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(Murtadlo Saiful Anas,2012,55 Halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Thalasemia adalah penyakit anemia hemolitik dimana terjadi 
kelainan pembentukan rantai hemoglobin.Hemoglobin adalah suatu protein dalam 
sel darah merah yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel-sel lainnya dalam 
tubuh. Thalasemia terjadi akibat adanya perubahan pada gen globin pada kromosom 
manusia. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan thalasemia 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 × 24 jam didapatkan hasil 
capillary refill kembali < 3detik, nafsu makan anak meningkat, resiko tinggi 
infeksi teratasi sebagian.  
Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, membran  
mukosa merah muda,  akral hangan, berat badan stabil, nafsu makan meningkat,  
tidak ada tanda-tanda infeksi, dan  tidak ada kenaikan suhu.  
Kata Kunci : Thalasemia, hemoglobin, anemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NURSING CARE THE CLIENT WITH DISTURBANCES  
IMMUNOLOGY AND HEMATOLOGY SYSTEM: THALASSEMIA IN 

THE EDELWISS PANDAN ARANG HOSPITAL BOYOLALI 
(Murtadlo Saiful Anas, 2012,55 pages) 

 

ABSTRACT 

 
Background: Thalassemia is a hemolytic anemia of disease where is abnormal 
hemoglobin chain formation. Hemoglobin is a protein in red blood cells that 
transports oxygen and nutrients to other cells in the body.Thalassemia are the 
result of change in globin gene on human chromosome. 
Objectives: To determine the nursing care in patients with thalassemia include 
assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 
Results: After nursing for 3 × 24-hour return results capillary refill <3second, a 
child's appetite increase, increased risk of infection is resolved partially. 
Conclusion: Cooperation between the health team and the patient or family is 
indispensable for the success of nursing care to patients, pink mucous membranes, 
akral hangan, stable weight, increased appetite, there are no signs of infection, and 
no increase in temperature. 
Key words: Thalassemia, hemoglobin, anemia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


