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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Infark Miokard Akut (IMA) di definisikan sebagai nekrosismiokardium yang 

disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri 

koroner. IMA merupakan  penyakit yang berbahaya dan mengancam nyawa yang bisa 

menyerang siapa saja dimana saja dan kapan saja. Penderita IMA diseluruh dunia 

cukup tinggi disertai angka kematiannya yang tinggi dan hal ini menjadi 

kekhawatiran bersama sehingga perawat sebagai tenaga kesehatan selayaknya 

memberikan asuhan keperawatan yang kompeten dan komprehensif. 

1. Pengkajian 

Pada kasus Tn. D dengan Infark Miokard Akut (IMA) penulis melakukan 

pengkajian pada tanggal 27 febuari 2019, penulis melakukan pengkajian dengan 

teknik wawancara dan diperoleh data subyektif dan Obyektif. Selain itu hasil 

pemeriksaan penunjang EKG yang menunjukan sebagai pendukung untuk 

menegakan diagnosa kepetawatan Infark Miokard Akut (IMA). 

2. Diagnosa Keperawatan 

Setelah melakukan pengkajian dapat ditarik masalah keperawatan yang ditemukan 

pada pasien dengan infark miokard akut yakni Nyeri berhubungan dengan 

ischemic dan infarct jaringan jantung, Intoleransi aktivitas berhubungan dengan 
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ketidak seimbangan antara suplay oksigen dengan kebutuhan oksigen, Defisit 

perawatan diri berhubungan dengan lemah lesu ditandai dengan adl dibantu 

sebagian.  

3. Perencanaan  

Dalam perencanaan asuhan keperawatan pada Tn. D penulis menggunakan teknik 

SMART sehingga dalam kriteria evaluasi bersipat khusus dan konkret dan 

hasilnya dapat dilihat dengan seksama. Penulis merencanakan suatu tindakan yang 

sesuai dengan kondisi, kemampuan dan sarana prasarana disesuaikan dengan 

diagnosa yang sudah dirumuskan sebelumnya yang difokuskan terhadap 

penanganan nyeri, peningkatan pola aktifitas, dan kebersihan diri klien. 

4. Implementasi  

Dalam tahap implementasi keperawatan penulis tidak lupa memperhatikan kode 

etik keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penulis melakukan 

tindakan keperawatan dari tanggal 27 febuari 2019 sampai dengan 01 maret 2019. 

Dalam tindakannya penulis berkolaborasi dengan perawat ruangan dan melibatkan 

keluarga klien. 

5. Evaluasi  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berturut-turut masalah 

keperawatan Tn.D tidak semua teratasi, hanya defisit keperawatan diri dan 

intoleransi aktifitas masih teratasi yang teratasi sementara masalah nyeri sebagian 

karna tidak sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan penulis 
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B . Rekomendasi   

Dari kesimpulan diatas penulis demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan 

kesadaran bagi perawat penulis merekomendasikan  

1. Untuk klien dan keluarga 

Penelis mengharapkan klien dan keluarga lebih sabar sedikit lagi dirumah sakit 

karena demi mendapatkan asuhan keperawatan yang optimal dibutuhkan waktu 

yang sudah ditentukan. Lain kali tidak dianjurkan untuk meminta pulang lebih 

awal dari waktu yang ditentukan. 

2. Untuk Rumah Sakit 

Sarana dan prasarana yang tersedia dirumah sakit sudah sangat lengkap dan 

memadai dan hal ini mendukung dalam pemberian asuhan keperawatan. Tetapi 

penyediaan air hangat di ruangan Aisyah dalam lantai 1 belum tersedia di setiap 

kamar namun meski begitu pihak RS memberikan alternatif untuk pembelian air 

hangat di samping ruangan yang mungkin hal ini untuk kedepannya penyediaan air 

hangat bisa tersedia secara gratis.  

 


