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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Hematothorax adalah adanya darah dalam rongga pleura. Sumber 

mungkin darah dinding dada, parenkim paru – paru, jantung atau pembuluh 

darah besar . kondisi diasanya merupakan konsekuensi dari trauma tumpul 

atau tajam. Ini juga mungkin merupakan komplikasi dari beberapa penyakit .( 

Puponegoro , 2001 )  

     Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) angka penderita 

hematothorax selama 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, dari 177 

juta penduduk dunia yang menderita Hematothorak, sekitar 76% diantaranya 

berada di negara berkembang, dan 62 % disebabkan karena trauma. Pada 

tahun 2006 penduduk Amerika Serikat yang menderita hematothorax 

sebanyak 7,8 juta orang. Di Asia, prevalensi penduduk Cina, angka penderita 

hematothorax sebanyak 1,5%, di hongkong 4,3% dan untuk Cina Singapura 

sebanyak 6,2%.  

     Pada tahun 2000 penderita hematothorax di Indonesia mencapai 1,6 

juta adapun prevalensi kejadian hematothorax ini tersebar diberbagai kota di 

Indonesia. Data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Soeradji 

Tirtonegoro Klaten, diperoleh  data prevalensi penderita hematothorax  pada 

Januari-November 2011 sebanyak 37 orang. Sedangkan penyebab dari 

Hematothorax tersebut untuk masing-masing pasien berbeda. Dalam hal ini 

terdapat beberapa pasien harus menjalani perawatan di Instalasi Rawat 

Intensive (IRI).  
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     Mengingat begitu banyak permasalahan yang muncul pada pasien 

hemathotorax, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Asuhan 

Keperawatan Pada Ny.K Dengan Hematothorax dextra di Ruang Instalasi 

Rawat Intensive (IRI). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

“Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien Ny. K dengan 

Hemathotorax dextra di ruang IRI RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten?” 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan umum : 

Memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan kepada klien Ny. K dengan hemathotorax dextra di Instalasi 

Rawat Intensive RSUP Dr. Soeradfjie Tirtonegoro Klaten. 

2. Tujuan Khusus : 

Diharapkan mahasiswa mampu Dalam memanagemen klien dengan 

hemathotorax dari klien masuk ruangan sampai klien keluar 

 

D. Manfaat 

1. Profesi Keperawatan  

Dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan hematothorax. 

2.  Instansi rumah sakit  

Manfaat penelitian ini bagi manajemen IRI, sebagai bahan pertimbangan 

dan referensi dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang terkini untuk 

perawatan pasien dengan hematothorax. 
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3. Institusi Pendidikan  

Penelitian ini sebagai wacana ilmiah dan bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya.  

4. Peneliti  

Manfaat penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta mendapatkan pengalaman yang nyata dan dapat mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dari akademik ke klinik.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


