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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak orang membicarakan tentang penyakit gout. Penyakit ini

populer di kalangan luas, namun sayang pemahaman tentang penyakit ini

sangat terbatas. Banyak orang salah pengertian dalam mengartikan

penyakit gout secara benar (Lingga, 2012). gout adalah penyakit metabolik

yang di sebabkan kelebihan kadar senyawa urat dalam tubuh; baik karena

produksi berlebih, eliminasi yang kuranng, atau peningkatan asupan purin

(Ester, et al, 2010).

Angka prevalensi gout di pengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar

asam urat. Semakin tinggi kadar asam urat, semakin besar resiko

terjadinya gout. Berikut penyebaran atritis gout berdasarkan kadar asam

urat penderitanya. Menurut Pantai Indah Kapuk Hospital (2012) pada

suatu studi di dapatkan insidensi gout 0,1% pada kadar <7 mg/dL, 0,5%

pada kadar 7-8,9 mg/dL, 4,9% pada kadar asam urat darah >9 mg/dL.

Ras tertentu memiliki kecenderungan mengalami gout lebih tinggi

di bandingkan dengan rata-rata yang di alami oleh populasi luas. Bangsa

kulit hitam memiliki resiko hiperurisemia 2x lebih besar di bandingkan

Bangsa kulit putih (Lingga, 2012).

Gout  Jarang terjadi pada pria sebelum remaja, sedangkan pada

perempuan jarang sebelum menopouse (Fakultas Kedokteran UI, 2006).
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Menurut Artikel Ilmu Kesehatan (2012) juga menyebutkan jika pada

umumnya yang terserang gout adalah pria, seddangkan perempuan

presentasinya kecil dan muncul setelah menopouse. Prevalensi yang tinggi

di temukan pada penduduk maori di mana di temukan 27,1% penduduk

laki-laki mengalami gout dan 26,6% penduduk perempuan mengalami

gout (Putra, Rama, 2010)

Di Indonesia prevalensi hiperurisemia kira-kira 2,6-47,2% (variasi

pada berbagai populasi). Sedangkan gout juga bervariasi antara 1-15,3%

(Hidayat, 2009). Penelitian tentang hiperurisemia dan gout pada penduduk

pedesaan di jawa tengah masing-masing adalah 24,3% dan 1,7% (Putra,

2010). Dari data yang di ambil oleh puskesmas gatak sendiri jumlah

penderita gout yang tercatat pada tahun 2013 adalah sejumlah 18 penderita

baru dan 45 penderita lama.

Dari sekian banyak faktor penyebab gout, pola diet memiliki andil

besar sebagai penyebab kenaikan asam urat. Ada beberapa makanan dan

minuman yang berpotensi memicu peningkatan adam urat pada penderita

gout. Untuk lepas dari penyakit ini perlu di lakukan diet secara terpadu

guna mencabut akar persoalan yang mengakibatkan tubuh gagal menjaga

keseimbangan asam urat. Diet yang baik harus mampu memecahkan

semua persoalan yang menyebabkan gout secara tuntas. Karena itu, di

perlukan pola diet yang khusus yang bersifat menyeluruh guna mengatasi

berbagai hal yang berpotensi memicu terjadinya gout.
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B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut penulis mengambil inisiatif

untuk menyusun laporan komperhensif ini dengan mengambil judul,”

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.S DENGAN MASALAH

UTAMA GOUT ( ASAM URAT )  KHUSUSNYA PADA Tn.S DI

WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK ”.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Laporan ini di buat guna mengetahui :

a) Proses pengkajian pada pasien yang menderita gout.

b) Proses penentuan diagnosa pada pasien yang menderita gout.

c) Proses perencanaan asuhan keperawatan pada pasien yang

mennderita gout.

d) Proses pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien yang

menderita gout.

e) Proses evaluasi pada pasien yang menderita gout.

2. Tujuan Khusus

Laporan ini di susun untuk mengetahui proses asuhan keperawatan

keluarga pada keluarga Tn. S dengan masalah utama gout (asam urat)

pada Tn. S di wilayah kerja Puskesmas Gatak.
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D. MANFAAT

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta sikap dalam memberikan

perawatan klien yang menderita gout untuk mempercepat proses

penyembuhan dan mencegah komplikasi lebih lanjut

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai Informasi lebih lanjut dalam memberikan asuhan keperawatan

keluarga pada klien dengan masalah kesehatan gout.

3. Bagi Keluarga

Sebagai sarana meningkatkan wawasan keluarga tentang gout dan

perawatan apabila ada anggota keluarga yang menderita gout.

4. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan yang musti di tindak lanjuti karna masih ada warga

yang menderita gout dan kurang paham tentang apa itu gout dan

bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang menderita gout.


