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Latar Belakang Komplikasi pascaoperasi adalah hal yang dapat muncul dalam 

setiap tindakan pembedahan. Komplikasi pascaoperasi bedah saraf pediatri yang 

terjadi adalah komplikasi shunt, komplikasi lain terkait cairan serebrospinal, 

infeksi pascaroperasi tidak terkait shunt, defisit neurologis baru, perdarahan dan 

atau stroke, serta kejang. 

Tujuan Untuk meningkatkan keamanan dan kualitas terapi pasien, penilaian 

untuk nenggambarkan profil komplikasi pascaoperasi bedah saraf pediatri di 

RSUD dr. Soetomo perlu dilakukan. Pengawasan dan perekaman komplikasi pada 

bedah saraf pediatri penting untuk kontrol kualitas dan memperbaiki hasil.  

Metode Desain penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan kejadian 

komplikasi pascaoperasi bedah saraf pediatri di RSUD dr. Soetomo Tahun 2014-

2016. Luaran pasien dibagi ke dalam 4 tingkat, yaitu I, II, III dan IV.  

Hasil Sampel meliputi pasien bedah saraf pediatri yang menjalani operasi dan 

mengalami komplikasi di RSUD. dr. Soetomo selama periode Januari 2014 

sampai Desember 2016 sebanyak 73 pasien dengan 6 kasus (8,2%) 

diklasifikasikan sebagai komplikasi grade I, 36 kasus (49,3%) komplikasi grade 

II, 15 kasus (20,5%) grade III, dan 16 kasus (21,9%) komplikasi grade IV. 

Komplikasi bedah yang terjadi berupa 24 kasus (22,4%) kasus kegagalan shunt, 

12 kasus (11,2%) lain-lain, 11 kasus (10,2%) kematian, 9 kasus (8,4%) infeksi 

luka, 9 kasus (8,4 %) infeksi shunt, 7 kasus (6,5%) meningitis, , 4 kasus (3,7%) 

kasus kebocoran CSS, 4 kasus (3,7%) perdarahan pascaoperasi, 1 kasus (0,9%) 

kejang dan 1 kasus (0,9%) defisit neurologis. Komplikasi medis yang terjadi 

berupa 12 kasus (11,2%) respirasi, 5 kasus (4,6%) kematian, 3 kasus (2,8%) kasus 

renal, 2 kasus (1,8%) kasus hematologi, 1 kasus (0,9%) metabolik, 1 (0,9%) kasus 

jantung dan 1 kasus (0,9%) lainnya. 

Kesimpulan Terdapat 73 kasus komplikasi pascaoperasi di RSUD dr. Soetomo 

selama 3 tahun, 6% dari keseluruhan operasi neuropediatri. Komplikasi yang 

paling banyak terjadi ada pada Grade II. Kegagalan shunt merupakan kasus 

komplikasi yang paling banyak terjadi.  

Kata kunci : Komplikasi, pascaoperasi, bedah saraf, pediatri, kegagalan shunt, 

infeksi, kejang  
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