
ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. L DENGAN 
STEMI INFERIOPOSTERIOR POST PTCA 

DI RSUP  CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
Oleh: Sunardi (Residen Sp.Kmb)

A. PENGKAJIAN
I. Identitas Pasien

Nama : Ny. L
Umur : 53 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.Siliwangi No.40, Pancoran mas – Depok  
Suku : Jawa
Pekerjaan : IRT
Mrs : 28 – 10 – 2006     jam : 15.00
Pengkajian : 31 – 10 – 2006     jam : 11.00  
Regester : 3058705
Diagnosa masuk : STEMI Inferoposterior 

I. Riwayat singkat pasien 
Riwayat masa lalu, pasien mengatakan bahwa sekitar 7 tahun yang 
lalu klien menderita penyakit  Hipertensi, riwayat memiliki kolesterol 
tinggi. Diabetus tidak terkontrol (karena tidak pernah periksa).
Riwayat masuk ke rumah sakit: Pasien mengeluh nyeri dada 
mendadak saat mengendong cucunya sebelum mrs dan semakin 
memberat 4 jam sebelum mrs, nyeri dada bagian bawah/ulu hati, sifat 
seperti rasa terbakar dan panas, lama 10 – 15 menit, menjalar ke dada 
bagian tengah dan seluruh perut, disertai keringat dingin dan lansung 
dibawa ke rumah sakit (IGD) dan langsung masuk ICCU, pasien 
dirawat di ICCU sejak tanggal 28 – 10 – 2006 dan pada tgl 31-10-2006 
(jam 11.15) pasien dilakukan tindakan PTCA, terpasang stent, kondisi 
post PTCA jam 11.00 wib : pasien mengatakan sesak napas , nyeri dada 
bagian bawah (ulu hati), mual, muntah 2 x, punggung terasa 
sakit/pegal bila miring kekiri, nyeri daerah penusukan dan hasil 
Pemeriksaan fisik: Keadaan penyakit sedang, kesadaran kompos 
mentis, suara & bicara jelas,  Jam 11.00; TD; 82/66 mmHg dan 
cenderung menurun, suhu tubuh 365◦C, pernapasan 24 X/menit, nadi; 
98 X/mnt, ireguler, didapatkan rhonchi basal kiri/kanan minimal, 
teraba hepar membesar ± 2 cm BJ 1 & 2 murni dbn. tampak pucat, 
akral teraba hangat dan perifer kaki/tangan teraba dingin, konjuktiva 
anemis, nyeri kepala/pusing, pembesaran vena jugularis  5 + 2
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II. Patofisiologi Kasus

Infark miokard (IM) sering terjadi adanya trombus di daerah arteri 

koroner, trombus terjadi oleh adanya rupur dari plak yang kemudian 

diikuti oleh pembentukan trombus oleh tronbosit, lokasi dan luasnya 

IM tergantung pada arteri yang terkena oklusi dan aliran darah 

kolateral. Maka IM disebut juga sebagai penyakit segmental dari 

miokard. 3,10,13

Kerusakan arteri koroner dapat ditandai oleh adanya trombosis,3,10,22 

aterosklerosis atau spasme jaringan jantung yang tergantung pada 

aliran darah dari arteri yang sakit akan menjadi iskemik dan nekrotik 

yang mengakibatkan infark.

Aterosklerosis secara nyata adalah suatu proses panjang yang dimulai 

jauh sebelum proses panjang yang dimulai jauh sebelum terjadi gejala. 

Pada aterosklerosis, intima dari arteri yang mengalami perubahan 

seperti arteri otot; koroner, aortik, femoralis dan arteri poplitea adalah 

yang paling rentan. Pada kasus Ny.L bahwa IM terjadi karena 

pembentukan trombus karena lipedemia dan colesterol ny.L yang 

memang dalam pemeriksaan menunjukan hasil yang diatas normal.

Pada spasme arteri koroner. 10,11 Pembuluh darah, disempitkan oleh 

adanya aterosklerosis dapat dihambat bila spasme terjadi. Diyakini 

banyak bagian dinding infark yang tebal atau infark nontranmural, 

akibat dari spasme koroner. Arteri aterosklerosis berespon terhadap 

rangsang vasodilator secara paradoksikal, menyebabkan 

vasokontriksi.3,4,10
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Aliran darah arteri menurun, kebutuhan oksigen dan nutrien jaringan 

miokard berlanjut. Kerja serupa dari pemonpaan darah harus 

diselesaikan dengan ketersediaan energi dan oksigen yang minimal. 

Jaringan yang tergantung pada suplai darah menjadi iskemik saat ia 

berfungsi dengan oksigenasi darah minimal. Metabolisme anaerobik 

dapat memberikan hanya 6% dari energi total yang diperlukan. Proses 

absorsi glukosa oleh sel sangat meningkat saat simpanan glikogen dan 

adenosin trifosfat berkurang. 1,2,3 Kalium dengan cepat bergerak keluar 

dari sel miokard selama iskemia. Asidosis seluler terjadi, selanjutnya 

menganggu metabolisme selular.

Pada kasus pasien Ny.L faktor-faktor resiko timbulnya aterosklerosis 

muncul yaitu: hipertensi lama yang tidak terkontrol, lipedemia 

(hiperkolesterol) dan kurangnya olah raga. Beberapa faktor resiko ini 

dapat menyebabkan aterosklerosis dan menimbulkan plage.

Pada kasus Ny.L, patofisiologi yang terjadi dapat digambarkan 
sebagai berikut:
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Iskemia Miokardium
 

Infark Miokardium
 

Nekrosis Miokardium

Hipertensi, Lipidemia (Hiperkolesterol), Statis  aliran darah
(Risk Faktor)

 

Aterosklerosis Koroner
 

Trombosis Arteri Koroner

CO ↓, Tekanan Diastolik Arteri ↓, ↑ 
tahanan arteriol koronaria & Tekanan 

intramiokardium

Oksigen Miokardium Terhambat dan
Gangguan pemenuhan O2 di Miokardium

PTCA dan stent

- Nyeri dada
- Ketidakstabilan 

hemodinamik
- Kontraktilitas 

Jantung menurun
- Fungsi Ginjal 

menurun
- Ketidakseimbangan 

cairan

- TD↓,Nadi ↑,
- Perubahan JVP
- Gambaran ECG 

Abnormal
- Dengan 

pemeriksaan 
lanjut – ada 
penyumbatan 
pada lokasi 
koroner



III. Pengkajian 

Alasan utama MRS : 

Pasien mengeluh nyeri dada mendadak saat mengendong cucunya 

sebelum mrs dan semakin memberat 4 jam sebelum mrs, nyeri dada 

bagian bawah/ulu hati, sifat nyeri seperti rasa terbakar dan panas, 

lama 10 – 15 menit, menjalar ke dada bagian tengah dan seluruh perut, 

disertai keringat dingin. 

Keluhan utama (tgl 31-10-2006) :

Klien post tindakan PTCA, dengan stent , terdapat luka daerah paha 

atas kiri dan terpasang cateter, tidak berdarah dan tidak tampak 

pembengkakan, klien mengeluh sesak napas , nyeri dada bagian 

bawah (ulu hati), mual, muntah 2 x, punggung terasa sakit/pegal bila 

miring kekiri, nyeri daerah penusukan dan hasil PF didapatkan ronchi 

basal kiri/kanan +/+, teraba hepar membesar ± 2 cm BJ 1 & 2 murni 

dbn. 

1. Riwayat penyakit dahulu: Sekitar 7 tahun yang lalu klien 
menderita penyakit  Hipertensi, riwayat memiliki kolesterol tinggi. 
Diabetus klien mengatakan tidak ada (tidak pernah periksa GD).

2. Riwayat  penyakit  keluarga: Riwayat  penyakit  keturunan:  tidak 
terkaji.

3. Pola aktifitas sehari-hari 
Aktivitas Sebelum MRS MRS

1. Nutrisi – Cairan Makan  3 x sehari 
Nasi, sayur, ikan  
1 piring/ makan
kesulitan tidak ada
minum: 2000-2500 cc/hari
Jenis : air putih, teh, kopi

Makan 3 x sehari
Diet lunak, sayur, buah dll
Kadang terasa mual, 
muntah 1x
Minum bebas, air putih dan 
lainnya
Kesulitan: tidak 

2. Eliminasi BAK-----
BAK Spontan, sehari rata 
2000-2500 cc
Warna kuning jernih
Frekwensi  4-6/24 jam

BAK -----
Terpasang P.Cateter, hr II
Produksi urine lancar
Warna kuning bening
Merasa tidak nyaman pada 
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Kesulitan tidak ada, rasa 
sakit tidak ada

BAB-----
Frekwensi 1 x sehari, 
spontan tiap pagi hari
Warna : kuning
Konsistensi lunak
Kesulitan tidak ada

daerah pemasangan cateter
BAB ------

BAB spontan, sudah 2 hari 
belum BAB
Tidak ada keluhan 

3. tidur-istirahat Jumlah 6-8 jam
Siang jarang tidur
Malam 6-8 jam
Kesulitan : tidak ada

Malam sering terbangun 
karena nyeri daerah paha 
dan sesak napas

4. Aktivitas  Pasien sebagai IRT, 
mengerjakan pekeraan 
rumah seperti memasak, 
kadang membantu 
membersihkan rumah, 
mengajak cucu bermain

Bedrest total, posisi  semi 
fowler

5. Ketergantungan Kebiasaan merokok , 
penggunaan obat bebas , 
ketergantungan terhadap bahan 
kimia , jamu , Olah 
raga/gerak badan .

Tidak ada  

1) Pola sensori dan kognitif: Sensori: Daya penciuman, daya rasa, 
daya raba, daya pendengaran baik dan Kognitif: Proses berfikir, 
isi pikiran, daya ingat baik.

2) Pola penanggulangan stress: Penyebab stress, mekanisme 
terhadap stress, adaptasi terhadap stress, Pertahanan diri 
sementara, pemecahan masalah tidak terkaji

4. Pemeriksaan fisik (tgl 31-10-2006 ‘jam 11.15)

1) Status kesehatan umum: Keadaan penyakit sedang, kesadaran 
kompos mentis, suara & bicara jelas,  Jam 11.00; TD; 82/66 mmHg 
dan cenderung menurun, suhu tubuh 365◦C, pernapasan 24 
X/menit, nadi; 98 X/mnt, ireguler, BB: 50 Kg, TB: 150 Cm

2) Sistem integument: tampak pucat, akral teraba hangat dan 
perifer kaki/tangan teraba dingin, rambut tebal, tidak botak, 
kelainan tidak ada.

3) Kepala: Normo cephalic, simetris, nyeri kepala/pusing.

4) Muka:  Simetris,  odema   ,  otot  muka  dan  rahang  kekuatan 
normal, muka tanpak pucat.
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5) Mata: Alis mata, kelopak mata normal, konjuktiva anemis, pupil 
isokor sclera tidak ikterus, reflek cahaya positif. penglihatan 
dalam batas normal. 

6) Telinga: Secret, serumen, benda asing tidak ada, membran 
timpani  dalam batas normal. Pendengaran dalam batas normal.

7) Hidung: Deformitas, mukosa, secret, bau, obstruksi tidak ada, 
pernafasan cuping hidung tidak ada.

8) Mulut dan faring: Bau mulut , post ekstraksi gigi. Kelainan 
lidah tidak ada. Suara dan bahasa jelas.

9) Leher: Simetris, kaku kuduk tidak adak, pembesaran vena 
jugularis  5 + 2

10) Thoraks : Gerakan dada simitris, retraksi supra sternal +/+, 
retraksi intercoste +/+, perkusi resonan,  rhonchi +/+ pada 
daerah basal minimal, wheezing -/-, vocal fremitus kuat dan 
simitris.

11)  Jantung: Batas jantung  kiri  ics 2 sternal kiri dan ics 4 sternal kiri, 
batas kanan ics 2 sternal kanan dan ics 5 axilla anterior kanan. 
perkusi dullness. Bj s1 & s2 tunggal, gallop tidak ada. capillary 
refill 2 – 3 detik 

12) Abdomen: Bising usus +, tidak ada benjolan, nyeri tekan tidak 
ada, pembesaran hepar 2 jari lunak. Mengeluh sakit pada 
abdomen bagian kanan.

13) Inguinal-Genitalia-Anus : Mentruasi sudah tidak ada, terpasang 
poli cateter hari III (tampung).

14) Ekstrimitas: Akral hangat, edema -/-, kekuatan 5/5, gerak tidak 
disadari -/-, nyeri daerah penusukan tindakan PTCA-stent tidak 
ada perdarahan, dorsalis pedis ki/ka teraba.

15) Tulang belakang: Bentuk dan gerakan dalam batas normal, 
mengeluh nyeri pada punggung.
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5. Pemeriksaan penunjang

1) Laboratorium  (Tanggal 28-10-2006 (saat Mrs))

Darah Lengkap
Hb               : 9,5      (12 – 14)
Hematokrit: 29,3    (40 – 48)
TRombosit  : 429.000 
MCV        : 77,1     (82 – 92)
MCH            : 25        (27 – 31)
MCHC       : 32,4     (32 – 36)

Kimia darah
SGOT : 22    (< 25)
SGPT : 25    (< 20)
Triglicerida           : 2,8
Cholesterol           : 194   (150-250)
HDL                       : 49
LDL                        : 101
Ureum darah        : 39     (20–40)
Kreatinin  darah   : 1,14  (0,5–1,5
Na               : 136   (135–47)
K               : 4,1    (8,5-10,1)
Cl               : 104   (100-06)
Asam urat             : 6,02

CK : 590 H U/L (25 – 170)
CK-MB : 69 H U/L (5 – 25)
LDH :195 U/L  (80.00–240.00)

Toponin T   : + 0,23/dl

BT ; 1’30”
CT; 20’

2. Laboratorium (tanggal 31-10-2006 (post PTCA)

Darah Lengkap
Hb                : 9,5     (12 – 14)
Hematokrit: 29,3   (40 – 48)
TRombosit  : 246 ribu(150-400ribu)
Eritrocyt      : 3.80 juta (4-5 juta)
Leucocyt      : 20,3 ribu(5- 10 ribu)
MCV        : 77,1     (82 – 92)
MCH            : 25        (27 – 31)
MCHC       : 32,4     (32 – 36)

Urinalisi      
- Sel epitel  : +
- Lekosit      : 2 – 4
- Eritrosit    : 8 – 10
- Berat jenis: 1.030 (1.003-1030)
- PH      : 5.0     (4,5 – 8,0)
- Protein      : -
- Glukosa    : -
- Keton      : -
- Darah/Hb: +
- Bilirubin   : -
- Nitrit      : -

Kimia darah
Na : 138 (135–47)
K : 8,6  (8,5-10.1)
Mag        : 1,9  (1,0-2,5)
Ureum darah        : 26   (20–40)
Kreatinin  darah :0,5  (0,5–1,5)

AGD (pre-op,jam 7.00)
pH        ; 7,348
pCO2   ; 32,4
pO2      ; 120,2
HCO3  ; 17,4 mmol/l
ABE     ; - 7,0
SBE      ; - 7,2
sO2      ; 98,5 mmHg
K+       ; 3,5
Na      ; 134
Cl       ; 102

GD sewaktu jam 13 ; 202 mg%

3. Radiologi (29-10-2006) : Radiologi (tgl 31-10-2006) Hasil PTCA (tgl 31-10-2006)
Hasil CTR > 50% Hasil; tampak gambaran pneumonia

4. ECG (tgl 28-10-2006) saat MRS ECG (tgl 31-10-2006) post PTCA
Hasil:
SR, QRS rate,75x/mnt, normoaksis,
ST ↑ di II,III,avf,V7-9
St ↓ di I,avl,V1-3,V5-6
VES +, LVH -, RVH +

Hasil:
SR, QRS rate,60 x/mnt, normoaksis,
ST ↑ di II,III,avf,V7-9
St ↓ di I,avl,V1-3,V5-6
VES +, LVH -, RVH +

20 % stenosis LAD puncak
80 % stenosis LCX mid 90
90 % stenosis RCA 95% distal
Kesimpulan keseluruahan adanya 
stenosis ventrikel kanan infesior dan 
posterior

5. Echokardiografi Echo (tgl 31-10-2006) post PTCA
Hasil:  adanya  pericardia  efusi  luas 
10,9 mm
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6. Terapi 

Obat-obatan (sebelum PTCA) Obat-obatan (setelah PTCA)
Oral :
• Ascardia  : 1 x 160 mg
• Omepazole      : 2 x 1 tb
• ISDN                 : 3 x 10 mg
• Sivastatin         : 1 x 10 mg
• Diazepan          : 2 x 5 mg
• Captopril          : 2 x 6,25 mg
• Laxadin  : 3 x 1 Cth
• Petidin              : 25 mg  (k/p)
• Paracetamol     : 1 x 500 mg
• Impecsa             : 4 x 1 cth 

Injeksi:
• Lavenox  : 2 x 0,4 mg
• Cefriaxon : 1 x 2 gr
• Norfoz  : 3 x 1 gr
• pethidin  : 25 mg (k/p)

IV line 
Nacl                ; 300 cc/jam
Dobutamin    ; 250 mg (50 cc) 20 µg 
(12cc/jam)
Dopamin        ; 34 cc (5 micro)  3,7 cc/jam

Oksigen                : 4 lt/mnt 

Oral :
• Ascardia  : 1 x 160 mg
• Omepazole      : 2 x 1 tb
• ISDN                 : 3 x 10 mg
• Sivastatin         : 1 x 10 mg
• Diazepan          : 2 x 5 mg
• Captopril          : 2 x 6,25 mg
• Laxadin  : 3 x 1 Cth
• Petidin              : 25 mg  (k/p)
• Paracetamol     : 1 x 500 mg
• Impecsa             : 4 x 1 cth 

Injeksi:
• Lavenox  : 2 x 0,4 mg
• Cefriaxon : 1 x 2 gr
• Norfoz  : 3 x 1 gr
• pethidin  : 25 mg (k/p)

IV line 
Nacl                ; 3000 cc loading
Dobutamin    ; 250 mg (50 cc) 20 µg (12cc/jam)
Dopamin        ; 200mg (50 cc) 20 µg (3,7 cc/jam)
Dan diobservasi ketat

Oksigen          ; 4 lt/mnt 

Diet;
BB saring ,minum bebas

Diet;
Lunak,rendah  garam  dan  lemak  ,  Kal  1750 
kcal/hari 

HAMBATAN YANG DITEMUI SAAT PENGKAJIAN

- Saat pengkajian secara umum tidak ada hambatan baik dari perawat ruangan, 

kondisi ruangan, dimana mahasiswa dapat melakukan pengkajian sesuai 

tujuannya, terutama dalam pemeriksaan fisik tetapi format yang tersedia 

diruangan masih sangat singkat dan kurang sesuai dengan masalah yang dikaji 

dan tidak focus masalah, terutama masalah kardiovaskuler.

- Karena kondisi pasien tidak memungkinan pada hari pertama post PTCA 

maka pengkajian riwayat-riwayat pasien dilakukan hanya bersifat klarifikasi 

dari data yang sudah ada di ruangan.

- Setelah tindakan PTCA, pasien kondisi tidak stabil dan menurun, maka 

pengkajian yang dilakukan banyak pemeriksaan fisik dan belum banyak 

mengkaji tentang factor-faktor risiko terjadinya penyakit pasien.
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RASIONALISASI SETIAP ASPEK YANG DIKAJI

1. Riwayat perjalanan Penyakit

Riwayat perjalanan penyakit/timbulnya serangan infark miokard, penting 

dikaji dengan tujuan mendapatkan informasi dari awal serangan infark sampai 

kondisi saat ini untuk mengetahui secara cepat perkembangan infark yang 

terjadi13,19, rasional dari pengkajian riwayat perjalanan penyakit, untuk 

mendapatkan gambaran dari penyebab 2,17, sehingga dapat memprediksi akibat 

atau dampak kerusakan dan tingkat kematian jaringan yang terjadi pada 

jantung.2,10,19 Dengan penangganan serangan infark sebelumnya yang tepat dan 

cepat dapat mengurangi tingkat kerusakan jaringan miokardium yang 

berlanjut. Hal ini sesuai dengan  perjalanan penyakit atau patofisiologi dari 

infark miokardiaum, dimana kekurangan oksigen miokardiaum disebabkan 

oleh adanya sumbatan (trombosis) karena adanya aterosklerosis, kondisi yang 

terus menerus tersebut akan menyebabkan iskemia miokardium dan 

selanjutnya akan terjadi infark. Pada keadaan iskemia – infark miokardiaum 

gejala yang mudah diamati adalah adanya nyeri dada.11,18,22

Berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan penunjang yang telah 

dilakukan. Bahwa Ny.L sudah mengalami gejala nyeri sudah sejak lama tetapi 

tidak dirasakannya.

2. Riwayat penyakit dahulu (faktor-faktor resiko)

Riwayat penyakit dahulu pasien, beberapa data yang ingin dikumpulkan fokus 

pegkajian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya faktor-faktor  penyulit 

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

Komplikasi dari penyakit terdahulu dapat menjadi pertimbangan dalam 

penanganan infark miokardium.18,19

Adanya penyakit hipertensi, ataupun penyakit kardiovaskuler lain dapat 

dipertimbangkan pengaruhnya terhadap terjadinya infark miokardium. 

Demikian juga apakah pernah menderita serangan jantung sebelumnya dan 

bagaimana penanganan pada saat itu, sehingga antisipasi pengelolaan dan 

perawatan penyakit lebih tepat,6,11 sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

penyakit jantung yang berulang.
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Banyak sekali yang harus dikaji lebih dalam berkaitan dengan faktor-faktor 

resiko baik yang bersifat reversibel maupun non reversibel.

Seperti yang dijelaskan pada konsep tentang infark miokard. Bagaimana 

beberapa resiko tersebut dapat menyebabkan infark miokard, diantaranya 

adalah sebagai berikut:

i. Hipertensi: hipertensi menyebabkan aterosklerosis pembuluh darah pada 

koroner sehingga pembuluh darah tersebut mengalami penebalan dan 

degenerasi yang kemudian timbul plage dan selanjutnya menimbulkan 

sumbatan pada koroner. Sehingga aliran darah ke jantung menjadi 

berkurang, demikian juga kebutuhan O2 pada jantung.

Dan pada kasus dapat dipridiksikan bahwa risk faktor besar adalah adanya 

hipertensi sejak usia sekolah, dan hal ini mendukung terjadinya infark 

yang lebih parah 3,15

ii. Penyakit jantung: Pada penyakit jantung sebelumnya atau pernah menderita 

serangan jantung, seperti pada fibrilasi atrium menyebabkan penurunan CO, 

sehingga perfusi ke jantung juga menurun. Maka jantung akan kekurangan 

oksigen sehingga mengalami kematian miokardium. Pada aterosklerosis 

elastisitas pembuluh darah lambat sehingga aliran darah ke jantung 

berkurang.8,11

iii. 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 

pada jantung, sehingga perfusi ke otot jantung menurun4,10, Pada penderita 

DM juga mengalami penurunan penggunaan insulin dan peningkatan 

glukogenesis, sehingga terjadi hiperosmolar sehingga aliran darah lambat, 

maka perfusi otot jantung menurun dan sehingga terjadi kegagalan jantung 

dalam kontraksi.

Pada pasien Ny.L mengalami DM tipe II, walaupun sesuai hasil anamnesa 

kepada keluarga bahwa penyakit DM tidak terpantau. Pada pemeriksaan 

gula darah ternyata didapatkan hasil yang lebih tinggi dari batas normal. 

Hal ini memungkinkan faktor resiko yang menyebabkan timbulnya infark 
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miokard. Maka penting dalam persiapan rencana pulang  pasien tetang 

pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan DM. 

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

sehingga terjadi aterosklerosis

v. Alkoholik: Pada alkoholik dapat mengalami hipertensi, penurunan aliran 

darah ke otot jantung dan kardiak aritmia serta kelainan motilitas pembuluh 

darah sehingga terjadi emboli koroner.

vi. Peningkatan Kolesterol: kolesterol darah yang tinggi dapat menyebabkan 

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

lambat, termasuk ke daerah otot jantung maka perfusi jaringan menjadi 

menurun

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

mengalami hipertensi karena terjadi gangguan pembuluh darah, hal ini 

merupakan kontribusi dari terjadinya infark miokardium 2,3.

Beberapa faktor-faktor resiko diatas penting dikaji lebih jelas dan tepat untuk 

menentukan pengobatan dan penggelolaan dalam mempersiapkan pasien 

pulang ke rumah sehingga tidak/menurunkan tingkat kejadian serangan infark 

berulang.

3. Pemeriksaan Fisik, Fokus pada Sistem Kardiovaskuler dan Sistem 

Respirasi

Pemeriksaan tanda-tanda vital TD, Nadi, RR dan Suhu penting dilakukan 

untuk mengetahui tanda awal dari ketidakstabilan hemodinamik tubuh, 

gambaran dari tanda vital yang tidak stabil merupakan  indikasi dari 

peningkatan atau penurunan kondisi perfusi jaringan dan kegagalan jantung 

dalam berkontraksi. 

- Keluhan/adanya nyeri1,2,3,13,15,22

Pada identifikasi nyeri perlu dikaji lebih dalam seberapa besar nyeri 

muncul, lokasi dan sifat nyeri termasuk penjalaran dari nyeri yang muncul 

sehingga dapat diklasifikasikan daerah/area yang mengalami infark.

Adanya nyeri yang terkaji dapat menjadi patokan, didaerah mana kira-kira 

lokasi yang mengami penyumbatan dan setelah itu perlu diidintifikasi 
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kembali dengan beberapa pemeriksaan penunjang untuk membuktikan dan 

mempertegas kondisi pasien.

- Pemeriksaan tanda-tanda vital 1, 2,3,13,15,22,17

Tanda-tanda vital merupakan pemeriksaan fisik yang sangat penting 

dilakukan karena adanya perubahan tanda-tanda vital menunjukkan 

kelainan sirkulasi dalam sistem sistemik tubuh.

Dengan asumsi penurunan kontraktilitas otot-otot jantung, maka denyut 

nadi akan menurun dan juga tekanan darah naik lama kelamaan akan 

menurun karena penurunan cardiak output.

Oleh karena itu pengkajian terhadap tanda-tanda vital sangat perlu 

dilakukan sebagai indikasi awal adanya kelainan sistemik tubuh.

- Pemantauan Hemodinamik17,22

Disamping pemantauan TTV, perlu juga haru dikaji sistem hemodinamik 

tubuh, karena adanya perubahan curah jantung, maka sirkulasi juga akan 

berkurang, demikian juga cairan dan keseimbangan cairan akan 

berpengaruh terhadap tekanan hemodinamik tubuh

4. Pemeriksaan penunjang EKG, Laboratorium, Echo dll

- Pemeriksaan ECG1,2,3,4,9,11,13,22

ECG bermanfaat dalam mengidentifikasi iskemia miokardium, apalagi 

dalam kondisi istirahat. Adanya gambaran depresi S-T atau horizontal 1 

mm atau lebih diluar titik J, bersifat khas, walaupun tidak patognomonik 

iskemia kardium.1,2,3,9,10,11,13,22 Pada IMA, menunjukkan peninggian 

gelombang ST, iskemia berarti ; penurunan atau datarnya gelombang T, 

menunjukkan cedera dan adanya gelombang Q, nekrosis berarti.

Gambaran lain dari adanya kelainan ECG mencakup perubahan 

gelombang ST-T nonspesifik, kelambatan hantaran atrioventrikularis dan 

intraventrikel serta aritmia bersifat non spesifik untuk penyakit jantung 

koroner aterosklerotik.10,13,22

Kelainan ECG akibat infark miokardium transmural akut mencakup 

gelombang Q abnormal, yang digabung dengan elevasi segmen S-T yang 
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khas dan perubahan gelombang –T, tetapi banyak infark terletak 

subendokardium atau intramural dan tidak menimbulkan gelombang Q 

yang abnormal.

Blok cabang berkas kiri dan hipertropi ventrikel kiri merupakan ECG yang 

lazim ditemukan, yang bisa mencegah adanya kemunculan gelombang Q 

yang baru. Kompleks QRS yang berubah bentuk oleh beberapa infark 

sebelumnya jarang terjadi perubahan bermakna oleh infark berikutnya, 

bila hiperventilasi bisa menimbulkan depresi segmen S-T yang tidak dapat 

dibedakan dari perubahan ECG cedera subendokardium.

Bila melihat kasus Ny.L, semua gambaran kelaianan ECG, merupakan 

manifestasi klinis dari adanya infark miokardium dan pada kondisi post 

PTCA, gambaran monitor ECG menunjukkan adanya lesi minimal pada 

endokardium akibat iritasi pada saat tindakan.

ECG 12-lead juga mengidentifikasi lokasi iskemik atau jaringan infark. 

Pada perubahan lead yang spesifik, serta perubahan resiprokal yang terjadi 

pada dinding yang lain.3,22

- Laboratorium darah 1,2,3,4,9,11,13,22

Bila sel-sel otot jantung cedera tidak reversibel, maka enzim-jantung bisa 

memasuki aliran darah melalui drainase vena atau aliran limfe jantung, 

dengan demikian kadar enzim jantung jantung dalam serum dapat 

meningkat setelah adanya infark miokardium akut. 

Penentuan enzim yang mempunyai manfaat terbesar adalah isoenzim CK 

(MB CK) dan LDH (LDH I). Jika pasien diperiksa dalam 48 jam dari 

waktu nyeri dada, maka penentuan CK total dan MB CK memeberikan 

spesifisitas terbesar. LDH 1 merupakan tes enzim paling bermanfaat untuk 

pasien yang diperiksa setelah 48 jam dari nyeri dada, karena peningkatan 

aktifitas LDH 1 bisa menetap selama 10 – 12 hari. Enzim jantung dan iso 

enzim : CPK-MB (isoenzim yang ditemukan pada otot jantung ) 

meningkat antara 4-6 jam, memuncak dalam 12-24 jam, kembali normal 

dalam 36-48 jam. LDH meningkat dalam 12-24 jam, memuncak dalam 
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24-48 jam dan memakan waktu lama untuk kembali normal. AST (aspartat 

amonitransferase) meningkat (kurang nyata/khusus) terjadi dalam 6-12 

jam, memuncak dalam 24 jam dan kembali normal dalam 3-4 hari.

Bila gejala iskemia miokardium bersifat klasik dan kelainan ECG pasti, 

maka enzim serum tidak diperlukan untuk tujuan diagnostik. Tingginya 

enzim jantung mengindikasikan pronogsis yang buruk .

LIPID Darah (lemak) bahwa telah diketahui bahwa hiperlipidemia adalah 

suatu faktor penting dalam perkembangan aterosklerosis koronaria. 

Demikian juga peningkatan kadar gula darah yang diatas rata-rata, hal ini 

menunjukkan adanaya risk factor lain yang dapat menyebabkan 

aterosklerosis. Elektrolit : ketidakseimbangan dapat mempengaruhi 

konduksi dan dapat mempengaruhi kontraktilitas, contoh ; 

hipokalemia/hiperkalemia. Sel darah Putih (SDP) : leukosit 

(10.000-20.000) biasanya tampak pada hari kedua setela IM sehubungan 

dengan proses inflamasi. Kecepatan sedimentasi : meningkat pada hari 

kedua dan ketiga setelah MI, menunjukkan inflamasi. Kimia : mungkin 

normal tergantung abnormalitas fungsi/perfusi organ akut/kronis. 

Kolesterol/trigeliserida serum :  meningkat, menunjukkan arteriosclerosis 

sebagai penyebab IM. Bila melihat kasus Ny.L semua hasil laboratirum 

menunjukan indikasi munculnya infark miokard.

- Pemeriksaan dengan Echokardiografi 1,2,3,4,9,11,13,22

Pemeriksaan penunjang lain yaitu pemeriksaan echo-kardiografi, dari 

pemeriksaan ini dapt dilihat lokasi penyumbatan dan berapa besar tingkat 

aliran darah yang mengaliri koroner dan jantung, dan dilihat juga seberapa 

besar adanya penyumbatan aliran tersebut. Dari hasil echo yang dapat 
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memotret dari 3 dimensi memungkinkan diagnosa dan tindakan yang akan 

dilakukan akan tepat sasaran.

Angiografi koroner :  menggambarkan penyempitan/sumbatan arteri 

koroner dan biasanya dilakukan sehubungan dengan pengukuran tekanan 

serambi dan mengkaji fungsi ventrikel kiri (fraksi ejeksi). Prosedur tidak 

selalu dilakukan pada fase akut IM kevuali mendekati bedah jantung 

angioplasty/emergensi

- Pemeriksaan Photo thorak 1,2,3,4,9,11,13,22

Hasil, mungkin normal atau menunjukkan pembesaran jantung disuga 

GJK atau aneurisme ventrikuler. Pemeriksaan ini disamping untuk 

mengetahui seberapa besar adanya pembesaran jantung, juga untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi gangguan sistem respirasi terutama paru. 

Dengan adanya photo thorak dapat diketahui secara dini adanya 

pneumonia atau infeksi lain sehingga faktor penyulit tersebut dapat 

dicegah dan ditangani dengan cepat.
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IV. RENCANA KEPERAWATAN (Renpra terlampir)

Renpra yang dibuat/disusun merupakan hasil dari analisa data yang telah 

terkumpul baik data primer, sekunder dan hasil pemeriksaan fisik dan 

penunjang. Berdasarkan data yang terkumpul, maka terdapat beberapa 

masalah keperawatan 1,3,9,11,18,22 yang muncul dari kasus Ny.L, yaitu:

1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas

2. Penrurunan kardiak out-put

3. Gangguan rasa nyaman nyeri

4. Intoleransi aktifitas

5. Sefl care defisit

6. Resiko infeksi: pemasangan alat infasif

Dari beberapa masalah keperawatan yang muncul pada tanggal 31 oktober 

2006, maka dibuat prioritas atau urutan masalah sesuai kondisi dan hirarki 

maslow. Urutan atau prioritas masalah dari masalah yang ada adalah sebagai 

berikuti,11,13,22:

1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas b.d penurunan energi/kelemahan 

dan sekresi tertahan

2. Penurunan Cardiak out-put b.d penurunan hipovolemi (preload)

3. Gangguan rasa nyaman:nyeri b.d iskemia miokard

4. Intoleransi aktifitas b.d ketidakseimbangan antara suplai O2 dan 

kebutuhan.

5. Resiko infeksi b.d pemasangan alat invasif (prosedur invasif)

HAMBATAN DALAM PENYUSUNAN RENPRA

1. Form renpra yang tersedia diruangan cukup banyak dan tersedia tetapi 

format yang ada perlu ditinjau kembali karena ada beberapa bagian/ 

format tidak sesuai keinginan

2. Ruangan belum mempunyai standarisasi asuhan keperawatan atau SOP 

yang jelas yang berkaitan dengan asuhan keperawatan, SOP diruangan 

banyak bersifat kolaborasi dan pemberian obat-obatan saja, yang 

berhubungan dengan keperawatan kurang.
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3. Ruangan tidak membuat renpra yang seharusnya dibuat, jadi tidak ada 

contoh yang baik diruangan berkaitan dengan pendokumentasian asuhan 

keperawatan yang baik.

RASIONALISASI DARI RENCANA INTERVENSI KEPERAWATAN

Adapun rasionalisasi dari rencana asuhan keperawatan yang dilakukan 

sesuai dengan masalah prioritas, yaitu (diambil 3 diagnosa kep):

1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas b.d penurunan energi/kelemahan 

dan sekresi tertahan.

Tujuan : Bersihan jalan nafas efektif setelah tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam

Rencana Tindakan Keperawatan:

1) Obs/auskultasi suara nafas dan catat adanya kelainan bunyi nafas

R: kelainan bunyi nafas/paru dapat mengidentifikasikan adanya 

bersihan jalan nafas, terutama adanya ronchi menunjukan adanya 

penumpukan sekret dilapangan paru.

2) Obs/pantau catat RR setiap 4 jam

R: memantau secara dini bila ada kelainan respirasi, bila seseorang 

mengalami irama respirasi diidentifikasikan adanya kebutuhan 

oksigenasi yang tidak adequat

3) Catat/obs adanya derajat dispnea

R: Bila pasien mengalmi dispnea dapat diidentifikasikan adanya 

masalah pada respirasi, baik sumbatan maupun kegagalan nafas,  

oleh karena itun penting diobservasi dan dipantau secara ketat,  

derajat dan adanya dispnea.

4) Kaji pasien untuk posisi yang nyaman, berikan posisi semifowler 

(300 ).

R: Disamping memberikan posisi nyaman, posisi ini memungkinkan 

dan memudahkan untuk proses respirasi.

5) Dorong/bantu latihan nafas abdomen dan bibir

R: dengan melatih tehnik pernafasan ini memungkinkan pasien 

untuk dapat melakukan relaksasi dan membantu respirasi
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6) Observasi karakeristik adanya batuk

R: Adanya skret/penumpukan skret dapat dipantau sehingga dapat  

mengambil tindakan untuk mengeluarkan  skret, adanya batuk 

mengindikasikan proses pengeluaran skret perlu di bantu.

7) Anjurkan minu air hangat 

R: dapat mengencerkan sekret/lendir, sehingga proses pengeluaran 

lebih mudah dan nyaman

Kolaborasi

- Berikan inhalasi (bronkodilator) sesuai program

R: bronkodilator membantu proses pengenceran dahak dan mempunyai  

efek vasodilatasi sehingga reaksi pengeluaran skret lebih cepat dan 

mudah

2. Penurunan Cardiak out-put b.d penurunan hipovolemi (preload)

Tujuan : fungsi jantung/cardiak out-put meningkat adequat setelah 

tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, Rencana Tindakan 

Keperawatan:

Mandiri

1) Catat/pantau TTV, HR,TD,RR, terutama adanya hipotensi, waspadai 

penurunan sistole/diastole

R: adanya hipotensi menunjukan adanya disfngsi ventrikel dan 

semua TTV menunjukan adanya fenomena ketidakseimbangan baik 

tekanan darah maupun kontraksi otot jantung

2) Catat/obs adanya disritmia, kualitas denyut nadi dan observasi 

respon pasien

R: disritmia menunjukan kelainan kontraktilitas jantung, diasamping 

juga adanya penurunan kualitas denyut nadi, semua menunjukan 

kualitas aliran darah secara sistemik, bila ada kelainan-kelainan 

tersebut dapat dipantau secara berlanjut.

3) Obs perubahan status mental/orientasi/gerakan reflek tubuh/gelisah
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R: adanya perubahan mental dan tingkat kesadaran dapat terjadi  

bila oksigenasi ke otak menurun, hal ini dapat terjadi karena kondisi  

sirkulasi yang tidak adequat

4) Catat kualitas nadi perifer dan suhu kulit

R: Nadi perifer memberikan indikasi adanya sirkulasi sistemik, bila 

nadi perifer tidak teraba menunjukan aliran darah ke perifer tidak 

adequat, demikian juga kenaikan/penurunan suhu kulit sebagai  

indikasi sirkulasi perifer adequat/tidak

5) Ukur dan catat intake-output balance cairan

R: C Out-put merupakan volume darah hasil dari pompa ventrikel,  

dengan penurunan CO dapat diindikasikan adanya kekurang cairan, 

maka penting untuk tetap menghitung balance cairan

6) Bantu aktifitas perawatan diri sesuai kemampuan pasien

R: Mengurangi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan 

oksigen dan suplai oksigen

7) Kaji ulang ECG secra berseri setiap 24 jam

R: Ecg berseri dapat melihat perkembangan dan kelainan kerja 

jantung secara bertahap

8) Laporkan adanya hipotensi dan adanya ketidakseimbangan cairan

R: adanya hipotensi menunjukan ketidakseimbangan cairan, dan ini  

menyebakan oksigenasi ke sistemik tidak adekuat, perlu dicatat dan 

dilaporkan untuk mendapat terapi lebih lanjut

Kolaborasi:

1) Berikan Oksigen sesuai indikasi

R: Memberikan support tambahan kebutuhan oksigen secara manual  

sesuai kebutuhan Oksigen jaringan dan agar kerja jantung dapt  

mengimbangi suplai dan kebutuhan O2 secara adequat

2) Berikan IV line sesuai program

R: Pemberian IV line disamping menjaga keseimbangan cairan dan 

mencegah terjadinya kekurangan cairan karena fungsi sistemik 

cairan yang tidak adekuat, fungsi lai untuk memudahkan 

memberikan injeksi obat secara cepat dan efisien
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3) Berikan obat-obatan inotropik, digitalis sesuai program11,19

R: meningkatkan kontraktilitas jantung dan mengatasidisritmia 

jantung

4) Pantau CVP17

R: mengetahui keadekuatan cairan secara central dan akurat.

3. Gangguan rasa nyaman:nyeri b.d iskemia miokard

Tujuan: Nyeri berkurang atau hilang setelah dilakukan tindakan selama 3 

x 24 jam, Intervensi yang direncanakan:

1) Kaji tingkat nyeri dada dan abdomen16,17,18

R: menentukan tingkat keparahan penyebab nyeri dada dan 

abdomen, nyeri dada timbul karena inefektif darin suplai darah ke 

jantung, nyeri abdomen dikarenakan adanya pembesaran dari hati  

hal ini disebabkan adanya pembendungan vena portal sehiingga 

membuat arus balik dari sistem sirkulasi.

2) Obs/pantau adanya cemas/gelisah

R: Ketidakadekuatan dari oksigen ke otak membuat pasien gelisah

3) Catat/pantau TTV

R; Sebagai pantau kestabilan dari hemodinamik dan respon tubuh 

secara dini

4) Berikan posisi nyaman dan ajarkan tehnik relaksasi

R: Posisi memberikan rasa nyaman dan tehnik relaksasi dapat  

mengurangi rasa nyeri

5) Bantu perawatan diri

R: Mengurangi stressor penyebab nyeri yang timbul, semakin 

banyak oksigen yang dibutuhkan semakin membuat pasien menjadi  

nyeri, seperti aktifitas sehari-hari ini dapat dibantu

6) Identifikasi/dorong penggunaan prilaku adaptif

R: Mengurangi tingkat stressor pasien sehingga nyeri berkurang

Kolaborasi: - Berikan obat anti nyeri sesuai indikasi

R: Obat-obatan yang bersifat menekan ssistem saraf yang dapat  

menurunkan nyeri.
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V. IMPLEMENTASI

Implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana intervensi yang 

direncakan dan mengikuti format yang ada diruangan. (catatan terlampir)

Adapun implementasi yang telah dilakukan, sesuai masalah keperawatan 

adalah sebagai berikut:

1. Bersihan jalan napas tidak efektif b.d penurunan energi/kelemahan dan 

sekresi yang tertahan. 

Sesuai dengan tujuan masalah bersihan jalan teratasi dalam waktu 3 hari, 

dari tanggal 31 okt s/d 2 november, secara ringkas intervensi untuk 

masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

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 posisi kepala tempat tidur 30 – 45 derajat

e. Mengubah posisi baring tiap 2 jam

f. Menigkatkan hidrasi 2000 ml/hari (oral dan parenteral)

g. Kolaborasi : Pemberian O2 3/ml  – kanul, Chek AGD dan pemberian 

inhalasi dengan Combivent 2 ml, tiap 8 jam

a. Dari beberapa intervensi yang telah dilakukan pada tanggal (31/10/06 

– 2/11/06), pada hari kedua dilakukan dan ketiga melakuakan  SOAP 

pada tgl 1 dan 2 november, dimana bersihan jalan nafas menjadi 

berkurang, Hal ini menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan sudah 

efektif. Untuk selanjutnya teruskan intervensi keperawatan sampai 

masalah bersihan jalan nafas tidak bertamabah berat dan dapat teratasi 

secara optimal.

2. Penurunan Cardiak out-put b.d penurunan hipovolemi (preload)

Sesuai dengan tujuan rencana keperawatan fungsi jantung/cardiak out-put 

meningkat adequat setelah tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 
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intervensi keperawatan yang telah diimplementasikan, secara ringkas 

adalah sebagai berikut:

a. Mencatat/mengobservasi TTV, HR,TD,RR, terutama adanya hipotensi, 

dan mewaspadai penurunan sistole/diastole

b. Mencatat/obs adanya disritmia, kualitas denyut nadi dan observasi 

respon pasien

c. Mengobservasi perubahan status mental/orientasi/gerakan reflek 

tubuh/gelisah

d. Mencatat kualitas nadi perifer dan suhu kulit dengan cara meraba nadi 

perifer

e. Mengukur dan catat intake-output balance cairan selama 24 jam

f. Mendorong keluarga dan membantu keluarga dalam memenuhi 

aktifitas perawatan diri sesuai kemampuan pasien

g. Mengkaji ulang ECG secara berseri setiap 24 jam dengan melakukan 

pemeriksaan ECG 12 Lead setiap hari disamping tetap memasang 

monitor ECG dan memantaunya

Kolaborasi:

a. Memberikan Oksigen sesuai 3 ltr/mnt

b. Memberikan IV line NaCl mantenen 20 tts/mnt.

c. Memberikan obat-obatan dobutamin dimulai dari dosis 12 mikro/jam 

sampai pada dosis maksimal yaitu 3 mikro/jam, Dopamin dengan dosis 

7 mikro/jam, memberikan obat smvastatin,omeprazole,captopril, 

askardia sesuai program

d. Memantau CVP setiap 2 jam

Pada hari pertama dan kedua post PTCA pasien mengalami pre-syok, yang 

disebabkan masukan cairan yang kurang dan keluarnya cairan yang 

berlebih saat operasi, oleh karena itu kolaborasi dengan medis dilakukan 

untuk looding cairan, sehingga pada hari kedua PTCA, pasien sudah 

terhindar dari syok.
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3. Gangguan rasa nyaman:nyeri b.d iskemia miokard

Sesuai tujuan nyeri berkurang atau hilang setelah dilakukan tindakan 

selama 3 x 24 jam, maka Implementasi yang dilakukan dari tgl 31/10 – 

2/11, adalah sebagai berikut:

a. Mengkaji tingkat nyeri dada dan abdomen, dengan pemeriksaan fisik 

dan anemnesa ke pasien.

b. Megobservasi adanya cemas/gelisah pada pasien 

c. Mencatat/pantau TTV (TD,N,RR,S) setiap jam

d. Memberikan posisi yang nyaman dan ajarkan tehnik relaksasi yaitu 

tarik nafas dalam dan batuk efektif.

e. Membantu dan mendorong keluarga untuk aktif selama perawatan diri 

pasien

f. Kolaborasi: memberikan obat anti nyeri yaitu: diazepan oral sesuai 

dosis

Pada saat evaluasi (SOAP) pada hari ketiga pasien mengatakan nyeri dada 

berkurang dan nyeri abdomen masih nyeri karena setelah pemeriksaan 

didapai adanya pembesaran hati lebih dari 2 cm.
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VI. EVALUASI

Sesuai hasil intervensi dan hasil evaluasi pada setiap hari dan hari ketiga, 

semua masalah sudah dapat diatasi secara optimal

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan format yang ada diruangan (soap 

terlampir).

Pada tanggal 8 November 2006 jam 12.00, pasien pulang dengan kondisi 

baik, diantaranya:

1. Tanda-tanda vital dan pemeriksaan ECG dalam batas normal (terlampir)

2. Tidak ada nyeri, dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan penuh 

tanpa keluhan

3. Tidak ada nyeri baik nyeri dada dan nyeri abdomen

4. pasien dapat melakukan mobilisasi dengan optimal

sebelum pasien pulang 2 hari sebelumnya telah dilakukan pend-kes sesuai 

kebutuhan pasien yaitu tentang pola hidup sehat dan terhindar dari serangan 

jantung berulang dan tentang infark jantng, disamping juga pend-kes 

mengenai mobilisasi selama dirumah dan kapan harus kontrol kembali.

Semua catatan pasien/resume pulang telah dibuat dengan format ruangan 

(terlampir).
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VII. IDENTIFIKASI PROSEDUR DARI PERAWAT RUANGAN YANG  

TIDAK TEPAT DILAKUKAN PADA PASIEN

1. Semua tindakan yang berkaitan dengan kolaborasi telah dilaksanakan 

oleh perawat ruangan dengan baik dan sangat terlatih, tetapi intervensi 

keperawatan mandiri perawat kurang diperhatikan

2. Beberapa intervensi mandiri yang harusnya dilakukan perawat sesuai 

kondisi pasien ini, adalah: Mobilisasi dini dan pend-kes terhadap pasien 

yang berhubungan dengan penyakitnya. Kedua hal ini kurang mendapat 

perhatian dari perawat ruangan.

Mobilisasi dini pada pasien-pasien dengan pasca operasi jantung penting 

dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi tingkat 

resiko tejadinya komplikasi lain seperti pneumonia, dan kekakuan sendi.

Pend-kes tentang penyakit pasien penting dilakukan agar pasien dapat 

bekerja sama dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan menambah 

pengetahuan pasien sehingga saaat pulang diharapkan tidak ada lagi 

serangan yang berulang.

VIII. ANALISIS PENGALAMAN DENGAN PASIEN DAN KELUARGA 

1. Komunikasi dengan pasien

Pada saat pengkajian dan saat berkomunikasi dengan pasien ternyata 

pasien tidak tahu sama sekali tentang penyakitnya dan bagaimana bila 

sudah pulang nantinya. Hal ini membuat perencanaan untuk pelaksanaan 

pend-kes penting dilakukan. Pasien cukup kooperatif dan dapat 

menerima masukan yang diberikan. Hal ini memberikan pengalaman 

bahwa pada kondisi-kondisi penyakit jantung yang menurut pandangan 

pasien sangat mengamcam jiwa, peran perawat diperlukan untuk 

mengurangi kecemasan dan memberikan pend-kes tentang penyakit yang 

dideritanya, artinya pendekan, komunikasi penting dilakukan pada 

pasien seperti Ny.L
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2. Melakukan tindakan keperawatan

1) Banyak tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dengan pasien 

termasuk kolaborasi dengan dokter yang merawat.

2) Pada saat kolaborasi banyak usulan yang disampaikan dengan dokter 

yang merawat, diantara soal oksigenasi, kebutuhan cairan dan nutrisi 

pasien dapat diterima dengan baik dan tim medis dapat diajak untuk 

diskusi berkaitan dengan kondisi pasien dan penangganannya disini 

perawat betul-betul sebagai patner tim dokter dalam merawat pasien.

3) Dalam pemenuhan mobilisasi pasien, perawat bekerjasama dengan 

tim medis dari unit rehabilitasi dan ini sangat menunjukan 

keberhasilan dalam penyembuhan pasien dan mengurangi 

ketergantuangan pasien terhadap perawat dan keluarga.

Kedua pengalaman tersebut diatas merupakan pengalaman baik bahwa 

semua tim medis/dokter sangat memahami posisi perawat dan 

menjadikan mereka sebagai patner dalam menangani pasien.

IX. EVIDENCE PERLU PENELITIAN LEBIH LANJUT

Selama praktek di ruang ICCU RSCM, beberapa evidence yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk bahan penelitian lebih lanjut, terutama hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah kardiovaskuler, yaitu:

1. Efektifitas pemberian mobilisasi dini pada pasien dengan post operasi 

pasien dikaitan dengan pengaruh hemodinamik pasien. Karena secara 

fisiologi dengan mobilisasi pasien membutuhkan oksigensasi sistemik 

yang lebih, sedang pasien-pasien yang mengalami gangguan kardivaskuler 

oksigenasi sistemik mengalami gangguan, oleh karena itu perlu dibuktikan 

apakah mobilisasi dini yang dilakukan efektif dan seberapa besar 

pengaruhnya terhadap hemodinamik tubuh.

2. Sesuai kasus Ny.L, bahwa pasien kurang mendapat informasi tentang 

kondisi sakitnya, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kooperatif pasien 
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maka berdasarkan evidence tersebut penting digali leih dalam bagaimana 

pengaruh pengetahuan penyakit jantung terhadap tingkat ketaatan pasien 

saat dirawat, karena kerjasama dengan perawat pasien sangat penting 

diperlukan dan juga perlu digali pengalaman pasien yang mengalami 

serangan jantung yang pertama kali dan yang lebih dari dua kali sehingga 

didapat gambaran tentang kondisi-kondisi pasien yang mengalami 

serangan jantung
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B. Diagnosa, Intervensi, Implementasi Dan Evaluasi  Keperawatan

NO Data Kreteria evaluasi Nursing intervensi Implementasi Evaluasi
6-12 -2005 7-12 -2005 6-12-2005 7-12 -2005

1 Penurunan 
kardiak out put 
reletad to 
kelainan katup 
( mitral stenosis )
S: Sesak nafas, 

jantung 
berdetak tidak 
teratur.

O : Suara gallop 
pada ICS 5 
anterior axial 
kanan, 
tekanan 
darah 
100/90 
mmHg, suhu 
tubuh 365◦C, 
pernapasan 
18 X/menit, 
nadi 112 
X/menit, 
ireguler. 
EKG Irama 
sinus, HR 
110 x/mnt 
ireguler , 

i. Tanda vital 
dalam batas 
normal : HR 
60-100/mnt 
regular, Resp 
12-20/mnt, BP 
100-120/80-90m
mHg,

ii. Tidak ada 
hipotensi 
orthostatic

iii. AGD dalam 
batas normal.

iv. Edema 
ekstrimitas  , 
asites .

v. Suara nafas 
tambahan tidak 
ada.

vi. Distensi vena 
jugularis .

vii. kaji & catat BP, sianosis, 
Status pernafasan, status 
mental.

viii. Monitor tanda kelebihan 
cairan (ex : edema)

ix. Kaji toleransi aktivitas : 
nafas pendek, palpitasi, 
nyeri dada atau pusing.

x. Evaluasi  respon pasien 
terhadap terapi O2.

xi. Monitor pulsasi perifer, 
capillary refill, 
temperature, dan warna 
ekstrimitas.

xii. Monitor intake dan out 
put, berat badan pasien.

xiii. Auskultasi  suara paru : 
rhonchi

xiv. Monitor HR, irama dan 
denyut jantung.

xv. Intruksikan untuk menjaga 
keseimbangan intake dan 
out put.

xvi. Jelaskan : penggunaan, 
dosis, frekwensi, efek 
samping obat.

xvii. Jelaskan tentang cara 
pemeriksaan  palpitasi

Mengukur 
TTV : T : 
100/80, HR : 
116/mnt 
ireguler, RR 
20/mnt.
Memeriksa 
Edema .
Memonitor 
capillary refill 
3 detik.
Auskultasi 
suara paru : 
suara 
tambahan , 
si-s2 tunggal, 
gallop di ics 5 
anterior axilla 
kanan.
Menganjurkan 
klien 
membatasi 
intake.
Menjelaskan 
cara kerja & 
efeksamping 

Mengukur 
TTV : T : 
100/90, HR : 
110/mnt 
ireguler, RR 
20/mnt.
Memeriksa 
Edema .
Memonitor 
capillary 
refill 3 detik.
Auskultasi 
suara paru : 
suara 
tambahan 
, si-s2 
tunggal, 
gallop di ics 
5 anterior 
axilla kanan.
Menganjurk
an klien 
membatasi 
intake.
Menjelaskan 
cara kerja & 

S :
- Sesak nafas, 

jantung berdetak 
tidak teratur.

O : 
- Suara gallop pada 
ICS 5 anterior axial 
kanan, tekanan 
darah 100/80 
mmHg, 
pernapasan 20 
X/menit, nadi 116 
X/menit, ireguler. 
EKG Irama sinus, 
HR 110 x/mnt 
ireguler , axis, 
LAD

A:
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 
intervensi

S :
Sesak nafas, 
jantung berdetak 
tidak teratur.

O : Suara gallop 
pada ICS 5 anterior 
axial kanan, 
tekanan darah 
100/90 mmHg, 
suhu tubuh 
365◦C, 
pernapasan 20 
X/menit, nadi 
110 X/menit, 
ireguler. EKG 
Irama sinus, HR 
110 x/mnt 
ireguler , axis, 
LAD

A:
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 

32



axis, LAD. 
Echo : metal 
stenosis.

xviii. Kolaboratif ; diuretic, 
antibiotic.

furosemid.
Melalukan 
pemeriksaan 
EKG
Memberikan 
suntikan 
furosemid 1 
ampl IV

efeksamping 
amoxicilin.

intervensi.

2 Intoleransi 
aktivitas releted 
to 
ketidakseimbang
an  antara supply 
dan klebutuhan 
O2.
S :

pasien sesak 
nafas, lelah, 
capek.

O :
tekanan 
darah 
100/90 
mmHg, 
suhu tubuh 
365◦C, 
pernapasan 
18 X/menit, 
nadi 112 
X/menit, 
ireguler. 

Klien mampu 
mendemontrasi
kan  aktivitas 
dan self care.
Tanda vital 
dalam batas 
normal.
Keseimbangan 
antara aktivitas 
dan istirahat.
Kline mampu 
mengidentifikas
ikan aktivitas 
yang sesuai 
kemampuannya. 

xix. Kaji respon emosional, 
social, dan spiritual

xx. Evaluasi  motivasi klien 
terhadap peningkatan 
aktivitas.

xxi. Tentukan penyebab 
kelelahan

xxii. Monitor respon 
kadiorespiratory terhadap 
aktivitas.

xxiii. Monitor intake nutrisi.
xxiv. Intruksikan teknik 

relaksasi   selama 
aktivitas.

mengkaji respon 
emosional klien.
Motivasi klien 
terhadap 
aktivitas baik.
Mengukur tanda 
vital setelah 
aktivitas jalan 
keluar ruangan : 
T 100/90 
mmHg, HR 
110/mnt, RR 
22/mnt
Intake ½ 
piring/makan.
Mengajarkan 
nafas panjang.

mengkaji 
respon 
emosional 
klien.
Motivasi 
klien terhadap 
aktivitas baik.
Mengukur 
tanda vital 
setelah 
aktivitas jalan 
keluar 
ruangan : T 
110/90 
mmHg, HR 
110/mnt, RR 
22/mnt
Intake ½ 
piring/makan.

Mengajarkan 
nafas panjang

S
pasien sesak 
nafas, lelah, 
capek.

O :
tekanan darah 
100/90 
mmHg, suhu 
tubuh 365◦C, 
pernapasan 22 
X/menit, nadi 
110 X/menit, 
ireguler. 
kekuatan otot 
masing2 
ekstrimitas 3.

A :
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 
intervensi

S
pasien sesak 
nafas, lelah, 
capek.

O :
tekanan darah 
100/90 
mmHg, suhu 
tubuh 365◦C, 
pernapasan 
22 X/menit, 
nadi 110 
X/menit, 
ireguler. 
kekuatan otot 
masing2 
ekstrimitas 3.

A :
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 

33



EKG Irama 
sinus, HR 
110 x/mnt 
ireguler
kekuatan 
otot masing2 
ekstrimitas 
3.

intervensi

3 Ansietas releted 
to change in 
health status

mampu 
mengontrol 
ansietas. 
Meliputi : 
rencana koping 
strategi, 
penampilan 
peran
tanda-tanda 
pisik manistasi 
ansitas tidak 
ada.

xxv. Kaji & dokumentasikan 
tingkat ansietas pasien.

xxvi. Jelaskan ttg teknik 
penurunan ansietas.

xxvii. Sediakan informasi 
tentang diagnosa, 
treatment dan prognosa 
penyakit.

xxviii. Intruksikan pasien dalam 
menggunakan teknik 
relaksasi.

xxix. Kolaborasi : anti depresan. 

Mengkaji 
ansietas klien : 
level ringan.
Menjelaskan 
tentang teknik 
relaksi : nafas 
panjang

Mengkaji 
ansietas 
klien : level 
ringan.
Menjelaskan 
tentang 
prognosa, 
treatmen 
penyakit

S :
- klien mengharap 
penyakitnya cepat 
sembuh.

O :
tekanan darah 
100/90 mmHg, 
suhu tubuh 365◦C, 
pernapasan 22 
X/menit, nadi 110 
X/menit, ireguler.

A :
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 
intervensi

S :
- klien mengharap 
penyakitnya cepat 
sembuh.

O :
tekanan darah 
100/90 mmHg, 
suhu tubuh 
365◦C, 
pernapasan 22 
X/menit, nadi 
110 X/menit, 
ireguler.

A :
Masalah belum 
teratasi

P :
Lanjutkan 
intervensi
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Clinical paths action plan
Identitas pasien Konsultan 
Nama : Ny. Kasmawati Cardiology :
No. Register : 295 58 85 Cardiac Rehab :
MRS/jam : 22-11-2005 / 15.00 Dietary Dept. :
Ruangan/No Bed : Ruang 2 Lt 6 kanan Sosial Service :
Diagnosis Medis : MS Cardiac Surgery :
DRG : RN :
Lama perawatan :

PENGKAJIAN HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5
Neouro/Psych • Status mental

• Kecemasan/coping skill
• Pengetahuan awal tentang 

masalah perawatan kesehatan
• Identifikasi kemampuan dan 

kebutuhan keluarga/dasar 
manusia/sumber ekonomi 
untuk resume kemampuan 
aktifitas self care

• Status mental
• Kecemasan/coping skill
• Pengetahuan awal tentang 

masalah perawatan 
kesehatan dan 
kemampuan adaptasi 
terhadap factor resiko 
(rokok, BB, latihan, diet, 
stress)

• Kolaborasi dengan social 
service untuk menilai 
kemampuan dan 
kebutuhan keluarga/dasar 
manusia/sumber ekonomi 
untuk resume kemampuan 
aktifitas self care

• Status mental
• Lanjutan pengkajian 

pengetahuan tentang 
masalah perawatan 
kesehatan dan 
kemampuan adaptasi 
terhadap factor resiko 
(rokok, BB, latihan, 
diet, stress)

• Status mental • Status mental

Pulmonary • Suara napas untuk krekles • Suara napas untuk krekles • Suara napas • Suara napas • Suara napas 
Cardiovascular • Nyeri dada dengan skala 

nyeri (severity, quality, lokasi, 
• Nyeri dada dengan skala 

nyeri (severity, quality, 
• Nyeri dada dengan 

skala nyeri (severity, 
• Heart rate 

(tachycardia & 
• Heart rate 

(tachycardia & 
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durasi, radiasi, penyebab)
• Gejala yang muncul (nausea, 

vomiting, napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien (merasa 
tidak enak/baik)

• Heart rate (tachycardia & 
bradycardia) & ritme

• Stabilitas tekanan darah
• Suara jantung (S3/S4, 

murmur, rubs, etc)
• Pulsasi & capillary refill
• Distensi vena jugularis

lokasi, durasi, radiasi, 
penyebab)

• Gejala yang muncul 
(nausea, vomiting, napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien 
(merasa tidak enak/baik)

• Heart rate (tachycardia & 
bradycardia) & ritme

• Stabilitas tekanan darah
• Suara jantung (S3/S4, 

murmur, rubs, etc)
• Pulsasi & capillary refill
• Distensi vena jugularis

quality, lokasi, durasi, 
radiasi, penyebab)

• Gejala yang muncul 
(nausea, vomiting, 
napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien 
(merasa tidak 
enak/baik)

• Heart rate (tachycardia 
& bradycardia) & 
ritme

• Stabilitas tekanan 
darah

• Suara jantung (S3/S4, 
murmur, rubs, etc)

• Pulsasi & capillary 
refill

bradycardia) & 
ritme

• Stabilitas tekanan 
darah

• Suara jantung 
(S3/S4, murmur, 
rubs, etc)

• Pulsasi & capillary 
refill

bradycardia) & 
ritme

• Stabilitas tekanan 
darah

• Suara jantung (S3/S4, 
murmur, rubs, etc)

• Pulsasi & capillary 
refill

GI tract • Nausea, vomiting • Nausea, vomiting
• Konstipasi
• Berat badan

• Nausea, vomiting
• Konstipasi
• Berat badan

• Konstipasi
• Berat badan

• Konstipasi
• Berat badan

Genitourinary • Intake dan output
• Urine output > 30 ml/jam

• Intake dan output
• Urine output > 30 ml/jam

• Intake dan output
• Urine output > 30 

ml/jam

• Urine output setiap 
shif

• Urine output setiap 
shif

Integument • Turgor kulit, temperature, 
warna & integritas

• Diaphoresis 

• Turgor kulit, temperature, 
warna & integritas

• Diaphoresis 
• Edema    

• Turgor kulit, 
temperature, warna & 
integritas

• Diaphoresis 
• Edema 

• Turgor kulit, 
temperature, warna 
& integritas

• Turgor kulit, 
temperature, warna 
& integritas

FOCUS • Kontrol nyeri
• Stabilitas hemodynamik
• Menurunan kecemasan
• Istirahat 

• Kontrol nyeri
• Menurunan kecemasan
• Istirahat 
• Pengenalan dan 

• Toleransi aktifitas
• Pengenalan dan 

pengajaran pada 
situasional pasien

• Pemahaman 
mandiri pada 
situasional pasien

• Penghentikan 

• Penghentikan 
perencanaan
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pengajaran pada 
situasional pasien

beberapa 
perencanaan

DIAGNOSTIC 
PLAN

• ECG
• Cardiac profile
• Hemolytic profile
• Kimia
• Kalsium
• Magnesium
• Monitor potassium
• Chest X-ray
• Pertimbangkan: Arterial 

Blood Gas (ABG)

• ECG
• Cardiac profile
• Elektrolit
• Ulangi test laboratorium 

abnormal
• Jadwalkan diaknostik test, 

pertimbangkan:
 Echocardiography
 Perfusion scanning 

(thalium/technetium)
 Tingkatan exercise test 
 Cardiac 

catheterization
 Coronary angiogram 

• Lanjutkan untuk 
megevaluasi data 
laboratorium dan 
ulangi beberapa test 
yang abnormal

• Pertimbangkan: ECG

• Ulangi test 
laboratorium 
abnormal 

• Pertimbangkan 
untuk menhentikan 
cardiac monitor 
atau telemetry

• Pertimbangkan 
rawat jalan dengan 
monitoring/control

• Konsultasi dengan 
cardiac surgery

THERAPEUTIC 
INTERVENTION

• Berikan O2

• IV access
• Morphine sulfate IV
• Thrombolytics
• Heparin
• Cardiac monitor
• SaO2 (pulse oximeter)
• Kepala elevasi untuk 

memfasilitasi 
kenyamanan/ bernapas

• Bedrest ketika terjadi 
nyeri 

• Mandikan pasien 
ditempat tidur

• Pelunak feses
• Aspirin 80 mg
• Kaji semua kebutuhan 

hygiene

• Lanjutkan O2

• Cardiac monitor
• SaO2 (pulse oximeter)
• IV akses
• Cardiac diet (no 

caffeine)
• Lanjutkan medikasi
• Latih duduk di kursi 
• Mandikan pasien 

ditempat tidur
• Kaji semua kebutuhan 

hygiene
• Penuhi hidrasi peroral
• Pertimbangkan: 
 Mulai fase I cardiac 

rehab
 Semua medikasi dapat 

diberikan peroral 

• Lanjutkan O2

• Hentikan IV akses 
dan SaO2

• Lanjutkan peroral 
medikasi

• Hentikan heparin
• Ambulasi segera 

dengan 
pengawasan

• Kebutuhan 
hygiene mandiri

• Lanjutkan cardiac 
rehab

• Pertimbangkan: 
 Telemetry
 Berikan 

penghangat kaki 

• Hentikan 
pemberian O2, 
pemantauan intake 
dan output

• Ambulasi 
sedikitnya 4 kali 
dengan 
pengawasan

• Hygiene mandiri

• Hentikan intervensi 
terapeutik
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• Cardiac diet (no caffeine)
• Pertimbangkan: 
 Nitroglycerine/nitrat
 Beta blockers
 Magnesium
 KCl supplements

kecuali Morphine 
sulfate IV dan Heparin

(kaos kaki)

PASIENT/FAMILY 
TEACHING/
DISCHARGE 
PLANNING

• Arahkan untuk mencatat 
nyeri dada dan dihubungkan 
dengan tanda & gejala 
termasuk yeri pada dagu, 
leher, nyeri pada bahu, 
nausea, dan kembung

• Kaji awal dan saat terjadinya 
nyeri, identifikasi pertolongan 
yang diberikan, ajarkan 
menggunakan skala nyeri, 
dan kaji ulang pengobatan 
yang digunakan pada saat 
nyeri & cemas

• Arahkan untuk menghindari 
ketegangan pada saat bowel 
of movement (valsava 
maneuver)

• Respon tingkat kenyamanan 
(cemas dll) adalah reaksi 
normal

• Beritahu tentang rencana 
perawatan dan bila terdapat 
perubahan rencana 
keperawatan dan pengobatan 
selanjutnya

• Diskusikan dengan pasien/ 
kel unt rencana keperawatan 
yang diberikan setiap hari.

• Ajarkan pentingnya untuk 
istirahat

• Kaji ulang fungsi jantung, 
CAD, MI, medikasi & 
interaksi pada beberapa 
makanan atau obat

• Identifikasi factor resiko
• Diskusikan untuk 

perubahan gaya hidup 
(rokok, diet rendah lemak 
& rendah garam, 
penurunan berat badan, & 
program latihan fisik)

• Jelaskan program 
test/tindakan perawatan 
dan pengobatan 

• Kaji ulang, klarifikasi dan 
konfirmasi informasi yang 
diberikan setiap saat

• Kaji ulang proses 
penyakit, test, 
medikasi, perawatan 
dan prosedur tindakan

• Kaji ulang rencana 
exercise dan 
pemanasan untuk 
exercise

• Ajarkan untuk 
menghitung Heart rate 
dan tekanan darah 
sebelum, selama dan 
sesudah exercise

• Diskusikan tehnik 
manajemen nyeri 
(hentikan aktifitas, 
istirahat, nitrat jika 
dianjurkan)

• Kaji ulang kebutuhan 
perubahan gaya hidup 
(rokok, diet, stress, 
berat badan, exercise)

• Kaji ulang medikasi 
cardiac dan 
interaksi 
obat/makanan

• Diskusikan 
kebutuhan untuk 
istirahat dan 
menghindari suhu 
yang ekstrim

• Kaji ulang 
manajemen 
nyerimandiri 

• Sarankan untuk 
segera 
menghubungi 
Emergency Medical 
Service bila ada 
serangan nyeri yang 
lebih dari 20 menit

• Kaji dan jelaskan 
tentang aktifitas 
seksual 

• Kaji ulang 
penghentian 
rencana perawatan

• Kaji ulang, 
klarifikasi, dan 
konfirmasi 
penghentian 
rencana perawatan, 
pemahaman proses 
penyakit, rencana 
exercise, medikasi, 
dan interaksi 
obat/makanan, 
kebutuhan 
kalori/cairan, 
penilaian tehnik 
relaksasi dan 
perilaku mencari 
sumber kesehatan
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KRITERIA HASIL • Hemodinamika stabil 
• Dapat menunjukan secara 

verbal tentang nyeri dada
• Tidak ada indicator objektif 

nyeri
• Tercatatnya laporan penting 

tentang tanda & gejala nyeri
• Mampu mengenal analgesic/ 

anxiolytic
• Mampu merencanakan 

perawatan dan 
mengkomunikasikan dengan 
perawat jika tanda dan gejala 
cemas dan takut datang 
(subjektif feeling, emosi labil, 
atau ketidak mampuan untuk 
konsentrasi)

• Dapat menunjukan secara 
verbal tentang nyeri dada

• Tidak ada indicator 
objektif nyeri

• Tercatatnya laporan 
penting tentang tanda & 
gejala nyeri

• Mampu merencanakan 
perawatan dan 
mengkomunikasikan 
dengan perawat jika tanda 
dan gejala cemas dan takut 
datang (subjektif feeling, 
emosi labil, atau 
ketidakmampuan untuk 
konsentrasi)

• Mampu 
mendemonstrasikan 
kebutuhan mandiri 
pada ADL

• Peningkatan toleransi 
aktifitas

• Normal dalam 
eliminasi/bowel of 
movement tanpa 
tegangan

• Cairan dan intake diet 
sesuai dengan 
kebutuhan 

• Tidak ada kecemasan 
(subjektif feeling, 
emosi labil, atau 
ketidakmampuan 
untuk konsentrasi) 
dan mampu 
menunjukan 
perhatiannya/ 
konsentrasi dan rasa 
takut

• Dapat menyebutkan 
beberapa interaksi 
obat dan makanan.

• Mampu untuk 
mengatasi bila nyeri 
dada terjadi, proses 
penyakit, penilaian 
tehnik relaksasi dan 
perilaku mencari 
sumber kesehatan

• Mampu 
menyatakan 
penghentian 
rencana perawatan, 
medikasi, dan 
interaksi 
obat/makanan, 
regimen cairan dan 
diety, rencana 
exercise, & efek 
negative pada 
cemas yang 
berkelanjutan dan 
rasa takut pada 
status/keadaan 
jantungnya

• Mampu 
menyatakan untuk 
melanjutkan cardiac 
rehab 

• Social service 
menyerahkan 
kepada cardiac 
rehab/perawatan 
rumah bila 
diindikasikan

• Konsultasi kepada 
cardiac rehab & 
rencana kolaborasi 
dokumnetasi 
program exercise 
home

• Mampu menyatakan 
pentingnya 
menghentikan 
aktifitas jika napas 
dangkal, nyeri dada, 
dispnea, atau 
diaporesis terjadi 

• Mampu 
mendemonstrasikan 
menghitung HR dan 
BP jika diperlukan 
dengan rencana 
exercise

• Mencatat kunjungan 
dokter dan test 
laboratorium jika 
diperlukan

• Mampu menyatakan 
penghentian 
rencana perawatan, 
medikasi, dan 
interaksi 
obat/makanan, 
regimen cairan dan 
diety, rencana 
exercise

TRIGGER/
PENYEBAB

• Nyeri kuat
• Variasi pada tekanan darah

• Nyeri kuat
• Variasi pada tekanan 

• Nyeri kuat
• Variasi pada tekanan 

• Nyeri kuat
• Disritmia

• Disritmia
• Nyeri
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• Disritmia darah
• Disritmia

darah
• Disritmia
• Intoleran aktifitas 

• Intoleran aktivitas • Intoleran aktivitas
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Variance management Variance management Variance management Variance management Variance management
Identifikasi
Subyek
• Pasien mengatakan bahwa nyeri 

terasa pada dada dan pasien 
cemas pada keadaannya.

Obyek 
• Status mental
• Kecemasan/coping skill
• Pengetahuan awal tentang 

masalah perawatan kesehatan
• Identifikasi kemampuan dan 

kebutuhan keluarga/dasar 
pasien/sumber ekonomi untuk 
resume kemampuan aktifitas 
self care

• Nyeri dada dengan skala nyeri 
(severity, quality, lokasi, durasi, 
radiasi, penyebab)

• Gejala yang muncul (nausea, 
vomiting, napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien (merasa 
tidak enak/baik)

• Heart rate (tachycardia & 
bradycardia) & ritme

• Stabilitas tekanan darah
• Suara jantung (S3/S4, murmur, 

rubs, etc)
• Pulsasi & capillary refill
• Distensi vena jugularis

Identifikasi
Subyek
• Pasien mengatakan bahwa nyeri 

pada dada berkurang dan 
pasien cemas pada keadaannya.

Obyek 
• Status mental
• Kecemasan/coping skill
• Identifikasi kemampuan dan 

kebutuhan keluarga/dasar 
pasien/sumber ekonomi untuk 
resume kemampuan aktifitas 
self care

• Nyeri dada dengan skala nyeri 
(severity, quality, lokasi, durasi, 
radiasi, penyebab)

• Gejala yang muncul (nausea, 
vomiting, napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien (merasa 
tidak enak/baik)

• Heart rate (tachycardia & 
bradycardia) & ritme

• Stabilitas tekanan darah
• Suara jantung (S3/S4, murmur, 

rubs, etc)
• Pulsasi & capillary refill
• Distensi vena jugularis

Identifikasi
Subyek
• Pasien mengatakan bahwa nyeri 

pada dada berkurang dan masih 
lemah serta pasien masih cemas 
pada keadaannya.

Obyek 
• Status mental
• Kecemasan/coping skill
• Identifikasi kemampuan dan 

kebutuhan keluarga/dasar 
pasien/sumber ekonomi untuk 
resume kemampuan aktifitas 
self care

• Nyeri dada dengan skala nyeri 
(severity, quality, lokasi, durasi, 
radiasi, penyebab)

• Gejala yang muncul (nausea, 
vomiting, napas 
pendek/dangkal) dan 
subjektifitas pasien (merasa 
tidak enak/baik)

• Heart rate (tachycardia & 
bradycardia) & ritme

• Stabilitas tekanan darah
• Suara jantung (S3/S4, murmur, 

rubs, etc)
• Pulsasi & capillary refill
• Distensi vena jugularis

Identifikasi
Subyek
• Pasien masih menanyakan 

tentang kondisi saat ini
Obyek 
• Status mental
• Kecemasan/coping skill
• Identifikasi kemampuan dan 

kebutuhan keluarga/dasar 
pasien/sumber ekonomi untuk 
resume kemampuan aktifitas 
self care

• Nyeri dada dengan skala nyeri 
• Gejala yang muncul dan 

subjektifitas pasien (merasa 
tidak enak/baik)

• Heart rate & ritme
• Stabilitas tekanan darah
• Pulsasi & capillary refill

Identifikasi
Subyek
• Pasien masih 

menanyakan tentang 
kondisi saat ini

Obyek 
• Status mental
• Identifikasi kemampuan 

dan kebutuhan 
keluarga/dasar 
pasien/sumber ekonomi 
untuk resume 
kemampuan aktifitas 
self care

• Nyeri dada dengan 
skala nyeri 

• Gejala yang muncul dan 
subjektifitas pasien 
(merasa tidak 
enak/baik)

• Heart rate & ritme
• Stabilitas tekanan darah
• Pulsasi & capillary refill

Analisis Analisis Analisis Analisis Analisis
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• Gangguan rasa nyaman nyeri 
• Cemas
• Intoleransi aktifitas

• Gangguan rasa nyaman nyeri 
• Cemas
• Intoleransi aktifitas

• Cemas
• Intoleransi aktifitas

• Cemas
• Kebutuhan pengetahuan 

(belajar) mengenai kondisi, 
kebutuhan pengobatan

• Kebutuhan pengetahuan 
(belajar) mengenai 
kondisi, kebutuhan 
pengobatan, perawatan 
lanjut

Tindakan 
• Berikan O2

• Morphine sulfate IV
• Thrombolytics
• Heparin
• Cardiac monitor
• SaO2 (pulse oximeter)
• Kepala elevasi untuk 

memfasilitasi kenyamanan/ 
bernapas

• Bedrest ketika terjadi nyeri 
• Aspirin 80 mg
• Kaji semua kebutuhan hygiene

Tindakan 
• Lanjutkan O2

• Morphine sulfate IV
• Thrombolytics
• Heparin
• Cardiac monitor
• SaO2 (pulse oximeter)
• Kepala elevasi untuk 

memfasilitasi kenyamanan/ 
bernapas

• Bedrest ketika terjadi nyeri 
• Aspirin 80 mg
• Kaji semua kebutuhan hygiene

Tindakan 
• Berikan O2

• Heparin
• Cardiac monitor
• SaO2 (pulse oximeter)
• Kepala elevasi untuk 

memfasilitasi kenyamanan/ 
bernapas

• Bedrest ketika terjadi nyeri 
• Aspirin 80 mg
• Kaji semua kebutuhan hygiene

Tindakan 
• Cardiac monitor
• Kepala elevasi untuk 

memfasilitasi kenyamanan/ 
bernapas

• Kaji tingkat pengetahuan pasien 
dan orang terdekat dan 
kemampuan/keinginan untuk 
belajar

• Waspada terhadap tanda 
penghindaran perawatan

• Berikan pedoman untuk 
meningkatkan aktifitas secara 
bertahap

Tindakan 
• Cardiac monitor
• Kaji tingkat 

pengetahuan pasien dan 
orang terdekat dan 
kemampuan/keinginan 
untuk belajar

• Waspada terhadap 
tanda penghindaran 
perawatan

• Berikan pedoman untuk 
meningkatkan aktifitas 
secara bertahap
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