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Bab 1 Pengenalan penyakit jantung koroner adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan atau penyumbatan vein koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol yang mengarah pada penyediaan darah ke jantung terganggu. Penyempitan ini dapat disebabkan oleh beberapa taring dalam gaya hidup, diet dan stres (Lapau, 2012, hal. 245) salah satu penyebab hipertensi CH adalah tekanan
darah tinggi, yang merupakan penyebab kematian. Komplikasi hipertensi yang akhirnya menyebabkan kematian karena gagal jantung 45%, infark miokard 35%, kecelakaan pembuluh darah otak 15%, gagal ginjal 5%. (Lapau, 2012, p. 245) Masalah dalam hal ini adalah penelitian ini terbatas pada perawatan keperawatan pada klien dengan penyakit jantung koroner. Merumuskan masalah defenisi penyakit
jantung koroner Apa saja etiologi penyakit jantung koroner Apa saja tanda dan gejala penyakit jantung koroner Apa klasifikasi penyakit jantung koroner bagaimana potofisiologi penyakit jantung koroner bagaimana komplikasi penyakit jantung koroner tujuan umum siswa mampu memahami tentang konsep medis dasar dalam penyakit jantung koroner siswa harus memahami perawatan keperawatan pada
klien dengan penyakit jantung koroner khusus Tentang Patogen Jantung Koroner Penjelasan Fisiologis Penyakit Jantung Koroner Penjelasan Manajemen Yang Harus Dilakukan pada Klien Dengan Penyakit Jantung Koroner Bab 2 Tinjauan Perpustakaan Penyakit Jantung Koroner adalah salah satu penyakit kardiovaskular yang paling mematikan. (Muhammad dan Oktavian, 2010, p. 36) American Heart
Association (AHA), dikenal sebagai penyakit jantung koroner sebagai istilah umum untuk penumpukan plak di arteri jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Akumulasi plak di arteri koroner disebut aterosklerosis. Penyakit jantung koroner (pjk) adalah jurang di mana ada penimbunan plak pembuluh darah koroner. Hal ini menyebabkan penyempitan atau penyumbatan arteri koroner. Arteri
koroner adalah arteri yang memasok darah otot jantung dengan membawa banyak oksigen. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 188) Penyakit jantung koroner adalah penyakit di mana terjadi penumpukan plak dan penyempitan arteri jantung yang menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan, penyumbatan atau kelainan arteri koroner. Penyempitan
atau penyumbatan pembuluh darah dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa sakit. Dalam kasus yang parah, kemampuan jantung untuk memompa darah dapat hilang. Ini dapat merusak sistem kontrol kecepatan dan berakhir dan berakhir dengan kematian. Penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang disebabkan oleh lemak dan kolesterol yang semakin
panjang dan terakumulasi di bawah lapisan terdalam endotel dinding arteri. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke otot jantung berkurang atau berhenti, sehingga mengganggu tindakan jantung sebagai pompa darah. Efek dominan jantung koroner adalah hilangnya oksigen dan nutrisi jantung dengan berkurangnya aliran darah ke jantung. Pembentukan plak lemak di arteri mempengaruhi
pembentukan gumpalan aliran darah yang akan mendorong lonjakan serangan jantung. Proses pembentukan plak yang menyebabkan arteri berubah disebut aterosklerosis. Pada awalnya penyakit jantung dimonopoli oleh orang tua. Namun, saat ini ada kecenderungan penyakit juga menderita pasien di bawah usia 40 tahun. Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan gaya hidup, kondisi lingkungan dan
profesi masyarakat yang berujung pada munculnya tren penyakit baru yang menjadi rebutan. Sejumlah perilaku dan gaya hidup di masyarakat perkotaan termasuk makan makanan siap saji dengan kadar lemak jenuh yang tinggi, kebiasaan merokok, alkohol, kerja berlebihan, kurang olahraga, dan stres. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 190) tanda dan gejala nyeri dada (angina) karena berkurangnya
aliran darah ke otot jantung atau peningkatan permintaan oksigen karena stres. Rasa sakit dapat menyebar ke lengan, punggung dan rahang. Nyeri dada muncul setelah menipis, kesenangan berlebihan, atau ketika pasien terkena dingin karena peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh, yang meningkatkan kecepatannya. Nyeri dada berakhir antara 3 dan 5 menit. Nyeri dada dapat terjadi ketika pasien
beristirahat (DiGiulio et al, 2014, p. 5) aterosklerosis atau aterosklerosis adalah kondisi di arteri besar dan kecil yang ditandai dengan penimbunan endapan lemak, trombosit, asam, unit dan makrofag di seluruh kedalaman jaket intima (lapisan sel endotel), dan akhirnya ketunika media (lapisan otot normal). Arteri yang paling terpapar adalah arteri koroner, aorta dan arteri otak. Langkah pertama dalam
pembentukan aterosklerosis dimulai dengan disfungsi lapisan endotel rongga arteri, kondisi ini dapat terjadi setelah infeksi sel endotel atau dari stimulus lain, cedera sel endotel meningkatkan permeabilitas berbagai komponen plasma, termasuk asam lemak dan triglesirida, sehingga zat ini dapat memasuki arteri, dan oksidasi asam lemak menghasilkan oksigen radikal bebas yang selanjutnya dapat
merusak pasokan darah. Cedera sel endotel dapat menyebabkan reaksi peradangan dan kekebalan tubuh, termasuk menarik sel darah putih, terutama neutrofil dan unit, serta trombosit alergi, sel darah putih melepaskan sitokin profilaksis persisten yang memperburuk situasi, menarik lebih banyak sel darah putih dan trombosit ke area lesi, merangsang proses pembekuan, mengaktifkan sel T dan B, dan
melepaskan senyawa kimia yang bertindak sebagai Aktifkan siklus inflamasi, koagulasi, dan fibrosis. Ketika mereka ditarik ke area cedera, sel darah putih di sana akan melekat melalui aktivitas agen perekat selimut yang bertindak seperti velcro sehingga selimut sangat lengket terhadap sel darah putih, ketika melekat pada lapisan endotel, sel-sel monolitik dan keadilan mulai bermigrasi antara sel-sel
endotel di ruang interstisial. Di ruang interstiial, monocytogenes matang menjadi sel-sel besar dan bersama-sama neutrofil masih melepaskan sitokin, yang berlanjut dalam siklus peradangan. Sitokin profilaksis juga merangsang kembung dari sel otot halus yang mengarah ke sel otot halus yang tumbuh intimia. Selain itu kolesterol dan lemak plasma mendapatkan tunika intima karena permeabilitas lapisan
endotel meningkat, dalam indikasi awal kerusakan ada lapisan lemak diarrat. Jika infeksi dan peradangan berlanjut, agregasi trombosit meningkat dan mulai membentuk gumpalan darah (tombus), bagian dinding pembuluh darah digantikan oleh jaringan di perut sehingga mengubah dinding pembuluh darah, hasil akhirnya adalah penimbunan kolesterol dan lemak, pembentukan endapan jaringan perut,
pembentukan gumpalan yang berasal dari trombosit dan penyebaran sel otot halus sehingga Jika ini dialami oleh arteri koroner karena aterosklerosis dan tidak dapat menyeberang dalam menanggapi peningkatan kebutuhan oksigen, maka ada kurangnya asupan darah (kurangnya pasokan darah) otot jantung dan sel miokard sehingga menggunakan glikemik anerobik untuk memenuhi kebutuhan energi
mereka. Proses pembentukan energi ini sangat tidak terinformasi dan menyebabkan pembentukan asam laktat sehingga mengurangi pHmiocardium dan menyebabkan rasa sakit yang terkait dengan angina. Ketika kekurangan oksigen dalam sel-sel otot jantung dan jantung tidak diselesaikan iskemia miokard maka ada kematian otot jntung yang dikenal sebagai infark miokard. Fisiologi patologis zat
penyakit jantung koroner memasuki arteri proinflamatori perikardatif reaksi peradangan cedera pada sel-sel endotel sel darah putih yang melekat pada arteri migrasi migrasi ruang interstitial pembuluh keras dan aliran darah ketat membentuk trombus monocyte lapisan lemak makrofag lapisan otot rutin tumbuh sel-sel fatalac (Prabowo dan Branata, 2017, hal. 192-193) Ateroskelerosispasm - Pembuluh
darah yang bepergian melawan aliran dingin O2 meningkat ke aliran pusat O2 koronaria menurunkan aliran jantung menurun perlu untuk menghindari komplikasi yang diperlukan pengetahuan yang lebih tinggi lebih sedikit pengetahuan tentang d / devicit knowladge (Praboo dan Pr Anata, 2017, p. 193) Menurut, Putra S, dkk, klasifikasi kardiologi medis adalah sebagai berikut: penyakit iskemik
angina/angina stabil yang stabil karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan oksigen miokard. Hal ini ditandai dengan rasa sakit yang terjadi jika kebutuhan oksigen otot jantung melebihi pasokannya. Tremor jantung dapat Gejala (iskemia diam), terutama pada penderita diabetes. Penyakit ini adalah sindrom klinis sesekali karena iskemia miokard sementara. Laki-laki membentuk 70% pasien
dengan Pectoris angina dan bahkan serangan terbanyak pada laki-laki hampir 50 tahun dan wanita 60 tahun. Pectoris angina adalah sindrom angina klinis yang tidak stabil / tidak stabil nyeri dada sebagian besar disebabkan oleh gangguan plak aterosklerosis dan diikuti oleh serangkaian proses patologis yang mengurangi aliran darah koroner, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi, intensitas atau
panjang rasa sakit, angina muncul selama aktivitas ringan atau istirahat, tanpa adanya nekrosis miokard yang terbukti. Itu terjadi selama istirahat (dengan energi minimal) biasanya langsung &gt;10 menit. Awal yang sudah parah dan baru (dalam 4-6 minggu sebelumnya) terjadi dengan pola eskalasi (jelas lebih berat, untuk waktu yang lama, atau diulangi sebelumnya) arteri koroner dapat menjadi kejang,
yang mengganggu aliran darah ke otot jantung (iskemia). Ini terjadi pada orang yang tidak menderita penyakit arteri koroner secara signifikan, tetapi dua pertiga orang dengan angina angina menderita penyakit akut di setidaknya satu wadah, dan infeksi terjadi ketika terhambat. Angina jenis ini tidak umum dan hampir selalu terjadi ketika seorang pria beristirahat saat tidur. Anda berisiko mengalami kejang
koroner jika Anda terinfeksi: penyakit arteri koroner yang mendasarinya, merokok, atau penggunaan steroid atau obat-obatan terlarang (seperti kokain). Jika episode arteri menjadi parah dan terjadi untuk jangka waktu yang lama, serangan jantung dapat terjadi. Infark miokard adalah infark antar-miokard karena kelemahan yang signifikan dalam aliran darah di arteri koroner, sebagai akibat dari
penyumbatan arteri koroner yang disebabkan oleh gumpalan darah atau kejang parah jangka panjang. Infark miokard dibagi menjadi 2: non-ST high myocartol infarction (NSTEMI) ST Myocardial Infarction Height (STEMI). (Prabowo dan Branata, 2017, p. 188-189) Komplikasi penyakit jantung koroner adalah gagal jantung kongestif kardiocardiac kartrik syok papiler gangguan otot dalam pembedahan otot
ventrikel dilator jantung ventilasi trombosis Perikarditik Arit Mia Dresler Syndrome (Wijaya dan Putri, 2013, p. 14) Konsep penilaian identitas pria perawatan keperawatan mewakili 70% pasien dengan Pectoris angina dan bahkan serangan sebagian besar pada pria hampir 50 tahun dan wanita 60 tahun. Namun, saat ini ada kecenderungan penyakit juga menderita pasien di bawah usia 40 tahun. (Prabowo
dan Branata, 2017, p. 194) Kondisi kesehatan Anda saat ini ditandai dengan rasa sakit yang terjadi jika kebutuhan oksigen otot jantung melebihi pasokan mereka. Infark miokard bisa asimptomatik (iskemia diam), terutama pada penderita diabetes. (Prabowo dan Branata, 2017) Pasien merasakan nyeri dada selama 3-5 hari berturut-turut sehingga ia memeriksakan diri ke rumah sakit untuk mengetahui
penyakitnya, ternyata dia berada di Penyakit jantung koroner (CHD). (Manorung, 2016, p. 22) Riwayat penyakit saat ini pada klien CHP merasakan nyeri dada. Riwayat riwayat kesehatan penyakit sebelumnya riwayat penyakit yang mendahului penyakit jantung koroner terjadi hipertensi, merokok, pengguna alkohol, diabetes, kolesterol, dan gaya hidup yang tidak sehat. (Prabowo dan Branata, 2017, p.
195) 358 - Riwayat keluarga penyakit keluarga biasanya pada laki-laki dari keluarga pertama berusia &lt;55 tahun, dan pada perempuan dari garis keturunan keluarga pertama berusia &lt; 65 tahun. (Setiati, 2014, p. 142) Pemeriksaan fisik keadaan umum pasien penyakit jantung koroner dalam kondisi parah akibat penyempitan dan penyumbatan sehingga jantung tidak dapat memompa darah secara
optimal. (Prabowo dan Branata, 2017, hal. TD: Sekunder dapat meningkat karena rasa sakit atau penurunan sekunder karena gangguan darah, gangguan atau farmakoterapi. Fj: Sekunder dapat meningkat karena nyeri kardiovaskular: S4 mungkin ada Pulmoners: mungkin ada dispnea dan takipnea. (Stillwell, 2011, p. 145) sistem pernapasan tubuh bisa mendapatkan peningkatan tes napas, pucat atau
glaukoma, krakkel bernapas suara atau mengi atau pembuluh darah juga. Bersihkan daput atau merah muda juga / pel merah muda. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 195) Tekanan darah st rendah, peningkatan detak jantung, takipnea. Tekanan darah mungkin normal atau meningkat, mungkin denyut nadi normal atau waktu pengisian kapasiter terlambat, disritmia. Suara jantung, suara jantung tambahan
s3 atau s4 dapat mencerminkan bawang gagal jantung / kehilangan ventrikel kontraksi. Puff jika ada akibat ketidakpekaan katobe atau kesturi papilaris yang tidak berfungsi. Denyut jantung dapat meningkat atau berkurang (takei atau cardia). Denyut jantung mungkin juga teratur atau normal. Odima Ansarka, berderak juga mungkin timbul dengan gagal jantung. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 195) Ema:
Vein bengkak, (Prabowo &amp; Pranata, 2017, hal. 195) gangguan ginjal saat ini atau sebelumnya, uretra, oliguria, anoria, poliurea hingga hematoria. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 195) mual, kehilangan nafsu makan, muntah, perubahan berat badan. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 195) warna kulit pada bibir dan gema dapat berkurang, dan torgore kulit telah menurun. (Prabowo dan Branata, 2017, p.
195) Pada klien CHD terdapat kelemahan otot sehingga ada ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan atau kegiatan yang diharapkan yang biasanya dilakukan. (Tuhan, 2014, p20) Pada pasien dengan pasien menginding biasanya ada peningkatan kadar gula darah. (Dewi, 2014, p20) pada pasien CHD akan mengalami penurunan jumlah produksi urin dan frekuensi urin. (Dewi, 2014, p20) mata, pada
pasien mata CHD pengalaman yang tidak jelas melihat telinga, hidung dan tenggorokan pada pasien CHD tidak menderita gangguan mulut, di The ChD Bain menemukan kurangnya mukosa di mulut dan bibir. . (Tuhan, 2014, p20) Pasien CHD akan mengalami penurunan, karena sering merokok, kurang olahraga, dan kegagalan menjaga kesehatan tubuh sehi tidak pada pasien PJK sistem kekebalan
tubuhnya sangat terganggu. (Dewi, 2014, p20) untuk mendiagnosis CHD lebih akurat, tes suportif seperti: EKG memberikan bantuan untuk diagnosis dan prognosis, dan rekaman yang dibuat selama nyeri dada sangat bermanfaat. EKG diagnosis gambar adalah: bagian depresi ST &gt; Sumber 0,05 mV: Debarus.wordpress.com (2013) Refleksi gelombang T, ditandai dengan &gt; refleksi gelombang
simetris 0,2 mV dalam prakordial. Sumber: Ekgindonesia.blogspot.com: (2015) Perubahan lain dalam EKG termasuk paket blok cabang (BBB) dan aritmia, terutama VT berkelanjutan. EKG SERIAL harus dibuat jika ada perubahan pada bagian ST, tetapi EKG normal tidak mengecualikan diagnosis apts /nstemi. Pemeriksaan penyadapan EKG 12 pada pasien SKA dapat menggambarkan kelainan yang
terjadi dan ini dilakukan secara berurutan untuk evaluasi lebih lanjut dengan karakteristik dan kategori yang berbeda: angina yang tidak stabil. Depresi bagian ST dengan atau tanpa pembalikan gelombang T, kadang-kadang ketinggian bagian st selama rasa sakit, tidak ada gelombang Q encountersource: Abufachri.wordpress.com (2015) infark miokard adalah Q: ST bagian depresi, T gelombang terbalik
dalam sumber: www.medicinesia.com: (2015) Dada X-Ray (gambar dada) Gambar Thorax mungkin normal atau kekurangan kardiomegali, CHF (gagal jantung kongestif) atau aneurisis ventrikel. Pabrik ini adalah pemeriksaan dukungan standar dan banyak digunakan untuk mendiagnosis CHD, ketika melakukan treadmill detak jantung, irama jantung, dan tekanan darah terus dipantau, jika arteri koroner
diblokir selama berolahraga, telah ditunjukkan bahwa bagian depresi pada hasil merekam echocardiogram menggunakan ultrasound untuk menghasilkan gambar jantung, selama dapat menentukan apakah semua bagian dari dinding jantung dapat ditentukan secara alami dalam aktivitas pompa. Bagian ponsel yang lemah mungkin telah rusak selama serangan jantung atau menerima sedikit oksigen, yang
mungkin menunjukkan penyakit arteri koroner. Kateterisasi jantung atau angiogram adalah tindakan invasif minimal dengan memasukkan kateter (tabung selang/plastik) melalui pembuluh darah ke dalam pembuluh darah koroner yang memandu jantung, prosedur yang disebut kateterisasi jantung. Injeksi cairan khusus ke arteri atau secara intravena dikenal sebagai pemindaian vaskular, tujuan dari
prosedur kateter ini adalah untuk mendiagnosis dan pada saat yang sama sebagai prosedur terapeutik ketika ct abnormalitas (computed tomography angiogram) ct scan ditemukan sebagai arteri koroner angiogram / CT coronary angiography adalah pemeriksaan dukungan yang dilakukan untuk membantu memvisualisasikan arteri koroner dan anti-pewarna Ini dapat menghasilkan gambar arteri jantung,
juga disebut sebagai tomografi berkecepatan tinggi dan berguna untuk mendeteksi kalsium dalam endapan lemak yang mempersempit arteri koroner. Jika sejumlah besar kalsium ditemukan, maka dimungkinkan bawang dari CHD. Prosedur ini menggunakan teknologi magnetic resonance imaging (MRA) yang sering dikombinasikan dengan injeksi pigmen kontras, yang berguna untuk mendiagnosis
penyempitan atau penyumbatan, meskipun tes ini tidak sejelas pemeriksaan kateterisasi jantung (Prabowo &amp; Pranata, 2017, hal. Menurut manajemen (Hermawati &amp; Candra, 2014) hindari makanan yang mengandung kolesterol kolesterol tinggi kolesterol LDL kolesterol jahat yang dikenal sebagai penyebab aterosklerosis otana, yaitu proses pengerasan dinding pembuluh darah, terutama di
jantung, otak, ginjal, dan mata. Konsumsi makanan berserat yang tinggi menghindari gaya hidup mengubah konsumsi alkohol, menolak kebiasaan merokok olahraga dapat meningkatkan kadar HDL dan meningkatkan jaminan koroner sehingga CHD dapat dikurangi, dan olahraga bermanfaat karena meningkatkan fungsi paru-paru dan manajemen kardiomiopati o2ke. Penurunan berat badan sehingga
kelebihan lemak tubuh berkurang seiring dengan rendahnya kolesterol LDL menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesegaran fisik. (Prabowo dan Branata, 2017, p. 201) Diagnosis keperawatan mendefinisikan pengalaman sensorik akut atau nyeri emosional terkait kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan penampilan mendadak atau lambat dan tingkat keparahan ringan hingga berat
yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebab faktor pancedera fisiologis (misalnya peradangan, iskemia, tumor) dan agen pancedera kimia (misalnya pembakaran, bahan kimia iritasi) faktor pancedera fisik (misalnya abses, amputasi, luka bakar, luka, mengangkat berat, angkat berat, proses bedah yang dihasilkan, trauma, latihan fisik yang berlebihan) gejala dan tanda subjektif utama: keluhan nyeri
objektif: melihat cringe-protective (misalnya... Hati-hati, hindari menelan posisi nyeri) frekuensi denyut nadi gelisah meningkatkan gejala kesulitan dan tanda-tanda kecil Subjekti: (tidak tersedia) pola pernapasan tekanan darah objektif peningkatan perubahan nafsu makan mengubah proses berpikir lemah penyakit klinis berpikir diri terkait kondisi cedera traumatis terhadap cedera glaukoma (Tim Bokja SDKI
DPPI PPNi, 2017, hal. 172) Definisi gangguan pola tidur: kualitas buruk dan jumlah waktu tidur karena faktor eksternal. Penyebab hambatan lingkungan (seperti: kelembaban dari lingkungan sekitar, suhu sekitar, penerangan, kebisingan, bau busuk, pemantauan / pemeriksaan / tindakan jadwak) kurangnya pemantauan tidur kurangnya privasi fisik kurangnya teman tidur yang tidak dikenal dengan gejala
peralatan tidur dan tanda-tanda kunci diri mengeluh kesulitan tidur mengeluh sering terjaga engeluh tidak puas dengan tidur mengeluh pola tidur mengeluh tidak memadai Keluhan objektivitas menurunkan kemampuan aktivitas: (tidak tersedia) kondisi klinis yang terkait dengan nyeri / hipertiroidisme kecemasan penyakit paru obstruktif kronis pascamelahirkan kondisi pascamelahirkan kehamilan. (Pokja
SDKI DPP PPNI Group, 2017, p. 126) Definisi aktivitas intoleran: energi yang tidak mencukupi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebab ketidakseimbangan antara pasokan dan oksigen tirah santai membutuhkan gejala gaya hidup monoton kekakuan ganda dan sinyal subjektif utama: keluhan kelelahan objektif: frekuensi jantung &gt;20% gejala sepsis dan tanda-tanda kecil dispnea diri selama /
setelah aktivitas mersa yang tidak nyaman setelah aktivitas merasakan perubahan tekanan darah objektif lemah gt;20% dari ketidaknyamanan gambar eCG menunjukkan aritmia ketika / setelah Aktivitas gambar EKG menunjukkan kondisi iskemia cyrianus klinis terkait penyakit jantung anemia kongotif penyakit jantung koroner aritmia jantung aritmia jantung kronis obstruksi penyakit jantung emboli paru
(COPD) gangguan metabolisme muskulokeletal gangguan. (Pokja SDKI DPP PPNI Panel, 2017, p. 128) Tujuan intervensi keperawatan nyeri akut / kriteria evaluasi menawarkan kontrol rasa sakit, yang dibuktikan dengan indikator berikut (laki-laki 1-5: tidak pernah, jarang, Kadang-kadang, sering, atau selalu) mulai nyeri menggunakan laporan kontrol rasa sakit tindakan pencegahan mengacu pada tingkat
rasa sakit, sebagaimana dibuktikan oleh indikasi berikut (saya sebutkan 1-5: sangat berat, sedang, ringan atau tidak ada): ekspresi rasa sakit di wajah gelisah atau ketegangan otot durasi pertarungan wrightness dan nyeri menangis, contoh lain dari gelisah: pasien akan: menampilkan teknik relaksasi individu yang efektif untuk kenyamanan. Mengurangi tingkat rasa sakit pada atau (pada skala 0-10).
Laporkan kesehatan fisik dan mental. Identifikasi faktor penyebab dan gunakan tindakan untuk memodifikasi faktor-faktor ini. Beri tahu penyedia layanan kesehatan Anda tentang rasa sakit. Gunakan nyeri dengan analgesik dan analgesik tidak pantas. Tidak ada gangguan pada frekuensi pernapasan, detak jantung, atau tekanan darah. Pertahankan nafsu makan yang baik. Laporkan pola tidur yang baik.
Laporkan kemampuan untuk mempertahankan permainan peran dan hubungan pribadi. (Wilkinson And ahern, 2016, p. 297) Kegiatan keperawatan menggunakan laporan dari pasien itu sendiri sebagai pilihan pertama untuk mengumpulkan informasi evaluasi Minta pasien untuk menilai rasa sakit atau ketidaknyamanan pada skala 0 hingga 10 (0 = tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan, 10 = nyeri
berat) menggunakan skema aliran rasa sakit untuk memantau nyeri melalui penghilang rasa sakit dan potensi efek samping meninjau dampak agama, budaya, kepercayaan, keyakinan dan lingkungan pada penilaian nyeri pasien, menggunakan kata-kata yang tepat dan tingkat manajemen rasa sakit (NIC) melakukan penilaian manajemen rasa sakit yang komprehensif, cakupan situs, awitan, durasi,
frekuensi, kualitas, tingkat keparahan atau tingkat keparahan rasa sakit dan faktor presekisnya memantau sinyal ketidaknyamanan non-verbal, terutama pada mereka yang tidak dapat mengkomunikasikan saran yang efektif kepada pasien / keluarga Sertak dalam instruksi untuk mengembalikan pasien dari obat-obatan khusus yang akan diambil, frekuensi administrasi, kemungkinan efek samping, interaksi
obat potensial, kewaspadaan khusus ketika mengucilkan obat-obatan (seperti pembatasan aktivitas fisik, pembatasan diet) dan nama orang yang harus dihubungi ketika mengucilkan obat-obatan (seperti pembatasan aktivitas fisik, pembatasan diet) dan nama orang yang harus dihubungi ketika mengucilkan obat-obatan (seperti pembatasan aktivitas fisik, pembatasan diet) dan nama orang yang harus
dihubungi ketika mengucilkan obat-obatan (seperti pembatasan aktivitas fisik, pembatasan diet) dan nama orang yang harus dihubungi ketika Instruksikan pasien untuk memberi tahu perawat jika bantuan rasa sakit tidak dapat dicapai. Beri tahu pasien tentang prosedur yang dapat meningkatkan rasa sakit dan memberikan tingkat kopi yang direkomendasikan. Kesalahpahaman sejati tentang obat
penghilang rasa sakit atau opioid (misalnya, risiko ketergantungan atau overdosis. Gangguan, relaksasi, atau kompres hangat / dingin hadir di dekat pasien untuk memenuhi kebutuhan istirahat pasien dan kegiatan lain untuk membantu rileks membantu pasien lebih fokus pada aktivitas, dan bukan pada rasa sakit dan ketidaknyamanan dengan memutar melalui televisi, radio, tape, dan berinteraksi dengan
pengunjung menggunakan pendekatan positif untuk meningkatkan respons pasien terhadap analgesik (misalnya. , obat ini akan mengurangi rasa sakit Anda). (Wilkinson Andahern, 2016, p. 298) Gangguan pola tidur, misalnya, menggunakan bahasa tongkat tidur menunjukkan tidur, yang dibuktikan dengan indikator berikut seperti gangguan parah, parah, sedang, sedang atau tidak terganggu. Perasaan
baru setelah pola tidur dan kualitas rutin tidur adalah jumlah waktu tidur yang Anda perhatikan terjaga pada waktunya adalah contoh lain: pasien akan: mengidentifikasi tindakan yang akan meningkatkan istirahat atau tidur. Kesejahteraan fisik dan psikologis. Laporkan tidur yang cukup di malam hari. (Wilkinson Dan ahern, 2016, p. 404) Aktivitas keperawatan meninjau gejala kurang tidur dan insomnia
seperti gegar otak akut, agitasi, ansietas, gangguan kognitif, reaksi lambat dan lekas marah untuk mengidentifikasi faktor lingkungan (misalnya, kebisingan, cahaya yang dapat mengganggu tidur) peningkatan tidur (NIC) menentukan efek medikasi pasien pada pola tidur yang mengidentifikasi pola tidur/ memantau aktivitas/pemantauan aktivitas pasien Konseling pasien dan pasien terdekat lainnya tentang
faktor-faktor (misalnya, psiologis, fisiologis, gaya hidup, perubahan kerja berulang, perubahan cepat di zona waktu, jam lembur yang panjang, faktor Hal-hal lain) yang berkontribusi pada gangguan pola tidur membantu pasien bagaimana melakukan relaksasi otot sendiri atau bentuk lain dari stimulasi tidur non-farmakologis menjelaskan pentingnya tidur yang cukup selama kehamilan, nyeri dan stres
psikososial dan sebagainya menginstruksikan pasien untuk menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman ketika mendekati gangguan tidur (misalnya, kafein) kegiatan koperasi Diskusi dengan dokter tentang pentingnya meninjau program obat jika obat menyebabkan gangguan tidur diskusi dengan dokter tentang penggunaan obat tidur yang tidak menekan tidur REM (gerak mata cepat) membuat
rujukan untuk mengobati gejala kurang tidur yang parah (isal, kebingungan parah, agitasi atau ansietas. Kegiatan lain yang berurusan dengan gejala gangguan pola tidur, sesuai dengan kebutuhan (misalnya, mengantuk, insomnia, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi) ini akan berbeda setiap pasien menghindari kebisingan dan menggunakan lampu kamar pada waktu tidur, menciptakan lingkungan yang
tenang dan damai dan mengurangi gangguan mengatur pasien yang merawat ruangan dengan pasien lain yang cocok, jika mungkin membantu pasien untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang mendasari kurang tidur, seperti ketakutan dan masalah Konflik yang belum selesai meyakinkan pasien bahwa lekas marah dan perubahan alami dalam perasaan adalah efek umum pada tidur
meningkatkan gangguan tidur (NIC) fasilitas mempertahankan rutinitas umum tidur, tanda/item sebelum tidur dan benda-benda yang akrab (misalnya, untuk anak-anak, selimut / mainan favorit, ayunan ayunan, dot atau Cerita, : Untuk orang dewasa, buku untuk dibaca) jika perlu untuk membantu menghilangkan situasi stres sebelum tidur / mulai tidak menyebabkan kenyamanan, seperti masas, GPS, dan
sentuhan afeksi memungkinkan ingnapation, jika dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tidur set stimulasi lingkungan untuk mempertahankan siklus hidup normal dan (Wilkinson And Ahern, 2016, p. 405) Aktivitas intoleransi tujuan: contoh menggunakan bahasa torehan mentolerir aktivitas biasa, yang dibutakan oleh: toleransi aktivitas, fleksibilitas dan penghematan energi hemat energi,
sebagaimana dibuktikan oleh indikator-indikator berikut (yaitu, tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu muncul) menyadari kendala penyeimbangan energi Aktivitas dan istirahat melaporkan tingkat fleksibilitas yang kuat untuk aktivitas pasien akan: mengidentifikasi aktivitas kecemasan yang timbul atau kondisi yang dapat menyebabkan aktivitas intoleran yang terlibat dalam aktivitas fisik
yang diinginkan dengan peningkatan alami denyut jantung, frekuensi pernapasan, tekanan darah dan pemantauan pola-pola tersebut dalam batas normal laporan bebas dan gangguan pencernaan, kesulitan bernapas, kelelahan melakukan aktivitas sehari-hari membuat perubahan hidup Wilkinson Andahern, Hal. 19) Menilai penentuan pengendalian diri dan pemahaman pembatasan energi oleh pelanggan
dan orang-orang terdekat untuk memantau tingkat energi pasien dan toleransi terhadap kegiatan yang mengidentifikasi pembatasan aktivitas mengacu pada diagnosis aktivitas yang toleran, untuk mengevaluasi saran pasien lain rencana realistis untuk proses penyesuaian pembatasan pengeboran pasien bersama dengan pasien dengan efek khusus pasien instruksi menganggur, pasien dan keluarga
untuk memberi tahu penyedia perawatan primer jika kelelahan terjadi terus-menerus manajemen energi (NIC) pasien pendidikan dan pasien yang paling dekat dengan pasien tentang teknik konsumsi oksigen keperawatan ( Seperti pemantauan diri, teknik langkah demi langkah untuk kegiatan sehari-hari) mengajarkan pengaturan aktivitas dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan. Kegiatan
lainnya mendapatkan bantuan dari keluarga dalam upaya mendukung dan mendorong pasien untuk menyelesaikan kegiatan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan (dan banyak lagi) selama periode penyakit berat atau stres. . (Wilkinson, 2016: p20) Daftar perpustakaan DiGiulio et al. (2014). Operasi medis keperawatan. Juggiacarta: Rafa. Hermawati, D.R., dan Kandra, H.A. (2014). Berkat
penyakit jantung koroner herba. Jakarta: F Media. LaBau, B. (2012). Metode penelitian kesehatan: cara di mana tesis ditulis, seditous, dan dixertasi. Jakarta: Perpustakaan Obor Indonesia. Manorung, N. (2016). Perawatan keperawatan sistem kardiovaskular. Jakarta: Biografi. Media melalui informasi. Mohammed, H.F., dan Octavian, B.H. (2010). Bebas kanker tanpa daging. Yogyakarta: PT Nyaga
Sudaya. Branata, A.E. (2017). Operasi keperawatan medis deham Gamgguan sistem kardiovaskular. Yogyakarta: Noha Medica. Sitati, S. (2014). Patologi internal. Jakarta: Interna. Stillwell, S.B. (2011). Pedoman keperawatan kritis. Jakarta: EGC. Pokja Tim SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnostik Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. 2013: Jaya, A.S. dan Putri, Y.M (2013). Operasi medis
keperawatan. Juggiacarta: Noha Medica. Wilkinson, J.M, Ahern, N.R. (2016). Diagnosis keperawatan. Jakarta: EGC. EGC.
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