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BAB II 

KONSEP DASAR 

 

A. Konsep Dasar 

1. Pengertian  

Dengue Hemoragic Fever merupakan penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan 

dapat menyerang semua orang terutama anak– anak dan dapat menyebabkan 

kematian (Departemen Kesehatan RI, 2000). Sedangkan menurut Smeltzer 

2001,  mendefinisikan bahwa Dengue Hemoragic Fever adalah penyakit yang 

disebabkan oleh vektor virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti.  

Demam Berdarah Dengue (dengue haemorhagie fever) ialah penyakit 

yang terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot 

dan sendi, yang biasanya memburuk setelah dua hari pertama. Demam 

berdarah dengue disebabkan oleh beberapa virus dengue yang dibawa 

arthropoda. Demam berdarah dengue ini dapat menimbulkan manifestasi 

perdarahan dan cenderung terjadi syok yang dapat menimbulkan kematian 

(Hendarwanto, 2000). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dengue 

Hemoragic Fever adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui nyamuk 

Aedes Aegypti yang ditandai dengan demam tinggi, nyeri otot dan sendi, syok 

serta dapat menimbulkan kematian. 
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2. Etiologi 

Pada umumnya masyarakat kita mengetahui penyebab dari Dengue 

Hemoragic Fever adalah melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Virus dengue 

mempunyai 4 serotive, yaitu: 1, 2, 3 dan 4 yang ditularkan melalui nyamuk 

Aedes Aegypti. Nyamuk ini biasanya hidup di kawasan tropis dan 

berkembangbiak pada sumber air yang tergenang (Smeltzer, 2001). Virus 

dengue berbentuk batang, bersifat termoragil, sensitif terhadap inaktivitas oleh 

diatiter dan natrium diaksikolat, stabil pada suhu 70ºC. Keempat serotive 

tersebut telah di temukan pula di Indonesia dengan serotive ke 3 sebagai 

serotive yang paling banyak (Hendarwanto, 2000). 

3. Tanda dan gejala 

Merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari, ditandai dengan 

dua atau lebih manifestasi klinis sebagai berikut: 

1. Nyeri kepala 

2. Nyeri retro-orbital. 

3. Mialgia / artralgia. 

4. Ruam kulit. 

5. Manifestasi perdarahan (petekie atau uji 

bendung-rumple leed positif). 

6. Leukopenia. 

dan pemeriksaan serologi dengue positif, atauditemukan pasien DD/DBD 

yang sudahdikonfirmasi pada lokasi dan waktu yang sama. (Suhendro, 

et.al., 2006). 
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4.  Anatomi dan fisiologi 

Struktur nyamuk terdiri atas ; kepala, toraks yang setiap segmenya 

dilengkapi dengan sepasang kaki yang beruas-ruas dan abdomen. Daerah 

kepala terdiri atas mata, antena berbentuk poliform yang terdiri atas 15 

segmen. Antena nyamuk betina disebut pilose dengan bulu-bulu yang 

lebih sedikit sedangkan yang jantan memiliki banyak bulu disebut 

plumose. Seperti halnya dengan serangga lain nyamuk memiliki sepasang 

mata majemuk oseli (mata tunggal). Di bagian dorsal toraks terdapat 

bentuk bercak yang keras berupa dua garis sejajar pada bagian tengah dan 

dua garis lengkung di bagian tepi.  

Vena sayap meliputi seluruh bagian sayap sampai ke ujung 

berukuran 2,5 – 3,0 mm. Di bagian abdomen nyamuk betina berukuran 

kecil terdapat dua caudal cerci yang berukuran kecil, sedangkan pada 

nyamuk jantan terdapat organ seksual yang disebut hypopygium.Nyamuk 

ini bersifat antropofilik ( senang sekali pada manusia), biasanya nyamuk 

betina menggit di dalam rumah, kadang-kadang di luar rumah di tempat 

yang agak gelap. Pada malam hari nyamuk beristirahat dalam rumah pada 

benda-benda yang digantung seperti pakaian, kelambu, pada dinding dan 

tempat yang dekat dengan tempat peridukannya. Nyamuk A.aegypti 

memilliki kebiasaan menggigit berulang-ulang (multiple biters) yakni 

menggit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat.  
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Nyamuk dewasa baik jantan maupun betina membutuhkan glukosa 

sebagai bahan makanan yang dapat diperoleh dari cairan tumbuhan, 

sedangkan nyamuk betina membutuhkan protein-protein dari darah untuk 

pematangan sel telur setelah perkawinan. yamuk betina dewasa mulai 

menghisap darah setelah berumur 3 hari, setelah itu sanggup bertelur 

sebanyak 100 butir. Nyamuk betina mampu bertahan hidup 2 minggu lebih 

di alam, sedangkan nyamuk jantan setelah proses kawin dalam waktu ± 1 

minggu akan mati.( Suhendro,2007 ) 

  

Gambar 2.1. 

Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 

 

5. Patofisiologi 

Hal pertama yang terjadi setelah virus masuk ke dalam tubuh 

penderita adalah viremia yang mengakibatkan penderita mengalami 

demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal – pegal seluruh tubuh, ruam 

atau bintik-bintik merah pada kulit (petekie), hyperemia tenggorokan dan 

hal lain yang mungkin terjadi seperti pembesaran kelenjar getah bening, 
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pembesaran hati (Hepatomegali) dan pembesaran limpa (Splenomegali) 

(Smeltzer, 2001). 

Peningkatan permeabilitas dinding kapiler mengakibatkan 

terjadinya perembesan plasma ke ruang ekstra seluler akibatnya terjadi 

pengurangan volume plasma, penurunan tekanan darah. Plasma merembes 

sejak permulaan demam dan mencapai puncaknya saat terjadi renjatan 

(syok). Hemokonsentrasi (peningkatn hematokrit lebih dari 20%) 

menunjukkan atau menggambarkan adanya kebocoran sehingga nilai 

hematokrit menjadi penting untuk patokan pemberian cairan intravena. 

Setelah pemberian cairan intravena, peningkatan jumlah trombosit 

menunjukkan kebocoran plasma teratasi sehingga pemberian cairan 

intravena dikurangi kecepatan dan jumlahnya untuk mencegah terjadinya 

udem paru, sebaliknya jika tidak mendapatkan cairan yang cukup 

penderita akan mengalami renjatan (Price & Wilson, 2006).  

Berdasarkan WHO, Demam Berdarah Dengue dibagi menjadi 

empat derajat sebagai berikut : 

a. Derajat I 

Adanya demam tanpa perdarahan spontan, manifestasi perdarahan 

hanya berupa torniket tes yang positif. 

b. Derajat II 

Seperti derajat I disertai perdarahan spontan di kulit dan perdarahan 

lain. 
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c. Derajat III 

Ditemukan kegagalan sirkulasi darah dengan adanya nadi cepat dan 

lemah, tekanan nadi menurun (kurang dari 20 mmHg) atau hipotensi 

disertai kulit yang dingin dan lembab, gelisah (tanda – tanda awal 

renjatan). 

d. Derajat IV 

Renjatan berat dengan nadi tak teraba dan tekanan darah yang tidak 

dapat diukur. (Ngastiyah, 2005). 

   

 

 

Gambar 2.2 

Sirklus perjalanan penyakit 
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7. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis yang muncul bervariasi berdasarkan derajat DHF 

dengan masa inkubasi antara 13 – 15 hari. Penderita biasanya mengalami 

demam akut sering disertai tubuh menggigil. Gejala klinis lain yang timbul 

dan sangat menonjol adalah terjadinya perdarahan, perdarahan yang terjadi 

dapat berupa perdarahan pada kulit, perdarahan lain seperti melena. Selain 

demam dan perdarahan yang merupakan ciri khas DHF gambaran klinis 

lain yang tidak khas dan biasa dijumpai pada penderita DHF menurut 

Suriadi & Yuliani (2006) adalah sebagai berikut : 

a. Keluhan pada pernafasan seperti batuk, pilek dan sakit waktu 

menelan. 

b. Keluhan pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, tidak nafsu 

makan, diare dan konstipasi. 

c. Keluhan sistem tubuh yang lain diantaranya sakit kepala, nyeri pada 

otot dan sendi, nyeri ulu hati, pegal – pegal di seluruh tubuh. 

d. Tanda-tanda renjatan (sianosis, capilarry refill lebih dari 2 detik, nadi 

cepat dan lemah). 

Demam dengue pada bayi dan anak berupa demam ringan disertai 

timbulnya ruam makulopapular. Pada anak besar dan dewasa dikenal 

sindrom trias dengue berupa demam tinggi mendadak, nyeri pada anggota 

badan (kepala, bola mata, punggung, dan sendi), dan timbul ruam 

makulopapular (Smeltzer, 2001). 
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8. Komplikasi 

Menurut Smeltzer ( 2001), komplikasi yang dapat terjadi pada 

penyakit DHF antara lain : 

a. Perdarahan 

Perdarahan mudah terjadi pada tempat fungsi vena, petekia dan 

purpura. Selain itu juga dapat dijumpai epstaksis dan perdarahan 

gusi,hematomesis dan melena. 

b. Hepatomegali 

Bila terjadi peningkatan dari hepatomegali dan hati teraba 

kenyal,harus diperhatikan kemungkinan akan terjadinya renjatan pada 

penderita. 

c. Renjatan ( syok ) 

Syok biasanya dimulai dengan tanda – tanda kegagalan sirkulasi 

yaitu kulit lembab,dingin pada ujung hidung,jari tangan dan jari kaki 

serta cyanosis di sekitar mulut. Bila syok terjadi pada masa demam 

maka biasanya menunjukkan prognosis yang buruk.  

 

9. Penularan 

 Virus dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang masuk 

ke dalam tubuh melalui gigitannya. Virus dengue ini berkembang biak 

dalam darah antara 5-8 hari. Saat tulah virus menyerang penderita 

dengan ganasnya sehingga penderita akan mengeluh demam, sakit 
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kepala, mual, nyeri, pegal seluruh tubuh, dan hiperemia ditenggorokan 

(Simamora, 1996, hal 174). 

10. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Sudoyo (2007) untuk menegakkan diagnosa Dengue 

Hemoragic Fever perlu dilakukan berbagai pemeriksaan laboratorium 

antara lain sebagai berikut : 

a. Trombosit : umumnya terjadi trombositopenia pada hari 3-8. 

b. Leukosit : Mulai hari ketiga dapat ditemui limfositosis relatif (>45% 

dari total leukosit) disertai adanya limfosit plasma biru (LPB) >15% 

dari jumlah total leukosit. 

c. Hematokrit : terjadi peningkatan hematokrit ≥ 20% hematokrit awal. 

d. Hemoglobin meningkat > 20 %. 

e. Protein/ albumin : dapat terjadi hipoproteinemia akibat kebocoran 

plasma, dan biasanya ditemukan adanya hiponatremia, 

hipokloremia. 

f. SGOT/SGPT : dapat meningkat. 

g. Imunoserologi :IgM dan IgG terhadap dengue. 

1). IgM : terdeteksi mulai hari ke- 3-5, meningkat sampai minggu ke- 3, 

dan menghilang setelah 60-90 hari. 

2). IgG : Pada infeksi primer, IgG mulai terdeteksi pada hari ke- 14, 

pada infeksi skunder, IgG mulai terdeteksi pada hari ke-2. 
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11. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan penderita dengan Dengue Hemoragic Fever 

menurut ( Ngastiyah 2005) adalah sebagai berikut : 

a. Tirah baring atau istirahat baring. 

b. Diet makan lunak. 

c. Minum banyak (2 – 2,5 liter/24 jam) dapat berupa : susu, teh manis, 

sirup dan beri penderita sedikit oralit. 

d. Pemberian cairan intravena (biasanya ringer laktat, NaCl) merupakan 

cairan yang paling sering digunakan. 

e. Monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam (suhu, nadi, tensi, pernafasan) jika 

kondisi pasien memburuk, observasi ketat tiap jam. 

f. Periksa Hb, Ht dan trombosit setiap hari. 

g. Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan asetaminopen. 

h. Monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut. 

i. Pemberian antibiotik bila terdapat tanda-tanda infeksi sekunder. 

j. Monitor tanda-tanda renjatan. 

k. Bila timbul kejang dapat diberikan Diazepam. 

Pada kasus dengan renjatan pasien dirawat di perawatan intensif 

dan segera dipasang infus sebagai pengganti cairan yang hilang dan bila 

tidak tampak perbaikan diberikan plasma atau plasma ekspander atau 

dekstran sebanyak 20 – 30 ml/kg BB. Pemberian cairan intravena baik 

plasma maupun elektrolit dipertahankan 12 – 48 jam setelah renjatan 

teratasi. Apabila renjatan telah teratasi nadi sudah teraba jelas, amplitudo 
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nadi cukup besar, tekanan sistolik 20 mmHg, kecepatan plasma biasanya 

dikurangi menjadi 10 ml/kg BB/jam (Hendarwanto, 2000). 

Transfusi darah diberikan pada pasien dengan perdarahan 

gastrointestinal yang hebat. Indikasi pemberian transfusi pada penderita 

DHF yaitu jika ada perdarahan yang jelas secara klinis dan abdomen yang 

makin tegang dengan penurunan Hb yang mencolok. Pada DBD tanpa 

renjatan hanya diberi banyak minum yaitu 1½-2 liter dalam 24 jam. Cara 

pemberian sedikit demi sedikit dengan melibatkan orang tua. Infus 

diberikan pada pasien DHF tanpa renjatan apabila : 

a. Pasien terus menerus muntah, tidak dapat diberikan minum sehingga 

mengancam terjadinya dehidrasi. 

b. Hematokrit yang cenderung mengikat (Hendarwanto, 2000). 

 

B. Asuhan Keperawatan 

1.   Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian merupakan dasar utama dan hal penting dilakukan oleh 

perawat. Hasil pengkajian yang dilakukan perawat berguna untuk 

menentukan masalah keperawatan yang muncul pada pasien. Konsep 

keperawatan anak  pada klien DHF menurut ( Ngastiyah,2005) yaitu : 

a. Pengkajian fokus 

1) Identitas pasien  

2) Keluhan utama  

3) Riwayat penyakit sekarang  
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4) Riwayat penyakit dahulu  

Riwayat tumbuh kembang, penyakit yang pernah diderita, 

apakah pernah dirawat sebelumnya. 

5) Riwayat penyakit keluarga  

Apakah ada anggota keluarga yang pernah mengalami kejang 

demam, apakah ada riwayat penyakit keturunan, kardiovaskuler, 

metabolik, dan sebagainya. 

6) Riwayat psikososial  

Bagaimana riwayat imunisasi, bagaimana pengetahuan keluarga 

    mengenai demam serta penanganannya. 

b. Data subyektif 

Merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan keluhan pasien 

atau keluarga pada pasien DHF, data subyektif yang sering ditemukan 

antara lain : 

1)  Panas atau demam 

2)  Sakit kepala 

3)  Anoreksia, mual, haus, sakit saat menelan. 

4) Lemah 

5)  Nyeri ulu hati, otot dan sendi 

6)  Konstipasi 
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c. Data obyektif  

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan 

perawat pada keadaan pasien. Data obyektif yang sering ditemukan 

pada penderita DHF antara lain : 

1) Suhu tubuh tinggi, menggigil, wajah tampak kemerahan 

2) Mukosa mulut kering, perdarahan gusi, lidah kotor 

3) Tampak bintik merah pada kulit (petekia), uji torniquet (+), 

epistaksis, ekimosis, hematoma, hematemesis, melena 

4) Hiperemia pada tenggorokan 

5) Nyeri tekan pada epigastrik 

6) Pada palpasi teraba adanya pembesaran hati dan limpa 

7) Pada renjatan (derajat IV) nadi cepat dan lemah, hipotensi, 

ekstremitas dingin, gelisah, sianosis perifer, nafas dangkal. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Beberapa diagnosa keperawatan yang ditemukan pada pasien DHF 

menurut Suriadi & Yuliani (2006) yaitu : 

a. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue (viremia). 

b. Resiko pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, 

muntah dan tidak nafsu makan. 

c. Kurang pengetahuan keluarga tentang penyakit, prognosis, efek 

prosedur, dan perawatan anggota keluarga yang sakit berhubungan 

dengan minimnya sumber informasi dan mengingat informasi 
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d. Potensial terjadi syok hipovolemik dengan perdarahan hebat. 

e. Resiko tinggi kekurangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

peningkatan permeabelitas kapiler, pindahnya cairan intravaskuler ke 

ekstravaskuler. 

f. Resiko perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

perdarahan. 

 

3. Rencana Keperawatan  

Rencana keperawatan pada pasien anak dengan penyakit DHF menurut 

Suriadi & Yuliani (2006), yaitu : 

a. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue (viremia). 

Tujuan : Suhu tubuh anak normal 

Kriteria : 

a) Suhu tubuh antara 36 – 37°C 

b) Akral tidak teraba hangat  

Intervensi dan rasional : 

a) Kaji suhu tubuh pasien 

Rasional : mengetahui peningkatan suhu tubuh, memudahkan 

intervensi 

b) Beri kompres air hangat/ tindakan tepid water sponge 

Rasional : mengurangi panas dengan pemindahan panas secara 

konduksi.  
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c) Berikan/anjurkan anak untuk banyak minum 1000- 1500cc/hari 

(sesuai toleransi) 

Rasional : Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat 

evaporasi 

d) Anjurkan anak untuk menggunakan pakaian yang tipis dan 

mudah menyerap keringat 

Rasional : Memberikan rasa nyaman dan pakaian yang tipis 

mudah menyerap keringat dan tidak merangsang peningkatan 

suhu tubuh. 

e) Observasi intake dan output, tanda vital (suhu, nadi, tekanan 

darah) tiap 3 jam sekali atau sesuai indikasi 

Rasional : Mendeteksi dini kekurangan cairan serta mengetahui 

keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tanda vital 

merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. 

f) Kolaborasi : pemberian cairan intravena dan pemberian obat 

antipiretik sesuai program. 

Rasional : Pemberian cairan sangat penting bagi pasien anak 

dengan suhu tubuh yang tinggi. Obat antipiretik untuk 

menurunkan panas tubuh pasien. 

b Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, muntah dan tidak 

nafsu makan. 

1) Tujuan : Kebutuhan nutrisi tubuh anak terpenuhi. 
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2) Kriteria : 

a) Tidak ada tanda-tanda malnutrisi pada anak 

b) Menunjukkan berat badan yang seimbang. 

3) Intervensi : 

a) Kaji riwayat nutrisi, termasuk makanan yang disukai anak 

Rasional :Mengidentifikasi makanan kesukaan, memungkinkan 

masukan makanan adekuat. 

b) Observasi dan catat masukan makanan pasien anak 

Rasional : Mengawasi masukan kalori/kualitas kekurangan 

konsumsi makanan pada anak 

c) Timbang BB anak secara teratur tiap hari. 

Rasional : Mengawasi penurunan BB / mengawasi efektifitas 

intervensi. 

d) Berikan anak makanan sedikit namun sering dan atau makan 

diantara waktu makan 

Rasional : Makanan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan 

meningkatkan masukan juga mencegah distensi gaster 

e) Hindari pemberian makanan kepada anak yang merangsang 

dan berbau menyengat. 

Rasional : Menghindari terjadinya mual dan muntah pada anak. 

c) Kurang pengetahuan keluarga tentang penyakit, prognosis, dan 

perawatan anggota keluarga yang sakit berhubungan dengan minimnya 

sumber informasi dan mengingat informasi 
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1) Tujuan : orang tua menjelaskan pemahaman tentang kondisi, dan 

proses pengobata 

2) Kriteria : 

a) Memulai perubahan gaya hidup yang diperlukan dan ikut serta 

dalam perawatan pada anak 

3) Intervensi dan rasional : 

a) Kaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga tentang 

penyakitnya. 

Rasional : mengetahui seberapa jauh pengalaman dan 

pengetahuan klien dan keluarga tentang penyakitnya 

b) Berikan penjelasan pada klien dan keluarga tentang 

penyakitnya dan kondisinya sekarang 

Rasional : dengan mengetahui penyakit dan kondisinya 

sekarang, klien dan keluarganya akan merasa tenang dan 

mengurangi rasa cemas 

c) Anjurkan klien dan keluarga untuk memperhatikan diet 

makanannya 

Rasional : diet dan pola makan yang tepat membantu proses 

penyembuhan 

d) Anjurkan keluarga untuk memperhatikan perawatan diri dan 

lingkungan bagi anggota keluarga yang sakit. 
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Rasional : perawatan diri (mandi, toileting, 

berpakaian/berdandan) dan kebersihan lingkungan penting 

untuk menciptakan perasaan nyaman/rileks klien sakit. 

b. Resiko tinggi kekurangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan 

peningkatan permeabelitas kapiler, pindahnya cairan intravaskuler ke 

ekstravaskuler. 

1) Tujuan : kebutuhan cairan tubuh anak terpenuhi 

2) Kriteria : 

a) Wajah anak segar 

b) Turgor kulit baik 

c) Produksi urine normal (600-1500 ml/24 jam). 

3) Intervensi dan rasional : 

a) Kaji keadaan umum pasien anak (lemah, pucat, takikardi) serta 

tanda-tanda vital 

Rasional : Menetapkan data dasar pasien anak untuk 

mengetahui penyimpangan dari keadaan normalnya 

b) Observasi tanda-tanda syok  

Rasional : Agar dapat segera dilakukan tindakan untuk 

menangani syok 

c) Anjurkan dan berikan minum anak 1000-1500 ml /hari (sesuai 

toleransi) 

Rasional : Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh peroral. 

d) Kolaborasi : Pemberian cairan intravena 
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Rasional : Dapat meningkatkan jumlah cairan tubuh, untuk 

mencegah terjadinya syok hipovolemik. 

c. Resiko perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

perdarahan. 

1) Tujuan : Tidak terjadi perubahan perfusi jaringan perifer 

2) Kriteria : 

a) TD 100/60 mmHg, N: 80-100x/menit reguler, pulsasi kuat, 

capilarry refill tidak lebih dari 2 detik, trombosit meningkat. 

3) Intervensi : 

a) Monitor tanda-tanda vital dan penurunan trombosit pada anak 

yang disertai tanda klinis. 

Rasional : tanda-tanda vital yang buruk merupakan tanda 

perubahan perfusi, dan enurunan trombosit merupakan tanda 

adanya kebocoran pembuluh darah yang pada tahap tertentu 

dapat menimbulkan tanda-tanda klinis seperti epistaksis, ptekie. 

b) Mengkaji dan mencatat sirkulasi pada ekstremitas (suhu, 

kelembaban, dan warna). 

Rasional : Tanda-tanda perubahan perfusi jaringan perifer 

diawali dari ekstremitas. 

c) Anjurkan pasien anak untuk banyak istirahat (bedrest) 

Rasional : Aktifitas pasien yang tidak terkontrol dapat 

menyebabkan terjadinya perdarahan. 
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d) Kolaborasi, monitor trombosit setiap hari 

Rasional : Dengan memantau trombosit setiap hari, dapat 

diketahui tingkat kebocoran pembuluh darah dan kemungkinan 

perdarahan yang dialami pasien. 

Diagnosa keperawatan : Potensial terjadi syok hipovolemik dengan 

perdarahan hebat.  

Tujuan : tidak terjadi syock hipovolemik dan TTV dalam batas normal 

Rencana tindakan : 

1) Monitor keadaan umum pasien 

Rasional : untuk memantau kondisi pasien selama masa perawatan  

2) Observasi tanda-tanda vital tiap 2-3 jam 

Rasional : tanda-tanda vital dalam batas normal menandakan 

keadaan umum pasien baik  

3) Monitor tanda-tanda perdarahan 

Rasional : perdarahan yang cepat diketahui dapat segera diatasi, 

sehingga pasien tidak sampai ke tahap syok 

hipovolemik  

4) Pasang infus, beri terapi cairan intravena 

Rasional : pemberian cairan intravena sangat diperlukan untuk 

mengatasi kehilangan cairan 
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