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BAB  I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar  Belakang 

Stroke secara umum dikenal sebagai penyakit yang menyerang, 

melumpuhkan bahkan mampu membunuh manusia. Menurut survey yang 

dilakukan NSA (National Stroke Association) stroke menewaskan 50% 

orang-orang yang baru mengalami serangan stroke dan hanya 10% yang 

berhasil pulih total dan sisanya harus menjalani terapi dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan tingkat keparahannya. Di Indonesia sendiri penyakit 

ini adalah ketiga tertinggi setelah infeksi dan jantung koroner. 

(Mangoenprasodjo, 2006) 

Dibawah ini adalah data penyakit utuma yang menyebabkan kematian 

di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2011 menurut Depkes RI (2011) 

adalah strok tanpa perdarahan sebesar 5.9%, pnemoni 3.5%, demam tifoid 

3.5%, tuberkulusis Paru 3.3%, dan penyakit jantung 3.1%. 

Dari data diatas menunjukan bahwa penyakit stroke berada pada urutan 

pertama dengan pravalensi sebesar 5,9 % dari 9 penyakit utama yang ada di 

rumah sakit yang menjadi penyebab utama dari kematian. 

Berdasarkan banyaknya pasien yang terkena stroke non hemoragic 

maka penulis mengambil permasalahan asuhan keperawatan pada Ny. P 

dengan masalah Stroke Non Hemoragic di Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit Umum Daerah Salatiga. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan asuhan keperawatan pada Ny. P dengan stroke 

Non Hemoragic di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah 

Salatiga ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah penulis mengetahui 

asuhan keperawatan gawat darurat terhadap klien tentang Stroke Non 

Hemoragic sesuai dengan standar keperawatan secara profesional. 

2. Tujuan Khusus  

a. Melakukan  pengkajian gawat darurat pada Ny.P dengan gangguan 

sistem persyarafan stroke non hemoragic. 

b. Melakukan analisa data gawat darurat Ny.P dengan gangguan 

sistem persyarafan stroke non hemoragic. 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan gawat darurat pada Ny.P 

dengan gangguan sistem persyarafan stroke non hemoragic. 

d. Menyusun intervensi keperawatan gawat darurat pada Ny.P dengan 

gangguan sistem persyarafan stroke non hemoragic. 

e. Melakukan implementasi keperawatan gawat darurat pada Ny.P 

dengan gangguan sistem persyarafan stroke non hemoragic. 

f. Melakukan evaluasi keperawatan gawat darurat pada Ny.P dengan 

gangguan sistem persyarafan stroke non hemoragic. 
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D. Manfaat 

1. Bagi profesi  

     Agar karya tulis ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam melaksanakan Asuhan keperawatan pada pasien dengan Stroke 

Non Hemoragic, sehingga dapat dilakukan tindakan yang segera untuk 

mengatasi masalah yang terjadi pada pasien Stroke Non Hemoragic. 

2.  Manfaat bagi penulis. 

Memberikan pengalaman yang nyata tentang asuhan 

keperawatan pada penyakit  Stroke Non Hemoragic. 

3. Manfaat bagi institusi 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang 

datang. 


