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ABSTRAK
Terapi intravena merupakan pemasangan alat invasif kedalam pembuluh
darah selama pasien menjalani masa perawatan dirumah sakit. Salah satu
komplikasi pemberian terapi intravena adalah plebitis. Plebitis dapat menurunkan
kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Angka kejadian plebitis di beberapa
ruangan RSU Haji Surabaya belum mencapai standar ketetapan Intravenous Nurse
Society sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan faktor
instrinsik, kimia dan mekanik pada pasien terpasang kateter intravena dengan
kejadian plebitis.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan
case control. Subyek kelompok kasus sebanyak 45 pasien yang terdiagnosa plebitis
pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2017 dan kelompok kontrok
sebanyak 45 pasien yang tidak terdiagnosa plebitis pada bulan Januari sampai
dengan April tahun 2017. Pengambilan sampel baik kelompok kasus dan kelompok
kontrol menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara melihat lembar konfirmasi plebitis dan rekam medis pasien pada bulan
Januari sampai dengan April tahun 2017. Uji statistik menggunakan analisis chi
square.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kaitan antara jenis kelamin pasien
(p = 0,002), umur (p = 0,003), status nutrisi (p = 0,003), riwayat penyakit penyerta
(p = 0,000), lama hari rawat (p = 0,003), lama hari pemasangan (p =0,001), jenis
cairan (p = 0,001), jenis obat (0,001), ukuran kanula (0,006), lokasi insersi (0,003),
dengan kejadian plebitis, sedangkan jenis fiksasi (0,091) tidak berkaitan dengan
kejadian plebitis di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada faktor instrinsik terdapat kaitan
antara jenis kelamin pasien, umur, status nutrisi, riwayat penyakit penyerta, lama
hari rawat, dan lama hari pemasangan dengan kejadian plebitis, pada faktor kimia
terdapat kaitan antara jenis cairan dan jenis obat dengan kejadian plebitis, dan pada
faktor mekanik terdapat kaitan antara ukuran kanula dan lokasi insersi sedangkan
jenis fiksasi tidak berkaitan dengan kejadian plebitis. Sehingga perlu dilakukan
peninjauan kembali dan observasi secara berkelanjutan mengenai keadaan kateter
intravena terutama bagi pasien dengan risiko tinggi yaitu pasien usia lanjut,
malnutrisi, pasien dengan riwayat penyakit penyerta, hari perawatan dan
pemasangan lebih lama.
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