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MOBILISASI PADA PASIEN DENGAN TIRAH BARING 

 
PENGERTIAN: 

Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan 

teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat.  

 

TUJUAN:  

Tujuan mobilisasi Menurut Garrison (2004), tujuan mobilisasi antara lain:  

1. Mempertahankan fungsi tubuh  

2. Memperlancar peredaran darah sehingga mempercepat penyembuhan luka  

3. Membantu pernapasan menjadi lebih baik  

4. Memperthankan tonus otot  

5. Memperlancar eliminasi alvi ( BAB ) dan urin ( BAK ) 

6. Mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal dan atau 

7. dapat memenuhi kebutuhan gerak harian. 

8. Memberi kesempatan perawat dan pasien untuk berinteraksi atau berkomunikasi. 

 

TATA CARA: 

a. Perubahan posisi setiap 2 jam: Dikombinasikan dengan “clapping dan vibrasi” 

untuk relaksasi dan pengeluaran sekret / lendir. 

 

b. Menggerakkan lengan dan tungkai, yang harus diperhatikan:  

 Gerakan dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. 

 Gerakan tidak boleh berlebihan dan harus memperhatikan apabila ada 

rasa sakit atau nyeri. 

 

c. Bed Reclining Exercise: Yaitu meninggikan posisi bed pasien dimulai dari posisi 

0° bertahap keposisi yang lebih tinggi hingga mencapai posisi duduk tegak 

90°.Posisi tegak dapat  meningkatkan volume paru dan pertukaran gas serta 

mencegah terjadi penumpukan dahak atau sputum. 

 

d. Latihan Pernapasan dengan “Pursed-Lips Breathing”: Posisi rileks, yaitu tarik 

nafas melalui hidung, lalu tahan selama 2 – 3 detik. Hembuskan secara 

perlahan-lahan selama 6 – 8 detik, bibir seperti mencucu ( seperti meniup lilin). 

Ulangi selama beberapa kali. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Mobilisasi dilakukan tiap 2 jam sekali dan terjadwal 

2. Mobilisasi bergantian 

3. Mempertahankan kelembapan kulit 

4. Dukungan keluarga 

5. Kebutuhan nutrisi terpenuhi 
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RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

1. Luka tekan atau ulkus dekubitus 

2. Penumpukan lendir / sekret 

3. Otot mengecil (atrofi) 

4. BAB tidak lancer 

5. Perlu diperhatikan lebih lanjut bila pasien setelah operasi tulang punggung 

 

 

SCAN ME 


