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GAMBARAN BLOK

Blok elektif merupakan kumpulan bahan kajian yang terdii woundcore dan
diobettc educotor. Kedalaman bahan kajian disesuaikan dengan visi, misi program
studi dan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa sebagai ners generalis
dengan menekankan kemampuan klinik dan integrasi nilai-nilai keislaman.

Bahan kajian di dalam blok elektif (wo undcdre) meliputi gangguan integritas
jaringan yang dikhususkan pada berbagai luka baik akut maupun kronik.
Mahasiswa belajar perawatan luka lebih dalam, seperti perawatan luka dekubitus,
luka vena, luka arteri, luka neuropathi, luka diabetes dan luka kanker. Kompetensi
akhir yang diharapkan dapat dicapai dalam blok ini adalah mahasiswa mampu
menyusun asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan integritas
jaringan baik kondisi akut maupun kronik dalam upaya preventif, promotif,
kurati{, dan rehabilitatif. Pencapaian kompetensi dapat dicapai dengan kegiatan
pembelajaran meliputi kuliah, diskusi tutorial, dan praktikum.
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AREA KOMPETENSI
BLOK ELEKTIF WOUND CARE

Kompetensi Lainnya:
1. Mampu menerapkan teknologi informasi dalam menunjang profesionalisme

(11)

TU

Setelah mengiku

1. Mahasisu a n

2. Mahasisr,.a n
manajemen I

3. Ma has iss a r

penyembuira

4. Mahasisn a n

5. Mahasisn a n

luka

7.

Mahasis,., . -
secara u:---
Mahasis... = -
akut dar -.:
Mahasis.'. " -
edukasi c:-,
Mahasis ., : -
dengar...;-
memper-'-:: .

Mahasis,.,. -
luka ak,: :.-
lainnya r

9.

10.

1. Mampu melaku ka n urrha@
komunitas fU1)

melakukan komunikasi efektif
4.
5.

Mampu metaksanakan pendidk-n kEefrilii!$

etik leqal dalam

8. Mampu bersikap caring dan empati (40 --9. Mampu menjalin kerjasama dan jejaring kerja (U10)

L. Mampu menginternalisasikan nilailslam ai p"l"yu*n k"p"r"*"un tpf-l

, YgIp, mengintegrasikan terapi komprement",autnrJllIiIi-I"pII 
tur.,=

(P4)

2 - P rcg' qm Studi llrrlu Keperdwqtan F KIK I IMy



Luka adalah terganggunya integritas normal dari kulit dan jaringan di

bawahnya. Trauma dapat terjadi secara tiba-tiba atau disengaja' luka dapat

terbuka atau tertutup, bersih atau terkontaminasi' superfisial atau dalam (Kozie(

1992 hal 43 Taylan, 1990). Seseorang yang menderita luka akan merasakan

ketidaksempurnaan yang pada akhirnya mempunyai kecenderungan untuk

mengalami gangguan fisik dan emosional (Hayland dkk' 1-994)'

Luka diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Luka akut

Luka akut adalah luka baru yang terjadi mendadak dan penyembuhan

luka sesuai dengan waktu yang diperkirakan (Moreau' 2003)' Luka akut dapat

dikategorikan sebagai luka karena pembedahan seperti insisi' eksisidan skin

graf; tuta akut bukan pembedahan seperti luka bakar atau trauma seperti

abrasi dan laserasi. Proses penyembuhannya sekitar satu bulan'

2. Luka kronik

Terdapat 3 fase Pet
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Luka yang mengalami kegagalan atau

penyembuhan, yang biasanya disebabkan

penderita (eksogen atau endogen)

Macam-macam luka kronik antara lain:

A. Penyembuhan luka

Penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks denqan

melibatkan banyak sel. Manajemen luka yang baik akan membantu proses

penyembuhan luka berjalan sesuai dengan fase penyembuhan luka Adapun

prinsip dari manajemen luka adalah:

1. Mengontrot atau menghilangkan faktor-faktor penyebab (Tekanan'

goresan, gesekan, kerusakan sirkulasi dan neouropathy)

2. Memberikan support sistemik untuk mengurangi kofaktor yang ada dan

berPotensial

3. Menjaga keadaan fisiologis lokal di area sekitar luka

keterlambatan dalam Proses

oleh masalah multifaktor dari

- Sclerodermo
- EpidermoLysis Bulloso (EB)

- Pyodermo Gongrenosum (PG)

- Phembigus buLgoris

- Arteriol uLcer

- Venous ulcer
- Neuropathic ulcer

Pressure
- Troumatic wound
- Surgica[ Wound
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PERAWATAN I-UKA

Teknik perawatan luka meliputi cLeonsing, debridement dan dressing

Cleonsing

Cleonsing atau pencucian luka pada perawatan luka merupaka hal
yang penting dalam perawatan luka. Teknik pencucian luka yang baik akan
mempengaruhi proses penyembuhan luka karena dapat mencegah proses

infeksi dan mengurangi bau. Bahan yang digunakan untuk pencucian Iuka
yang paling baik adalah larutan normal saiin, sesuai dengan hasil penelitian
dari Konya, dkk (2005) bahwa terdapat peningkatan waktu penyembuhan

luka pada luka dikubitus yang dibersihkan dengan normal salin dan tidak.
Selain itu teknik membersihkan luka yang baik juga akan mempengaruhi
proses penyembuhan luka. Tekanan yang sesuai saat melakukan irigasi (10 -
70 psi) akan mencegah ru saknya ja ringan granulasi dan mengurangi bakteri
dan sel debris (Rodeheaver GT, 2001).

Debridement

Debrldement merupakan tindakan mengangkat jaringan nekrotik,
eksudat dan sisa sisa metabolik luka untuk perbaikan atau memfasilitasi
proses penyembuhan luka.

Terdapat berbagai macam teknik debridement, yaitu
a. Mekanik debridement

b. Sharp debridement

c. AutolyticDebridement
d. Enzymaticdebridement

Dressing

Dressing merupakan tahap penutupan luka yang mempunyai tujuan
untuk membantu proses penyembuhan luka dengan sempurna, mengurangi
bau, mengurangi nyeri, mencegah infeksi, menampung eksudat serta untuk
alasan kosmetik. Prinsip dressing adalah untuk mempertahankan fisiologi
kelembaban (moist) pada local lingkungan luka yang akan memicu perbaikan
jaringan, menggunakan produk yang aman dan disesuaikan dengan kondisi
luka. Sehingga sebelum melakukan dressing perawat harus mengetahui
karakter;stik luka untuk menentukanjenis dressing yang tepat. penjelasan

tentang dressing telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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LUKA VENA

Luka vena termasukleg ulceryailu luka yang disebabkan karena inkompetensi

(rusaknya) sistem katup vena di kaki. Luka bisa berupa luka kronik ataupun luka

kambuhan dari luka sebelumnya. Penyebab utama luka vena berkaitan dengan

usia ataupun mobilitas seseorang.

Penyebab (resiko) luka tekan

1. Disfungsi katup vena (deep vein, perforators vein, superficio( vein)

2. Obstruksi vena (complete or portia[ blocked;1

3. Kurang aktivitas (gagal fungsi katup)

4. Pembedahan sebelumnya (fraktur, farises)

5. Riwayat DVf @eep vein thrombos[s)

6. Kongenital

7. Peningkatan tekanan abdominal (obese, pregnont)

Tanda-tanda luka vena

1. Dilatasi panjang pada vena 5aphenous

2. Edema

3. Hemosiderin & deposit melanin (warna kecoklatan), lipodermatosclerosis

4. Atrophic blanche (white scors)

5. Nyeri

a. Menetap, jika tidak merubah posisi

b. Berkurangjika posisi kaki ditinggikan

6. Cepat bergranulasi pada dasar luka (awalnya nekrotik)

7. Tepi luka irregular - dangkal terletak di atas medial atau lateral (daerah

gaiter) malleoloi atau pada daerah tibialis anterior - rendah 1/3 dari betis

8. Exudate sedang samPai banYak

9. Sekeliling luka terdapat dermatitis, hyperemia, maserasi, hyper pigmentation,

& penebalan

10. Kaki hangat dengan palPasi

11. Sulit bila ada infeksi bakteri (biofilm)
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