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 Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

Luka di Kepala 
 

(1) Penyebab Luka di Kepala 

 Penyebab utama dari luka di kepala termasuk akibat jatuh, kecelakaan lalu lintas, 

kecelakaan industri, cidera akibat olahraga dan serangan fisik. 

 

(2)  Akibat Luka di Kepala 

 Luka di kepala, menyebabkan pendarahan atau hematoma di bawah kulit; 

 Fraktur Tengkorak: trauma serius pada kepala yang membutuhkan perawatan medis 

segera; 

 Pendarahan intra cranial: akumulasi darah akan menyebabkan meningkatnya tekanan 

intracranial dan bahkan kematian; 

 Luka Otak: tekanan eksternal tiba-tiba yang menghantam otak dapat melukai jaringan 

otak, dalam kasus serius hal tersebut dapat merusak fungsi otak dan mengakibatkan 

kematian;  

 Gegar otak: fungsi otak terpengaruh sementara, misalkan: kehilangan kesadaran atau 

memori sementara. 

 

(3) Pertolongan Pertama untuk mengelola Luka di Kepala 

 Antar pasien ke rumah sakit secepatnya dalam hal terjadi luka serius; 

 Jika pasien kehilangan kesadaran, segera terapkan pertolongan pertama pada 

kecelakaan sebagai berikut: 

- Upayakan agar saluran udara selalu terbuka: jaga agar pasien dalam posisi lateral, 

hindari untuk menggerakkan pasien kecuali jika pasien mengalami kesulitan 

bernafas; 

- Hentikan pendarahan: tekan luka tersebut untuk menghentikan pendarahan. 

 

(4) Rekam Medis Penting 

 Informasi atau rekam medis yang disediakan oleh kerabat atau saksi dari kecelakaan 

dapat membantu diagnosis dokter. 

- Penyebab dan detail kecelakaan, kehilangan kesadaran dalam bentuk apapun dan 

durasinya; 

- Kehilangan ingatan dalam bentuk apapun; 

- Kejadian muntah dan jumlahnya; 

- Kejang-kejang dalam bentuk apapun; 

- Sejarah medis dan obat yang dikonsumsi; 

- Gejala-gejala lain sebelum dan sesudah kecelakaan, misalkan sakit data, pusing-

pusing; 

- Alkohol atau obat-obatan apapun yang dikonsumsi sebelum kecelakaan. 
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(5) Perawatan pada Unit Kecelakaan dan Gawat Darurat 

 Pada saat tiba di Unit Kecelakaan dan Gawat Darurat, perawat akan menilai pasien 

untuk menentukan prioritas perawatan; 

 Perawatan darurat akan segera diberikan untuk kasus khusus dengan pengaturan 

pemeriksaan lebih lanjut dan rawat inap; 

 Masa tunggu perawatan mungkin dibutuhkan untuk kasus minor dan tenaga medis 

profesional akan memberikan perawatan secepatnya; 

 Pemeriksaan X-ray dapat dilakukan untuk luka di kepala minor. Metode tersebut 

merupakan diagnose tambahan untuk fraktur kepala. 

 

(6) Observasi dan Perawatan Setelah Rawat Inap 

 Pasien dengan luka di kepala minor dapat di perbolehkan untuk pulang. Dalam jangka 

waktu 24 jam setelah terjadinya luka, observasi mendalam terhadap kondisi pasien 

oleh anggota keluarga menjadi sangat penting. 

 Berikut adalah tanda-tanda penurunan kondisi dan pasien perlu kembali ke rumah 

sakit secepatnya: 

- Kehilangan kesadaran seara berangsur-angsur dan kesulitan untuk bangun dari 

tidur;  

- Kejang-kejang; 

- Sakit kepala berat; 

- Muntah berkali-kali; 

- Disorientasi dan temperamen buruk; 

- Perawat memiliki keragu-raguan atau khawatir terhadap kondisi pasien. 

 

(7) Sindrom Pasca Trauma Otak 

 Beberapa pasien dapat mengalami beberapa gejala-gejala setelah luka di otak seperti 

pusing, sakit kepala, denging pada telinga, kelelahan kesulitan mengingat dan 

berkonsentrasi, depresi, dan lain-lain. Mayoritas gejala-gejala tersebut akan hilang 

dalam jangka waktu beberapa bulan tetapi dapat bertahan lebih lama untuk beberapa 

pasien. 

 

(8) Pencegahan Luka akibat Kepala 

 Kenakan helm yang sesuai ketika melakukan pekerjaan berbahaya, berolahraga, atau 

ketika berkendara atau menyetir mobil; 

 Jagalah anak-anak dan manula dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 
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