklerosis Plak,ateromentosa Hipertensi/terjadi
Sinus karotis, perdarahan
Arteri karotis interna

Trombus Aneurisma

Ruptur arteri cerebri

Ekstravasasi darah diotak/
Subarachnoid

Vasospasme arteri

Menyebar ke hemisfer otak
EMBOLI & sirkulus Willisi

          OKLUSI            PERDARAHAN     CEREBRI

Anoxia perfusi vaskularisasi distal

Metabolisme Anaerob Iskemia

Metabolisme asam Pelepasan kolateral

Asidosis local aktifitas elektrolit terhenti

Pompa Na+ gagal Pompa Na+, K+ gagal

EDEMA Na+, Air masuk ke sel

Edema intrasel & ekstrasel

Perfusi jaringan cerebral 
menurun  

SEL MATI SECARA PROGRESIF                                 SYOK
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C. ASUHAN KEPERAWATAN

I. PENGKAJIAN :

1. Identitas Pasien

Nama : Tn. AM – Register 3184765

Umur : 65 tahun

Alamat : Jl. Asia Baru No.267 Kebun Jeruk Jak-Barat.  

Agama : Islam  

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Bangunan        

Status perkawinan : Kawin

Suku : Jawa tengah

Tanggal MRS : 17 November 2007   ( jam 18.00)

Pengkajian : 19 November 2007   ( jam 09.00)

Diagnosa masuk : CVD-SH, Anemia, PSCB (Heomokitsia)

Penanggung jawab : Tn NM

Hubungan : Anak

Alamat : Sleman – Jawa Tengah 

2. Riwayat Kesehatandan Keperawatan

a. Keluhan Utama ( Saat Masuk  Rumah Sakit ) 

klien  mengalami penurunan kesadaran sejak 16 jam sebelum masuk rumah sakit. 

Menurut  hasil  anamnesa  masuk  di  IGD  bahwa  tiba-tiba  Tn.AM  pingsan  tidak 

sadarkan diri saat mengendari motor selama 1 jam, setelah sadar tidak bisa berdiri 

dan badan terasa lemas termasuk kaki dan tangan dan tidak dapat digerakkan bicara 

pelo, mulut terlihat mencong kekiri dan saat diberikan minum tersedak dan batuk, 

pasien  sudah  dibawa  ke  RS  Kedoya  hanya  2  jam  dan  langsung  dikirim  ke  RS 

cengkarang tapi ditolak karena penuh dan selanjutnya pasien di rujuk ke RSCM
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b. Keluhan Utama ( Saat Pengkajian )

Saat ini  pasien kesadaran CM – Apatis, mengeluh sakit  kepala berat,  badan terasa 

leah, muntah tidak ada, mual ada, bab belum lancar terdapat warna kehitaman dan 

merah segar hari belum bab,  terpasang poli  kateter  hari  IV, mengalir  lancar-warna 

urine keruh kemerahan, terpasang infuse NaCl 500/12 jam, parese pada ekstermitas 

kanan. Jumlah urine 1100/24 jam.

c. Riwayat Penyakit Dahulu

Keluarga  mengatakan  bahwa klien  mengalami  hipertensi  sejak  20  tahun  lalu,  dan 

berobat tidak teratur, sebelumnya pasien tidak pernah mengalami penyakit seperti saat 

ini. Pasien sering tinggal dijakarta sendiri keluarga di jawa tengah.

d. Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat penyakit keturunan : keluarga mengatakan tidak ada anggota keluarga  yang 

mengalami  sakit  seperti  pasien,  termasuk  penyakit-penyakit  kencing  manis,  darah 

tinggi dan lainnya  

e. Pola Aktivitas Sehari-hari

Aktivitas Sebelum MRS MRS
Nutrisi – Cairan Makan  3 x sehari

Nasi, sayur, ikan  
1 piring/ makan
kesulitan tidak ada
minum: 2000-2500 cc/hari
Jenis : air putih, the, kopi

Makan 3 x 250 cc
Diet cair 1 cc=1,5 kal 
Terpasang NGT hr.III
Kesulitan : penurunan 
kesadaran, kesulitan 
menelan
2500 cc/hari + Air putih

Eliminasi volume tidak teridentifikasi
Warna kuning jernih
Frekwensi  6 -7/24 jam
Kesulitan tidak ada
BAB :frekwensi 1-2 hari
Warna : kuning
Konsistensi lunak
Kesulitan tidak ada

1 x bab kurang lebih 
250 cc, warna merah 
segar kehitaman, sedikit 
kekuningan, konsistensi 
cair sebelum bab perut 
terasa mual dan nyeri
Bak; terpasang dohwer 
kateter hr.III mengalir 
lancar, warna 
kemerahan, aak keruh

Tidur-istirahat Jumlah 6-7 jam
Siang jarang tidur
Malam 6-7 jam
Kesulitan : tidak

Penurunan kesadaran 
(apatis), agak gelisah

Aktivitas Buruh/pekerja bangunan Miring kanan/kiri tiap 2 
jam 

Ketergantungan Kebiasaan merokok , 
penggunaan obat bebas , 
ketergantungan terhadap bahan 

- tidak ada 
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kimia , jamu , Olah 
raga/gerak badan .

f. Pola sensori dan kognitif

Sensori : belum dinilai karena klien mengalami apasia dan apatis/gelisah.

Kognitif : Proses berfikir, isi pikiran, daya ingat, orientasi (tempat, waktu, orang 

) belum dapat dnilai.

g. Pola penanggulangan stress

Pertahanan diri klien, biasanya  meminta bantuan pada teman-teman sesame 

pekerja bangunan.

h. Status Neurologi

Tingkat  kesadaran  Compos  mentis-  mengarah  apatis,  agak  gelisah, 

GCS :E4 M6 Vapasia

Tanda-tanda rangsang  selaput otak : kaku kuduk (-),  tanda lasegue >700 

/>700, tanda kernig >1350 />1350 , tanda brudzinski  I dan II (-)

Syaraf  cranial  :  N.  olfaktorius,  N.  Optikus,  N.  okulomotorius,  N. 

trokhlearis, N. trigenimus, B. Abdusen kesan tidak kelainan, N. fasialis; 

kesan parese (mulut encong kekiri) N. Vestibulo; tidak ada kelainan, N. 

glosofaringeus;  ada gangguan menelan,  N.  vagus,  N.  aksesorius;  tidak 

ada kelaianan, N. hipoglosus; kesan ada kelainan (NC VII, IX, XII; kesan 

ada kelainan)

 Motorik  : gaya berjalan tidak dapat di evaluasi, atropi (-), hipertropi (-), 

gerakan tidak disadari (-)

Kekuatan otot: 3333 / 5555

  4444 / 5555

Sensibilitas : belum dievaluasi.

Reflek fisiologi : radius, patella, tendon achiles +/+

Reflek patologi : chaddock, Gordon, oppenheim, gonad, Schaefer (-).

Fungsi serebellum : belum dapat dievalusai

Fungsi luhur : belum dapat dievaluasi
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Fungsi saraf autonom : inkontinensia  (-), hiper saliva  (-), tachicardi  (-), 

tachipnea  (-). Bab spontan, bak terpasang DC

Tanda – tanda tekanan intracranial  : kaku kuduk (-),  pupil isokor, agak 

gelisah (+), deficit neurology (+),  penurunan kesadaran (apatis). 

Sesuai hasil pengkajian skale stroke (NIHSS) didapatkan skore 15 yang 

masuk stroke berat (pengkajian NIHSS terlampir)

3. Pemeriksaan fisik

a. Status kesehatan umum

Keadaan  penyakit  berat,  keadaan  umu  tampak  lemah,  kesadaran  compos 

mentis mengarah apatis,  tekanan darah 180/110 mmHg, suhu tubuh 384◦C, 

pernapasan 24 X/menit,  nadi  84X/menit  (regular),  GCS :E4 M6  Vapasia.  BB 

( sakit ): tidak diketahui, BB ( Sblm Sakit ) ;  tidak diketahui, hasil pengukuran 

LL 25 cm.(BB=2xLL; 50 kg).

b. Sistem integument

Tidak tampak ikterus,  permukaan kulit  kering, tekstur kasar,  rambut hitam 

dan berminyak , tidak botak, perubahan warna  kulit; muka tampak pucat.

c. Kepala

Normo cephalic, simetris, nyeri kepala/sakit kepala, benjolan  tidak ada.

d. Muka

Asimetris,  odema  , otot muka dan rahang kekuatan lemah , sianosis tidak 

ada

e. Mata

Alis mata, kelopak mata normal, konjuktiva anemis (+/+), pupil isokor, sclera 

ikterus (-/ -), reflek cahaya positif. Tajam penglihatan tidak dapat dievalusai, 

mata tampak cowong.

f. Telinga

Secret, serumen, benda asing, membran timpani  dalam batas normal  

g. Hidung
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Deformitas,  mukosa,  secret,  bau,  obstruksi  tidak  ada,  pernafasan  cuping 

hidung tidak ada.

h. Mulut dan faring

Bau  mulut  ,  stomatitis  (-),  gigi  banyak  yang  hilang,  lidah  merah  merah 

mudah, kelainan lidah tidak ada. Terpasang NGT

i. Leher

Simetris,  kaku  kuduk  tidak  ada,  vena  jugularis   5  +  2cm  H2O.  tidak  ada 

benjolan limphe nodul.

j. Thoraks

Gerakan dada simitris, retraksi supra sternal (-), retraksi intercoste (-), perkusi 

resonan,   rhonchi  -/-  pada  basal  paru,  wheezing  -/-,  vocal  fremitus  tidak 

teridentifikasi.

k. Jantung

Batas jantung  kiri  ics 2 sternal kiri dan ics 4 sternal kiri, batas kanan ics 2 

sternal kanan dan ics 5 mid axilla kanan.perkusi  dullness.  Bunyi S1 dan S2 

tunggal; dalam batas normal, gallop(-), mumur (-). capillary refill 2 – 3 detik .

l. Abdomen

Bising  usus;  hiperperistaltik,  bunyi bruit sangat jelasa,  tidak ada benjolan, 

nyeri tekan tidak ada, perabaan massa tidak ada, hepar tidak teraba, asites (-).

m. Inguinal-Genitalia-Anus 

Nadi femoralis teraba, tidak ada hernia, pembengkakan pembuluh limfe tidak 

ada., tidak ada hemoroid, terpasang kateter hr.III

n. Ekstrimitas

Akral hangat,  edema -/-, kekuatan 2/2, gerak yang tidak disadari -/-, atropi 

-/-, capillary refill 3 detik, atropi -/-. Perifer tampak pucat.

o. Tulang belakang

Tidak ada lordosis, kifosis atau scoliosis.
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4. Pemeriksaan penunjang
 

Darah Lengkap(18–11–2007)
Hb : 9.3         (13-16)
Hematokrit : 28,2       (40-48)    
Eritrosit              : 3.15       (4.50-5.50)
MCV                   :89.5        (82 – 92)
MCH                   : 29.5       (27 – 31)
MCHC                : 33.0       (32 – 36)
Leukosit :10.400    (5–10x 103 )
Trombosit :208.000  (15-40x104)

Darah Lengkap (19-11-2007,jam 09)
LED             : 20.0       (0.0-10.0)
Hb        : 8.0         (13-16)
Hematokrit  : 23,3       (40-48)    
Eritrosit        : 2.58       (4.50-5.50)
MCV            :90.3        (82 – 92)
MCH            : 31.0        (27 – 31)
MCHC         : 34.3        (32 – 36)
Leukosit      :9.200       (5–10x 103 )
Trombosit    :206.000  (15-40x104)

Hitung Jenis
Basofil       : 0.0       (0.0-1.0)
Eosinofil    : 0.0       (1.0-3.0)
Neutrofil   : 88         (52-76)
Limfosit     : 9.1        (20.0-40.0)
Monosit      :3.3        (2.0-8.0)
PT              : 13.2       (11.0-14.0)
PT control  : 12.3
APTT         : 27.0       (27.3-37.6)
APTT control : 31.7 
Kadar fibrinogen : 268.3      (200.0-400.0)
D Dimer Kuantitatif:100.00 (0.00-300.00)

Kimia Darah 
Billirubin   : Negative
Urobilinogen : 3.2       (3.2)
Nitrit             : Negative
Esterase leukosit : Trace
SGOT/AST : 16        (10-35)
SGPT/ALT  : 15        ( 10-36)
    

Albumin       : 3.50     (3.40-4.80)
Kolesterol total: 140  (120-200)
Trigliserida  : 139 (50-150)
Kolesterol HDL: 34   (40-55)
Kolesterol LDL : 85.00 (50.00-130.00)
Natrium darah : 138 (135-147)
Kalium darah  : 5.04 (3.50-5.50)
Klorida darah : 113.0 (100.0-106.0)
Ureum darah :119 (10-50)
Kreatinin darah :4.5 (0.5-1.5)
Glukosa darah  : 132 (70-110)
Glukosa 2 jam PP : 149  (70-140)

Urinalisa
    - Warna        : kuning
    - Kejernihan : jernih
    Sedimen:
    - sel epitel         : +
    - Leukosit         : 5- 6
    - eritrosit          : 0-1
    - Silinder          : +, koral 0-1
    - Kristal            : -
    - Bakteri            : -
    - BJ                      : 1.015
    - PH                    : 5.5
    - Protein            :  2+
    - Keton              : Trace
    - Glukosa          : Negative

Analisa Gas Darah 
   - PH           : 7.369
   - PCO2       : 23,0
   - PO2          : 133
   - HCO3       : 12,9
   - tCO2         ; 17.6
   - ABE          ; - 10,9
   - SBE           ; - 11,4
   - SBC           ; 15,8
   - tHB           ; 9,0 g/dl
   - O2 Sat      : 98.1%
   - Na/K/Cl         : 139/4,6/99
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- Hasil  CT Scan ;Perdarahan pada basal ganglia dan Thalamus kiri kurang lebih 
p: 5,2x5.0 mm banyaknya perdarahan 23 cc

- Hasil Foto rongen; gambaran infiltrate minimal, CTR >50%
- Hasil ECG; SR;92x/mnt, MI lead I, AVL,V5-V6 poor r, saran konsul kardiologi 

konsul gastro dan ginjal, echokardiograf, tranfusi PRC..
- Hasil konsul dengan IPD, gastroenterology prinsipnya sama terapi dilanjutkan 

dan rencanakan USG ginjal, dan Koloscopy setelah HB >10 gr/dl 

5. Terapi 

Obat-obatan (17–11–2007)

Nama obat Dosis Pemakaian Efek  Samping ( evaluasi perawat )
Citicolin 2x500 gr Injeksi Metabolisme cerebral yang tidak adequat
IVFD Asering 8 Jam Infus Resti infeksi
Captopril 3 x 12,5 mg Oral Hipotensi
Paracetamal 3 x 500 mg Oral Hipotermia & stress ulcer
ranitidin 2x 1 ampl Injeksi Mual muntah
O2 2 l/mnt Kanul Keracunan O2

Obat-obatan (20–11–2007)

Nama obat Dosis Pemakaian Efek  Samping ( evaluasi perawat )
Citicolin 2x500 gr Injeksi Metabolisme cerebral yang tidak adequat
IVFD Asering 8 Jam Infus Resti infeksi
Captopril 3 x 12,5 mg Oral Hipotensi
Paracetamal 3 x 500 mg Oral Hipotermia & stress ulcer
ranitidin 2x 1 ampl Injeksi Mual muntah
O2 2 l/mnt Kanul Keracunan O2
Adalat 1x3 mg oral hipotensi
B6,12,Asam folat 2 x 1 tb oral Meningginya fungsi hati
Transmin 3 x 1 ampl injeksi Pembekuan darah secara sistemik 
Vit K 3 x 1 ampl injeksi Pembekuan darah secara sistemik
Cefriaxon 2 x 1 gr injeksi Alergi sistemik
HCT 1 x 25 mg oral Output cairan berlebih/tidak terkontrol
laculac 3 x 1 sdk Oral (sirup)
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HAMBATAN YANG DITEMUI SAAT PENGKAJIAN

1. Data  yang  dikumpulkan  masih  belum  lengkap,  terutama  yang  berkaitan  dengan  riwayat 

penyakit dahulu pasien dan bagaimana terjadinya kondisi saat ini, hal ini disebabkan keluarga 

dekat yang tahu kondisi pasien hanya sekali ditemui (sulit bertemu keluarga dekat).

2. Saat  pemeriksaan  fisik  pada pasien  dan riwayat  sakitnya  belum dapat  data  yang lengkap 

karena keterbatasan pasien dalam hal komunikasi/bicara

II. RASIONALISASI PADA ASPEK YANG DIKAJI 

Dari  beberapa  pengkajian  yang  dilakukan  dan  data  yang  telah  dikumpulkan,  maka  focus 

pengkajian  yang  penting  untuk  dikaji  pada  pasien  dengan stroke  (Kasus  Tn.AM),  adalah 

sebagai berikut:

1. Riwayat perjalanan penyakit/timbulnya serangan stroke 1,3,5,13

Riwayat  perjalanan  penyakit/timbulnya  serangan  stroke,  dikaji  dengan  tujuan 

mendapatkan informasi dari awal serangan sampai kondisi saat ini13,19, rasional dari hal ini 

perlu  dikaji  karena  ingin  mendapatkan  gambaran  dari  penyebab  masalah2,17,  sehingga 

dapat  memprediksi  akibat  atau  dampak  kerusakan  yang  ditimbulkan  sehingga 

penangganan dapat tepat, cepat.2,10,19

Dengan penangganan stroke yang tepat  dan cepat  dapat  mengurangi  tingkat  kecatatan 

yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan  perjalanan penyakit atau patofisiologi dari stroke 

yang utamannya disebabkan 2 hal yaitu 4,5apakah karena iskemik atau perdarahan.

Bila  melihat  hasil  anamnesa  yang  ada  pasien  pernah  mengalami  stroke  2  tahun  lalu 

sehingga pada serangan yang kedua ini mempunyai penyebab lain, disamping itu bahwa 

terjadinya serangan pada Tn.AM telah berlangsung selama beberapa hari sebelumnya dan 

hanya dibiarkan dirumah serta tidak dirasakan oleh pasien.

  

2. Riwayat penyakit terdahulu5,13

Riwayat  penyakit  dahulu  pasien,  data  yang  ingin  didapatkan  adalah  beberapa  faktor 

penyulit  atau  yang  membuat  kondisi  pasien  menjadi  lebih  parah  kondisinya.1,2,6 

Komplikasi  dari  penyakit  terdahulu  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  penanganan 

stroke.18,19
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Adanya penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskuler maupun penyakit lain dapat menjadi 

pertimbangan  dalam  pengaruhnya  terhadap  terjadinya  stroke.  Demikian  juga  apakah 

pernah menderita serangan stroke sebelumnya dan bagaimana penanganan pada saat itu, 

sehingga antisipasi pengelolaan dan perawatan dari penyakit yang ditimbulkan sekarang 

bisa lebih fokus,6,11 sehingga meminimalkan stroke yang berulang

Hipertensi  yang  terjadi  sejak  20  tahun  lalu  pada  pasien  ini  menjadi  faktor  penyebab 

utama12,18 terjadinya stroke saat ini pada Tn.AM

  

3. Riwayat faktor-faktor resiko terhadap timbulnya penyakit3,4,5,6,13

Faktor-faktor  ini  banyak  sekali  yang harus  dikaji  lebih dalam karena terdapat  beberapa 

faktor resiko baik yang bersifat reversibel maupun non reversibel

Seperti yang dijelaskan pada konsep tentahng stroke. Bagaimana beberapa resiko tersebut 

dapat menyebabkan stroke, adalah sebagai berikut :

a. Hipertensi: hipertensi menyebabkan aterosklerosis pembuluh darah serebral sehingga 

pembuluh darah tersebut mengalami penebalan dan degenerasi yang kemudian pecah 

dan menimbulkan perdarahan. Stroke yang terjadi paling banyak oleh karena hipertensi 

adalah stroke hemoragik

Dan pada kasus dapat dipridiksikan bahwa risk faktor besar adalah adanya hipertensi 

dan dari hasil CT-scan hal ini mendukung terjadinya masalah3,15   

Pada kasus Tn.AM, pasien mengalami penyakit hipertensi grade II selama kurang lebih 

sejak 20 tahun lalu, hal ini memperjelas bahwa pasien mempunyai faktor resiko yang 

berlangsung  sudah  lama  tetapi  pasien  dan  keluarga  tidak  mengantisipasi,  adanya 

faktor-faktor tersebut sehingga pasien tidak sadar untuk melakukan pengobatan secara 

rutin terhadap penyakit pasien. Kondisi hipertensi ini akan dapat diantisipasi dengan 

pengobatan ruti dan mengontrol terhdap faktor resiko yang menyebabkan hipertensi 

pasien.

b. Penyakit jantung: Pada fibrilasi atrium menyebabkan penurunan CO, sehingga perfusi 

ke otak menurun.  Maka otak akan kekurangan oksigen sehingga mengalami stroke. 

Pada aterosklerosis elastisitas pembuluh darah lambat sehingga perfusi ke otak kurang.
8,11



14

Pada  kasus  dan  hasil  pemeriksaan  EKG  pasien  juga  mengalami  penyakit  jantung 

sehingga hal ini menyebabkan bertambahnya risk faktor stroke yang terjadi

c. Diabetus  melitus:Pada  DM  akan  mengalami  penyakit  vaskuler,  sehingga  terjadi 

makrovaskulerisasi  dan  terjadi  aterosklerosis.8,10,13  Dari  aterosklerosis  dapat 

menyebabkan emboli yang kemudian menyumbat dan terjadi iskemi, sehingga perfusi 

otak  menurun  dan  akhirnya  terjadi  stroke,  pada  DM  juga  terjadi  penurunan 

mikrovaskulerisasi  yang  menyebabkan  peningkatan  suplai  darah  ke  otak.  Dengan 

adanya  peningkatan  suplai  tersebut  maka  tekanan  intrakranial  meningkat,  sehingga 

terjadi edema otak dan menyebabkan iskemia

Iskemia menyebabkan perfusi otak menurun akhirnya terjadi stroke.4,10, Pada penderita 

DM juga  mengalami  penurunan penggunaan insulin  dan  peningkatan  glukogenesis, 

sehingga  terjadi  hiperosmolar  sehingga  aliran  darah  lambat,  maka  perfusi  otak 

menurun dan sehingga stroke dapat terjadi

Pada pasien Tn.AM tidak mengalami penyakit DM, dan sesuai hasil anamnesa kepada 

keluarga bahwa Dm tidak terpantau.

d. Perokok: Pada perokok akan timbul plague di pembuluh darah oleh nikotin sehingga 

terjadi aterosklerosis

e. Alkoholik: Pada alkoholik dapat mengalami hipertensi, penurunan aliran darah ke otak 

dan kariak aritmia serta kelainan motilitas  pembuluh darah sehingga terjadi  emboli 

serebral.

f. Peningkatan  Kolesterol:  kolesterol  darah  yang  tinggi  dapat  menyebabkan 

aterosklerosis  dan terbentuknya  emboli  dari  lemak  3,8  sehingga aliran darah lambat, 

termasuk ke daerah cerebral maka perfusi jaringan otak menurun

g. Obesitas: Pada obesitas kadar kolesterol akan meningkat, selain itu dapat mengalami 

hipertensi karena terjadi gangguan pembuluh darah, hal ini merupakan kontribusi dari 

terjadinya stroke

4. Riwayat/faktor psiko, sosial, spiritual dan kebiasan sehari-hari.1,3,5

Semua hal yang berkaitan dengan faktor sosial dan  kebiaasan aktifis sehari-hari, hal ini 

perlu  dikaji  untuk  dapat  melihat  support  baik  dari  keluarga,  lingkungan  dan  semua 

fasilitas yang terlibat demi mencegah stroke berulang.
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Bila melihat hasil wawancara dengan keluarga terdekat bahwa support sistem keluarga 

pasien banyak berpengaruh terhadap penyakit klien. Tidak adanya suport sistem yang baik 

dari  keluarga membuat  semangat  pasien  menjadi  menurun.  Maka perlunya  pengkajian 

faktor-faktor sosial yang dimaksud.

5. Skala/beratnya stroke (NIHSS)3,5,7

Tambahan  pengkajian  yaitu  menghitung  skala/skore  untuk  mengidentifikasi  berat 

ringannya  stroke yang terjadi berdasarkan skala  yang dibuat oleh National  Institute  of 

Health Stroke Scale (NIHSS), dan bila melihat hasil skoring yang dilakukan pada pasien 

bahwa serangan Tn.AM masuk dalam derajat  berat  dengan score 15,  ini  menunjukan 

harus diperketat  observasi  dan kontrol  terhadap serangan yang berlanjut menjadi  lebih 

berat dan mengantisipasi komplikasi yang dapat memperberat kondisi pasien.

6. Pemeriksaan fisik  dan pemeriksaan penunjang3,4,5,6,16

Fokus pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada pasien dengan stroke adalah status 

neurologis yaitu fungsi sistem persyarafan secara keseluruhan, baik saraf kranial, reflek-

reflek dan juga kekautan motorik pasien hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi area 

otak yang mana saja yang menjalami masalah/terjadi kerusakan karena dari respon atau 

adanya tanda-tanda manifestasi klinik yang terjadi dapat diprediksikan daerah mana saja 

yang terjadi kerusakan.

Sesuai hasil CT-scan pada Tn.AM ada beberapa daerah yang terkena sehingga relevan 

dengan  kerusakan  yang  terjadi,  dengan  manifestasi  klinis  yang  ada  yaitu  adanya 

perdarahan  cerebral  pada  basal  ganglia  dan  thalamus,  tidak  dapat  makan/minum 

(gangguan menelan) disamping juga bicara menjadi pelo/tidak jelas.6,18

Status neurologis lainnya adalah tingkat kesadaran baik kualitatif maupun kwantitas12,19,21 

dikaji sebagai acuan dalam penangganan pasien yang lebih intensif, karena pada faktor-

faktor ini dapat menjadi petunjuk kerusakan yang terjadi

Pemeriksaan penunjang baik laboratorium, EKG dan lainnya  penting dilakukan karena 

untuk mengetahui sejauh mana fungsi-fungsi organ tubuh mengalami gangguan, dan yang 

menjadi  Gold  standar2,7,11,14 dari  pasien  stroke  yaitu  penunjang  yang  harus  dilakukan 

adalah  CT-Scan dimana  telah  diuraikan  pada  konsepnya  untuk  memastikan  penyebab 

terjadinya stroke dan area/lokasi/luas stroke yang terjadi.
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II. RENCANA PERAWATAN (Renpra terlampir)

Renpra yang ada merupakan renpra yang sudah tersedia di ruangan, dan sebelum membuat 

renpra,  perlu  mengidentifikasi  masalah-masalah  keperawatan  sesuai  hasil  analisa  dari 

pengkajian pasien.

Berdasarkan  hasil  pengkajian,  pasien  Tn.AM  mengalami  beberapa  masalah  keperawatan 

yaitu:4,9,16

1. Resiko Tidak efektifnya bersihan jalan nafas

2. Gangguan perfusi jaringan cerebral

3. Gangguan cairan dan elektrolit

4. Gangguan Nutrisi

5. Gangguan mobilisasi

6. Self care deficit

7. Resiko infeksi

8. Resiko kerusakan integritas kulit

Dari  beberapa  masalah  yang  timbul,  perlu  ditegakkan  diagnosa  masalah  keperawatan 

prioritas.  Prioritas  masalah  sangat  penting  dilakukan  untuk  segera  dapat  mendapat 

penanganan sesuai dengan hirarki maslow yang merupakan  fisiologi kebutuhan dasar tubuh 

yang harus segera ditangani.

Adapun  prioritas  4,9,10,16  diagnosa  keperawatan  Tn.AM  (sesuai  form pengkajian  terlampir) 

adalah:

1. Resiko bersihan jalan napas tidak efektif b.d akumulasi skret sekunder adanya kelemahan 

neuromuskuler 

2. Gangguan perfusi jaringan cerebral b.d adanyan oklusi/perdarahan daerah serebral.

3. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit:  kurang dari yang dibutuhkan b.d intake 

yang tidak adequat

  

HAMBATAN SAAT PEMBUATAN RENPRA

1. Form renpra diruangan sudah ada berupa cheklist tetapi belum semua masalah ada dan 

sesuai dengan kasus, diantaranya renpra untuk keseimbangan cairan, kebutuhan nutrisi, 

pola napas.
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2. Tidak tersedia form kosong renpra sehingga bila ada lembar renpra chek list yang tidak 

lengkap dapat ditambahkan pada renpra berikutnya

3. Waktu  penulisan renpra  kurang,  karena  harus  juga memenuhi  kebutuhan dasar  pasien 

sendiri (jumlah tenaga ruangan kurang)

RASIONALISASI INTERVENSI YANG DIRENCANAKAN

1. Resiko  tidak  efektifnya  bersihan  jalan  nafas  b.d  akumulasi  skret  sekunder 

ketidakmampuan mengeluarkan skret  karena kelemahan9,10

Rasionalisasi intervensi yang direncanakan:

a. Kaji dan monitor status pernafasan, kemampuan batuk dan mengeluarkan skret

R:  untuk  menentukan  batas  ketidakmampuan  pasien  dalam  mengeluarkan  sekret  

sehingga akan diambil tindakan yang tepat dan sesuai

b. Auskultasi bunyi nafas3,10

R: adanya ronki  pada pasien perlu selalu diobservasi dan karena saat ini  pasien  

dalam kondisi bedrest total, dan aktifitas kurang

c. Pertahankan kepatenan jalan nafas  (posisi  kepala  dan  leher  netral  anatomis,  cegah 

fleksi leher

R: Memaksimalkan oksigenasi dan idak terjadi sumbatan

d. Pertahankan elevasi kepala tempat tidur 30 – 45 derajat19,20,21

R: elevasi kepala 30-45 derajat memungkinkan jalan nafas dapat lancar dan tidak  

ada hambatan

e. Alih baring tiap 2 jam

R:  memberi  peluang  tubuh  beraktifitas  pasif,  dan memaksimalkan  pengembangan 

paru

f. Bila tidak ada kontraindikasi lakukan chest fisioterapi 3,4

R:  membantu  dan  memberikan  support  pada  pengeluaran  sekret  sehingga  mudah 

untuk mengeluarkan skret

g. Bila perlu lakukan suction tergantung kemampuan pasien

R; membantu mengeluarkan secara pasif

h. Tingkatkan hidrasi (2000 ml/hari) bila tidak ada kontra indikasi 22,23

R: dengan hidrasi yang maksimal, membantu proses perfusi jaringan 
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i. Kolaborasi 

Pemberian O2 – non rebreting

R: pemberian oksigenasi yang tepat dajn cepat sesuai kondisi klien dan saat ini klein  

mengalami gangguan asan basa, maka perlu sungkup yang tepat

Chek AGD 

R:  mengetahui  perkembangan dari  pengobatan  dan tingkat  perfusi  jaringan yang 

adequat

2. Ganguan perfusi jaringan cerebral b.d oklusi otak, perdarahan4,5,9,10

Rasionalisasi intervensi yang direncanakan:

a. Tentukan factor penyebab gangguan

    R:  mempengaruhi  penetapan  intervensi  Kerusakan  /  kemunduran  tanda  /  gejala  

neurology atau kegagalan memperbaikinya setelah fase awal memerlukan tindakan 

pembedahan dan / atau klien harus dipindahkan ke ruang ICU untuk pemantauan  

terhadap peningkatan TIK.

a. Monitor status neurology

   R : mengetahui kecenderungan tingkat kesadaran dan potensial peningkatan TIK dan 

mengetahui lokasi, luas dan kemajuan / resolusi kerusakan SSP.

b. Catat  perubahan  dalam  penglihatan,  seperti  adanya  kebutaan,  kebutuhan  lapang 

pandang / kedalaman persepsi

R : Gangguan penglihatan yang spesifik mencerminkan daerah otak yang terkena,  

mengindikasikan keamanan yang harus mendapat perhatian dan mempengaruhi 

intervensi yang akan dilakukan.

c. Kaji fungsi-fungsi yang lebih tinggi, seperti fungsi bicara jika klien sadar.

R  :  Perubahan  dalam  isi  kognitif  dan  bicara  merupakan  indicator  dari  lokasi  /  

derajat ganggun cerebral dan mungkin mengindikasikan penurunan / peningkatan 

TIK.

d. Posisi  kepala ditinggikan sedikit  dengan posisi netral  ( hanya tempat tidurnya  saja 

yang ditinggikan ).20,21

R  :  Menurunkan  tekanan  arteri  dan  meningkatkan  drainase  dan  meningkatkan  

sirkulasi / perfusi cerebral.
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e. Kolaborasi 

- Berikan oksigen sesuai indikasi

R :  Menurunkan hipoksia  yang dapat  menyebabkan  vasodilatasi  cerebral  dan 

tekanan meningkat / terbentuknya edema.

- Obat anti fibrolisis8,13

R : Mencegah lisis bekuan karena pasien trobocit dan HB tinggi

      - Obat antihipertensi:20,21

R: menurunkan factor penyebab dan menurunkan TIK

3. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit:  kurang dari yang dibutuhkan b.d intake 

yang tidak adequat22,23

Rasionalisasi intervensi yang direncanakan:

a. Monitor/obs tanda-tanda vital, nadi perifer, status membran mukosa, turgor kulit 

R: indikator keadequatan dari volume cairan dan sirkulasi, bila ada kelainan tanda  

vital menunjukkan adanya kekurangan cairan

b. Kaji dan monitor kelemahan neuromuskuler (ketidakmampuan menelan)

R:  mengetahui  tingkat  ketidakmampuan  neuromuskuler  sebagai  penyebab  utama 

ketidakaquatan dari intake cairan

c. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengeluran cairan (mis; panas, muntah) 

R: mengetahui indikasi penyebab pengeluaran yang tidak terkontrol

d. Monitor/obs  jumlah  dan  tipe  cairan  yang  masuk dan ukur  keluaran  cairan  dengan 

akurat

R: Bila tidak diketahui jenis masukan cairan/makanan dan masukan tidak adequat  

dapat menyebabkan kekurangan cairan (dehidrasi) baik cairan dan elektrolit

e. Monitor dan ukur keseimbangan cairan

R: mengetahui secara ketat kebutuhan dan kekurangan cairan danelektrolit

f. Identifikasi  rencana  untuk  meningkatkan/mempertahanakan  keseimbangan  cairan 

secara optimal (mis;jadwal masukan cairan)

R:  upaya  untuk  mempertahankan  keadequatan  pemasukan  cairan  dan  kontrol 

pemberian cairan yang lebih optimal

g. Kolaborasi:

- Kaji hasil tes fungsi elektrolit dan ginjal
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R:  Fungsi  ginjal  dan  hasil  lab  elektrolit  mengindikasikan  proses  mtabolisme  

pertukaran cairan dari intra-ektra sel dan juga mengetahui jenis kelebihan dan 

kekeurangan cairan elektrolit

- Pemberian cairan melalui IV

R: Pemberian cairan dan elektrolit dapat dikontrol dan pemberian tepat sesuai  

kebutuhan

- Berikan obat-obatan sesuai intruksi (kalium)

R:  beberapa  obat-obatan  penting  diberikan  untuk  membantu  mencegah 

kekurangan cairan (mencegah disritmia jantung)

III. IMPLEMENTASI

Implementasi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  intervensi  yang  direncanakan  dan  mengikuti 

format yang ada diruangan. (catatan terlampir)

Pada kondisi  serangan akut  stroke yang terjadi  pada Tn.AM – penting  dalam melakukan 

kolaborasi dengan tim kesehatan lain (dokter) dan juga perlunya kerjasama tim dengan pada 

semua  keilmuan  yang  berhubungan  dengan  masalah  pasien,  diantaranya  oksigenasi  yang 

tepat, pemenuhan cairan yang adequat dan mengurangi deman O2 yang tinggi karena panas, 

pemantauan AGD dan observasi ketat tanda-tanda vital dan kenaikan TIK.20,21

Adapun  implementasi  yang  telah  dilakukan,  sesuai  masalah  keperawatan  adalah  sebagai 

berikut:

1. Bersihan  jalan  napas  tidak  efektif  b.d  akumulasi  skret  sekunder  adanya  kelemahan 

neuromuskuler 

a. Mengkaji  dan  memonitor  status  pernafasan,  kemampuan  batuk  dan  mengeluarkan 

skret

b. Mendengarkan bunyi nafas (ada ronchi/wheZing)

c. mempertahankan kepatenan jalan nafas (posisi kepala dan leher netral anatomis, cegah 

fleksi leher

d. mempertahankan elevasi kepala tempat tidur 30 – 45 derajat

e. mengubah posisi baring tiap 2 jam

f. menigkatkan hidrasi (2000 ml/hari) bila tidak ada kontra indikasi

g. Kolaborasi : Pemberian O2 2/ml  – kanul, Chek AGD 
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Dari beberapa intervensi  yang telah dilakukan pada tanggal  19/11/07, pada setiap hari 

dilakukan SOAP (tg20/11/07-22/11/07) selama 3 hari sesuai tujuan pada askep, dimana 

Resiko bersihan jalan nafas belum aktual tetapi untuk mengarah kearah aktual akan lebih 

besar terjadi. Hal ini dimungkinkan karena kondisi kesadaran pasien menurun, GCS 14, 

pasien batuk tidak efektif,  adanya gangguan menelan dan juga gangguan NC VII, dan 

posisi pasien tidur terlentang sudah kurang lebih sudah 3 hari ini(Immobilisasi), gerakan 

atau  pengembangan  paru  tidak  optimal  karena  kelemahan  pasien.  Oleh  karena  itu 

intervensi  keperawatan  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  mencegah  lebih  lanjut  dari 

gangguan bersihan jalan napas, adalah:

a. Monitor ketat bersihan jalan nafas (suara nafas, pola nafas)

b. Chest  fisioterapi  secara  perlahan  dimulai  2  x  24  jam,  3  x  24  jam  dan  dapat 

ditingkatkan frekwensinya disesuaikan dengan kondisi pasien.

c. Pemeriksaan AGD secara ketat sesuai perubahan kondisi klien, bila dalam kolaborasi 

hanya 6 jam , dapat dilakukan 2 - 4 jam sekali

d. Dapat dilakukan suction secara berkala

e. Ajarkan keluarga untuk merubah posisi pasien dan membersihkan sekret dalam mulut 

bila keluar

Pada hasil evaluasi (SOAP) bahwa masalah tidak efektifnya bersihan jalan nafas tidak 

terjadi  menjadi  aktual,  untuk  selanjutnya  asuhan  yang  telah  dilaksanakan  tetap 

dipertahankan  intervensi  keperawtan  terhadap  masalah  untuk  mengantisipasi  dan 

mencegah terjadinya penumpukan sekret karena immobilisasi pasien yang terlalu lama. 

2. Gangguan perfusi jaringan cerebral b.d adanya oklusi/perdarahan daerah serebral.

a. memonitor status neurology dan menentukan factor penyebab gangguan

b. mencatat  perubahan dalam penglihatan,  seperti  adanya kebutaan,  kebutuhan lapang 

pandang / kedalaman persepsi

c. mengkaji fungsi-fungsi yang lebih tinggi, sperti fungsi bicara jika klien sadar.

d. Memberikan  posisi  kepala  ditinggikan sedikit  dengan posisi  netral  (  hanya  tempat 

tidurnya saja yang ditinggikan ).

e. Kolaborasi : memberikan oksigen O2 2 ltr/mnt
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Dari  beberapa  intervensi  keperawatan  yang  telah  dilakukan  pada  tgl  19/11/07,  maka 

setiap hari dilakukan evaluasi (SOAP) (tgl 20/11/07 s/d tgl 25/11/07) dan sesuai kondisi 

pasien  masalah  gangguan perfusi  jaringan cerebral  masih  actual  terjadi  karena  pasien 

mengalami hipertensi berat (grade II) dan kondisi ini akan memperparah kondisi pasien 

disamping  sifat  perdarahan  cerebral  pasien  yang  mencapai  23  cc  (hasil  CT-Scan), 

disamping kondisi-kondisi tersebut gangguan perfusi cerebral  terganggu karena adanya 

perdarahan saluran cerna bagian bawah yang belum terdeteksi  asal perdarahannya,  Hb 

menurun yang mencapai 8,3 gr%, maka intervensi keperawatan selanjutnya  dilakukan, 

adalah:

1. Monitor ketat status neurology

2. menurunkan panas tubuh, karena panas dapat meningkatkan oksigenasi  (kebutuhan 

O2 akan meningkat)

3. Monitor ketat intake-out –put, untuk menghindarkan dehidrasi dari panas yang tidak 

menurun.22,23 

4. kolaborasi disamping pemberian O2 kanul harus diklarifikasi kembali kebutuhannya 

O2, sesuai  hasil  AGD, karena pada pada tanggal  18 malam ada masalah alkalosis 

respiratorik  metabolic, dan intruksi hasusnya diganti rebreting.

5. Disamping  dipertahankan  oksigenasi  yang  adequate,  penting  dilakukan  kolaborai 

pemberian tranfusi darah sesuai permintaan tim medis, setelah tranfusi sebanyak 500 

cc (PRC) dan hasil HB tanggal 27 didapatkan Hb; 10 gr%.

3. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit:  kurang dari yang dibutuhkan b.d intake 

yang tidak adequate

a. Memonitor balance cairan dengan ketat

b. Mengkaji tingkat kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien

c. Mengkaji ketidakmampuan intake per-oral

d. Menurunkan panas tubuh dengan melakukan kolaborasi

e. Memonitor tanda-tanda  ketoasidosis (Hasil AGD) dan tanda-tanda vital

f. Kolaborasi : Pemberian infus NaCL 0,9 %/12 jam, Intake cairan 6 x 250 cc/24jam, 

bila tidak ada kontraindikasi yaitu perdarahan saluran cerna masih berlangsung dan 
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sebelum pemeberian cairan (nutrisi parenteral) harus dicek dahulu adanya tanda-tanda 

perdarahan  saluran  cerna,  dengan  mengeluarkan  cairan  lewat  NGT dan  observasi 

perdarahan yang terjadi pada saat Bab.

Dari beberapa intervensi keperawatan telah dilakukan tetapi sesuai hasil  evaluasi  pada 

tanggal 20 /11/07 jam 10 terjadi panas badan masih tinggi, produksi urine masih kurang 

(1250 cc) hal ini dimungkinkan terjadi karena berbagai situasi, yaitu:3,10,15

- Intake  cairan/makanan  tidak  adequat,  bila  mendapat  6  x  250cc  masih  kurang 

(harusnya) ditambah 1000cc dengan asumsi intake dari oral(zonde) adalah 1500 cc 

dan  dengan  kalori  1cc:  1,5  kal  (1500  kal).  Dengan  intake  cairan  kurang  lebih 

2500-3000  cc  diasumsikan  bahwa  thermoregulasi  dan  sirkulasi  akan  menurunkan 

deman (panas badan) dan juga membantu proses sirkulasi dan membantu fungsi ginjal 

dengan baik. Perlunya konsul pada keilmuan gastroenterology.

- Tidak ada perhatian dari keluarga dan perawat ruangan untuk memenuhi kebutuhan 

cairan (hanya saat residen masuk ruangan)

- Tidak ada hasil ukur balance yang tepat karena setelah jam 15.00 wib, balance cairan 

tidak  dapat  dihitung  dalam  waktu  24  jam  karena  dokumentasi  dan  catatan 

keperawatan  blank (tidak  ada  catatan),  maka  solusi  yang  diberikan  pada  keluarga 

dengan memberikan catatan yang dibuat residen dan juga mengajarkan pada keluarga 

bagaimana mempertahankan intake – output yang seimbang.

- Pemberian cairan yang diintruksikan NaCl 0,9%/12 jam, tidak tepat diberikan karena 

hasil laboratorium Na dan Cl masih tinggi , maka kolaborasi yang tepat seharusnya 

dilakukan adalah mengusulkan kebutuhan cairan yang diberikan yaitu dengan cairan 

IV  lain  seperti  Ka-En/plasma  ekspander  sebagai  ganti  pemasukan  dari  cairan  dan 

elektrolit yang tepat.

- Sesuai  dengan  hasil  test  fungsi  ginjal  yang  (ur/kret)  yang  tinggi,  maka  perlu 

dipertimbangkan pemberian cairan yang terkendali baik cairan yang masuk dan keluar 

dan perlu dilakukan rawat bersama dengan keilmuan lain yaitu bagian urologi, dan 

setelah tanggal 20-11-2007 pasien dirawat bersama dengan tim medis urologi
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IV. EVALUASI

- Catatan perkembangan menggunakan format yang tersedia di ruangan dan pada evaluasi 

ini dilakukan setiap hari sesuai dengan masalah yang muncul pada pasien, catatan SOAP 

(terlampir).

- Disamping melakukan evaluasi pada setiap hari, SOAP juga untuk mengobservasi tingkat 

keberhasilan  asuhan  keperawatan  dan  intervensi  yang  diberikan  sesuai  dengan  tujuan 

yang direncanakan.

RINGKASAN EVALUASI SELAMA PERAWATAN

1. Resiko bersihan jalan napas tidak efektif b.d akumulasi skret sekunder adanya kelemahan 

neuromuskuler 

- Tujuan dalam perencanaan intervensi  (renpra),  adalah masalah tidak terjadi  aktual 

setelah 3 hari perawatan

- SOAP  dibuat  setiap  hari sebagai  bentuk  evaluasi  formatif,  dan  pada  tanggal 

22-11-2007  (evalausi  sumatif)  didapatkan  hasil  evaluasi  tidak  ditemukan  pasien 

mengalami  gangguan  bersihan  jalan  nafas  inefektif  yang  bersifat  aktual,  tetapi 

inervensi tetap dipertahankan, karena pasien timbul batuk dan keluar skret sedikit dan 

terutama pasien saat ini masih mobilisasi. chest fisioterapi dada tetap dilakukan untuk 

mencegah terjadinya  penumpukan skret  dan membantu  mengeluarkan skret  secara 

perlahan karena pasien sedang dalam masa serangan stroke.

- Tujuan  selanjutnya  adalah  mengantisipasi  jangan  sampai  timbul  masalah  pada 

airway, breeting dan jalan nafas tetap efektif.

2. Gangguan perfusi jaringan cerebral b.d adanyan oklusi/perdarahan daerah serebral.

- Tujuan dalam perencanaan intervensi (repra), adalah masalah dapat teratasi setelah 5 

hari perawatan

- SOAP  dibuat  setiap  hari  sebagai  bentuk  evaluasi  formatif,  dan  pada  tanggal 

24-11-2007 (evaluasi sumatif) karena bertepatan dengan hari sabtu minggu, residen 

tidak dinas dan sudah dioperkan ke perawat ruangan tetapi  perawat ruangan tidak 

melakukan evaluasi sesuai yang diharapkan dan sesuai petunjuk operan

- Pada tanggal 26-11-2007 jam 09.00 wib dilakukan evaluasi dari rencana intervensi 

yang  dilakukan  dan  hasil  pelaksanaan  intervensi  yang  dilakukan,  hasil  evaluasi 
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didapatkan gangguan perfusi jaringan masih terjadi/belum teratasi, walaupun secara 

klinis pasien sudah ada perbaikan (data terlampir)

- Pelaksanaan modifikasi intervensi dan pendkes pada pasien dan keluarga untuk dapat 

berpartisipasi  pada  perawatan  pasien,  yang  menjadi  perhatian  yang  memperberat 

masalah adalah adanya faktor-faktor penyulit/komplikasi seperti anemia, perdarahan 

saluran cerna bagian bawah dan fungsi ginjal yang mengalami gangguan sesuai hasil 

konsul  pada  tim  keilmuan  lain.  Dan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  penunjang: 

ur/kreat urin/kreat darah/cct/prot kuantitatif urin: 146/68,0/4,7/38,68/1575.0

-  Hasil laboratorium tgl 22 dan 27 adalah sebagai berikut:

Darah Lengkap(22–11–2007)

Hb : 10         (13-16)
Hematokrit : 30,2       (40-48)    
Eritrosit       : 3.37       (4.50-5.50)
MCV              :89.6        (82 – 92)
MCH             : 29.7        (27 – 31)
MCHC          : 33.1         (32 – 36)
Leukosit :10.300 (5–10x 103 )
Trombosit :206.000(15-40x104)

Kimia Darah 
Billirubin       : Negative
Urobilinogen : 3.2       (3.2)
Nitrit              : Negative
Esterase leukosit : Trace
SGOT/AST   : 16        (10-35)
SGPT/ALT          : 15        ( 10-36)
    

Analisa Gas Darah (27-11-2007)
   - PH           : 7.399
   - PCO2       : 24,6
   - PO2          : 68,0
   - HCO3       : 14,9
   - tCO2         ; 35.1
   - ABE          ; - 8,9
   - SBE           ; - 9,4
   - SBC           ; 17,8
   - tHB           ; 9,0 g/dl
   - O2 Sat      : 92.1%
   - Na/K/Cl  : 131/4,3/98
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- Bila  melhat  hasil  pemeriksaan  darah  lengkap  meningkat  pada  semua  jenis 

pemeriksaan  setelah  dilakukan  transfusi  500cc  dan  pasien  dapat  dilakukan 

pemeriksaan  lainnya  seperti  koloskopi  dan  USG  Ginjal  untuk  lebi  menunjang 

penegakan diagnosa penyakit pasien.

- Pada hasil pemeriksaan AGD dapat disimpulkan pasen masih mengalami gangguan 

perfusi janringan cerebral, karena pH tinggi, pO2 dalam batas minimal, pCO2 rendah 

artinya  pasien  mengalami  alkalosis  respiratorik  denga  metabolik  terkompensasi-

karena  adanya  gangguan  fungsi  ginjal,  tindakan  keperawatan  tgl  27-11-2007 

kerjasama  dengan  tim  u/pemberian  oksigenasi  adequat  dengan  sumkup  rebreting, 

tetapi  kedala  ruangan  tidak  ada  dan  pasien  masuk  jaminan  SKTM  jadi  harus 

menunggu pemberian oksigenasi  sungkup rebreting hal ini juga akan menghambat 

oksigenasi ke cerebra dan perfusi gas secara sistemik 4,7,6

- Masalah gangguan perfusi jaringan cerebral masih terjadi disamping keterbatasanalat 

dan juga obat-obatan juga kondisi pasien yang mempunyai komplikasi yang banyak 

dan ini memperparah kondisi pasien.

3. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit:  kurang dari yang dibutuhkan b.d intake 

yang tidak adequat

- Tujuan sesuai dengan renpra 5 hari perawatan masalah dapat teratasi

- Hasil  evaluasi  masalah  keseimbangan  caira  untuk  saat  ini  dapat  teratasi,  dengan 

pemantauan intake-output yang melibatkan keluarga, dalam hal ini keluarga diberikan 

pendkes dan diajarkan bagaimana mengevaluasi pemberian cairan, setelah selama 5 

hari keperawatan keseibangan cairan dapat teratasi walaupun masih ada kekurangan 

intake-  karena  produksi  urine  meningkat  karena  pemberian  HCT (catatan  intake-

output) balance cairan terlampir. Indikator lain adalah pasien sudah 5 hari berikutnya 

tidak mengalami deman, temperatur dalam batas normal.

- Intervensi  keperawatan  dipertahankan  dan  selalu  memotivasi  keluarga  untuk 

pemberian intake cairan, disamping mengobservasi adanya tanda berdarahan saluran 
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cerna  dengan  mengobservasi  feses  waktu  bab  dan  adanya  cairan  NGT  yang 

kehitaman. Keseimbangan cairn cenderung negatif atau intake kurang karena pasien 

mengalami PSCB.(dalam observasi).

4. Disamping ketiga masalah utama, dan selama pasien dirawat selama 10 hari juga muncul 

masalah-masalah atisipatif, diantarannya:

- Gangguan mobilisasi fisik

- Resti infeksi dan gangguan integritas kulit 

- Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut  residen  menlakukan  intervensi  sesuai 

dengan masalah dan kondisi pasien termasuk kolaborasi dengan tim fisioterapi untuk 

meghindarkan terjadinya masalah mobilisaisi yang lebih berat. Disamping mobilisasi 

bertahap mika/miki-duduk sesuai kemampuan pasien termasuk ROM.

- Hasil evaluasi tgl 28-11-2007 masalah-masalah seperti mobilisasi, integritas kulit dan 

infeksi karena pemesangan alat tidak terjadi (catatan SOAP terlampir).

5. Ringkasan pasien pulang 

Pasien pulang tgl  28-11-2007, jam 16.00,  pasien pulang dalam kondisi  belum banyak 

perbaikan, pasien/keluarga pasien memaksa pulang dengan alasan tidak ada yang menjaga 

pasien dan juga masalah biaya untuk pasien, pasien saat ini masuk dalam jaminan SKTM 

(gakin).

Kondisi pasien tgl 28-11-2007 jam 09.00:

Subyektif:

Mengeluh batuk tapi tidak keluar lendir/dahak, mengeluh sakit perut/nyeri pada abdomen 

bawah kiri, kepala kadang masih terasa pusing

Obyektif:

TTV: TD; 150/90 mmhg, N;88 x/mt, Temp: 36,8 C, RR: 24 x/mnt, Kesadaran: CM, GCS: 

E5  M6  V4,  pasien  terpasang  sungkup  rebreting  (2  jam),  Pupil:  isokor,  diameter;3 

mm/3mm, RCL +/+, TCTL +/+, suara paru bronko vesikuler,  whezing -/-,  Ronchi -/-, 

batuk (+), BU (+) hiperperistaltik, bunyi bruit (+), bak terpasang DC, bab spontan kadang 

masih  keluar  feses  warna  kehitaman,  Cairan  NGT  jernih  tidak  ada  tanda  pedarahan 

lambung, RP -/-, RF +++/+++, kekuatan otot 4444/5555

    4444/5555  

Mobilisasi mika/miki, duduk dan ROM aktif-pasif,
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Sesuai  kondisi  diatas  dan  pasien/keluarga  memaksa  untuk  pulang,  maka  perawat 

memberikan  pendkes  dan  memberikan  pertimbangan  serta  penjelasan  tentang  kondisi 

pasien, tetapi setelah diberikan pendkes keluarga tetap ingin pulang............................

Tindakan lain adalah menjelaskan akibat-akibat bila pasien pulang kerumah dan harus 

diantisipasi oleh keluarga pasien bila terjadi masalah pada pasien.
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V. IDENTIFIKASI  PROSEDUR  DARI  PERAWAT  RUANGAN  YANG  TIDAK 

TEPAT DILAKUKAN PADA PASIEN

Pada prinsipnya  prosedur  yang dilakukan oleh perawat ruangan sudah memenuhi  rencana 

keperawatan dan masalah yang terjadi pada pasien, seperti: 9,10,11

1. Memberikan posisi elevasi kepala 30 derajat

2. Mengistirahatkan pasien untuk mengurangi kebutuhan oksigenasi

3. Mempertahankan oksigenasi

4. Kolaborasi untuk cek AGD 

5. Kolaborasi pemberian obat-obat sesuai indikasi

Walaupun  demikian  masih  terdapat  kekurangan  perawatan  diruangan  dalam  melakukan 

prosedur sesuai dengan hasil pengamatan selama berada diruangan tersebut dan mengelola 

pasien, yaitu:3,4,5,6,9,13,18

1. Pemberian oksigenasi dari awal sesuai dengan hasil AGD adalah dengan rebreting tetapi 

diberikan  kanul  karena tidak  tersedia  diruangan da pasien harus  menunggu  jatah  dari 

SKTM (gakin).

2. Pemantauan balance cairan yang tidak sepenuhnya dilakukan, padahal pasien mengalami 

gangguan fungsi genjal dan intake cairan yang tidak adequat, sehingga intake-output tidak 

dapat dihitung dengan baik

3. Kolaborasi  belum dijalankann  dengan  baik,  sebagai  contoh  dalam menurunkan  panas 

tubuh pasien harusnya diusulkan untuk pemberian obat penurun panas yang tepat  dan 

cepat, karena setiap kenaikan 1 derajat C panas kebutuhan oksigen menjadi meningkat 8 

mmHg, sehingga oksigenasi kejaringan cerebral sulit terpenuhi22,23
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VI. ANALISIS PENGALAMAN DENGAN PASIEN DAN KELUARGA 

1. Membuat kontrak dengan pasien

Pada saat pengkajian ada keluarga dekat pasien yang selama ini dekat dengan pasien yaitu 

anak pertama  pasien,  kesan saya  saat  melakukan  pengkajian  saat  itu,  kontrak  dengan 

keluarga baik tetapi keluarrga tidak/kurang suport atas kebutuhan pasien. Karena setelah 

diamati kebutuhan sehari-hari pasien dan kebersihan pasien tidak terpenuhi dengan baik.

2. Melakukan tindakan keperawatan

- Banyak  tindakan  keperawatan  yang  dapat  dilakukan  dengan  pasien  termasuk 

kolaborasi dengan dokter yang merawat.

- Pada saat kolaborasi banyak usulan yang disampaikan dengan dokter yang merawat, 

diantara soal oksigenasi, kebutuhan cairan dan nutrisi pasien tetapi, respontim medis 

sangat responsif dan baik terhadap masukan dari residen dan menerima saran-saran 

yang diberikan dari residen.

- Banyak tindakan keperawatan pemenuhan self care defisit dilakukan sendiri, karena 

tidak ada asisten ners dalam mengelola pasien

- Sulit  mempertahankan  kebersihan  diri  dan  lingkungan  pasien  karena  pasien  selalu 

keluar keringat sehingga tempat tidur/sprei selalu basah dan pasien harus tetap bedrest 

dan mengalami parese dextra.

- Kurangnya support keluarga terhadap pasien terutama dalam hal memenuhi kebutuhan 

sehari-hari pasien.

VII. EVIDENCE PERLU PENELITIAN LEBIH LANJUT

- Karena masih  banyaknya  pemakaian  kateterisasi  yang menetap  pada pasien stroke 

yang ditemuai saat praktek, maka perlu dikaji lebih lanjut pengaruh dari pemakaian 

poli kateter yang lama pada pasien stroke, dimana pada pasien stroke bila tidak ada 

indikasi pemakaian kateter cukup dipasang kondom kateter.16,18

- Efektifitas  pemberian  posisi  kepala  30  derajat  terhadap perubahan TIK,20,21 karena 

pada  saat  ini  ada  beberapa  pendapat  pemberian  elevasi  kepala  tidak  efektif  pada 

beberapa  pasien  stroke  tidak  pada  semua  pasien  stroke,  karena  dengan pemberian 

posisi kepala 30 derajat justru menghambat proses oksigenasi ke jaringan cerebal.



31

REFERENSI

1. Alexander,  Fawcett,  Runciman.  (2000).  Nursing  Practice  Hospital  and  Home the 

Adult, Second edition, Toronto. Churchill Livingstone. 

2. Arjatmo Tjokronegoro & Henra utama. (2002).  Update In Neuroemergencies. Balai 

Penerbit FKUI: Jakarta.

3. Bullock, Barbara (2000). Focus on pathophysiology. Philadelphia.

4. Black, JM., Matassin E. (2002). Medical Surgical Nursing, Clinical Management for  

Continuity of Care. JB. Lipincott.co

5. Brunner  &  Suddarth’s  .  (1999).  Textbook  of  Medical  –  surgical  nursing.  Eighth  

Edition. Philadelphia. New York: Lippincortt. 

6. Chris Winkelman.  Neurological Critical  Care.   American journal Of Critical  care. 

Nopember 2000-volume 9 Number 6.

7. Computed Tomography,diambil dari http:/en wiki/wikipedia/computed 

tomography.htm diambil tanggal 10 Februari 2006

8. Colmer, MR. (1995). Coronarys surgery for nurses. 16th ed. Livingstone.

9. Doenges,  Marylinn  E.  (2002).  Nursing  care  plan:  guidelines  for  Planning  and 

documenting patient care. 3rd ed. FA. Davis

10. Hudak  & Gallo. (1997). Keperawatan Kritis ; Pendekatan kritis, Edisi VI – Volume 

II. Jakarta: EGC 

11. Jean A.  Proehl,  RN, MN, CEN, CCRN.1999.  Emergency Nursing  Prosedur.  W.B 

Saunders Company: Philadelphia.

12. Joseph V,  et.al.(2004).  Intracranial  pressure/  head elevation.  Diambil  17 Februari 

2006. http ://pedscm.wustl.edu/all_net/English/Neuropage/Protect/icp-Tx-3.htm

13. Luckman  Sorensen,(1995).Medical  Surgical  Nursing,  A  PhsycoPhysiologic  

Approach, 4th Ed,WB Saunders Company, Phyladelpia

14. MRI,. (2004).Diambil dari http :/en.wiki/wikipedia/MRI.httml diambil tanggal 10 

Februari 2006

15. Morton, P.G. (2005). Critical care nursing : a holistic approach. 8thedition. Lippincott 

William & Wilkins. Philadelphia.



32

16. Pahria, Tuti SKp dkk (1994).  Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan 

Sistem Persarafan. Jakarta: EGC

17. Procolla  LeMode,  Kaven  M.  Burke  (1996).  Medical  surgical  nursing. Addison 

Wesley. New York. 

18. Thompson, et all. (1997). Clinical Nursing, Fourth edition. Mosby. California.

19. UNC Hospital.  Intracranial Pressure Monitoring.(2005).Diambil 17  Februari 2006. 

www. intracranial pressure monitoring.

20. Vincent  Thamburaj.  Intracranial  Pressure.(2005).Diambil  17  Februari  2006. 

http://www.Rhamburaj.com/assited_ventilation-in-neurosurgery.htm.

21. www.alsius.com   .  (2001)  Europe sees  a  cooler  future  for  brain-injuri  patients  &  

Research support new German approach to controlling fever

22. www.neurologyreviews.com   .(2001) .Brain Cooling – A Hot Topic in Stroke.  

http://www.neurologyreviews.com/
http://www.alsius.com/
http://www.Rhamburaj.com/assited_ventilation-in-neurosurgery.htm

	R : Mencegah lisis bekuan karena pasien trobocit dan HB tinggi

