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Patah Tulang Pinggul pada Manula 

Pada tahun 2009, pihak Otoritas Rumah Sakit melakukan tindakan operasi patah 

tulang pinggul hingga hampir 4500 kali.  

Secara umum, kebanyakan penderita patah tulang pinggul berusia di atas 65 tahun. 

Penyakit ini merupakan cedera yang serius dan berpotensi melemahkan atau 

melumpuhkan penderitanya. Penyakit ini merupakan salah satu cedera yang paling 

sering terjadi pada populasi manula. Beberapa pasien akan memerlukan bantuan 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka atau mungkin memerlukan perawatan 

khusus dalam jangka waktu yang lama, seperti rumah jompo. Semua pasien yang 

mengalami patah tulang pinggul akan membutuhkan alat bantu jalan selama 

beberapa bulan, dan hampir setengah dari jumlah pasien ini yang akan 

membutuhkan tongkat atau alat bantu jalan seumur hidupnya. 

   

Menurut Yayasan Osteoporosis Internasional, antara 12% hingga 20% dari penderita 

patah tulang pinggul akan meninggal dalam jangka waktu satu tahun.  

 

Kasus patah tulang ini terkait erat dengan osteoporosis. Perempuan memiliki tingkat 

risiko yang lebih besar daripada pria. Osteoporosis dengan cepat menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di Asia. Diperkirakan bahwa pada tahun 2050, 

51% dari semua kasus patah tulang pinggul akan terjadi di Asia. Seperti yang terjadi 

di seluruh dunia, osteoporosis telah menjadi masalah kesehatan yang semakin 

umum di Hong Kong, yang telah memengaruhi sekitar 400.000 orang. 

 

(Terima kasih kepada Dr. H. L. WONG, Konsultan Departemen Ortopedi & 

Traumatologi, Rumah Sakit Tuen Mun, yang telah mengulas dan meninjau informasi 

pada halaman ini.) 

 

 

1. Apa itu Patah Tulang Pinggul pada Manula? 

"Pinggul" merupakan jenis sendi bola dan soket. Sendi ini memungkinkan kita untuk 

menekuk dan memutar kaki di daerah panggul. Patah tulang pinggul pada umumnya 

mengacu pada patah tulang di bagian atas tulang paha, atau di tulang paha. Patah 
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tulang di daerah soket, atau asetabulum, tidak dianggap sebagai "patah tulang 

pinggul." Manajemen patah tulang di daerah soket memerlukan tindakan yang 

berbeda. 

 

Patah tulang pinggul menjadi semakin umum seiring dengan bertambahnya usia, 

karena orang cenderung semakin mudah jatuh dan tulang menjadi lebih keropos 

(osteoporosis). Orang yang menderita osteoporosis bisa mengalami patah tulang 

hanya karena melakukan hal-hal yang sederhana, yang berkaitan dengan kegiatan 

sehari-hari mereka, bukan karena peristiwa jatuh atau cedera yang parah. Pada 

pasien yang masih berusia muda dengan kondisi tulang yang lebih kuat, penyebab 

patah tulang pinggul yang lebih umum terjadi adalah cedera akibat benturan energi 

tingkat tinggi, misalnya pada kecelakaan mobil. Patah tulang pinggul juga bisa 

disebabkan oleh pelemahan tulang akibat tumor atau penyakit tulang lainnya, yang 

disebut sebagai patah tulang patologis. 

 

Patah tulang pinggul bisa mengubah kualitas hidup Anda secara signifikan. Selain itu, 

dalam proses pemulihan pasca patah tulang pinggul, ada beberapa kemungkinan 

komplikasi yang bisa mengancam jiwa pasien. Komplikasi ini termasuk pneumonia, 

rasa sakit saat tertekan, dan bekuan darah di kaki, yang bisa terlepas dan terbawa 

serta menyebabkan gumpalan dan penyumbatan di paru-paru. Semuanya terkait 

dengan imobilitas pasca patah tulang pinggul. Seorang pasien yang sebelumnya 

menderita patah tulang pinggul memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk 

mengalami hal yang sama kembali. 

 

 

2. Apa saja faktor risiko Patah Tulang Pinggul pada Manula? 

Pasien usia lanjut yang menderita osteoporosis memiliki faktor risiko yang lebih 

tinggi akan mengalami patah tulang pinggul daripada orang lain yang tidak 

menderita osteoporosis. 

 

Patah tulang pinggul paling sering terjadi akibat jatuh atau benturan langsung ke sisi 

pinggul. 

Kemungkinan lain yang menjadi penyebab jatuhnya manula mencakup: stroke akut, 

tekanan darah tinggi, penglihatan yang buruk, efek samping dari obat, dan faktor 

lingkungan hidup. 
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3. Bagaimana cara untuk mendiagnosis Patah Tulang Pinggul pada 

Manula? 

Pasien akan mengalami rasa nyeri di paha bagian atas atau di pangkal paha. Jika 

tulang melemah karena penyakit (seperti cedera akibat tekanan atau kanker), pasien 

mungkin akan merasakan sakit di pangkal paha atau daerah paha selama beberapa 

waktu lamanya sebelum terjadinya patah tulang pinggul. Jika terjadi patah tulang, 

kaki tersebut mungkin terlihat lebih pendek daripada kaki yang lainnya. 

Menggerakkan kaki akan terasa sangat menyakitkan. 

 

Diagnosis patah tulang pinggul umumnya dilakukan dengan Sinar-X. Kadang-kadang, 

patah tulang yang tidak lengkap mungkin tidak bisa dilihat secara jelas dengan 

menggunakan Sinar-X biasa. Dalam hal ini, beberapa studi pencitraan lanjutan 

mungkin diperlukan. 

 

 

4. Apakah semua kasus patah tulang pinggul bersifat sama? 

Tidak ada kasus patah tulang pinggul yang bersifat identik. Patah tulang pinggul 

dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagian mana dari tulang paha atas 

yang terkena dampaknya. 

 

Patah Tulang Leher Femur  

Patah tulang leher femur terjadi ketika kepala femoral patah dari tulang paha. 

Pengobatan patah tulang leher femur tergantung kepada usia pasien dan 

perpindahan patahan yang terjadi. Patah tulang ini bisa mengakibatkan hilangnya 

pasokan darah ke tulang. (Gambar 1) 
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Patah Tulang Pinggul Intertrokanterik  

Patah tulang pinggul intertrokanterik terjadi persis di bawah leher femur. Patah 

tulang ini lebih mudah untuk diperbaiki daripada patah tulang leher femur. 

Pengobatan dengan bedah biasa melibatkan penempatan sekrup, pelat, atau paku 

untuk menstabilkan tulang yang patah. (Gambar 2) 

 

 

Patah Tulang Subtrokanterik 

Patah tulang ini jauh lebih jarang terjadi daripada patah tulang leher femur dan 

patah tulang intertrokanterik. Terjadi di bawah trokanter yang lebih rendah. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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(Gambar 3) 

 
 

Dalam kasus yang lebih rumit, jumlah patahan tulang bisa mencakup beberapa jenis 

seperti yang disebutkan di atas. Hal ini harus dipertimbangkan apabila tindakan 

bedah koreksi diperlukan. 

 

 

5. Apa tindakan pengobatan terhadap Patah Tulang Pinggul pada 

Manula? 

 Setelah diagnosis patah tulang pinggul telah dilakukan, kondisi kesehatan pasien 

secara keseluruhan akan dievaluasi. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin begitu 

sakit hingga anestesi dan tindakan operasi tidak dianjurkan. Dalam kasus ini, 

kenyamanan pasien dan tingkat nyeri secara keseluruhan harus dipertimbangkan 

terhadap risiko anestesi dan bedah. 

 

Kebanyakan ahli bedah setuju bahwa pasien akan merasa lebih baik jika operasi 

dilakukan sesegera mungkin. Namun demikian, penting untuk memastikan 

keselamatan diri pasien dan memaksimalkan kesehatan medis mereka secara 

keseluruhan sebelum dilakukannya operasi bedah. Hal ini bisa berarti meluangkan 

waktu untuk melakukan studi diagnostik jantung dan lainnya. 
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Pengobatan non-bedah 

Pengobatan ini bisa dipertimbangkan bagi mereka yang terlalu sakit untuk menjalani 

pemberian anestesi dan bagi mereka yang sudah tidak bisa berjalan sebelum 

mengalami cedera. 

 

Pengobatan Bedah 

Sebelum Tindakan Bedah 

Tes darah, foto Sinar-X pada dada, dan elektrokardiogram akan dilakukan sebelum 

tindakan bedah dilakukan. 

Semua pasien akan menerima antibiotik profilaksis. Anestesi untuk tindakan bedah 

bisa berupa anestesi total, anestesi spinal, anestesi epidural atau gabungan dari 

semuanya. 

 

Operasi Bedah 

 

Jenis operasi tergantung pada jenis patah tulang dan perpindahan patahan yang 

terjadi. 

 

Ada dua jenis operasi: penggantian sendi (Hemiartroplasti) atau fiksasi internal. 

 

 

6. Apa tindakan pengobatan terhadap patah tulang leher femur? 

Masalah yang harus diperhatikan terhadap patah tulang leher femur adalah bahwa 

pasokan darah ke bagian tulang yang patah akan terganggu jika perpindahan 

patahannya cukup signifikan. Karena berkurangnya aliran darah, patah tulang ini 

memiliki risiko yang tinggi tidak bisa sembuh & menjadi osteonekrosis. Oleh karena 

itu, sebagian besar pasien akan menerima perawatan penggantian tulang pinggul 

parsial. Hemiartroplasti merupakan penggantian tulang pinggul parsial. Dalam 

prosedur ini, bagian bola dari sendi bola dan soket diambil, dan prostesis logam akan 

ditanamkan ke dalam sendi tersebut. 

 

Hemiartroplasti merupakan jenis penggantian tulang pinggul di mana hanya bagian 

"bola" pinggul saja yang diganti. (Gambar 4) 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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Untuk patah tulang yang perpindahan tulangnya minimal atau tidak terjadi, ahli 

bedah bisa memutuskan untuk memperbaiki tulang yang patah dan bukan 

menggantinya. 

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap patah tulang pinggul 

intertrokanterik? 

Perbaikan terhadap patah tulang pinggul intertrokanterik dilakukan dengan 

menggunakan paku intramedular. Paku ditempatkan di dalam rongga femur (tulang 

paha) dan bukan pada sisi sampingnya (seperti halnya dengan pelat). 

 

Sebagian besar patah tulang pinggul intertrokanterik dikelola dengan sekrup pinggul 

kompresi bersama dengan pelat logam (Gambar 5) atau paku intramedular (Gambar 

6). Tindakan ini memungkinkan impaksi di daerah yang mengalami patah tulang.  
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Gambar 5 

  

 

Gambar 6 

 

 

Patah Tulang Subtrokanterik 

Di tingkat subtrokanterik, patah tulang dikelola dengan paku intramedular atau pelat 

yang panjang. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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8. Apa komplikasi dari Patah Tulang Pinggul pada Manula? 

Komplikasi sangat umum terjadi pada diri pasien yang mengalami patah tulang 

pinggul. Salah satu alasan yang paling penting untuk melakukan operasi bedah pada 

pasien yang mengalami patah tulang pinggul adalah untuk membantu mencegah 

komplikasi ini. Risiko komplikasi ini bisa dikurangi dengan membantu pasien bangkit 

dan meninggalkan tempat tidur sesegera mungkin. 

 

Komplikasi umum: 

 Rasa sakit akibat tekanan karena terlalu lama berada di tempat tidur  

 Trombosis vena, emboli paru  

 

 Infeksi  

 Perdarahan pada luka atau hematoma  

 Tingkat penyembuhan luka yang lambat  

 Eksaserbasi penyakit yang dialami sebelum operasi, seperti tekanan darah 

tinggi, stroke atau diabetes 

 

Komplikasi akibat operasi:  

 Risiko anestesi  

 Patah tulang, kerusakan saraf, kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan 

kelumpuhan atau kehilangan anggota tubuh (jarang terjadi)  

 Infeksi luka  

 Kaki yang tidak sama panjang  

 Trombosis vena dalam  

 Memburuknya penyakit yang sudah ada sebelumnya, yang mengakibatkan 

memburuknya gejala-gejala penyakit  

 Pincang dan penggunaan alat bantu jalan secara permanen  

 

Komplikasi yang berkaitan dengan operasi bedah sekrup pinggul / sekrup pinggul 

dinamis / paku femur proksimal: 

 Pelonggaran implan  

 Osteonekrosis pada kepala femur  

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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 Masalah penyembuhan pada patah tulang  

 Cedera saraf siatik 

 

Komplikasi yang berkaitan dengan penggantian tulang pinggul: 

 Dislokasi, subsidensi  

 Pelonggaran  

 Cedera saraf siatik  

 Pengerasan heterotopik 

 

 

9. Apa saja tindakan rehabilitasi pasca operasi bedah patah tulang 

pinggul? 

Pasien mungkin dianjurkan untuk bangun dan meninggalkan tempat tidurnya pada 

hari yang sama setelah operasi bedah dilakukan, dengan bantuan orang lain. Jumlah 

berat yang diperbolehkan untuk dibebankan di kaki yang terluka biasanya 

tergantung pada jenis patah tulang dan perbaikan yang dilakukan (penggantian atau 

fiksasi). 

 

Fisioterapis akan bekerja sama dengan pasien untuk membantu mengembalikan 

kekuatan dan kemampuan berjalan. Proses ini bisa memakan waktu hingga beberapa 

bulan lamanya. 

 

Operasi penggantian tulang pinggul 

Ketika pasien sudah merasa tidak terlalu sakit, mereka bisa diperbolehkan untuk 

duduk. Pasien yang menjalani penggantian tulang pinggul mungkin memerlukan kursi 

pinggul khusus, untuk mencegah dislokasi pinggul pada tahapan rehabilitasi awal. 

Rehabilitasi dimulai sesegera mungkin dan implan yang ditanamkan biasanya bisa 

menopang beban tubuh pasien saat berjalan. Kadang-kadang diperlukan penilaian 

lingkungan rumah oleh terapis okupasi.  

 

Pasca operasi bedah penggantian tulang pinggul, dokter mungkin akan menggunakan 

bantal abduksi untuk menerapkan imobilisasi sementara pada tubuh bagian bawah. 

Bantal abduksi ini kemudian bisa digantikan dengan sling, dan pasien bisa 

menggerakkan anggota tubuh mereka secara lebih bebas.  

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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Operasi fiksasi 

Pasien biasanya diperbolehkan untuk berjalan segera setelah operasi bedah selesai 

dilakukan. Dalam beberapa kasus, jika ada beberapa fragmen pecahan kecil atau 

kesulitan dalam menyelaraskan tulang yang patah, maka penerapan berat badan 

bisa dibatasi. Secara umum, pasien akan dibantu bangun oleh fisioterapis beberapa 

hari setelah operasi bedah selesai dilakukan. Waktu penyembuhan total biasanya 

berlangsung hingga beberapa bulan lamanya, namun sebagian besar pasien sudah 

bisa berjalan dengan baik sebelum waktunya. 

 

Perawatan Medis 

Kadang-kadang, transfusi darah mungkin diperlukan setelah tindakan bedah 

dilakukan. Antibiotik jangka panjang umumnya tidak diperlukan.  

Pasien bisa diperbolehkan pulang ke rumah atau ditetapkan untuk tinggal di fasilitas 

rehabilitasi yang diperlukan.  

 

Perawatan Lanjutan 

Selama konsultasi dengan dokter pasca operasi bedah, dokter bedah akan 

memeriksa kondisi luka, menindaklanjuti proses penyembuhan menggunakan 

Sinar-X, dan menetapkan fisioterapi tambahan, bila diperlukan. 

 

 

10. Bagaimana cara untuk mencegah jatuh dan patah tulang pinggul 

pada manula? 

 Mencegah dan mengobati osteoporosis  

 Pertahankan kualitas penglihatan dan pendengaran yang normal.  

 Untuk pasien dengan tekanan darah tinggi, jaga agar tekanan darah tetap 

stabil demi menghindari rasa pusing.  

 Gunakan alat pendukung jalan yang sesuai untuk mengobati cedera kaki, 

nyeri lutut atau untuk menjaga keseimbangan: payung dan perabotan rumah 

tidak bisa diandalkan.  

 Latih gerakan anggota tubuh secara berkala atau lakukan latihan 

keseimbangan.  

 Selalu waspada dan kurangi benda-benda berbahaya di rumah tangga, seperti 

air, benda atau karpet lantai yang kecil, jalan menuju toilet haruslah bersih 

dari hambatan dan diterangi dengan sinar cahaya yang baik, terutama pada 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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malam hari.  

 Orang yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi bisa mempertimbangkan 

penggunaan pelindung pinggul. 
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