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Abstrak

Benign Paroxysmal Posisition Vertigo (BBPV) adalah gangguan yang terjadi ditelinga
dalam dengan gejala vertigo posisional yang terjadi secara berulang-ulang dengan
tipikal nistagmus paroksimal. Penderita vertigo (benign paroksimal position vertigo)
disebabkan oleh gangguan keseimbangan pada telinga bagian dalam dengan terjadinya
gejala pusing yang hebat, dirasakan berputar-putar, biasanya kurang dari 30 detik,
muntah-muntah, setelah rasa berputar menghilang pasien merasa melayang dan beresiko
jatuh memiliki riwayat hipertensi dan komplikasi terjadi cidera fisik akibat kehilangan
keseimbangan akibat terganggunya saraf VIII (vestibularis), sehingga pasien tidak
mampu mempertahankan diri untuk tetap berdiri dan berjalan sehingga berisiko jatuh
dan terjadi cidera fisik. Salah satu penetalaksanaan pada pasien vertigo yang mengalami
gangguan keseimbangan atau resiko jatuh dengan pemberian terapi latihan brandt
darrof. Tujuan studi kasus ini adalah untuk menegtahui gambaran asuhan keperawatan
pada pasien Benign Paroxysmal Posisition Vertigo (BBPV) dalam pemenuhan
kebutuhan aman dan keselamatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subyek dalam studi kasus ini adalah satu
orang pasien Benign Paroxysmal Posisition Vertigo (BBPV) dengan diagnosa
keperawatan resiko jatuh dibuktikan dengan gangguan keseimbangan. Hasil studi kasus
ini menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien Benign
Paroxysmal Posisition Vertigo (BBPV) dalam pemenuhan kebutuhan aman dan
keselamatan dengan masalah resiko jatuh yang dilakukan tindakan keperawatan dengan
memberikan terapi latihan brandt darrof selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil
bahwa terjadi penurunan keparahan gejala vertigo. Kesimpulan tindakan terapi latihan
brandt darrof pada pasien Benign Paroxysmal Posisition Vertigo (BBPV) untuk
menurunkan keparahan gejala vertigo terutama pada masalah resiko jatuh.
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