
 

 

Lampiran 1  

Jadwal Kegiatan Penelitian 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumonia Dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif  

Di Ruang Oleg Rsud Mangusada Badung  

Tahun 2019 

 

No Kegiatan 

Waktu 

Jan 2019 Feb 2019 Maret 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi pendahuluan                         

2 Penyusunan proposal                         

3 Seminar proposal                         

4 Revisi proposal                         

5 Pengurusan izin penelitian                         

6 Pengumpulan data                         

7 Analisis data                         

8 Penyusunan  laporan                         

9 Sidang hasil penelitian                         

10 Revisi laporan                         

11 Pengumpulan KTI                         
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Lampiran 2  

Anggaran Penelitian 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumonia Dengan Bersihan 

Jalan Nafas Tidak Efektif Di Ruang Oleg  

RSUD Mangusada Badung  

Tahun 2019 

Alokasi dana yang diperlukan dalam penelitian ini direalisasikan sebagai berikut : 

No Keterangan Biaya 

1 Tahap Persiapan  

 a. Atk (alat tulis kantor)  

- Map 8 lembar (Rp2500,-/1 map) 

- Materai 3 buah (Rp7000,-/1 lembar) 

- pulpen 1 buah  

- Tas dokumen 1 buah 

 

Rp. 20.000,00 

Rp. 21.000,00 

Rp. 3.000,00 

Rp. 13,000,00 

 b. Biaya cetak proposal  

- Print hitam putih 65 lembar rangkap 1 

(Rp300,-/1 lembar) 

- Print warna 4 lembar (Rp1500,-/1 

lembar) 

- Fotocopy 65 lembar rangkap 5 (Rp200,-

/1 lembar) 

 

Rp. 19.500,00 

 

Rp. 6.000, 00 

 

Rp. 65.000,00 

 c. Revisi proposal 

- Print hitam putih 65 lembar rangkap 1 

(Rp300,-/1 lembar) 

- Print warna 1 lembar (Rp1500,-/1 

lembar) 

 

Rp19.500,00 

 

Rp1.500,00 

2 Tahap Pelaksanaan  

 a. Pengurusan ijin penelitian Rp. 110.000,00 

 b. Biaya cetak lembar pengumpulan data  

- Print hitam putih12 lembar rangkap 2 

Rp. 7.200,00 

 c. Transportasi  Rp. 20.000,00 
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3 Tahap Akhir  

 a. Biaya cetak laporan 

- Print hitam putih 115 lembar rangkap 1 

(Rp300,-/1 lembar) 

- Print warna 4 lembar (Rp1500,-/1 

lembar) 

- Fotocopy 135 lembar rangkap 5 (Rp200,-

/1 lembar) 

 

Rp.34.500,00 

 

Rp.6.000,00 

 

Rp.135.000,00 

 b. Revisi laporan 

- Print hitam putih 115 lembar rangkap 1 

(Rp300,-/1 lembar) 

- Print warna 1 lembar (Rp1500,-/1 

lembar) 

 

Rp34.500,00 

 

Rp1.500,00 

 c. Penjilidan laporan rangkap 2 (Rp25.000,-/1) Rp. 50.000,00 

 d. Biaya tidak terduga Rp. 100.000,00 

Total biaya Rp. 667.200,00 
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Lampiran 3  

Format Pengumpulan Data Dokumentasi 

Judul Penelitian : Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumonia 

Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Oleg 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019 

Kode Responden :  

Tanggal Penelitian :  

 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan lembar observasi dengan teliti dan benar 

2. Jawablah pada kolom yang tersedia, dengan cara memberi tanda √ pada kolom 

yang sesuai dengan keadaan pasien. 

A. Pengkajian 

No  Pengkajian keperawatan 
Dikaji 

Ya Tidak 

1 Keluhan utama   

 a. Batuk   

 b. Batuk darah   

 c. Sesak napas   

 d. Produksi sputum berlebih   

 e. Demam   

 f. Keluhan sistemis lain : keringat di malam hari, 

anoreksia, penurunan berat badan, dan tidak enak 

badan (malaise). 
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2 Riwayat kesehatan saat ini   

3 Riwayat penyakit sebelumnya    

4 Riwayat keluarga    

5 Faktor pendukung    

6 Pemeriksaan fisik    

 a. Inspeksi    

 b. Palpasi    

 c. Perkusi   

 d. Auskultasi   

 

B. Diagnosa Keperawatan 

No  Diagnosa Keperawatan (PES) 
Dirumuskan 

Ya Tidak 

1 Problem 

 a. Bersihan jalan napas tidak efektif   

2 Etiology 

 a. Spasme jalan napas    

 b. Hipersekresi jalan napas    

 c. Disfungsi neuro muscular   

 d. Benda asing dalam jalan napas   

 e. Sekresi yang tertahan   

 f. Hiperplasia dinding jalan napas   

 g. Proses infeksi   
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 h. Respon alergi   

 i. Efek agen farmakologi   

 j. Merokok aktif   

 k. Merokok pasif   

 l. Terpajan polusi   

3 Sign and Symptom 

 a. Batuk tidak efektif   

 b. Tidak mampu batuk   

 c. Sputum berlebih   

 d. Mengi   

 e. Wheezing   

 f. ronkhi kering   

 g. Gelisah   

 h. Sianosis   

 i. Bunyi napas menurun   

 j. Frekuensi napas berubah   

 k. Pola napas berubah   

 l. Dyspnea   

 m. Sulit bicara   
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C. Intervensi Keperawatan 

No  Perencanaan Keperawatan 

Direncanakan 

Ya Tidak 

1 Latihan batuk Efektif   

 a. Identifikasi kemampuan batuk   

 b. Monitor adanya retensi sputum    

 c. Atur posisi semi fowler atau fowler   

 d. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien   

 e. Buang sekret pada tempat sputum   

 f. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif   

2 Manajemen jalan napas   

 a. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

  

 b. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)   

3 Pemantauan Respirasi   

 a. Monitor kemampuan batuk efektif   

 b. Monitor adanya produksi sputum   

 c. Monitor adanya sumbatan jalan napas   
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D. Implementasi Keperawatan 

No  Implementasi Keperawatan 

Diimplementasikan 

Ya Tidak 

1 Latihan batuk Efektif 

 a. Mengidentifikasi kemampuan batuk   

 b. Memonitor adanya retensi sputum    

 c. Mengatur posisi semi fowler atau fowler   

 d. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien   

 e. Membuang sekret pada tempat sputum   

 f. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif   

2 Manajemen jalan napas   

 a. Memonitor bunyi napas tambahan (mis. gurgling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

  

 b. Memonitor sputum (jumlah, warna, aroma)   

3 Pemantauan Respirasi   

 a. Memonitor kemampuan batuk efektif   

 b. Memonitor adanya produksi sputum   

 c. Memonitor adanya sumbatan jalan napas   
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E. Evaluasi Keperawatan 

No  Evaluasi Keperawatan 

Dievaluasi 

Ya Tidak 

1 Status Pernafasan: kepatenan jalan nafas 

 a. Frekuensi pernapasan (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

  

 b. Irama pernapasan (skala 5; tidak ada deviasi  dari 

kisaran normal) 

  

 c. Kemampuan untuk mengeluarkan sekret (skala 5; 

tidak ada deviasi  dari kisaran normal) 

  

 d. Suara napas tambahan (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

  

 e. Dispnea saat istirahat (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

  

 f. Dispnea dengan aktivitas ringan (skala 5; tidak ada 

deviasi  dari kisaran normal) 

  

 g. Batuk (skala 5; tidak ada deviasi  dari kisaran 

normal) 

  

 h. Akumulasi sputum (skala 5; tidak ada deviasi  dari 

kisaran normal) 
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Lampiran 4  

Hasil Pengumpulan Data Dokumentasi 

Judul Penelitian : Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumonia 

Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Oleg 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019 

Kode Responden :  

Tanggal Penelitian :  

 

Petunjuk pengisian : 

3. Bacalah setiap pertanyaan lembar observasi dengan teliti dan benar 

4. Jawablah pada kolom yang tersedia, dengan cara memberi tanda √ pada kolom 

yang sesuai dengan keadaan pasien. 

A. Pengkajian 

No  Pengkajian keperawatan 

Dikaji 

Pasien 

pertama 

Pasien  

kedua 

  Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 Keluhan utama     

 g. Batuk     

 h. Batuk darah     

 i. Sesak napas     

 j. Produksi sputum berlebih     

 k. Demam     
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 l. Keluhan sistemis lain : keringat di malam hari, 

anoreksia, penurunan berat badan, dan tidak enak 

badan (malaise). 

    

2 Riwayat kesehatan saat ini     

3 Riwayat penyakit sebelumnya      

4 Riwayat keluarga      

5 Faktor pendukung      

6 Pemeriksaan fisik      

 e. Inspeksi      

 f. Palpasi      

 g. Perkusi     

 h. Auskultasi     

 

B. Diagnosa Keperawatan 

No  Diagnosa Keperawatan (PES) 

Dirumuskan 

Pasien 

pertama 

Pasien kedua 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya  

 

Tidak  1 Problem 

 b. Bersihan jalan napas tidak efektif     

2 Etiology   

 m. Spasme jalan napas      

 n. Hipersekresi jalan napas      
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 o. Disfungsi neuro muscular     

 p. Benda asing dalam jalan napas     

 q. Sekresi yang tertahan     

 r. Hiperplasia dinding jalan napas     

 s. Proses infeksi     

 t. Respon alergi     

 u. Efek agen farmakologi     

 v. Merokok aktif     

 w. Merokok pasif     

 x. Terpajan polusi     

3 Sign and Symptom   

 n. Batuk tidak efektif     

 o. Tidak mampu batuk     

 p. Sputum berlebih     

 q. Mengi     

 r. Wheezing     

 s. ronkhi kering     

 t. Gelisah     

 u. Sianosis     

 v. Bunyi napas menurun     

 w. Frekuensi napas berubah     

 x. Pola napas berubah     

 y. Dyspnea     
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 z. Sulit bicara     

 

 

C. Intervensi Keperawatan 

No  Perencanaan Keperawatan 

Direncanakan 

Pasien 

pertama 

Pasien 

 kedua 

Ya Tidak Ya  Tidak  

1 Latihan batuk Efektif     

 g. Identifikasi kemampuan batuk     

 h. Monitor adanya retensi sputum      

 i. Atur posisi semi fowler atau fowler     

 j. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien     

 k. Buang sekret pada tempat sputum     

 l. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif     

2 Manajemen jalan napas     

 c. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

    

 d. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)     

3 Pemantauan Respirasi     

 d. Monitor kemampuan batuk efektif     

 e. Monitor adanya produksi sputum     

 f. Monitor adanya sumbatan jalan napas     
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D. Implementasi Keperawatan 

No  Implementasi Keperawatan 

Diimplementasikan 

Pasien 

pertama 

Pasien  

kedua 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya  

 

Tidak  1 Latihan batuk Efektif 

 g. Mengidentifikasi kemampuan batuk     

 h. Memonitor adanya retensi sputum      

 i. Mengatur posisi semi fowler atau fowler     

 j. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien     

 k. Membuang sekret pada tempat sputum     

 l. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif     

2 Manajemen jalan napas     

 c. Memonitor bunyi napas tambahan (mis. gurgling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

    

 d. Memonitor sputum (jumlah, warna, aroma)     

3 Pemantauan Respirasi     

 d. Memonitor kemampuan batuk efektif     

 e. Memonitor adanya produksi sputum     

 f. Memonitor adanya sumbatan jalan napas     
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E. Evaluasi Keperawatan 

No  Evaluasi Keperawatan 

Dievaluasi 

Pasien pertama Pasien kedua 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya  

 

Tidak  1 Status Pernafasan: kepatenan jalan nafas 

 i. Frekuensi pernapasan (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

    

 j. Irama pernapasan (skala 5; tidak ada deviasi  dari 

kisaran normal) 

    

 k. Kemampuan untuk mengeluarkan sekret (skala 5; 

tidak ada deviasi  dari kisaran normal) 

    

 l. Suara napas tambahan (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

    

 m. Dispnea saat istirahat (skala 5; tidak ada deviasi  

dari kisaran normal) 

    

 n. Dispnea dengan aktivitas ringan (skala 5; tidak ada 

deviasi  dari kisaran normal) 

    

 o. Batuk (skala 5; tidak ada deviasi  dari kisaran 

normal) 

    

 p. Akumulasi sputum (skala 5; tidak ada deviasi  dari 

kisaran normal) 
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Lampiran 5 

 Dokumentasi Implementasi Keperawatan di Ruang Oleg RSD Mangusada 

Badung 

1. Pasien pertama 

RSD BADUNG                                                             RM. 

LOGO CATATAN PERKEMBANGAN KEPERAWATAN 

DAN IMPLEMENTASI RAWAT INAP 

Nama: Tn. GM 

Tgl Lahir: 01-

07-1932 

No. RM : 

325323 

 

Ruangan:  Diagnosis : Lembar: 

TGL/JAM 

/ SHIF 

IMPLEMENTASI 

(Sesuai dengan perencanaan keperawatan) 

PARAF/ 

NAMA 

23-04-2019 

08.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□   Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

Laki-laki 

86 Tahun 

 

23-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
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□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

23-04-2019 

16.00 

Sore  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

24-04-2019 

08.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 
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□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

24-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

24-04-2019 

14.00 

Siang  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
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□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

25-04-2019 

10.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

25-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 
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□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

25-04-2019 

15.00 

Siang  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

25-04-2019 

20.00 

Malam  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 
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□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

2. Pasien kedua 

RSD BADUNG                                                             RM. 

LOGO CATATAN PERKEMBANGAN KEPERAWATAN DAN 

IMPLEMENTASI RAWAT INAP 

Nama     : 

Tgl Lahir: 

No. RM  : 

Ruangan:  Diagnosis : Lembar: 

TGL/JAM 

/ SHIF 

IMPLEMENTASI 

(Sesuai dengan perencanaan keperawatan) 

PARAF/ 

NAMA 

23-04-2019 

08.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

23-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 
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□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

23-04-2019 

16.00 

Sore  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

24-04-2019 

08.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
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□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

24-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

24-04-2019 

14.00 

Siang  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 
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□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

25-04-2019 

10.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

25-04-2019 

11.00 

Pagi  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 
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□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

25-04-2019 

15.00 

Siang  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 

□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 

 

25-04-2019 

20.00 

Malam  

□ Manajemen personal higiene 

□ Manajemen eliminasi :retensi urin, diare, konstipasi 

□ Manajemen mobilisasi : kelelahan, aktivitas 

□ Manajemen perawatan luka 
 

□ Manajemen kebutuhan cairan 

□ Manajemen kebersihan jalan napas 

□ Manajemenmanajemen keselamatan pasien 

□ Manajemen nyeri : akut, kronis 
 

□ Manajemen nutrisi 
 

□ Manajemen kebutuhan oksigen 

□ Manajemen pencegahan infeksi 

□ Manajemen psikologis: body image, cemas, takut, 

kehilangan & kematian 

□ Manajemen pengaturan suhu tubuh 

□ Manajemenpemberian edukasi 

□ Manajemen kardio pulmuno 
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□ Manajemen perfusi jaringan: cerebri, integritas kulit 

□ Manajemen istirahat dan tidur 
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