


 Angka kesakitan & kematian akibat penyakit
kardiovaskuler  terus meningkat. Menurut

WHO, setiap 2 detik terjadi kematian akibat

penyakit kardiovaskuler, serangan jantung

setiap 5 detik & stroke tiap 6 detik (Eveson-

Rose Lewis, 2005)



 Penyakit jantung & pembuluh darah (CVDs) penyebab nomor 1
kematian global / tahun dibandingkan penyebab lainnya.

 Diperkirakan 17,5 juta orang meninggal karena CVDs pada 2012,
mewakili 31% dari seluruh kematian global. Dari kematian ini,
diperkirakan 7,4 juta adalah karena penyakit jantung koroner dan
6,7 juta adalah karena stroke.

 Lebih dari tiga perempat dari kematian CVD berlangsung di
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

 Kematian karena penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit 
jantung koroner dan stroke diperkirakan akan terus meningkat 
mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030

(WHO, Januari 2015)



Adanya Plak aterosklerosis (atherosclerotic 

plaque)

Menyebabkan penyempitan / penyumbatan

pembuluh darah koroner

Berkurangnya suplai darah dan oksigen (02) ke
otot jantung  iskemia miokard



Atherosclerosis Berasal dari bahasa Yunani

Athero : Lem

Sclerosis : Keras 

Adalah proses penimbunan bahah-bahan lemak, 
kolesterol, sisa buangan sel, kalsium dan substansi 
lain yang membentuk bangunan pada dinding 
dalam pembuluh darah arteri yang 
menyebabkan aliran daran menyempit dan 
terganggu.

 Bangunan tersebut disebut Plaque (plak)



• Penyakit Jantung Koroner

– Angina pektoris, infark miokard

• Penyakit Serebrovaskular

– TIA, stroke

• Penyakit Pembuluh Darah Perifer

– Klaudikasio intermiten, gangren



Penyakit Jantung Koroner (PJK)

 Penyempitan pada  1 pembuluh darah koroner 

oleh timbunan kerak lemak (plak) akibat proses 

aterosklerosis, shg aliran darah ke jantung 

berkurang

 Untuk timbulnya PJK, umumnya didahului oleh 

suatu faktor risiko

 Umumnya timbul pada usia produktif (>40 tahun), 

laki-laki lebih sering dari pada wanita



Gaya Hidup (Lifestyle)

– Diet tinggi lemak jenuh, Kolesterol dan Kalori

– Merokok

– Minum alkohol berlebihan

– Kurang aktivitas/Olah raga

Karakteristik Biokimia  Dapat diubah

 Tekanan darah tinggi (Hipertensi)

 Kadar LDL-Kolesterol yang tinggi

 Kadar HDL-kolesterol yang rendah

 Kadar Trigliserida yang tinggi

 Gula darah yang tinggi (Kencing manis)

 Kegemukan (Obesitas)

Karakteristik Personal  Tak dapat diubah

 Umur

 Jenis kelamin

 Riwayat keluarga penyakit jantung koroner atau penyakit aterosklerotik 
lainnya



Arteri Koroner Kiri



Dinding Arteri Koroner Normal

Tunika advensisia

Tunika media

Tunika intima

Endotelium

Jaringan penghubung subendotel

Sel otot polos

Membran elastik interna

Serabut elastis/kolagen

Membran elastik eksterna



Dekade Pertama Dekade Ketiga Dekade Keempat

Penumpukan Lemak
Sel otot polos

&
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Adapted from Pepine CJ. Am J Cardiol.1998;82(supll 10 A):23S-27S

Perjalanan Proses Aterosklerosis





“Atherosclerosis without Thrombosis is 

in general a BENIGN disease”

( Falk E, Prediman K.S, Fuster V )

Aterosklerosis tanpa trombosis pada umumnya 
suatu penyakit yang jinak (tak berbahaya)



Platelet 

deposisition

Platelet 

aggregatiaon
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Pembentukkan Trombus:
Penyebab Sindroma Koroner Akut

Ruptur Kapsula Fibrosa Erosi Superfisial



Aktivasi trombosit

Thrombus

Injury

Agregasi trombosit

Pengeluaran Trombin

Aktivitas Trombin

Mekanisme Pembentukan Trombus



Pertambahan Umur

Iskemia tersembunyi Angina Pektoris stabil Infark Miokard akut

Perjalanan Proses Aterosklerosis
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Ischemic
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Critical leg 
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*ACS, acute coronary syndrome
†TIA, transient ischemic attack

Adapted from: Drouet L. Cerebrovasc Dis 2002; 13(suppl 1): 1–6, and 

Aronow WS, Ahn C. Am J Cardiol 194; 74: 64–5.



 Iskemia tersembunyi (silent ischemia)

 Angina Pektoris stabil

 Angina Pektoris tak stabil

 Infark Miokard akut

› Non ST elevasi (non Q wave infarction)

› ST elevasi (Q wave infarction)

Sindroma 
Koroner Akut



 Angina berasal dari kata yunani “Anchein” = tercekik

 Patofisiologi : terjadi ketidak seimbangan antara 

suplai aliran darah dengan kebutuhan otot jantung

Angina

Plak 
aterosklerosis

1. Denyut jantung

2. Tekanan darah

Suplai
darah

Kebutuhan
otot jantung



 Nyeri dada yang timbul pada saat istirahat 

selama kurang dari 20 menit

 Ada peningkatan dalam frekwensi sakitnya 

atau ada gejala perburukan

 Disertai perubahan EKG : Gelombang T 

terbalik ≥ 0,2 mV dan atau depresi segmen ST 

> 0,05 mV.



 Riwayat nyeri dada yang khas lebih dari 20 

menit

 Tidak disertai perubahan EKG berupa elevasi 

segmen ST

 Tidak hilang dengan nitrat

 Ditandai peningkatan enzim jantung (CKMB)



 Riwayat nyeri dada yang khas lebih dari 20 

menit

 Disertai perubahan EKG berupa segmen ST 

Elevasi

 Tidak hilang dengan nitrat

 Ditandai peningkatan enzim jantung.





 Berdasarkan keluhan nyeri dan 

klinis pasien

 Perubahan gambaran EKG

 Ada tidaknya perubahan enzim 

biomarker 



 Nyeri/rasa tidak nyaman di 
dada, di substernal, dada kiri 
atau epigastrium, menjalar ke 
leher, bahu kiri, dan tangan kiri, 
serta punggung 

 Seperti tertekan, diremas-remas, 
terbakar atau ditusuk 

 Dapat disertai keringat dingin, 
mual, muntah, lemas, pusing 
melayang, serta pingsan 

 Timbul tiba-tiba dengan 
intensitas tinggi, berat ringan 
bervariasi

Pedoman Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kardiovaskular Indonesia 2004





Onset : Kapan mulai timbul pertama kali

Provocative atau palliative
Apa saja yang bisa menyebabkan nyeri dada terjadi?, 

Apa saja yang bisa membuat nyeri dada mereda? (istirahat, postur, nitrat, 
oksigen atau analgesia), 

Apa saja yang membuat nyeri dada yang dirasakan semakin memburuk? 
(aktivitas, bernafas, bergerak atau batuk

Quality atau quantity
Nyeri dada yang dirasakan seperti apa? (seperti ditekan, diremas, tertindih 

beban, tajam, tumpul, seperti rasa terbakar), 
Apakah sampai saat ini nyeri dada masih dirasakan? jika iya, apakah rasanya 

lebih berat atau lebih ringan dari biasanya?, 
Sampai seberapa besar nyeri dada yang dirasakan mengganggu aktivitas 

sehari-hari pasien?.



Severity
Seberapa parah nyeri dada yang dirasakan?, gunakan skala 0 -10 dengan 
skala 10 sebagai angka tertinggi untuk menunjukkan nyeri yang paling 
parah maka skala berapa yang dipilih untuk nyeri yang dirasakan oleh 

pasien?, 
Apakah rasa nyeri dada tersebut semakin berkurang, bertambah atau 

menetap?

Timing
Apakah nyeri dada ada sebelumnya?Apakah nyeri dada yang dirasakan 
mendadak atau bertahap?, Seberapa sering nyeri dada terjadi?, Berapa 

lama nyeri dada yang dirasakan?.

Region atau radiation
Di daerah mana nyeri dada itu terjadi?, 

Apakah nyeri dada yang dirasakan dijumpai di tempat yang lain?, 
Sampai seberapa jauh penjalaran nyeri yang dirasakan? (lengan, 

punggung, tenggorokan, rahang, gigi atau abdomen).



 Nyeri pleuritik (nyeri tajam yang berhubungan 

dengan respirasi atau batuk)

 Nyeri abdomen tengah atau bawah

 Nyeri dada yang dapat ditunjuk dengan satu jari, 

terutama di daerah apeks ventrikel kiri.

 Nyeri dada akibatkan  gerakan tubuh atau 

palpasi

 Nyeri dada dengan durasi beberapa detik

 Nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas bawah

pedoman tatalaksana sindrom koroner akut, PERKI, 
2015



 Adanya gel Q / Q Pathologis

 Segmen ST

 Gel T meninggi / menurun



Evolusi EKG

A. Normal ECG

B. ‘Tall T’ or 

Peaked T 

waves

C. ‘Injury’, ST 

elevation

D. Inverted T 

waves

E. Q-abnormal



 Iskemia Miokard : adanya depresi segmen 

ST/Gel T terbalik

 Infark Miokard : adanya gel Q pathologis, 

dimana pada fase akut : gel Q pathologis 

disertai elevasi segmen ST / hanya elevasi 

segmen ST saja.



 CKMB : merupakan enzim yang spesifik utk 

petanda kerusakan oto jantung, meningkat 6-10 

jam setelah nyeri dada dan kembali normal 

dalam 48-72 jam

 Troponin T :muncul dalam serum bersamaan dg 

CKMB tp tetap meningkat selama 12-14 hari dan 

bahkan pada beberapa penderita sampai 3 

minggu



Diagnosis: serum biomarker

ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable

Angina/NonST-Elevation Myocardial Infarction



SAKIT DADAMasuk RS

Diagnosis
Kerja

ECG

Bio-
chemistry

Stratifikasi
risiko

Pengobatan

Pencegahan 
sekunder

Curiga Sindrom Koroner Akut

Elevasi  ST
menetap

Tanpa Elevasi
ST menetap

Normal atau
Tdk dpt ditentukan

Troponin
CK/CKMB

Troponin
ECG

Troponin
2 X negative

Risiko tinggi   Risiko rendah

Manajemen pada Sindrom Koroner Akut

Esc/EHJ 2002

Mungkin bukan SKA



Diagnosis: Pemeriksaan Fisik



Reperfusion 
Approach

• Aspirin

• Heparin 
(UFH/LMWH)

• Clopidogrel

• Reperfusion 
method : 
A.Fibrinolytic
B.Primary PCI 
(+GPIIb/IIIa
inhibitor)

All patients

•General :
• Pain control 

(morphine)

• Oxygen

•Anti ischemic :
• β blocker

• Nitrates

• +/- Ca blocker

•Additional :
• ACE inhibitor

• Statins

Antithrombotic 
Approach

• Aspirin

• Heparin 
(UFH/LMWH)

• Clopidogrel

• For high risk 
patients :
• GP IIb/IIIa

inhibitor

• Cardiac cath

STEMI UAP/NSTEMI

Pathophysiologic of Heart Disease: Acute Coronary 

Syndromes, Lilly, 4th ed, 2007

Manajemen SKA



Definisi

Primary Percutaneus Coronary Intervention adalah

adalah tindakan intervensi koroner perkutan dlm 12 jam 

pertama setelah onset nyeri dada khas infark pd acute STEMI, 

atau >12 jam 

pertama onset dengan nyeri dada khas infark yang disertai

syok kardiogenik, nyeri dada dan aritmia lethal, baik dengan

maupun tanpa stent

Terapi Fibrinolitik
adalah penggunaan agen fibrinolitik untuk melisiskan

trombus pada pasien dengan acute STEMI dalam 12 jam 
pertama setelah onset nyeri

atau

>12 jam dengan keluhan nyeri dada yang masih terus
berlangsung (ongoing chest pain)



 Primary PCI merupakan terapi pilihan jika dikerjakan oleh

tim yang berpengalaman, sesegera mungkin setelah

kontak medis pertama kali

 Primary PCI lebih dipilih dibandingkan fibrinolitik bagi

pasien yang datang lebih dari 3 jam, namun <12 jam 

setelah onset nyeri dada khas infark

 Primary PCI dilakukan pada pasien dengan presentasi

klinis STEMI dengan onset < 12 jam 

 Primary PCI dilakukan pada pasien dengan presentasi

klinis STEMI dengan onset > 12 namun kurang dari 24 jam

(bila terdapat bukti iskemia persisten secara klinis yang ditunjukka

dengan ongoing chest pain, syok kardiogenik atau aritmia lethal)

40

Indikasi Primary PCI



Gambaran Angiografi





Indikasi Fibrinolitik

Fibrinolitik diberikan pada pasien dengan dengan

presentasi klinis STEMI dengan onset < 12 jam           

tanpa adanya kontraindikasi absolut maupun relatif,    

apabila PCI tidak dapat dilakukan dalam 2 jam 

setelah kontak medis pertama



 Penanganan Nyeri

 Membatasi ukuran infark miokardium

 Pemberian oksigen

 Pembatasan aktivitas fisik



 Penanganan nyeri dapat berupa terapi 

farmakologi :

1. Morfin Sulfat

2. Nitrat

3. Beta Bloker

 Non Farmakologi :

1. Distraksi

2. Relaksasi



Dengan upaya meningkatkan suplai darah dan 
oksigen ke miokardium dan utk memelihara, 
mempetrahankan/ memulihkan sirkulasi, yaitu 
dg pemberian :

 Antikoagulan

 Trombolitik

 Antilipidemik

 Vasodilator perifer



 Dimulai saat terjadi onset nyeri

 Diharapkan segera meningkatkan saturasi 

oksigen

 Efektifitas pemberian diobeservasi kecepatan 

dan irama pernafasan dan pasien dapat 

bernafas dengan mudah



 Akan mempercepat pembebasan rasa sakit



 Pengkajian

 Pemeriksaan Fisik

 Pemeriksaan diagnostik

 Diagnosa keperawatan

 Rencana Intervensi

 Evaluasi 



 Pengkajian terutama sistem kardiovaskular 

secara sistematis mencakup riwayat yg 

berhubungan dengan gambaran gejala 

berupa nyeri dada, sulit bernafas, palpitasi, 

pingsan, dan keringat dingin

 Dilakukan dg anamnesa yg meliputi keluhan 

utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat 

penyakit dahulu, dan kondisi psikologis pasien



 Biasanya pasien meminta pertolongan / 

penangana ke rumah sakit

 Nyeri dada, perasaan sulit bernafas, pingsan.



RPS mendukung keluhan utama yaitu nyeri dada 
secara PQRST :

 Provoking Incident : aktifitas yg menyebabkan 
terjadinya nyeri

 Quality of Pain : seperti apa nyeri 
dirasakan/digambarkan klien; sifat keluhan nyeri 
seperti tertekan

 Region, Radiation : lokasi nyeri dan penyebarannya

 Severity (scale) of Pain : skala nyeri dg rentang 0 - 10

 Time : sifat mula timbulnya nyeri/onset, lama durasi 
nyeri.



 Riwayat penyakit yang mendukung seperti 

Hipertensi, DM, Hiperlipidemia

 Obat2an masa lalu yang dikonsumsi yang 

relevan

 Adanya efek samping obat dimasa lalu

 Alergi obat



 Riwayat penyakit yg di alami keluarga dan 

jika ada anggota keluarga yang meninggal, 

penyebab kematian ditanyakan



 Situasi tempat kerja dan lingkungannya

 Kebiasaan sosial : pola hidup seperti pola 

makan, minum alkohol, merokok

 Data biografi : umur, jenis kelamin, tempat 

tinggal, suku, agama dll



 Neri dada yang hebat dan sesak nafas 

memberikan dampak psikologis negatif

 Kecemasan ringan - berat



 Pemeriksaan keadaan umum

 B1 - B6 ( breating,bleeding, brain, blader, 

bowel, bone)



 Keadaan umum : biasanya didapatkan 

kesadaran baik/composmentis dan akan 

berubah sesuai tingkat gangguan yang 

melibatkan perfusi sistem saraf pusat

 B1 ( Breating) : terlihat sesak, frekwensi nafas, 

keluhan nafas seperti tercekik

 B2 (Bleeding) : dg tehnik IAPP



 B 2 (Bleeding) dg cara IPPA

Inspeksi : inspeksi adanya jaringan parut

Palpasi : denyut nadi perifer melemah

Auskultasi : tekanan darah biasanya menurun 

akibat penurunan volume sekuncup, bunyi 

tambahan.

Perkusi : adanya pergeseran jantung



 B 3 (Brain) : kesadaran, tidak didapatkan 

sianosis perifer, perilaku obyektif seperti wajah 

meringis, merintih, meregang, menggeliat

 B 4 (Bladder) : volume keluaran urin bd 

asupan cairan.

 B 5 (Bowel) : pola makan klien sebelumnya 

ada peningkatan garam dan lemak; palpasi 

abdomen adanya nyeri tekan pada empat 

kwadran

 B 6 (Bone) : aktifitas di dapat gejala 

:kelemahan, kelelahan, tidak dapat tidur, 

sedangkan tandanya : takikardi, dispne, 

kurang perawatan diri.





Nyeri berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri 
ditandai dengan :

 nyeri dada dengan / tanpa penyebaran, wajah meringis, gelisah, delirium, 
perubahan nadi, tekanan darah.

Tujuan :Nyeri berkurang setelah dilakukan tindakan perawatan selama di RS

Kriteria  Hasil:

 Nyeri dada berkurang misalnya dari skala 3 ke 2, atau dari 2 ke 1

 ekpresi wajah  rileks / tenang, tak tegang 

 tidak gelisah  

 nadi 60-100 x / menit, 

 TD 120/ 80 mmHg

 Intervensi :

 Observasi karakteristik, lokasi, waktu, dan perjalanan  rasa nyeri dada  
tersebut.

 Anjurkan pada klien  menghentikan aktifitas selama ada serangan dan 
istirahat.

 Bantu klien  melakukan tehnik relaksasi, mis nafas dalam, perilaku distraksi, 
visualisasi, atau bimbingan imajinasi.

 Pertahankan Olsigenasi  dengan bikanul contohnya ( 2-4 L/ menit )

 Monitor tanda-tanda vital ( Nadi & tekanan darah ) tiap dua jam.

 Kolaborasi  dengan tim kesehatan  dalam pemberian analgetik.



Resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan 
factor-faktor listrik, penurunan karakteristik miokard

Tujuan : 

 Curah jantung membaik / stabil setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama di RS

Kriteria Hasil :

 Tidak ada edema, Tidak ada disritmia,Haluaran urin normal, TTV 
dalam batas normal

Intervensi :

 Pertahankan tirah baring selama fase akut

 Kaji dan laporkan adanya tanda – tanda penurunan COP, TD

 Monitor haluaran urin

 Kaji dan pantau TTV tiap jam

 Kaji dan pantau EKG tiap hari

 Berikan oksigen sesuai kebutuhan

 Auskultasi pernafasan dan jantung tiap jam sesuai indikasi

 Pertahankan cairan parenteral dan obat-obatan sesuai advis

 Berikan makanan sesuai diitnya

 Hindari valsava manuver, mengejan ( gunakan laxan )



Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan , iskemik, kerusakan otot 
jantung, penyempitan / penyumbatan pembuluh darah arteri koronaria 
ditandai dengan : Daerah perifer dingin, EKG elevasi segmen ST & Q 
patologis pada lead tertentu, RR lebih dari 24 x/ menit, Kapiler refill Lebih dari 
3 detik, Nyeri dada, Gambaran foto torak terdpat pembesaran jantung & 
kongestif paru ( tidak selalu ), HR lebih dari 100 x/menit, TD > 120/80AGD 
dengan : pa O2 < 80 mmHg, pa Co2 > 45 mmHg dan Saturasi < 80 mmHg, 
Nadi lebih dari 100 x/ menit, Terjadi peningkatan enzim jantung yaitu CK, AST, 
LDL/HDL

Tujuan : Gangguan perfusi  jaringan berkurang / tidak meluas selama dilakukan 
tindakan perawatan di RS.

Kriteria Hasil: Daerah perifer hangat, tak sianosis, gambaran EKG tak menunjukan 
perluasan infark, RR 16-24 x/ menit, tak terdapat clubbing finger, kapiler refill 
3-5 detik, nadi 60-100x / menit, TD 120/80 mmHg

Intervensi

 Monitor Frekuensi dan irama jantung

 Observasi perubahan  status mental

 Observasi warna  dan suhu kulit / membran mukosa

 Ukur haluaran urin dan catat berat jenisnya

 Kolaborasi : Berikan cairan IV l sesuai indikasi
 Pantau Pemeriksaan diagnostik / dan laboratorium mis EKG, elektrolit , GDA( 

Pa O2, Pa CO2 dan saturasi O2 ). Dan  Pemberian oksigen



Resiko kelebihan volume cairan ekstravaskuler berhubungan 
dengan penurunan perfusi ginjal, peningkatan natrium / retensi 
air , peningkatan tekanan hidrostatik, penurunan protein 
plasma.

 Tujuan : Keseimbangan volume cairan dapat dipertahankan  
selama dilakukan tindakan keperawatan selama di RS

 Kriteria Hasil : tekanan darah dalam batas normal, tak ada 
distensi  vena perifer/ vena dan edema  dependen, paru 
bersih, berat badan  ideal ( BB idealTB –100 ± 10 %)

Intervensi :

 Ukur masukan / haluaran, catat penurunan , pengeluaran, sifat 
konsentrasi, hitung keseimbangan cairan

 Observasi adanya oedema dependen

 Timbang BB tiap hari

 Pertahankan masukan  total caiaran 2000 ml/24 jam dalam 
toleransi kardiovaskuler

 Kolaborasi : pemberian diet rendah natrium, berikan  diuetik.



Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan aliran 
darah ke alveoli atau kegagalan utama paru, perubahan 
membran  alveolar- kapiler ( atelektasis , kolaps jalan nafas/ 
alveolar  edema paru/efusi, sekresi berlebihan / perdarahan 
aktif ) ditandai dengan : Dispnea berat, Gelisah, Sianosis, 
perubahan GDA, hipoksemia

Tujuan : Oksigenasi dengan GDA dalam rentang normal (pa O2 < 
80 mmHg, pa Co2 > 45 mmHg dan Saturasi < 80 mmHg ) setelah 
dilakukan tindakan keperawtan selama di RS.

Kriteria hasil : Tidak sesak nafas, tidak gelisah, GDA dalam batas 
Normal ( pa O2 < 80 mmHg, pa Co2 > 45 mmHg dan Saturasi < 
80 mmHg )

Intervensi :
 Catat frekuensi & kedalaman pernafasan, penggunaan otot 

Bantu pernafasan
 Auskultasi paru untuk  mengetahui penurunan / tidak adanya  

bunyi nafas  dan adanya bunyi tambahan misal krakles, ronki 
dll.

 Lakukan tindakan untuk memperbaiki / mempertahankan jalan 
nafas misalnya , batuk,  penghisapan lendir dll.

 Tinggikan kepala / tempat tidur sesuai kebutuhan / toleransi 
pasien

 Kaji toleransi aktifitas misalnya  keluhan kelemahan/ kelelahan 
selama kerja atau tanda vital berubah.



Intoleransi aktifitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 
antara suplai oksigen miocard dan  kebutuhan, adanya 
iskemik/ nekrotik jaringan miocard ditandai dengan gangguan 
frekuensi jantung, tekanan darah dalam aktifitas, terjadinya 
disritmia, kelemahan umum

Tujuan : Terjadi peningkatan toleransi  pada klien setelah 
dilaksanakan  tindakan keperawatan selama di RS

Kriteria  Hasil : klien berpartisipasi dalam aktifitas sesuai kemampuan 
klien, frekuensi jantung  60-100 x/ menit, TD 120-80 mmHg 

Intervensi :
 Catat frekuensi  jantung, irama,  dan perubahan TD selama dan 

sesudah aktifitas
 Tingkatkan istirahat ( di tempat tidur )
 Batasi aktifitas pada dasar nyeri  dan berikan aktifitas sensori 

yang tidak berat.
 Jelaskan pola peningkatan  bertahap dari tingkat aktifitas, 

contoh bengun dari  kursi bila tidak ada  nyeri, ambulasi dan 
istirahat selam 1 jam  setelah mkan.

 Kaji ulang tanda  gangguan yang menunjukan tidak toleran  
terhadap aktifitas atau memerlukan  pelaporan pada dokter.



Cemas berhubungan dengan ancaman aktual terhadap integritas 
biologis

Tujuan : cemas hilang / berkurang setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama di RS 

Kriteria Hasil : Klien tampak rileks, Klien dapat beristirahat, TTV dalam 
batas normal

Intervensi :

 Kaji tanda dan respon verbal serta non verbal terhadap 
ansietas

 Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman

 Ajarkan tehnik relaksasi

 Minimalkan rangsang yang membuat stress

 Diskusikan dan orientasikan klien dengan lingkungan dan 
peralatan

 Berikan sentuhan pada klien dan ajak kllien berbincang-
bincang dengan suasana tenang

 Berikan support mental

 Kolaborasi pemberian sedatif sesuai indikasi



Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang  informasi 
tentang fungsi jantung / implikasi  penyakit jantung  dan status 
kesehatan  yang akan datang , kebutuhan  perubahan pola 
hidup ditandai dengan pernyataan masalah, kesalahan 
konsep, pertanyaan, terjadinya kompliksi  yang dapat dicegah

Tujuan : Pengetahuan klien tentang  kondisi  penyakitnya  menguat 
setelah diberi  pendidikan kesehatan selama di RS

Kriteria Hasil : Menyatakan pemahaman tentang penyakit jantung , 
rencana pengobatan,  tujuan pengobatan & efek samping  / 
reaksi merugikan , Menyebutkan gangguan yang memerlukan 
perhatian cepat.

Intervensi :

 Berikan informasi dalam bentuk belajar yang berfariasi, contoh 
buku, program audio/ visual, Tanya jawab dll.

 Beri penjelasan factor resiko, diet ( Rendah lemak dan rendah 
garam ) dan aktifitas yang berlebihan,

 Peringatan untuk menghindari paktifitas manuver valsava

 Latih pasien sehubungan dengan aktifitas yang bertahap 
contoh : jalan, kerja,  rekreasi  aktifitas seksual.




