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PENGERTIAN

� Meningkatnya kadar T4 dan T3 dalam

sirkulasi yang terjadi akibat kelenjar

tiroid terlalu aktif atau pengeluaran

hormon-hormon tiroid secara >>> 

dari satu atau lebih nodulus tiroid

� Dapat ringan dengan sedikit gejala

atau berat sep pada krisis tiroid

dimana bisa terjadi kematian karena

pembuluh darah kolaps
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MANIFESTASI KLINIK

� Penyakit Grave, atau tirotoksikosis� tipe

hipertiroidisme yang paling sering karena
hiperfungsi dari kelenjar tiroid Keadaan ini
ditandai dengan :

� cepatnya denyut nadi (takikardia),

� palpitasi, 

� keringat ber>>>

� Cepat tidak tahan panas

� Gugup

� Mudah marah

� Eksoptalmos (mata menonjol)

� Berat badan turun

EVALUASI DIAGNOSTIK

� Kelenjar tiroid membesar pada taraf

tertentu

� Pada saat palpasi�kel terasa lunak

dan terasa pulsasi

� Terasa adanya vibrasi

� Suara bruit pada daerah arteri tiroidea

�tanda pe� aliran darah lewat organ 

tersebut
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PENATALAKSANAAN

� Obat-obat tiroid berinteraksi dengan
banyak obat lain

� Jika dipakai bersama-sama dengan
obat antikoagulan (warfarin�

coumadin) �pe� efek antikoagulan

� Obat me� efek insulin dan anti 
diabetik oral

� Digoksin dan litium me� kerja obat-
obat tiroid

� Fenitoin (dilantin) me� kadar T3 
serum

PENGKAJIAN

� Pemeriksaan riwayat penyakit
difokuskan faktor pencetus awal peny
yang berkaitan dengan metabolisme
meningkat atau berlebihan

� Klien mudah tersinggung (iritabel)

� Interaksi pasien, keluarga, sahabat
dan teman sekerjanya

� Faktor pencetus stres dan kemampuan
pasien untuk mengatasinya

� Status nutrisi
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PENGKAJIAN (1)

� Perubahan pada penglihatan

� Keadaan jantung dipantau secara

berkala, frekuensinya, BP, bunyi

jantung dan denyut nadi perifer

� Ansietas

� Gangguan tidur

� Apati, letargi

MASALAH KEPERAWATAN

� Perubahan nutrisi berkaitan pe� laju
metabolik, selera makan ber>>>, 
aktivitas GIT bertambah

� Usaha mengatasi iritabilitas, 
hipereksitabilitas, kekhawatiran dan
ketidakstabilan emosi yang inefektif

� Kepercayaan diri terganggu akibat
perubahan pada penampilan, nafsu
makan >>> dan pe� BB

� Perubahan suhu tubuh
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RENCANA KEPERAWATAN

� Perbaikan nutrisi

� Peningkatan kemampuan mengatasi

keadaan

� Penghargaan terhadap diri sendiri

� Suhu tubuh dipertahankan dalam

batas normal without komplikasi

INTERVENSI KEPERAWATAN

� Observasi adanya tanda-tanda kritis

tirotoksikosis

� Memperbaiki status nutrisi

� Meningkatkan tindakan koping

� Memperbaiki harga diri

� Mempertahankan suhu tubuh normal

� Penyuluhan kesehatan
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EVALUASI KEPERAWATAN

� Memperbaiki status nutrisi :

� Memperlihatkan koping yang efektif

� Mencapai peningkatan harga diri

� Mempertahankan suhu tubuh normal

� Tidak ada komplikasi


