
Penatalaksanaan kelumpuhan (Paralysis therapy)

Dipublish Oleh: Sunardi (Residensi Sp.KMB)

1.Defenisi

    Kelumpuhan adalah hilangnya kekuatan yang dalam hal ini mempengaruhi anggota 

tubuh yaitu kaki dan lengan ataupun kelompok otot. 

   (http://.www.healtoz.com/healthhatoz/Atoz/ency/paralysis.jsp.diambil  pada  tgl 

13/2/2006).   

 

2. Deskripsi

Di  tengah  masyarakat  sekarang  ini  banyak  di  jumpai  pasien  dengan 

kelumpuhan,  apakah  kelumpuhan  pada  seluruh  badan atau   separuh  badan yang 

dapat  mengakibatkan  terganggunya  aktivitas  pasien.  Keadaan ini  membuat  pasien 

sangat menderita karena tidak dapat berbuat sesuatu di dalam keluarganya bahkan 

menjadi  beban  bagi  keluarganya  karena  pasien  akan  hidup  dengan  bantuan 

keluarganya. Akibatnya dalam diri pasien timbul rasa marah,benci pada diri sendiri 

dan tidak berguna karena akan selalu bergantung pada orang lain. Untuk mengatasi 

ketidakmampuan  pasien  tersebut,  maka  diperlukan  penatalaksanaan  kelumpuhan 

berupa pemberian asuhan keperawatan dan program rehabilitasi guna meningkatkan 

kemapuan pasien minimal  merawat  diri  sendiri   dan mencegah komplikasi  akibat 

kelumpuhan seperti atropi otot, kontraktur otot. Penatalaksanaan kelumpuhan yang 

disebut  juga  program  rehabilitasi  terdiri  dari  :  terapi  fisik,  terapi  kerja, 

akupuntur,terapi wicara,   Constain Induce Treatment Therapy, Functional Electrical 

Stimulation, elektroterapi.

           Penatalaksanaan meliputi observasi dan perawatan untuk semua perubahan 

dalam  status  fisiologik  dan  psikologis  dan  penatalaksanaan  komplikasi  jangka 

panjang.

         

3. Pengalaman klinik

   Pengalaman  saya  merawat  pasien  dengan kelumpuhan  pada  saat  menjadi 

mahasiswa  ( profesi  karena saya setelah selesai kuliah bekerja di PSIK.F.K.USU ) 

di ruang stroke RS.dr.Pirngadi Medan. Saya melihat bahwa kebanyakan pasien yang 

mengalami kelumpuhan itu disebabkan karena stroke. 
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  Akibat kelumpuhannya pasien tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan merasa 

tidak  berguna.  Sehingga  kehadiran  perawat  juga  anggota  keluarga  sangat 

dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan semangat 

hidup pasien.  Untuk mengatasi  kelumpuhan pasien disamping pemberian  asuhan 

keperawatan yang mandiri juga dilakukan kolaborasi dengan dokter dalam medikasi 

dan  program rehabilitasi  dengan fisioterapi.  Program rehabilitasi  yang  dilakukan 

pada umumnya berupa terapi fisik, terapi kerja, terapi wicara dan elektro terapi.       

4. Fisiologi dan patofisiologi

    Setiap serabut otot yang mengatur gerakan disadari melalui dua kombinasi 

sel saraf , salah satunya terdapat pada korteks motorik, serabut – serabutnya berada 

tepat pada traktus piramida yaitu penyilangan traktus piramida,  dan serat lainnya 

berada pada  ujung anterior medula spinalis, serat – seratnya berjalan menuju otot. 

Yang pertama disebut sebagai neuron motorik atas ( upper motor neuron ) dan yang 

terakhir disebut neuron motorik batah ( lower motor neuron ). Setiap saraf motorik 

yang menggerakkan setiap otot merupakan komposisi gabungan ribuan saraf – saraf 

motorik bawah.  

Jaras motorik dari otot ke medula spinalis dan juga dari serebrum ke batang 

otak dibentuk oleh UMN. UMN mulai di dalam korteks pada sisi yang berlawanan 

di otak, menurun melalui kapsul internal, menyilang ke sisi berlawanan di dalam 

batang  otak,  menurun  melalui  traktus  kortikospinal  dan  ujungnya  berakhir  pada 

sinaps LMN. LMN menerima impuls di bagian ujung saraf posterior dan berjalan 

menuju sambungan mioneural. Berbeda dengan UMN, LMN berakhir di dalam otot. 

          Ciri – ciri klinik pada lesi di UMN dan LMN   adalah :

- UMN : kehilangan kontrol volunter, peningkatan tonus otot, spastisitas otot, tidak 

ada atropi otot, reflek hiperaktif dan abnormal

- LMN : kehilangan kontrol volunter, penurunan tonus otot, paralysis flaksid otot, 

atropi otot, tidak ada atau penurunan reflek. 

  Rangkaian sel saraf berjalan dari otak melalui batang otak keluar menuju 

otot yang disebut motor pathway. Fungsi otot yang normal membutuhkan hubungan 

yang lengkap disepanjang semua motor pathway. Adanya kerusakan pada ujungnya 

menurunkan kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan – pergerakan  otot. 
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   Hal   ini  menurunkan  efesiensi  disebabkan  kelemahan,  juga  disebut  paresis. 

Kehilangan hubungan yang komplit menghalangi adanya keinginan untuk bergerak 

lebih banyak. Ketiadaan kontrol ini disebut paralisis.  

Batas  antara  kelemahan  dan  paralisis  tidak  absolut.  Keadaan  yang 

menyebabkan kelemahan mungkin berkembang menjadi kelumpuhan. Pada tangan 

yang lain, kekuatan mungkin memperbaiki lumpuhnya anggota badan. Regenerasi 

saraf untuk tumbuh kembali melalui satu jalan yang mana   kekuatan dapat kembali 

untuk otot yang lumpuh.  Paralisis  lebih banyak disebabkan perubahan sifat  otot. 

Lumpuh  otot  mungkin  mebuat  ototo  lemah,  lembek  dan  tanpa  kesehatan  yang 

cukup,  atau  mungkin  kejang,  mengetat,  dan tanpa  sifat  yang  normal  ketika  otot 

digerakkan.

 2.1. Tipe paralisis :

  -  monoplegia yaitu hanya mengenai satu anggota badan

  -  diplegia  yaitu  mengenai  bagian  badan  yang  sama  pada  kedua  sisi  badan 

contohnya : kedua lengan atau kedua sisi wajah

  - hemiplegia yaitu mengenai satu sisi badan atau separuh badan

  - quadriplegia yaitu mengenai semua keempat anggota badan dan batang tubuh

2.2. Penyebab kelumpuhan 

      Kerusakan saraf  yang dapat  menyebabkan paralisis  mungkin  di  dalam 

otak atau batang otak (  pusat sistem saraf )  atau mungkin  di luar  batang otak 

(  sistem saraf  perifer  ).  Lebih  sering  penyebab  kerusakan  pada  otak  adalah  : 

stroke,  tumor,  truma  (  disebabkan  jatuh  atau  pukulan  ),  multiple  sclerosis 

( penyakit yang merusak bungkus pelindung yang  menutupi sel saraf ), serebral 

palsy  (  keadaan  yang  disebabkan  injuri  pada  otak  yang  terjadi  sesaat  setelah 

lahir ), gangguan metabolik ( gangguan dalam penghambatan kemampuan tubuh 

untuk mempertahankannya ).

Kerusakan pada batang otak lebih sering disebabkan trauma, seperti jatuh 

atau kecelakaan mobil. Kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan saraf 

dalam atau  dengan segera  berdekatan  pada  tulang belakang  termasuk :  tumor, 

herniasi  sendi ( juga disebut ruptur sendi ),  spondilosis, rematoid artrirtis  pada 

tulang belakang atau multiple sklerosis.

            Kerusakan pada saraf tepi mungkin disebabkan  trauma, carpal tunel sindrom, 

Gullain Barre Syndrom, radiasi, toksin atau racun, CIDP, penyakit dimielinisasi.
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       2.3. Tanda dan gejala  :

         Distribusi paralisis memberikan  syarat yang penting  untuk bagian saraf 

yang rusak. Hemiplegia disebabkan kerusakan otak pada sisi berlawanan dengan 

paralysis, biasanya dari stroke. Paraplegia terjadi setelah injuri pada bagian bawah 

batang otak , dan quadriplegia terjadi setelah kerusakan bagian atas batang otak 

pada tingkat bahu atau lebih tinggi ( saraf yang mengontrol lengan sejajar tulang 

belakang  ).  Diplegia  biasanya  mengindikasikan  kerusakan  otak,  lebih  sering 

karena  serebral  palsy.  Monoplegia  mungkin  disebabkan  pemisahan  kerusakan 

diantara  system saraf pusat  atau saraf perifer.  Kelemahan atau paralysis  hanya 

dapat terjadi pada lengan dan kaki dapat mengindikasikan penyakit diemelinisasi. 

Gejala  berfluktuasi  dalam  membedakan  bagian  tubuh  mungkin  disebabkan 

multiple sclerosis.

Kejadian paralysis lebih sering disebabkan injuri atau stroke. Penjalaran 

paralysis  mengindikasikan  penyakit  degeneratif,  penyakit  infeski seperti  :  GBS 

atau CIDP, gangguan metabolisme .

             Gejala lain yang sering menyertai paralisis termasuk mati rasa dan perasaan 

kesemutan,  nyeri,  perubahan  penglihatan  ,  kesulitan  berbicara,atau  masalah 

dengan keseimbangan. Cedera pada batang otak sering menyebabkan menurunnya 

fungsi  kandung  kemih,  BAB  dan  organ  sex.  Injuri  diatas  batang  otak  dapat 

menyebabkan kesulitan dalam bernafas.

      2.3 Diagnosis 

      Memberikan perhatian dengan teliti pada pasien dengan ada riwayat dapat 

menunjukkan penyebab paralisis. Pemeriksaan akan melihat indikasi seperti jatuh 

atau  trauma lainnya,  terpapar  dengan toksin,  adanya  infeksi  atau  pembedahan, 

sakit kepala yang tidak deterangkan, mengawali adanya penyakit metabolisme dan 

riwayat  kelemahan  atau  kondisi  neurologis  lainnya.  Pengkajian  neurologis  uji 

kekuatan, refleks, dan sensasi mempengaruhi lokasi  dan lokasi yang normal.

            Pemeriksaan termasuk CT Scans, MRI atau myelograpy dapat menyatakan 

bagian  dari  injuri.  Electromyographi  dan  test  kecepatan  hantaran  saraf  adalah 

penampilan  untuk  uji  fungsi  otot  dan  saraf  perifer. 

(http://.www.healtoz.com/healthhatoz/Atoz/ency/paralysis.jsp.diambil  pada  tgl 

13/2/2006 )
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    2.4. Penatalaksanaan  

    Penatalaksanaan  paralisis  hanya  untuk  menghilangkan  penyebab 

utamanya.   Penurunan fungsi disebabkan kelumpuhan dalam waktu lama dapat 

diatasi melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi termasuk :

     - terapi fisik : terapi fisik difokuskan pada pergerakan. Terapi fisik membantu 

mengembangkan cara untuk mengimbangi paralisis melalui penggunaan otot yang 

masih  mempunyai  fungsi  normal,  membantu  mempertahankan dan membentuk 

adanya  kekuatan  dan  mengontrol  bekas  yang  dipengaruhinya  pada  otot  dan 

membantu  mempertahankan  ROM  dalam mempengaruhi  anggota  badan  untuk 

mencegah  otot  dari  pemendekan  (  kontraktur  )  dan  terjadinya  kecacatan.  Jika 

pertumbuhan kembali saraf yang diharapkan, terapi fisik  menggunakan   retrain 

yang  mempengaruhi  anggota  badan  selama  pemulihan.  Terapi  fisik  juga 

menggunakan peralatan yang sesuai seperti penyangga badan  dan kursi roda. 

   -  terapi kerja ( occupational  therapy ).  Fokus terapi kerjaadalah  pada aktivitas 

sehari – hari seperti makan dan mandi. Terapi kerja mengembangkan  alat dan 

tehnik khusus yang mengijinkan perawatan sendiri dan jalan memberi kesan untuk 

memodifikasi rumah dan tempat kerja bahwa pasien dengan kelemahannya bisa 

hidup normal.

  -  terapi   khusus  lainnya :   pasien  membutuhkan  pelayanan  terapi  pernafasan, 

konselor  bagian  rahabilitasi,  pekerja  sosial,  nutrisi,  berbicara,  guru  pengajar 

khusus,  terapi  rekreasi  atau  klinik. 

(http://.www.healtoz.com/healthhatoz/Atoz/ency/paralysis.jsp.diambil  pada  tgl 

13/2/2006

 - Constraint Induced Treatment Program, yaitu cara  penatalaksanaan digunakan pada 

paralysis yang terjadi setelah terkena stroke dan injuri otak. 

      Cara  ini menjanjikan dapat meningkatkan fungsi lengan pada seseorang rata – 

rata setahun setelah terkena stroke. Penatalaksanaan  ini terdiri dari dua bagian :

   a.  pertama :  ″ memaksa  ″  dengan lengan pasien yang tidak terkena  ,  pasien 

menjaga lengannya dengan kain selendang atau sarung tangan dengan lapisan 

empuk untuk mencegah  penggunaan lengan.Hal ini menganjurkan pasien untuk 

menggunakan lengan yang lemah sebanyak mungkin. 

     b. kedua :  ″shaping part ″ yang menampilkan pergerakan tertentu seseorang  lebih 

dan lebih untuk sepanjang waktu. Fase ini dapat mempertimbangkan pelajaran, 
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belajar  menggunakan  kembali  lengan.  Terapi  akan  menggunakan  cara 

pergerakan khusus dan bersamaan dengan pergerakan dalam tugas sehari – hari 

seperti : mengancing baju, mengutip koin, menulis  untuk membantu  mengingat 

yang baru dipelajari.  

     Syarat untuk menjadi peserta :

       1. harus mampu, punya keinginan, dan motivasi untuk berpartisipasi. CI therapy 

adalah  kerja  keras,  mungkin  pasien  akan  merasa  kelelahan  dan  frustasi. 

Seseorang dengan afasia atau masalah lain yang ditemukan, jika mereka dapat 

bekerjasama  dalam  6  jam/  hari  adalah  merupakan   pekerjaan   fisik  yang 

melelahkan.

      2.   harus punya kemampuan menekukkan dan meluruskan jari atau pergelangan 

tangan  pada  sisi  yang  terkena.  Dengan  terapi  ini  meratakan   bagian  yang 

menjadi bengkok  dan   lurus mungkin bisa.

      3.  harus mampu untuk tinggal  2 – 3 minggu  di  rumah sakit  dan ada yang 

menemani

      4. mampu untuk dikirim dengan tanpa bantuan. 

  ( http://www.neuro.wustl.edu/smart/cipt.htm. diambil pada tgl 2/2/2006 )

- Akupuntur

    Akupuntur   adalah terapi  pada stroke yang menyebabkan kondisi seperti 

paralisis,   pembekuan dan infeksi.  Efek ini  diharapkan secara cepat  ketika arteri 

tersumbat. Akupuntur sebagai terapi rehabilitasi dengan nyata meningkatkan biaya, 

sehari  3 kali dalam seminggu, pengobatan membutuhkan 2 -4 minggu bahkan lebih. 

Sehubungan dengan pertambahan  biaya  akan datangnya  harapan jika hasil  akhir 

menunjukkan  perawatan  diri  lebih  baik  dan  menurunkan  ketergantungan  pada 

keluarga  dan  pemberi  perawatan. 

http://www.medicalacupunture.org/acu_info/article/stroktreatmen.diambil  pada  tgl 

20/2/2006 ).

- Functional Electrical Stimulation 

   Functional  Electrical  Stimulation  adalah  parastep  sistem  komputer  ″ 

neuroprosthesis  ″.  Penggunanya  berpegangan  pada  bagian  depan  alat  berjalan 

memutar sesuai dengan wayar  keypad untuk mikroprosesor yang digunakan pada 

ikat pinggang. Permukaan elektroda ditempatkan pada quadricep, muskulus gluteal 

dan saraf  peroneal. Pengguna memulai melangkah melalui penembakan otot – otot 
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pada  urutan  yang  tepat.  Stimulasi  pada  kuadricep  menyebabkan  kontraksi  yang 

menghasilkan lutut ekstensi memungkinkan penggunanya berdiri. Rangsangan pada 

saraf kaki memulai kontraksi melenturkan otot – otot pinggul, lutut dan pergelangan 

kaki., mengangkat kaki diatas lantai sebagai rangsangan pada quadricep  selanjutnya 

pada lutut untuk memulai melangkah. Pasien dengan kelumpuhan harus mempunyai 

otot yang utuh dan saraf perifer pada kaki dan mempertahankan badan sikap tegak 

lurus. Kualifikasi penting lainnya adalah motivasi yang tinggi. 

(  http://www.paralysis.org/site/c.erJMJUOxFmH/b.1267889/k.29C2/Fu.Diambil  tgl 

20/2/2006 )

Pada pasien dengan hemiplegia pelaksanaan fisioterapi berupa :

1. Elektro terapi :

Tujuan  :  diharapkan  arus  CEM  menurunkan  aktivitas  noxe  sehingga  nyeri 

berkurang, meningkatkan elastisitas jaringan dan sebagai pendahuluan sebelum 

excercise

Elektro  terapi  yang  digunakan  pada  kondisi  ini  adalah  continuous  Electro 

Magnetic 27 MHz ( CEM ). Merupakan arus AC dengan frekuensi terapi 27 

MHz yang  memproduksi  energi  elektromagnetik  dengan  panjang gelombang 

11,6  meter,  digunakan  untuk  menimbulkan  berbagai  efek  terapeutik  melalui 

suatu proses tertentu dalam jaringan tubuh. Arus CM ini menghasilkan energi 

internal kinetika di dalam jaringan tubuh sehingga timbul panas; energi ini akan 

menimbulkan  pengaruh  biofisika  tubuh  misalnya  pada  thermoreseptor  lokal 

maupun sentral ( kulit dan hipotalamus ) dan juga terhadap struktur persendian. 

2. Terapi manipulasi 

Terapi manipulasi yang diberikan adalah gerakan roll dan slide pada gerakan – 

gerakan sendi bahu yang mengalami keterbatasan, sehingga jarak gerak sendi 

akan  bertambah.  Dasar  tehnik  ini  adalah  memperhatikan  bentuk  kedua 

permukaan sendi dan mengikuti aturan Konkaf dan Konveks suatu persendia.

3. Exercise therapy

Tujuan : meningkatkan kekuatan otot daerah  bahu baik manual maupun dengan 

menggunakan beban.

Exercise therapy yang diberikan pada kondisi tersebut adalah latihan Resistance 

Exercise dan metode Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ( PNF ). Selain 

itu dapat juga diberikan latihan dengan tehnik Hold Relax yang bertujuan untuk 
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mengulur  otot  –  otot  yang  memendek  pada  daerah  bahu.  Latihan  tersebut 

sebaiknya dilaksanakan setelah penderita mendapatkan modalitas elektro terapi.

4. Latihan aktivitas sehari – hari

Seperti  menyisir  rambut,  mengambil  sesuatu  yang  tinggi,  mengabil  dompet, 

memutar lengan dan mengangkat beban yang kecil – kecil.

( http://www.kalbefarma.com/files/cdk/files/19Fisioterapipada Frozen Shoulder. 

Diambil pada tgl 20/2/2006 ).

   2.5. Prognosis

        Pemulihan sepanjang hidup dari kelumpuhan tergantung pada apa penyebab dan 

berapa banyak kerusakan yang terjadi pada sistem saraf.

  2.6. Pencegahan

         Pencegahan kelumpuhan tergantung pada pencegahan pada penyebab utamanya. 

Resiko stroke dapat diturunkan melalui mengontrol TD  dan  nilai kolesterol. Sabuk 

pengaman, helm  dapat menurunkan resiko injuri dari kejadian tabrakan dan jatuh 

dari  sepeda  motor  .  Perawatan  prenatal  yang  baik  dapat  membantu  mencegah 

kelahiran premature, yang sering menyebabkan serebral palsy.

5. Kaitan topik dengan pengkajian keperawatan,diagnosa keperawatan dan intervensi 

keperawatan. 

5.1. Pengkajian 

    Fokus  pengkajian  pada  keadaan  umum  pasien  ;  keluhan  utama  ;  lokasi 

keluhan utama;  sifat  keluhan utama dan lamanya keluhan ;  faktor – faktor yang 

memperberat keluhan . Pengkajian  dari kepala sampai kaki dan meninjau sistem 

tubuh sebagai data  dasar,  dengan menekankan pada daerah yang memungkinkan 

mengalami masalah. Pasien diinspeksi dalam posisi statis dan dinamis. 

   Khususnya melalui inspeksi pada semua daerah kulit seperti adanya kemerahan atau 

kerusakan yang kritis. Pemeriksaan fungsi dasar : gerakan aktif, pasif  dan isometrik 

melawan  tahanan  sendi.  Pemeriksaan  spesifik  :  tes  intra  artikular  (  joint  Play 

Movement ) sendi bahu; tes kekuatan otot; tes koordinasi gerakan; tes sirkumtensia 

otot  (  lingkar  otot  ).  Pasien  –  pasien  dengan  kelumpuhan  kuadriplegia  dan 

paraplegia  mempunyai  pengalaman  yang  bervariasi  dalam  derajat  kehilangan 

kekuatan motorik, sensasi dalam dan superfisial, mengontrol vasomotorik, defekasi, 

berkemih serta fungsi seksual. Disamping itu perlu dikaji kondisi psikologis pasien . 

Pengertian  terhadap  respon  emosional  dan  psikologis  pasien  dicapai  melalui 
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observasi  respon  dan  tingkah  laku  pasien  serta  keluarga  untuk  mendengarkan 

keluhan  pasien.  Keberhasilan  pelaksanaan  terapi  kelumpuhan  tergantung  pada 

motivasi,  usaha  dan keinginan pasien. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari 

keluarga  ataupun  orang  yang  terdekat  dengan  pasien.  Pelaksanaan  terapi  ini 

mungkin membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar oleh sebab itu perlu dikaji 

kemampuan ekonomi pasien atau sumber dana yang tersedia. Biarkan pasien yang 

menentukan terapi yang akan dijalani sesuai kemampuannya.  Kaji kondisi pasien 

sebelum, pada saat dan setelah menjalankan terapi. 

    Pemeriksaan  pada pasien hemiplegia :

a. pemeriksaan fungsi dasar : gerakan aktif, pasif dan tes isometrik melawan tahanan 

bahu 

b. spesifik :  tes intra artikular ( Joint Play Movement ) sendi bahu ; tes kekuatan otot; 

tes koordinasi gerakan ; tes sirkumferensia otot ( lingkar otot ) daerah bahu.

     

5.2. Diagnosa keperawatan berdasarkan pengkajian pada pasien meliputi :

- Immobilisasi berhubungan dengan ketidakmampuan berjalan

- Gangguan  integritas  kulit  berhubungan  dengan  kehilangan  sensasi  dan 

imobilisasi permanen

- Retensi urinarius berhubungan dengan cedera medula spinalis

- Konstipasi berhubungan dengan efek kerusakan medula spinalis

- Disfungsi seksual berhubungan disfungsi neurologik

- Koping  individu  tidak  efektif  berhubungan  dengan  prosedur  dan  dampak 

pelaksanaan terapi

- Kurang  pengetahuan  tentang  kebutuhan  penatalaksanaan  terapi  jangka 

panjang.

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 1 : 

Pasien  yang  mengalami  paralisis  diperlukan  peningkatan  mobilisasi  secara 

dini guna menghindari atrofi pada otot. Makin cepat otot menjadi kuat, makin sedikit 

kemungkinan  terjadi  atrofi.makin  dini  pasien  diposisikan  berdiri  makin  kecil 

kesempatan adanya perubahan osteoporotik yang terjadi pada tulang panjang. Bagian 

– bagian tubuh yang tidak terkena dibangun untuk mengoptimalkan kekuatan pasien 

guna meningkatkan kemampuan pasien dalam perawatan dirinya. Otot – otot lengan, 

tangan, bahu, dada, tulang belakang, perut dan leher pasien harus kuat, karena pasien 
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harus menanggung seluruh berat tubuh. Maka sangat diperlukan motivasi, kesabaran , 

kemauan dan kedisiplinan pasien dalam melakukan program rehabilitasi.

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 2 : 

 Karena pasien sebagian besar waktunya lebih banyak bedrest atau diatas kursi 

roda, maka besar kemungkinan untuk  mengalami dekubitus akibat penekanan yang 

lama pada daerah punggung sehingga menggangu sirkulasi  di  daerah bokong atau 

punggung. Faktor – faktor yang meningkatkan resiko ini adalah adanya kehilangan 

sensori  permanen  terhadap  daerah  yang  tertekan  sehingga  pasien  tidak  menyadari 

adanya lecet atau luka pada tubuhnya, kehilangan fungsi pertahanan pada kulit karena 

ekskoriasi dan maserasi kulit akibat keringat yang berlebihan, inkontinensia urin dan 

feses, dan juga karena memburuknya keadaan umum pasien.     

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 3 :

Pengaruh lesi spinal terhadap kandung kemih tergantung pada tingkat kerusakan 

medula dan lamanya  waktu setelah cedera.  Untuk mengatasi  masalah  perkemihan, 

maka perlu dipertahankan aliran urin yang adekuat dengan memberikan asupan cairan 

2,5 liter  setiap hari,  sering mengosongkan kandung kemih sehingga meminimalkan 

residu urin. 

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 4 :  

Tujuan  program latihan defekasi  adalah untuk mengevakuasi usus besar melalui 

mengkondisikan reflek. Konstipasi ini disebabkan adanya kerusakan pada medula dan 

juga  akibat   imobilisasi  dalam  waktu  yang  lama.  Konstipasi  menyebabkan 

ketidaknyamanan pada pasien yang akhirnya menambah masalah pasien. Diharapkan 

dengan  intervensi  yang  diberikan  akan  dapat  mengurangi  keluhan  pasien  tentang 

konstipasi. 

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 5 :

Pasien dengan paralisis dan kuadriplegia mengalami masalah dalam pola hubungan 

seksual  dengan  pasangannya.  Maka  sangat  perlu  penjelasan  pada  pasien  cara 

penanganan  masalah  ini.  Konseling  membantu  pasien  dan  pasangannya 

mengekspresikan  masalahnya  dan  mencari  solusinya.  Pendidikan  dan  konseling 

mencakup rehabilitasi pada pusat spinal.

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 6 :  

Akibat ketidakberdayaan dan beratnya prosedur rehabilitasi akan dijalani pasien k 

terkadang  membuat  pasien  jadi  merasa  selalu  tidak  mampu  untuk  menjalankan 
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program rehabilitasi.Maka sangat  diperlukan penjelasan  dan motivasi  dari  perawat 

ataupun keluarga agar pasien mau mengikuti program rehabilitasi dengan teratur.

Alasan perumusan diagnosa keperawatan 7 :  

 Pasien kuadriplegia dan paraplegia beresiko terhadap komplikasi  akibat bedrest. 

Infeksi saluran kemih, dekubitus dan kontraktur  bisa terjadi dan bisa membuat pasien 

harus  di  rawat  kembali  di  rumah  sakit.  Maka  untuk  menghindari  hal  ini,  perlu 

diberikan  pendidikan  kesehatan  pada  pasien  dan  juga  keluarganya  cara  perawatan 

kateter, mobilisasi dan melatih rentang gerak sendi. Selain itu, perlu sekali memberi 

dukungan dan perhatian kepada pasien, agar pasien tidak merasa terisolasi di rumah 

sendiri akibat kelemahannya. 

 

Intervensi keperawatan

Diagnosa  keperawatan  1  :  immbolisasi  berhubungan  dengan  ketidakmampuan 

berjalan

Hasil yang diharapkan  : mempertahankan posisi optimal dari fungsi tubuh

Kriteria hasil  :  tidak adanya kontraktur, fungsi motorik , rentang gerak 

dan kekuatan tangan, lengan dan tungkai normal

Intervensi :

1. jelaskan alasan perlunya bed rest

2. tempatkan pada matras / tempat tidur terapeutik

3. posisikan tubuh sejajar yang pantas

4. hindari menggunakan alas tempat tidur yang   kasar

5. pertahankan alas tempat tidur bersih, kering dan bebas dari kerutan

6. pasang papan pada tempat tidur

7. gunakan alat ( contoh : bulu domba ) untuk melindungi pasien

8. pasang pengaman tempat tidur, jika perlu

9. awasi kondisi kulit

10. gunakan alat untuk mencegah footdrop

- Diagnosa  keperawatan  2 :   Gangguan  integritas  kulit  berhubungan  dengan 

kehilangan sensasi dan imobilisasi permanen

      Hasil yang diharapkan    :  integritas kulit dapat dipertahankan 

      Kriteria hasil                :  tidak ada lecet atau luka pada bagian tubuh yang 

mengalami kelumpuhan
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     Intervensi                         :

1. inspeksi  seluruh  area  kulit,  catat  pengisian  kapiler,  adanya  kemerahan  dan 

pembengkakan 

2. lakukan masase dan lubrikasi pada kulit dengan lotion atau minyak

3. lindungi sendi dengan menggunakan bantalan busa

4. lakukan perubahan posisi  sesering  mungkin  ditempat  tidur  ataupun sewaktu 

duduk. Letakkan pasien dalam posisi telungkup secara periodik

5. bersihkan dan keringkan kulit khususnya daerah – daerah dengan kelembaban 

tinggi seperti : dengan menggunakan bantalan busa

6. lakukan perubahan posisi  sesering  mungkin  ditempat  tidur  ataupun sewaktu 

duduk. Letakkan pasien dalam posisi telungkup secara periodik

7. bersihkan dan keringkan kulit khususnya daerah – daerah dengan kelembaban 

tinggi seperti : perineum

8. tinggikan ektremitas secara periodik

- Diagnosa keperawatan 3 : retensi urinarius berhubungan dengan cedera medula 

spinalis

      Hasil yang diharapkan     : retensi urin dapat dikurangi

Kriteria hasil : keluhan pasien berkurang                           

      Intervensi                           :

1. kenali berbagai faktor yang menyebabkan inkontinensia urin

2. sediakan privasi untuk berkemih

3. jelaskan penyebab masalah dan rasional tindakan

4. awasi eliminasi urin, termasuk frekuensi, konsistensi, warna, volume 

5. diskusikan prosedur dan hasil yang diharapkan dengan pasien

6. bantu untuk mengembangkan / mempertahankan adanya harapan

7. bersihkan area genital denga interval yang reguler

8. batasi cairan 2 – 3 jam sebelum waktu tidur, jika perlu

9. jadwalkan pemberian diuretik

10. instruksikan pasien dan keluarga melaporkan input dan output cairan

11. instruksikan pasien minum minimal 1500 ml setiap hari  

Diagnosa keperawatan 4 :  konstipasi berhubungan dengan efek kerusakan medula 

spinalis
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Hasil yang diharapkan   :  konstipasi bisa diatasi

Kriteria hasil                  : frekwensi  BAB normal, konsistensi normal

Intervensi                       :

1. tentukan fisik atau psikologis penyebab konstipasi

2. jelaskan penyebab masalah dan rasional tindakan

3. tetapkan tujuan dari penatalaksanaan BAB dengan  pasien dan keluarga

4. diskusikan prosedur dan hasil yang diharapkan, jika perlu

5. instruksikan pasien atau keluarga untuk melaporkan feses yang keluar

6. gunakan tepung atau krim pada perineal

7. laksanakan program latihan BAB, jika perlu

8. pertahankan kebersihan tempat tidur

9. awasi pengeluaran BAB secara adekuat

10. awasi masukan cairan dan makanan yang memenuhi syarat

  Diagnosa keperawatan 5 : disfungsi seksual berhubungan disfungsi neurologik

  Hasil yang diharapkan    : pasien bisa memahami kondisinya dan pola seksual dapat 

dipertahankan 

  Kriteria hasil                  : pasien mengungkapkan secara verbal pemahamannya 

tentang disfungsi seksual yang dialaminya                    

 Intervensi                       :

1. pertahankan hubungan terapeutik

2. sediakan privacy dan yakinkan hal ini hanya diketahui perawat dan pasien

3. beritahu pasien secepatnya  bahwa hubungan seksual adalah bagian yang penting 

dalam hidup dan penyakit, pengobatan dan stres

4. beritahu  pasien  bahwa  perawat  akan  menjawab  pertanyaannya  tentang  fungsi 

seksual

5. mulai dengan topik yang sedikit sensitif kemudian topik yang lebih sensitif

6. diskusikan akibat penyakit dan kesehatan dengan seksual

7. diskusikan akibat pengobatan terhadap fungsi seksual, jika perlu

8. diskusikan akibat perubahan dalam fungsi seksual dan hal – hal yang signifikan 

lainnya

9. dukung pasien untuk mengungkapkan ketakutan dan untuk bertanya

10. sediakan informasi  yang  faktual  tentang pola  seksual  dan kesalahan informasi 

yang diungkapkan pasien
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Diagnosa  keperawatan  6  :  Koping  individu  tidak  efektif  berhubungan  dengan 

prosedur dan dampak pelaksanaan terapi

Hasil yang diharapkan    :   koping individu efektif

Kriteria hasil                    : kecemasan pasien berkurang dan mau berkerjasama dalam 

menjalankan terapi

Intervensi                        :

1. jelaskan tujuan prosedur terapi

2. jelaskan prosedur pelaksanaan terapi

3. beri motivasi bahwa pasien mampu melakukan terapi

4. beri penguatan positif atas kemauan pasien berkerja sama

5. libatkan keluarga untuk mendampingi pasien dalam menjalankan terapi

Diagnosa keperawatan 7 : Kurang pengetahuan tentang kebutuhan penatalaksanaan 

terapi jangka panjang

Hasil yang diharapkan    : berpartisipasi dalam proses belajar

Kriteria hasil                   : pasien mengungkapkan pemahaman tentang kondisi dan 

prognosa dan memulai gaya hidup yang diperlukan

Intervensi                        :

1. diskusikan keadaan patologis yang khusus dan kekuatan pada individu

2. tinjau  ulang  keterbatasan  saat  ini  dan  diskusikan  kemungkinan  melakukan 

aktivitas termasuk aktivitas seks

3. tinjau ulang dan pertegas kembali pengobatan yang diberikan

4. identifikasi cara meneruskan program setelah pulang

5. diskusikan rencana untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri

6. berikan instruksi dan jadwal tertulis mengenai aktivitas, pengobatan dan faktor 

lainnya

7. identifikasi  tanda dan gejala  yang memerlukan kontrol secara medis,  contoh : 

perubahan fungsi penglihatan, sensorik, motorik.   

    

6. Kritik terhadap topik

     Tujuan utama dari  pengelolaan keperawatan pada pasien dengan kelumpuhan 

adalah  untuk  membantu  pasien  keluar  dari  perasaan  gagal  dan  untuk  membantu 

mereka dalam penyesuaian diri terhadap kondisi  yang dialaminya,  sehingga pasien 
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tidak  melakukan  hal  –  hal  yang  membahayakan  dirinya  akibat  rasa 

ketidakberdayaannya itu.  

Untuk pencapaian  tujuan  ini  ,  penting  ditekankan  bahwa simpati  yang  berlebihan 

dapat  menyebabkan  adanya  rasa  ketergantungan  pasien  yang  berlebihan  kepada 

perawat dan menghambat tujuan program rehabilitasi yang telah ditetapkan. 

       Pasien  diajarkan dan dibantu  bila  perlu,  tetapi  upaya  aktivitas  yang dibuat 

diserahkan kepada pasien agar dilakukan oleh mereka sendiri dengan usaha minimal. 

Tipe keperawatan ini  dapat lebih memberi  kepuasan kepuasan kepada pasien yang 

kehilangan semangat untuk membantu pasien kembali mendapatkan arti hidup dengan 

cara hidup yang baru.

      Program rehabilitasi  sangat penting dilakukan untuk membantu mempercepat 

pemulihan  pasien.  Diatas  sudah  dijelaskan  pengkajian,  diagnosa  keperawatan 

intervensinya  serta  macam  –  macam  program  rehabilitasi.  Jika  hal  diatas  bisa 

dijalankan mudah – mudahan kondisi pasien bisa dipulihkan dan komplikasi akibat 

kelumpuhannya  bisa  dicegah .       

      

8. Rencana aplikasi klinik  dukungan dan hambatan 

   Asuhan  keperawatan  dan  program  rehabilitasi  yang  dijelaskan  diatas 

sebagian besar sudah dijalankan di rumah sakit. Ada beberapa program rehabilitasi 

yang masih jarang atau belum ditemukan di rumah sakit misalnya : 

- Constraint Induced Treatment Program. Program ini memang baru dilakukan 

di Jewish Hospital & Washington University School Medicine. Tetapi bukan 

tidak mungkin juga diterapkan di Indonesia. Karena manfaatnya sangat baik 

untuk  mempercepat  pemulihan  pasien  yang  lumpuh.  Menurut  riset  yang 

dilakukan ternyata CI treatment therapy menunjukkan hasil yang lebih baik 

dibanding  program  rehabilitasi  biasa.  ( 

http://www.neuro.wustl.edu/smart/cipt.htm. diambil pada tgl 2/2/2006 )

- Akupuntur , terapi ini sudah terbukti sejak dulu digunakan sebagai pengobatan 

di China. Di negara barat sudah dibuktikan pada pasien yang lumpuh dengan 

pemberian akupuntur selama 3 minggu sudah menunjukan kesembuhan yang 

optimal. 

     (  http://www.medicalacupunture.org/acu_info/article/stroktreatmen.diambil 

pada  tgl 20/2/2006 ). 
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      Selama ini pengobatan akupuntur masih berupa pengobatan alternatif  dan 

masih  belum  digunakan  secara  luas  di  rumah  sakit.  Akan  tetapi  karena 

menyadari manfaatnya, sekarang sudah banyak para dokter  yang mengikuti 

latihan  akupuntur.  Jadi  tidak tertutup kemungkinan para perawat  mengikuti 

pelatihan tersebut sehingga dapat melakukan pada pasien guna meningkatkan 

mutu asuhan keperawatan. 
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