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ANEMIA

A. Definisi
Anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari, seperti kehilangan komponen darah,

elemen tak adekuat atau kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah

merah, yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen darah (Doenges, 1999).

Anemia adalah istilah yang menunjukan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar

hemoglobin dan hematokrit di bawah normal (Smeltzer, 2002 : 935). Anemia adalah

berkurangnya hingga di bawah nilai normal sel darah merah, kualitas hemoglobin dan volume

packed red bloods cells (hematokrit) per 100 ml darah (Price, 2006 : 256).

Dengan demikian anemia bukan merupakan suatu diagnosis atau penyakit, melainkan

merupakan pencerminan keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi tubuh dan perubahan

patotisiologis yang mendasar yang diuraikan melalui anemnesis yang seksama, pemeriksaan

fisik dan informasi laboratorium.

B. Etiologi
Anemia disebabkan oleh berbagai jenis penyakit, namun semua kerusakan tersebut

secara signifikan akan mengurangi banyaknya oksigen yang tersedia untuk jaringan. Menurut

Brunner dan Suddart (2001), beberapa penyebab anemia secara umum antara lain :

a) Secara fisiologis anemia terjadi bila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk

mengangkut oksigen ke jaringan.

b) Akibat dari sel darah merah yang prematur atau penghancuran sel darah merah yang

berlebihan.

c) Produksi sel darah merah yang tidak mencukupi.

d) Faktor lain meliputi kehilangan darah, kekurangan nutrisi, faktor keturunan, penyakit kronis

dan kekurangan zat besi.

Penyebab dari anemia antara lain :

a. Gangguan produksi sel darah merah, yang dapat terjadi karena:

 Perubahan sintesa Hb yang dapat menimbulkan anemia

 Perubahan sintesa DNA akibat kekurangan nutrient

 Fungsi sel induk (stem sel ) terganggu

 Inflitrasi sum-sum tulang
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b. Kehilangan darah

 Akut karena perdarahan

 Kronis karena perdarahan

 Hemofilia (defisiensi faktor pembekuan darah)

c. Meningkatnya pemecahan eritrosit (hemolisis) yang dapat terjadi karena

 Faktor bawaan misalnya kekurangan enzim G6PD

 Faktor yang didapat, yaitu bahan yang dapat merusak eritrosit

d. Bahan baku untuk membentuk eritrosit tidak ada

Ini merupakan penyebab tersering dari anemia dimana terjadi kekurangan zat gizi yang

diperlukan untuk sintesis eritrosit, antara lain besi, vitamin B12 dan asam folat.

C. Tanda dan Gejala
Tanda dan Gejala yang muncul merefleksikan gangguan fungsi dari berbagai sistem

dalam tubuh antara lain penurunan kinerja fisik, gangguan neurologik (syaraf) yang

dimanifestasikan dalam perubahan perilaku, anorexia (badan kurus), pica, serta perkembangan

kognitif yang abnormal pada anak. Sering pula terjadi abnormalitas pertumbuhan, gangguan

fungsi epitel, dan berkurangnya keasaman lambung. Cara mudah mengenal anemia dengan 5L,

yakni lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Kalau muncul 5 gejala ini, bisa dipastikan seseorang terkena

anemia. Gejala lain adalah munculnya sklera (warna pucat pada bagian kelopak mata bawah).

Anemia bisa menyebabkan kelelahan, kelemahan, kurang tenaga dan kepala terasa melayang.

Jika anemia bertambah berat, bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. (Price ,

2000:256-264).

AREA MANIFESTASI KLINIS
Keadaan umum Pucat, penurunan kesadaran, keletihan berat , kelemahan, nyeri

kepala, demam, dipsnea, vertigo, sensitive terhadap dingin, BB
turun.

Kulit Jaundice (anemia hemolitik), warna kulit pucat, sianosis, kulit kering,
kuku rapuh, koylonychia, clubbing finger, CRT > 2 detik, elastisitas
kulit munurun, perdarahan kulit atau mukosa (anemia aplastik)

Mata Penglihatan kabur, jaundice sclera, konjungtiva pucat.
Telinga Vertigo, tinnitus
Mulut Mukosa licin dan mengkilat, stomatitis, perdarahan gusi, atrofi papil

lidah, glossitis, lidah merah (anemia deficiency asam folat)
Paru-paru Dipsneu, takipnea, dan orthopnea
Kardiovaskuler Takikardia, lesu, cepat lelah, palpitasi, sesak waktu kerja, angina

pectoris dan bunyi jantung murmur, hipotensi, kardiomegali, gagal
jantung



Standar Asuhan Keperawatan | 3

Gastointestinal Anoreksia, mual-muntah, hepatospleenomegali (pada anemia
hemolitik)

Muskuloskeletal Nyeri pinggang, sendi
System persarafan Sakit kepala, pusing, tinnitus, mata berkunang-kunang, kelemahan

otot, irritable, lesu perasaan dingin pada ekstremitas.
(Bakta, 2003:15)

D. Klasifikasi
Anemia Aplastik

1. Penyebab

 Obat-obatan (kloramphenikol, insektisida, anti kejang).

 Penyinaran yang berlebihan.

 Sumsum tulang yang tidak mampu memproduksi sel darah merah.

2. Gejala Klinis

 Pucat

 Cepat lelah

 Lemah

 Gejala Icokopenia / trombositopeni

3. Pemeriksaan penunjang

Terdapat pensitopenia sumsum tulang kosong diganti lemak, neotrofil kurang dari 300 ml,

trombosit kurang dari 20.000/ml, retikulosit kurang dari 1% dan kepadatan seluler

sumsum tulang kurang dari 20%.

4. Pengobatan

 Berikan transfusi darah “Packed cell”, bila diberikan trombosit berikan darah segar/

platelet concentrate.

 Atasi komplikasi (infeksi) dengan antibiotic, hygiene yang baik perlu untuk mencegah

timbulnya infeksi.

 Untuk anemia yang disebabkan logam berat dapat diberikan BAC (Britis Antilewisite

Dimercaprol)

 Transplantasi sumsum tulang

 Prednison dan testoteron (Prednison dosis 2-5 mg/kg BB/hari per oral, Testoteron

dosis 1-2 mg/kg BB/hari secara parenteral, Hemopocitik sebagai ganti testoteron

dosis 1-2 mg/kg BB/hari per oral)
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Anemia Defisiensi Zat Besi

1. Penyebab

 Masukan zat besi dalam makanan yang tidak adekuat

 Masukan makanan dari susu sapi secara tidak langsung

 Penyebab Hb yang tepat tidak terjadi

 Janin yang lahir dengan gangguan structural pada system pencernaan

 Kehilangan darah kronis akibat adanya lesi pada saluran pencernaan

2. Gejala klinis

Tampak lelah dan lekas lelah, pucat, sakit kepala, iritabe dan tidak tampak sakit karena

perjalanan penyakit menahun, tampak pucat terutama pada inukosa bibir, faring, telapak

tangan dan dasar kuku, konjungtiva okuler berwarna kebiruan atau berwarna putih

mutiara dan jantung agak membesar.

3. Pemeriksaan penunjang

Ferritin serum rendah kurang dari 30 mg/l, MCV menurun ditemukan gambaran sel

mikrositik hipokrom, Hb dan eritrosit menurun.

4. Pengobatan

Dengan pemberian garam-garam sederhana peroral (sulfat, glukonat, fumarat), preparat,

besi secara parenteral besi dekstram, jika anak sangat anemis dengan Hb di bawah 4

gm/dl diberi 2-3 ml/kg packed cell, jika terjadi gagal jantung kongestif maka pemberian

modifikasi transfusi tukar packed eritrosis yang segar, dapat pula diberi furosemid.

Anemia Hemolitik

1. Penyebab

a. Faktor instrinsik

 Karena kekurangan bahan untuk membuat eritrosit

 Kelainan eritrosit yang bersifat congenital seperti hemoglobinopati

 Kelainan dinding eritrosit

 Abnormalita dari enzym dalam eritrosit

b. Faktor ekstrinsik

 Akibat reaksi non immunitas (akibat bahan kimia atau obat-obatan, bakteri)

 Akibat reaksi immunitas (karena eritrosit diselimuti anti body yang dihasilkan oleh

tubuh itu sendiri)
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2. Gejala klinis

Badan panas, menggigil, lemah, mual muntah, pertumbuhan badan yang terganggu,

adanya ikhterus dan spelenomegali.

3. Pemeriksaan penunjang

Terjadi penurunan Ht; penggian bilirubin inderik dalam darah dan peningkatan bilirubin

total sampai 4 mg/dl dan peninggian urobilin.

4. Penatalaksanaan

Tergantung dari penyakit dasarnya, splenoktomi merupakan tindakan yang harus

dilakukan.

Indikasi dan splenoktomi adalah :

- Sferositosis konginital

- Hipersplenisme

- Limfa yang terlalu besar sehingga menimbulkan gangguan mekanisme

Berikan kortikosteroid pada anemia hemolisis autoimum, transfusi darah dapat

diberikan jika keadaan berat.

E. Patofisiologi

- Jumlah Besi meningkat
- Kebutuhan zat besi
meningkat
- Gangguan penyerapan

- Kerusakan sumsum tulang
- Bahan kimia
- Obat-obat
- Infeksi

- Faktor internal
- Faktor Eksternal

Ketidakseimbangan
nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh Anemia

HemolitikAplastikDefisiensi Zat Besi

GB 17 g/dl – curah jantung meningkat:
- Menurunnya retensi perifer
- Menurunnya jumlah volume sel darah
- Naiknya tekanan darah

Kronis Hipertropi jantung Kardiomegali Cardiac output menurun
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F. Pemeriksaan Penunjang
1. Pemeriksaan laboratorium pada pasien anemia menurut (Doenges, 1999 :572)

2. Jumlah eritrosit : menurun (AP), menurun berat (aplastik); MCV (volume korpuskular

rerata) dan MCH (hemoglobin korpuskular rerata) menurun dan mikrositik dengan

eritrosit hipokronik (DB), peningkatan (AP). Pansitopenia (aplastik). Nilai normal

eritrosit (juta/mikro lt): 3,9 juta per mikro liter pada wanita dan 4,1 -6 juta per mikro liter

pada pria

3. Jumlah darah lengkap (JDL) : hemoglobin dan hemalokrit menurun.

4. Jumlah retikulosit : bervariasi, misal : menurun (AP), meningkat (respons sumsum tulang

terhadap kehilangan darah/hemolisis).

5. Pewarna sel darah merah : mendeteksi perubahan warna dan bentuk (dapat

mengindikasikan tipe khusus anemia).

6. LED : Peningkatan menunjukkan adanya reaksi inflamasi, misal : peningkatan kerusakan

sel darah merah : atau penyakit malignasi.

7. Masa hidup sel darah merah : berguna dalam membedakan diagnosa anemia, misal : pada

tipe anemia tertentu, sel darah merah mempunyai waktu hidup lebih pendek.

8. Tes kerapuhan eritrosit : menurun (DB).

9. SDP : jumlah sel total sama dengan sel darah merah (diferensial) mungkin meningkat

(hemolitik) atau menurun (aplastik). Nilai normal Leokosit (per mikro lt) : 6000–10.000

permokro liter

10. Jumlah trombosit : menurun caplastik; meningkat (DB); normal atau tinggi (hemolitik)

a. Nilai normal Trombosit (per mikro lt) : 200.000–400.000 per mikro liter darah.

Hemoglobin elektroforesis : mengidentifikasi tipe struktur hemoglobin. Nilai

normal Hb (gr/dl) : Bilirubin serum (tak terkonjugasi): meningkat (AP, hemolitik).

Perdarahan

Pucat Infeksi sekunder

Nyeri akut

Defisit Volume
cairan

Perfusi jaringan menurun

KelelahanMobilitas fisik menurun

Intoleransi Aktivitas

Gangguan Integritas kulit
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11. Folat serum dan vitamin B12 membantu mendiagnosa anemia sehubungan dengan

defisiensi masukan/absorpsi

12. Besi serum : tak ada (DB); tinggi (hemolitik)

13. TBC serum : meningkat (DB)

14. Feritin serum : meningkat (DB)

15. Masa perdarahan : memanjang (aplastik)

16. LDH serum : menurun (DB)

17. Tes schilling : penurunan eksresi vitamin B12 urine (AP)

18. Pemeriksaan andoskopik dan radiografik : memeriksa sisi perdarahan : perdarahan GI

19. Analisa gaster : penurunan sekresi dengan peningkatan pH dan tak adanya asam

hidroklorik bebas (AP).

20. Aspirasi sumsum tulang/pemeriksaan/biopsi : sel mungkin tampak berubah dalam

jumlah, ukuran, dan bentuk, membentuk, membedakan tipe anemia, misal: peningkatan

megaloblas (AP), lemak sumsum dengan penurunan sel darah (aplastik).

G. Komplikasi
Anemia juga menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Akibatnya, penderita anemia akan

mudah terkena infeksi. Gampang batuk-pilek, gampang flu, atau gampang terkena infeksi

saluran napas, jantung juga menjadi gampang lelah, karena harus memompa darah lebih kuat.

Pada kasus ibu hamil dengan anemia, jika lambat ditangani dan berkelanjutan dapat

menyebabkan kematian, dan berisiko bagi janin. Selain bayi lahir dengan berat badan rendah,

anemia bisa juga mengganggu perkembangan organ-organ tubuh, termasuk otak. Anemia

berat, gagal jantung kongesti dapat terjadi karena otot jantung yang anoksik tidak dapat

beradaptasi terhadap beban kerja jantung yang meningkat. Selain itu dispnea, nafas pendek

dan cepat lelah waktu melakukan aktivitas jasmani merupakan manifestasi berkurangnya

pengurangan oksigen (Price &Wilson, 2006).

H. Asuhan Keperawatan
a. Pengkajian

1) Aktivitas / istirahat

Gejala : keletihan, kelemahan, malaise umum. Kehilangan produktivitas ; penurunan
semangat untuk bekerja. Toleransi terhadap latihan rendah. Kebutuhan untuk tidur

dan istirahat lebih banyak.
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Tanda : takikardia/ takipnae ; dispnea pada waktu bekerja atau istirahat. Letargi,
menarik diri, apatis, lesu, dan kurang tertarik pada sekitarnya. Kelemahan otot, dan

penurunan kekuatan. Ataksia, tubuh tidak tegak. Bahu menurun, postur lunglai,

berjalan lambat, dan tanda-tanda lain yang menunujukkan keletihan.

2) Sirkulasi

Gejala : riwayat kehilangan darah kronik, misalnya perdarahan GI kronis, menstruasi
berat (DB), angina, CHF (akibat kerja jantung berlebihan). Riwayat endokarditis

infektif kronis. Palpitasi (takikardia kompensasi).

Tanda : TD : peningkatan sistolik dengan diastolik stabil dan tekanan nadi melebar,

hipotensi postural. Disritmia : abnormalitas EKG, depresi segmen ST dan pendataran

atau depresi gelombang T; takikardia. Bunyi jantung : murmur sistolik (DB).

Ekstremitas (warna) : pucat pada kulit dan membrane mukosa (konjuntiva, mulut,

faring, bibir) dan dasar kuku. (catatan: pada pasien kulit hitam, pucat dapat tampak

sebagai keabu-abuan). Kulit seperti berlilin, pucat (aplastik, AP) atau kuning lemon

terang (AP). Sklera : biru atau putih seperti mutiara (DB). Pengisian kapiler melambat

(penurunan aliran darah ke kapiler dan vasokontriksi kompensasi) kuku : mudah patah,

berbentuk seperti sendok (koilonikia) (DB). Rambut : kering, mudah putus, menipis,

tumbuh uban secara premature (AP).

3) Integritas ego

Gejala : keyakinanan agama/budaya mempengaruhi pilihan pengobatan, misalnya

penolakan transfusi darah.

Tanda : depresi.

4) Eleminasi

Gejala : riwayat pielonefritis, gagal ginjal. Flatulen, sindrom malabsorpsi (DB).

Hematemesis, feses dengan darah segar, melena. Diare atau konstipasi. Penurunan

haluaran urine.

Tanda : distensi abdomen.
5) Makanan/cairan

Gejala : penurunan masukan diet, masukan diet protein hewani rendah/masukan

produk sereal tinggi (DB). Nyeri mulut atau lidah, kesulitan menelan (ulkus pada

faring). Mual/muntah, dyspepsia, anoreksia. Adanya penurunan berat badan. Tidak

pernah puas mengunyah atau peka terhadap es, kotoran, tepung jagung, cat, tanah liat,

dan sebagainya (DB).
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Tanda : lidah tampak merah daging/halus (AP; defisiensi asam folat dan vitamin B12).

Membrane mukosa kering, pucat. Turgor kulit : buruk, kering, tampak kisut/hilang

elastisitas (DB). Stomatitis dan glositis (status defisiensi). Bibir : selitis, misalnya

inflamasi bibir dengan sudut mulut pecah. (DB).

6) Neurosensori

Gejala : sakit kepala, berdenyut, pusing, vertigo, tinnitus, ketidak mampuan

berkonsentrasi. Insomnia, penurunan penglihatan, dan bayangan pada mata.

Kelemahan, keseimbangan buruk, kaki goyah ; parestesia tangan/kaki (AP) ; klaudikasi.

Sensasi manjadi dingin.

Tanda : peka rangsang, gelisah, depresi cenderung tidur, apatis. Mental : tak mampu
berespons, lambat dan dangkal. Oftalmik : hemoragis retina (aplastik, AP). Epitaksis :

perdarahan dari lubang-lubang (aplastik). Gangguan koordinasi, ataksia, penurunan

rasa getar, dan posisi, tanda Romberg positif, paralysis (AP).

7) Nyeri/kenyamanan

Gejala : nyeri abdomen samara : sakit kepala (DB)
8) Pernapasan

Gejala : riwayat TB, abses paru. Napas pendek pada istirahat dan aktivitas.
Tanda : takipnea, ortopnea, dan dispnea.

9) Keamanan

Gejala : riwayat pekerjaan terpajan terhadap bahan kimia,. Riwayat terpajan pada

radiasi; baik terhadap pengobatan atau kecelekaan. Riwayat kanker, terapi kanker.

Tidak toleran terhadap dingin dan panas. Transfusi darah sebelumnya. Gangguan

penglihatan, penyembuhan luka buruk, sering infeksi.

Tanda : demam rendah, menggigil, berkeringat malam, limfadenopati umum. Petikie

dan ekimosis (aplastik).

10) Seksualitas

Gejala : perubahan aliran menstruasi, misalnya menoragia atau amenore (DB). Hilang
libido (pria dan wanita). Imppoten.

Tanda : serviks dan dinding vagina pucat.

b. Diagnosa Keperawatan
1. Risiko ketidak efektifan Perfusi jaringan perifer b/d penurunan konsentrasi Hb dan

darah, suplai oksigen berkurang
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2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b/d intake yang kurang,

anoreksia

3. Defisit perawatan diri b/d kelemahan fisik

4. Resiko infeksi

5. Resiko gangguan integritas kulit b/d keterbatasan mobilitas

c. Discharge Planning
1. Berikan instruksi pada orang tua tentang cara cara melindungi anak dari infeksi

a. Batasi kontak dengan agens terinfeksi

b. Identifikasi tanda dan gejala infeksi

2. Berikan instruksi pada orang tua untukmemantau tanda tanda komplikasi

3. Berikan instruksi pada orang tua tentang pemberian obat

a. Pantau respon terapeutik anak

b. Pantau adanya respon yang tidak menguntungkan

4. Berikan informasi tentang system penunjang masyarakat kepada anak dan keluarga

untuk adaptasi jangka panjang

a. Masuk kembali ke sekolah

b. Kelompok orang tua

c. Kelompok anak dansaudara kandungnya

d. Nasehat keuangan
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi

1 Risiko ketidakefektifan
Perfusi jaringan perifer b/d :
 Hipovolemia
 Aliran arteri terputus
 Exchange problems
 Aliran vena terputus
 Hipoventilasi
 Reduksi mekanik pada vena
dan atau aliran darah arteri

 Kerusakan transport oksigen
melalui alveolar dan atau
membran kapiler

 Tidak sebanding antara
ventilasi dengan aliran darah

 Keracunan enzim
 Perubahan afinitas/ikatan
O2 dengan Hb

 Penurunan konsentrasi Hb
dalam darah

NOC :
perfusi jaringan: perifer adekuat :
1. Capilary refil dbn (5)
2. Denyut nadi perifer distal adekuat (5)
3. Denyut nadi perifer proksimal adekuat
(5)

4. sensasi normal (5)
5. warna kulit normal (5)
6. temperatur ekstremitas hangat (5)
7. tidak terdapat edema perifer (5)
8. tidak terdapat nyeri pada ekstremitas (5)

NIC :
Peripheral Sensation Management (Manajemen
sensasi perifer)
1. Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka

terhadap panas/dingin/tajam/tumpul
2. Monitor adanya paretese
3. Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika

ada lsi atau laserasi
4. Gunakan sarun tangan untuk proteksi
5. Batasi gerakan pada kepala, leher dan punggung
6. Monitor adanya tromboplebitis
7. Diskusikan menganai penyebab perubahan sensasi

2 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh
Faktor-faktor yang
berhubungan :
Ketidakmampuan pemasukan
atau mencerna makanan atau
mengabsorpsi zat-zat gizi
berhubungan dengan faktor

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Nutritional Status adekuat dengan kriteria
hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)

Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi dan

kalori.
2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui dengan tipe

tubuh dan gaya hidup.
3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan dengan

teknik yang aman.
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biologis, psikologis atau
ekonomi.

5. Berat badan meningkat (5) 5. Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan
nutrisi dan bagaimana cara memperolehnya

6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah

kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien
8. Yakinkan diet yang dimakan mengandungtinggi serat

untuk mencegah konstipasi
9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan

harian
10. Mon i to r adanya penurunan BB dan

gu l a darah
11. Monitor lingkungan selama makan
12. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidakselama jam

makan
13. Monitor turgor kulit
14. Monitor kekeringan, rambut kusam,

totalprotein, Hb dan kadar Ht
15. Monitor mual dan muntah
16. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan

konjungtiva
17. Monitor intake nuntrisi

Nutrition Monitoring
1. BB pasien dalam batas normal
2. Monitor adanya penurunan berat badan
3. Monitor tipe dan jumlah aktivitas yang biasa

dilakukan
4. Monitor interaksi anak atau orangtua selama makan
5. Monitor lingkungan selama makan
6. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak selama jam

makan
7. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi
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8. Monitor turgor kulit
9. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan mudah patah
10. Monitor mual dan muntah
11. Monitor kadar albumin, total protein, Hb, dan kadar

Ht
12. Monitor makanan kesukaan
13. Monitor pertumbuhan dan perkembangan
14. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan

konjungtiva
15. Monitor kalori dan intake nuntrisi
16. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila

lidah dan cavitas oral.
17. Catat jika lidah berwarna magenta, scarlet

3 Defisit perawatan diri
Faktor yang berhubungan :
kelemahan, kerusakan kognitif
atau perceptual, kerusakan
neuromuskular/ otot-otot saraf

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawaratan :
Self care : Activity of Daily Living
(ADLs) terpenuhi dengan kriteria hasil
sebagai berikut :
1. Klien terbebas dari bau badan (5)
2. Menyatakan kenyamanan terhadap
kemampuan untuk melakukan ADLs (5)

3. Dapat melakukan ADLS dengan bantuan
(5)

NIC :
Self Care assistane : ADLs
1. Monitor kemempuan klien untuk perawatan diri yang
mandiri.

2. Monitor kebutuhan klien untuk alat-alat bantu untuk
kebersihan diri, berpakaian, berhias, toileting dan
makan.

3. Sediakan bantuan sampai klien mampu secara utuh
untuk melakukan self-care.

4. Dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari
yang normal sesuai kemampuan yang dimiliki.

5. Dorong untuk melakukan secara mandiri, tapi beri
bantuan ketika klien tidak mampu melakukannya.

6. Ajarkan klien/ keluarga untuk mendorong
kemandirian, untuk memberikan bantuan hanya jika
pasien tidak mampu untuk melakukannya.

7. Berikan aktivitas rutin sehari- hari sesuai kemampuan.
8. Pertimbangkan usia klien jika mendorong pelaksanaan
aktivitas sehari-hari.
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4 Resiko Infeksi
Dengan faktor-faktor resiko :
 Prosedur Infasif
 Ketidakcukupan
pengetahuan untuk
menghindari paparan
patogen

 Trauma
 Kerusakan jaringan dan
peningkatan paparan
lingkungan

 Ruptur membran amnion
 Agen farmasi
(imunosupresan)

 Malnutrisi
 Peningkatan paparan
lingkungan patogen

 Imonusupresi
 Ketidakadekuatan imum
buatan

 Tidak adekuat pertahanan
sekunder (penurunan Hb,
Leukopenia, penekanan
respon inflamasi)

 Tidak adekuat pertahanan
tubuh primer (kulit tidak
utuh, trauma jaringan,
penurunan kerja silia, cairan
tubuh statis, perubahan
sekresi pH, perubahan

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatn
risiko infeksi terkontrol dengan kriteria
hasil :
1. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi

(5)
2. Menunjukkan kemampuan untuk

mencegah timbulnya infeksi (5)
3. Jumlah leukosit dalam batas normal (5)
4. Menunjukkan perilaku hidup sehat (5)

NIC :
Infection Control (Kontrol infeksi)
1. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain
2. Pertahankan teknik isolasi
3. Batasi pengunjung bila perlu
4. Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan

saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan
pasien

5. Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan
6. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan

kperawtan
7. Gunakan baju, sarung tangan sebagai alat pelindung
8. Pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan

alat
9. Ganti letak IV perifer dan line central dan dressing

sesuai dengan petunjuk umum
10. Gunakan kateter intermiten untuk menurunkan

infeksi kandung kencing
11. Tingktkan intake nutrisi
12. Berikan terapi antibiotik bila perlu

Infection Protection (proteksi terhadap infeksi)
1. Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal
2. Monitor hitung granulosit, WBC
3. Monitor kerentanan terhadap infeksi
4. Batasi pengunjung
5. Saring pengunjung terhadap penyakit menular
6. Partahankan teknik aspesis pada pasien yang beresiko
7. Pertahankan teknik isolasi k/p
8. Berikan perawatan kuliat pada area epidema
9. Inspeksi kulit dan membran mukosa terhadap

kemerahan, panas, drainase
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peristaltik)
 Penyakit kronik

10. Ispeksi kondisi luka / insisi bedah
11. Dorong masukkan nutrisi yang cukup
12. Dorong masukan cairan
13. Dorong istirahat
14. Instruksikan pasien untuk minum antibiotik sesuai

resep
15. Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi
16. Ajarkan cara menghindari infeksi
17. Laporkan kecurigaan infeksi
18. Laporkan kultur positif

Resiko gangguan integritas
kulit
Dengan Faktor risiko
Eksternal :
 Hipertermia atau hipotermia
 Substansi kimia
 Kelembaban udara
 Faktor mekanik (misalnya :
alat yang dapat
menimbulkan luka, tekanan,
restraint)

 Immobilitas fisik
 Radiasi
 Usia yang ekstrim
 Kelembaban kulit
 Obat-obatan
Internal :
 Perubahan status metabolik
 Tulang menonjol
 Defisit imunologi

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Tissue Integrity : Skin and Mucous
Membranes adekuat dengan kriteria hasil :
1. Integritas kulit yang baik bisa

dipertahankan (5)
2. Melaporkan adanya gangguan sensasi

atau nyeri pada daerah kulit yang
mengalami gangguan (5)

3. Menunjukkan pemahaman dalam proses
perbaikan kulit dan mencegah terjadinya
sedera berulang (5)

4. Mampumelindungi kulit dan
mempertahankan kelembaban kulit dan
perawatan alami (5)

NIC : Pressure Management
1. Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang
longgar

2. Hindari kerutan padaa tempat tidur
3. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering
4. Mobilisasi pasien (ubah posisi pasien) setiap dua jam
sekali

5. Monitor kulit akan adanya kemerahan
6. Oleskan lotion atau minyak/baby oil pada derah yang
tertekan

7. Monitor aktivitas dan mobilisasi pasien
8. Monitor status nutrisi pasien
9. Memandikan pasien dengan sabun dan air hangat
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 Faktor yang berhubungan
dengan perkembangan

 Perubahan sensasi
 Perubahan status nutrisi
(obesitas, kekurusan)

 Perubahan status cairan
 Perubahan pigmentasi
 Perubahan sirkulasi
 Perubahan turgor (elastisitas
kulit)

Keterangan Penilaian NOC:

1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Cembahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)

A. Definisi
Gagal ginjal kronik biasanya akibat akhir dari kehilangan fungsi ginjal lanjut secara bertahap

(Doenges, 1999). Kegagalan ginjal kronis terjadi bila ginjal sudah tidak mampu mempertahankan

lingkungan internal yang konsisten dengan kehidupan dan pemulihan fungsi tidak dimulai. Pada

kebanyakan individu transisi dari sehat ke status kronis atau penyakit yang menetap sangat

lamban dan menunggu beberapa tahun. (Barbara C Long, 1996).

Gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir (ESRD) merupakan gangguan fungsi

renal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan

metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit,menyebabkan uremia (retensi urea dan

sampah nitrogen lain dalam darah). (Brunner & Suddarth, 2001).

Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan

lambat,biasanya berlangsung beberapa tahun. (Price, 1992)

B. Etiologi
Penyebab GGK termasuk glomerulonefritis, infeksi kronis, penyakit vaskuler

(nefrosklerosis), proses obstruksi (kalkuli), penyakit kolagen (luris sutemik), agen nefrotik (amino

glikosida), penyakit endokrin (diabetes). (Doenges, 1999).

Penyebab GGK menurut Price, 1992, dibagi menjadi delapan kelas, antara lain:

 Infeksi misalnya pielonefritis kronik.

 Penyakit peradangan misalnya glomerulonefritis.

 Penyakit vaskuler hipertensif misalnya nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna,

stenosis arteria renalis.

 Gangguan jaringan penyambung misalnya lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa,

sklerosis sistemik progresif.

 Gangguan kongenital dan herediter misalnya penyakit ginjal polikistik,asidosis tubulus ginjal.

 Penyakit metabolik misalnya DM, gout, hiperparatiroidisme, amiloidosis.

 Nefropati toksik misalnya penyalahgunaan analgesik, nefropati timbal.
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 Nefropati obstruktif misalnya saluran kemih bagian atas: kalkuli neoplasma, fibrosis

netroperitoneal. Saluran kemih bagian bawah: hipertropi prostat, striktur uretra, anomali

kongenital pada leher kandung kemih dan uretra.

C. Patofisiologi

Infeksi Vaskuler Zat Toksik Obstruksi Saluran Kemih

Reaksi
Antigen &
Antibodi

Suplai
darah ginjal
turun

Tertimbun
ginjal

Retensi
Urin

Batu
besar dan
kasar

Menelan
saraf perifer

Nyeri
pinggang

Iritasi/
cedera
jaringan

Hematuria

Anemia

GGK

GFR Turun

Gangguan
integritas
kulit

Gangguan
Keseimbangan
asam basa

Absopsi protein terganggu

Perubahan
warna kulit

Retensi Na

Sindrom
Uremia

Sekresi eritropin turun

Ureum
tertimbun
dikulit

Pruritus Total CES
naik

Kelebihan
Volume
cairan

Volume
intertitial
naik
perifer

Tekanan
kapiler
naik

Iritasi lambungNausea/
vomiting

Produksi asam
naik

Ketidakse-
imbangan
nutrisi
kurang
dari
kebutuhan
tubuh

Produksi
Hb turun

Intoleransi
aktivitas

Ketidakefektifan
perfusi jaringan

Suplai
O2 turun

Suplai
nutrisi
dalam
darah
turun



Standar Asuhan Keperawatan | 19

D. Klasifikasi
Klasifikasi gagal ginjal kronik tampak dalam tabel berikut di bawah :

Tabel klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik Atas Dasar Derajat Penyakit
Derajat Penjelasan LFG (ml/mnt/1,73m2)
1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau ≥90
2 Kerusakan ginjal dengan LFG ringan 60-89
3 Kerusakan ginjal dengan LFG sedang 30-69
4 Kerusakan ginjal dengan LFG berat 15-29
5 Gagal ginjal <15 atau dialysis

Preload
naik

Ketidakse-
imbangan
nutrisi
kurang
dari
kebutuhan
tubuh

Perdarahan

Anemia

Hematemesis
& Melena Beban

jantung
naik

Hipertrofi
ventrikel
kiri

Tekanan
vena
pulmonalis

Kapiler
paru naik

Payah
jantung

Bendungan
atrium kiri
naik

Gangguan
Pertukaran
Gas

Edema

Penimbu
nan asam
laktat

Kelebihan
Volume
cairan

Kehilang
an
kesadaran

Retensi
Na dan
H2O
naik

Suplai O2
ke otak
turun

Metabolis
me
anaerob

Suplai O2
jaringan
turun

RAA
turun

Aliran
darah
ginjal
turun

COP
turun

Fatique
dan nyeri
sendi

Intoleransi
aktivitas
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E. Manifestasi Klinis
1. Menurut Long (1996):

a. Gejala dini : lethargi, sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan berkurang,

mudah tersinggung, depresi.

b. Gejala yang lebih lanjut : anoreksia, mual disertai muntah, nafas dangkal atau sesak nafas

baik waktui ada kegiatan atau tidak, udem yang disertai lekukan, pruritis mungkin tidak ada

tapi mungkin juga sangat parah.

2. Menurut Smeltzer (2001) antara lain : hipertensi, (akibat retensi cairan dan natrium dari

aktivitas sistem renin - angiotensin – aldosteron), gagal jantung kongestif dan udem

pulmoner (akibat cairan berlebihan) dan perikarditis (akibat iriotasi pada lapisan perikardial

oleh toksik, pruritis, anoreksia, mual, muntah, dan cegukan, kedutan otot, kejang, perubahan

tingkat kesadaran, tidak mampu berkonsentrasi).

3. Menurut Suyono (2001) adalah sebagai berikut:

a. Sistem kardiovaskuler

• Hipertensi

• Pitting edema

• Edema periorbital

• Pembesaran vena leher

• Friction sub pericardial

b. Sistem Pulmoner

• Krekel

• Nafas dangkal

• Kusmaull

• Sputum kental dan liat
c. Sistem gastrointestinal

 Anoreksia, mual dan muntah

• Perdarahan saluran GI

• Ulserasi dan pardarahan mulut

• Nafas berbau ammonia
d. Sistem musculoskeletal

• Kram otot

• Kehilangan kekuatan otot

• Fraktur tulang

e. Sistem Integumen

 Warna kulit abu-abu mengkilat

• Pruritis

• Kulit kering bersisik

• Ekimosis

• Kuku tipis dan rapuh

• Rambut tipis dan kasar

f. Sistem Reproduksi

• Amenore
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• Atrofi testis

F. Pemeriksaan Penunjang
Menurut Suyono (2001), untuk menentukan diagnosa pada CKD dapat dilakukan cara sebagai

berikut:

1. Pemeriksaan laboratorium

Menentukan derajat kegawatan CKD, menentukan gangguan sistem dan membantu

menetapkan etiologi.

2. Pemeriksaan USG

Untuk mencari apakah ada batuan, atau massa tumor, juga untuk mengetahui beberapa

pembesaran ginjal.

3. Pemeriksaan EKG

Untuk melihat kemungkinan hipertropi ventrikel kiri, tanda-tanda perikarditis, aritmia dan

gangguan elektrolit

Pemeriksaan Laboratorium

a. Laboratorium darah: BUN, Kreatinin, elektrolit (Na, K, Ca, Phospat), Hematologi (Hb,

trombosit, Ht, Leukosit), protein, antibody (kehilangan protein dan immunoglobulin).

b. Pemeriksaan Urin: Warna, PH, BJ, kekeruhan, volume, glukosa, protein, sedimen, SDM,

keton, SDP, TKK/CCT.

c. Pemeriksaan EKG: Untuk melihat adanya hipertropi ventrikel kiri, tanda perikarditis, aritmia,

dan gangguan elektrolit (hiperkalemi, hipokalsemia).

d. Pemeriksaan USG: Menilai besar dan bentuk ginjal, tebal korteks ginjal, kepadatan parenkim

ginjal, anatomi system pelviokalises, ureter proksimal, kandung kemih serta prostate.

e. Pemeriksaan Radiologi: Renogram, Intravenous Pyelography,Retrograde Pyelography, Renal

Aretriografi dan Venografi, CT Scan, MRI, Renal Biopsi, pemeriksaan rontgen dada,

pemeriksaan rontgen tulang, foto polos abdomen.

G. Komplikasi
Komplikasi yang mungkin timbul akibat gagal ginjal kronis antara lain :
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1. Hiperkalemia

2. Perikarditis

3. Hipertensi

4. Anemia

5. Penyakit tulang

(Smeltzer & Bare, 2001)

H. Penatalaksanaan
1. Dialisis

Dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal ginjal akut yang serius, seperti

hiperkalemia, perikarditis dan kejang. Perikarditis memperbaiki abnormalitas biokimia;

menyebabkan caiarn, protein dan natrium dapat dikonsumsi secara bebas ; menghilangkan

kecendurungan perdarahan ; dan membantu penyembuhan luka.

2. Penanganan hiperkalemia

Keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan masalah utama pada gagal ginjal akut;

hiperkalemia merupakan kondisi yang paling mengancam jiwa pada gangguan ini. Oleh

karena itu pasien dipantau akan adanya hiperkalemia melalui serangkaian pemeriksaan kadar

elektrolit serum ( nilai kalium > 5.5 mEq/L ; SI : 5.5 mmol/L), perubahan EKG (tinggi

puncak gelombang T rendah atau sangat tinggi), dan perubahan status klinis. Pningkatan

kadar kalium dapat dikurangi dengan pemberian ion pengganti resin (Natrium polistriren

sulfonat [kayexalatel]), secara oral atau melalui retensi enema.

3. Mempertahankan keseimbangan cairan

Penatalaksanaan keseimbanagan cairan didasarkan pada berat badan harian, pengukuran

tekanan vena sentral, konsentrasi urin dan serum, cairan yang hilang, tekanan darah dan

status klinis pasien. Masukkan dan haluaran oral dan parentral dari urine, drainase lambung,

feses, drainase luka dan perspirasi dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk terapi

penggantia cairan.

Glomerular Filtration Rate (GFR)= [ (140 – age in years) × weight (kg) ]/plasma creatinine

(µmol/l) × 0.82 (subtract 15 per cent for females)

Penatalaksanaan terhadap gagal ginjal meliputi :

1. Restriksi konsumsi cairan, protein, dan fosfat.
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2. Obat-obatan : diuretik untuk meningkatkan urinasi; alumunium hidroksida untuk terapi

hiperfosfatemia; anti hipertensi untuk terapi hipertensi serta diberi obat yang dapat

menstimulasi produksi RBC seperti epoetin alfa bila terjadi anemia.

3. Dialisis

4. Transplantasi ginjal

(Reeves, Roux, Lockhart, 2001)

I. Asuhan Keperawatan
Pengkajian
1. Ginjal (Renal)

Kemungkinan Data yang diperoleh :

• Oliguria (produksi urine kurang dari 400 cc/ 24jam)

• Anuria (100 cc / 24 Jam

• Infeksi (WBCs , Bacterimia)

• Sediment urine mengandung : RBCs

2. Riwayat sakitnya dahulu.

• Sejak kapan muncul keluhan

• Berapa lama terjadinya hipertensi

• Riwayat kebiasaan, alkohol,kopi, obat-obatan, jamu

• Waktu kapan terjadinya nyeri kuduk dan pinggang

3. Penanganan selama ada gejala

• Kalau dirasa lemah atau sakit apa yang dilakukan

• Kalau kencing berkurang apa yang dilakukan

• Penggunaan koping mekanisme bila sakit

4. Pola : Makan, tidur, eliminasi, aktifitas, dan kerja.

5. Pemeriksaan fisik

 Peningkatan vena jugularis

•Adanya edema pada papelbra dan

ekstremitas

• Anemia dan kelainan jantung

• Hiperpigmentasi pada kulit

• Pernapasan

• Mulut dan bibir kering

• Adanya kejang-kejang

• Gangguan kesadaran

• Pembesaran ginjal
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• Adanya neuropati perifer

6. Riwayat Kesehatan Pasien dan Pengobatan Sebelumnya

Berapa lama klien sakit, bagaimana penanganannya, mendapat terapi apa, bagaimana cara

minum obatnya apakah teratur atau tidak, apa saja yang dilakukan klien untuk menanggulangi

penyakitnya.

7. Aktifitas / istirahat

a. Kelelahan ekstrem, kelemahan, malaise

b. Gangguan tidur (insomnia / gelisah atau somnolen)

c. Kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak

8. Sirkulasi

Adanya riwayat hipertensi lama atau berat, palpatasi, nyeri dada (angina), Hipertensi, DUJ, nadi

kuat, edema jaringan umum dan pitting pada kaki, telapak tangan, Nadi lemah, hipotensi

ortostatikmenunjukkan hipovolemia, yang jarang pada penyakit tahap akhir. Pucat, kulit coklat

kehijauan, kuning, Kecenderungan perdarahan.

9. Integritas Ego

a. Faktor stress, perasaan tak berdaya, tak ada harapan, tak ada kekuatan.

b. Menolak, ansietas, takut, marah, mudah terangsang, perubahan kepribadian.

10. Eliminasi

a. Penurunan frekuensi urine, oliguria, anuria (pada gagal ginjal tahap lanjut)

b. Abdomen kembung, diare, atau konstipasi

c. Perubahan warna urine, contoh kuning pekat, merah, coklat, oliguria.

11. Makanan/ cairan

a. Peningkatan berat badan cepat (oedema), penurunan berat badan (malnutrisi).

b. Anoreksia, nyeri ulu hati, mual/muntah, rasa metalik tak sedap pada mulut (pernapasan

amonia)

12. Penggunaan diuretik

a. Distensi abdomen/asites, pembesaran hati (tahap akhir)

b. Perubahan turgor kulit/kelembaban.

c. Ulserasi gusi, pendarahan gusi/lidah.

13. Neurosensori
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a. Sakit kepala, penglihatan kabur.

b. Kram otot / kejang, syndrome “kaki gelisah”, rasa terbakar pada telapak kaki, kesemutan

dan kelemahan, khususnya ekstremiras bawah.

c. Gangguan status mental, contah penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan

berkonsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran, stupor.

d. Kejang, fasikulasi otot, aktivitas kejang.

e. Rambut tipis, kuku rapuh dan tipis.

f. Nyeri / kenyamanan

g. Nyeri panggul, sakit kepala, kram otot/ nyeri kaki.

h. Perilaku berhati-hati / distraksi, gelisah.

14. Pernapasan

a. Napas pendek, dispnea, batuk dengan / tanpa sputum kental dan banyak.

b. Takipnea, dispnea, peningkatan frekuensi / kedalaman.

c. Batuk dengan sputum encer (edema paru).

15. Keamanan

a. Kulit gatal

b. Ada / berulangnya infeksi

c. Pruritis

d. Demam (sepsis, dehidrasi), normotermia dapat secara aktual terjadi peningkatan pada

pasien yang mengalami suhu tubuh lebih rendah dari normal.

e. Ptekie, area ekimosis pada kulit

f. Fraktur tulang, keterbatasan gerak sendi

16. Seksualitas

a. Penurunan libido, amenorea, infertilitas

b. Interaksi sosial

c. Kesulitan menentukan kondisi, contoh tak mampu bekerja, mempertahankan fungsi

peran biasanya dalam keluarga.

d. Penyuluhan / Pembelajaran

e. Riwayat DM (resiko tinggi untuk gagal ginjal), penyakit polikistik, nefritis heredeter,

kalkulus urenaria, maliganansi.

f. Riwayat terpejan pada toksin, contoh obat, racun lingkungan.
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g. Penggunaan antibiotic nefrotoksik saat ini / berulang.
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Risiko ketidakefektifan

perfusi jaringan ginjal
dengan faktor risiko penyakit
ginjal

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
terjadi Keseimbangan elektrolit dan
asam basa dengan kriteria hasil :
1. denyut nadi dbn (5)
2. respiratory rate dbn (5)
3. serum albumin dbn (5)
4. serum creatinin dbn (5)
5. Hemoglobin dbn (5)
6. BUN dbn (5)
7. Orientasi kognitif adekuat (5)
8. Tidak ada gangguan mental (5)

Manajemen asam basa
1. Jaga kepatenan akses intravena
2. Jaga kepatenan jalan nafas
3. Monitor analisa gas darah, serum dan elektrolit

urin
4. Posisikan pasien untuk dapat bernafas secara

adekuat (semi fowler)
5. Monitor pola nafas
6. Monitor sirkulasi jaringan (PaO2, SaO2, Hb)
7. Monitor hasil laboratorium (GDA)
8. Monitor status neurologi
9. Kolaborasi pemberian Oksigenasi dengan tim

medis
10. Cek secara rutin aliran pemberian oksigenasasi

dan konsentrasi berapa x/mnt.
11. Monitor efektifitas terapi oksigenasi.
12. Pantau tanda-tanda vital

Jika diterapi Hemodialisis :
Terapi hemodialisis :
1. Catat TTV : BB, temperature, nadi, respirasi

(pre, durante dan post HD),
2. lakukan prosedur hemodialisis dengan benar
3. monitor kepatenan AV fistula
4. gunakan tehnik steril untuk inisiasi HD
5. gunakan sarung tangan dan baju pelindng

pada saat kontak dengan darah
6. inisiasi hemodialysis sesuai protocol, cek

system monitor
7. yakinkan akan keselamatan pasien
8. monitor tekanan darah, nadi, respirasi,

temperature, dan respon pasien selama
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dialysis
9. berikan heparin sesuai protocol
10. hindari melakukan tensi pada lengan yang

terpasang cimino
11. rawat kateter atau fistula sesuai dengan

protocol
12. kolaborasi dengan pasien untuk

penatalaksanaan efeksamping dari HD (kram,
lemah, sakit kepala)

2 Gangguan pertukaran gas
berhubungan dengan
 Ketidakseimbangan perfusi
ventilasi

 Perubahan membran
kapiler-alveolar

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
status pernafasan : pertugaran gas
adekuat dengan criteria hasil sebagai
berikut :
1. Klien dapat bernafas dengan

mudah : (5)
2. Tidak terdapat dispneu (5)
3. Tidak terdapat sianosis (5)
4. PaO2 dbn : 80-100mmHg (5)
5. PaCO2 dbn : 35-45mmHg (5)
6. PH arteri dbn : 7,35-7,45 mmHg (5)
7. Saturasi O2 : 95-100% (5)
8. Hasil rongent paru dbn (5)
9. Perfusi ventilasi seimbang (5)

Setelah dilakukan tindakan status
respirasi: ventilasi adekuat dengan
kriteria hasil sebagai berikut:
1. RR dbn (dalam batas normal) <16-

24 x/mnt> (5)
2. Irama nafas dalam batas normal. (5)
3. Inspirasi dalam batas normal (5)
4. Tidak terdapat pernafasan mulut

NIC :
Pengelolaan asam basa (acid base management)
1. Jaga kepatenan akses intravena
2. Jaga kepatenan jalan nafas
3. Monitor analisa gas darah, serum dan elektrolit
urin

4. Monitor status hemodynamic (CVP, MAP, PAP,
PCWP)

5. Posisikan pasien untuk dapat bernafas secara
adekuat (semi fowler)

6. Monitor tanda dan gejala gagal nafas (PaO2
rendah, PaCO2 tinggi, penggunaan otot
pernafasan tambahan, kelemahan)

7. Monitor pola nafas
8. Monitor sirkulasi jaringan (PaO2, SaO2, Hb dan
cardiac output)

9. Monitor hasil laboratorium (GDA, urin dan
serum)

10.Monitor status neurologi

Terapi oksigen:
1. Jaga kepatenan jalan nafas.
2. Kolaborasi pemberian Oksigenasi dengan tim

medis
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(lips breathing) (5)
5. Tidak terdapat dyspnea (5)
6. Tidak terdapat ortopnea (5)

3. Siapkan peralatan oksigenasi.
4. Cek secara rutin pemberian aliran oksigenasasi dan

konsentrasi berapa x/mnt.
5. Monitor efektifitas terapi oksigenasi.
6. Observasi adanya hypoventilasi.
7. Monitor adanya keracunan Oksigenasi.
8. Monitor keselamatan pasien selama membutuhkan

oksigenasi
9. Anjurkan pasien untuk berhenti merokok.

Monitor pernafasan
1. Monitor rata – rata, kedalaman, irama dan usaha

respirasi
2. Catat pergerakan dada,amati kesimetrisan,

penggunaan otot tambahan, retraksi otot
supraclavicular dan intercostal

3. Monitor suara nafas, seperti dengkur
4. Monitor pola nafas : bradipena, takipenia,

kussmaul, hiperventilasi, cheyne stokes, biot
5. Catat lokasi trakea
6. Monitor kelelahan otot diagfragma (gerakan

paradoksis)
7. Auskultasi suara nafas, catat area penurunan /

tidak adanya ventilasi dan suara tambahan
8. Tentukan kebutuhan suction dengan

mengauskultasi crakles dan ronkhi pada jalan
napas utama

9. Uskultasi suara paru setelah tindakan untuk
mengetahui hasilnya

3 Kelebihan volume cairan b.d
mekanisme pengaturan
ginjal melemah.

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
Kriteria hasil :

Manajemen cairan :
1. Timbang berat badan setiap hari dan pantau

kemajuannya
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1. Terjadi keseimbangan intake dan
output cairan dalam 24 jam (5)

2. Berat badan stabil (5)
3. Tidak ada asites (5)
4. Tidak ada distensi vena jugularis (5)
5. Tidak ada edema perifer (5)
6. Tidak ada mata cekung (5)
7. Kelembaban kulit dalam batas normal

(5)
8. Membran mukosa lembab (5)
9. Elektrolit serum dalam batas normal

(5)
10. Nilai hematokrit dalam batas normal.

(5)

2. Pertahankan keakuratan catatan masukan dan
keluaran cairan

3. Pasang kateter urin
4. Pantau hasil laboratorium yang relevan terhadap

retensi cairan (perubahan elektrolit, peningkatan
berat jenis, peningkatan BUN, penurunan
hematokrit, dan peningkatan kadar osmolaritas
urin)

5. Pantau tanda-tanda vital
6. Pantau indikasi kelebihan/retensi cairan (edema)

sesuai dengan keperluan
7. Kaji lokasi dan dan derajat edema
8. Kolaborasi dengan dokter dan Apoteker

pemberian obat diuretic : Furosemid 40mg IV
bolus /12 jam

9. Pantau respon pasien terhadap terapi elekrolit
10. Konsultasikan jika tanda dan gejala kelebihan

volume cairan muncul atau memburuk
11. Kolaborasi pemberian transfusi darah (Hb 7g%)

Jika diterapi Hemodialisis :
Manajeman Cairan
1. Catat dry weight pasien pre HD
2. catat perubahan berat badan pre dan post HD
3. monitor status hidrasi (turgor kulit dan edema) :
pre dan post HD.

Monitor Cairan
1. Monitor input dan output cairan (durante HD)
2. batasi masukan cairan pada saat priming dan wash
out HD

3. identifikasi sumber masukan cairan masa
interdialisis

4. lakukan HD dengan sesuai dengan kenaikan BB
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interdialisis
5. konsultasikan dokter jika tanda dan gejala
kelebihan cairan berlangsung lama/ memburuk

6. monitor vital sign (pre HD, durante HD dan post
HD)

7. monitor lokasi, luas udema dan amati
perkembangannya (pre dan post HD),

8. jelaskan pada keluarga dan klien rasional
pembatasan cairan pada penyakit ginjal

9. motivasi klien untuk meningkatkan kebersihan
mulut dengan sering.

4 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan
tubuh b.d faktor biologis

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
status nutrisi : pemasukan makanan
dan cairan adekuat dengan criteria
hasil:
1. Stamina pasien meningkat (5),
2. Kadar albumin plasma 3,5 – 5,0 gr/dl
(5)

3. Pasien melaporkan peningkatan nafsu
makan (5)

4. Diet pasien sesuai dengan anjuran
diet pada pgk dengan hd (5)

Manajemen Nutrisi
1. Catat jika klien memiliki alergi makanan
2. catat makanan kesukaan klien
3. kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan
jumlah kalori dan tipe nutrien yang dibutuhkan
sesuai dengan diet pada PGK dengan HD
 Energi : 35 Kcal/kg BB/hari
 Protein: : 1.1-1.2 gr BBI/hari 50% protein
bernilai biologi tinggi

 Lemak : ± 30% dari total energi
 Karbohidrat : ± 60 % dari total energi
 Na : 1g + 2g bila urine 1 liter/24 jam
 K : 2g + 1g bila urine 1 liter/ 24 jam
 Ca : 800-1200 mg
 P : 8 – 17 mg/kg BB/hari
 Air : sesuai dgn jumlah urine sehari 500 cc s/d
750 c

4. Kontrol asupan cairan dengan makanan lebih
baik tidak berkuah banyak

5. motivasi makanan jangan terlalu asin karena akan
haus dan banyak minum
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6. Tingkatkan masukan protein dengan nilai biologi
tinggi; telur, ikan,daging, produk susu dan ayam.

7. Protein nabati juga dimotivasi : tahu, tempe.
8. Hindari asupan tinggi garam :telur asin , ikan

asin, keju, kerupuk, kecap, mie Instan, makanan
dalam kaleng, bumbu penyedap vetcin, kornet,
tauco, petis, garam dapur

9. Berikan pilihan makanan sesuai dengan diet yang
dimotivasi dan ajarkan klien dan keluarga cara
membuat catatan makanan

10. Batasi sumber nutrisi tinggi kalium : Peterselli,
bayam, jantung pisang, daun singkong, sawi
hijau, daun pepaya, kelapa muda, kentang, coklat,
kopi, teh, pete, kacang-kacangan, kola, alpukat,
pisang, duku, durian dan jus buah.

11. Monitor asupan nutrisi dan kalori, timbang berat
badan secara teratur,

12. berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi dan
bagaimana memenuhinya:
o hindari penggunaan jamu-jamuan
o rasional pembatasan diet,
o hubungan dengan penyakit ginjal dan
peningkatan urea dan kreatinin.

Monitor Nutrisi
1. Monitor adanya penurunan BB
2. monitor mual dan muntah
3. monitor kadar albumin, total protein, Hb, kadar
Ht, monitor kadar limfosit dan elektrolit

4. monitor kadar energi, kelelahan, kelemahan
5. monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan pada
jaringan konjungtiva.
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5 Kerusakan integritas kulit
berhubungan dengan
Perubahan pigmentasi,
Perubahan sirkulasi

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
sesuai dengan kondisi pasien …x..jam
integritas kulit baik dengan kriteria hasil :
1. Temperature dalam batas normal (5)
2. Sensasi dalam batas normal (5)
3. Elastisitas dalam batas normal (5)
4. Hidrasi dalam batas normal (5)
5. Pigmentasi dalam batas normal (5)
6. Perspiration dalam batas normal (5)
7. Warna kulit dalam batas normal (5)
8. Teksture dalam batas normal (5)
9. Perfusi jaringan baik (5)
10. Pertumbuhan rambut di kulit baik (5)

Control infeksipada akses vaskuler
1. Observasi dan laporkan tanda dan gejala infeksi

seperti kemerahan, panas, nyeri, edema dan
adanya fungsiolesa, kaji tempratur klien

2. Catat dan laporkan nilai laboratorium (leukosit,
protein serum, albumin)

3. Kaji warna kulit kelembaban tekstur dan turgor
4. Cuci kulit dengan hati-hati
5. Gunakan hidrasi dan pelembab untuk seluruh

permukaan
6. Gunakan stategi untuk mencegah infeksi

nosokomial
7. Cuci tangan sebelum dan setelah tindakan

perawatan
8. Gunakan standar precaution dan gunakan sarung

tangan selama kontak dengan darah, membran
mukosa, kulit yang yang tidak utuh

9. Pastikan perawatan aseptik pada akses vaskuler
10. Pastikan tenik perawatan luka secara tapat
11. Dorong pasien untuk istirahat
12. Berikan medikasi sesuai dengan instruksi dokter
13. Ajari pasien dan keluarga tentang tanda –tanda

gejala infeksi dan kalau terjadi untuk melapor
kepada perawat,

14. Ajarkan klien dan anggota keluarga bagaimana
mencegah infeksi.

Skin care : topical treatment
1. Motivasi klien menggunakain sprei yang lembut
2. motivasi klien menggunakan sabun anti bacterial

ketika mandi dan menggunakan air hangat
3. taburkan bedak pada kulit pasien
4. lakukan pemijatan lembut pada kulit dengan
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menggunakan lotion
5. jaga linen tempat tidur selalu kering, bersih, dan

terbebas dari debu
6. ganti posisi pasien setiap 2 jam sekali (untuk pasien

yang immobilized)
7. berikan medikasi topical
8. observasi kondisi kulit setiap hari.

Cemas b/d
 Penyakitnya
 Takut kematian atau

kecacatan
 Perubahan peran dalam

lingkungan social atau
ketidakmampuan yang
permanen.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
cemas terkontrol dengan Kriteria hasil :
1. Klien mampu mengidentifikasi dan
mengungkapkan gejala cemas (5)

2. Mengidentifikasi, mengungkapkan
dan menunjukkan tehnik untuk
mengontol cemas (5)

3. Vital sign dalam batas normal (5)
4. Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa
tubuh dan tingkat aktivitas
menunjukkan berkurangnya
kecemasan (5)

NIC :
Anxiety Reduction (penurunan kecemasan)
1. Gunakan pendekatan yang menenangkan
2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku

pasien
3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan

selama prosedur
4. Pahami prespektif pasien terhdap situasi stres
5. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan

mengurangi takut
6. Berikan informasi faktual mengenai diagnosis,

tindakan prognosis
7. Dorong keluarga untuk menemani anak
8. Lakukan back / neck rub
9. Dengarkan dengan penuh perhatian
10. Identifikasi tingkat kecemasan
11. Bantu pasien mengenal situasi yang

menimbulkan kecemasan
12. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan,

ketakutan, persepsi
13. Instruksikan pasien menggunakan teknik

relaksasi
14. Barikan obat untuk mengurangi kecemasan

6 Kurang pengetahuan b/d
 Keterbatasan kognitif
 Interpretasi terhadap

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
klien mengetahui tentang proses

Mengajarkan proses penyakitnya :
1. Kaji tingkat pengetahuan pasien tentang

penyakitnya
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informasi yang salah
 Kurangnya keinginan
untuk mencari informasi

 Tidak mengetahui sumber-
sumber informasi.

penyakitnya :
1. Klien familier dengan nama

penyakitnya (5)
2. Klien dapat mendeskripsikan proses

penyakitnya (5)
3. Klien dapat mendeskripsikan faktor

penyebab dari penyakitnya (5)
4. Klien dapat mendeskripsikan faktor

risiko (5)
5. Klien dapat mendeskripsikan efek

samping dari penyakitnya (5)
6. Klien dapat mendeskripsikan tanda

dan gejala (5)
7. Klien dapat mendeskripsikan

komplikasi mungkin terjadi (5)
8. Klien dapat mendeskripsikan cara

pencegahan komplikasi (5)

2. Jelaskan patofisiologi penyakitnya dan bagaimana
hubungannya dengan anatomi dan fisiologinya

3. Deskripsikan tanda dan gejala dari penyakitnya
4. Jelaskan pada pasien bagaimana mengelola gejala

ytang timbul
5. Deskripsikan proses penyakitnya
6. Identifikasi faktor penyebab penyakitnya
7. Jelaskan tentang kondisi penyakit pasien saat ini
8. Diskusikan gaya hidup yang harus dirubah untuk

mencegah komplikasi atau kekambuhan
penyakitnya

9. Diskusikan rencana terapi yang akan dijalani pasien
10. Jelaskan komplikasi yang bisa muncul
11. Anjurkan pasien untuk mengontrol risiko
12. Anjurkan pasien segera ke pelayanan kesehatan

ketika muncul gejala yang sama

Keterangan Penilaian NOC:

1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah
menunjukkan

2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit
adekuat/ jarang menunjukkan

3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup
adekuat/kadang-kadang menunjukkan

4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering
menunjukkan

5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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DECOMPENSASI CORDIS

A. Definisi
Decompensasi cordis adalah kegagalan jantung dalam upaya untuk mempertahankan

peredaran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh (Dr. Ahmad ramali, 1994).

Dekompensasi kordis adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan kemampuan

fungsi kontraktilitas yang berakibat pada penurunan fungsi pompa jantung (Tabrani, 1998;

Price, 1995).

B. Etiologi
Mekanisme fisiologis yang menyebabkan timbulnya dekompensasi kordis adalah

keadaan-keadaan yang meningkatkan beban awal, beban akhir atau yang menurunkan

kontraktilitas miokardium. Keadaan yang meningkatkan beban awal seperti regurgitasi aorta,

dan cacat septum ventrikel. Beban akhir meningkat pada keadaan dimana terjadi stenosis

aorta atau hipertensi sistemik. Kontraktilitas miokardium dapat menurun pada infark

miokard atau kardiomiopati. Faktor lain yang dapat menyebabkan jantung gagal sebagai

pompa adalah gangguan pengisisan ventrikel (stenosis katup atrioventrikuler), gangguan

pada pengisian dan ejeksi ventrikel (perikarditis konstriktif dan temponade jantung). Dari

seluruh penyebab tersebut diduga yang paling mungkin terjadi adalah pada setiap kondisi

tersebut mengakibatkan pada gangguan penghantaran kalsium di dalam sarkomer, atau di

dalam sistesis atau fungsi protein kontraktil ( Price. Sylvia A, 1995).

Penyebab kegagalan jantung dikategori kepada tiga penyebab:

 Stroke volume : isi sekuncup

 Kontraksi kardiak

 Preload dan afterload

Meliputi :

1. Kerusakan langsung pada jantung (berkurang kemampuan berkontraksi), infark

myocarditis, myocarial fibrosis, aneurysma ventricular.

2. Ventricular overload terlalu banyak pengisian dari ventricle.

a. Overload tekanan (kebanyakan pengisian akhir: stenosis aorta atau arteri pulmonal,

hipertensi pulmonari.

b. Keterbatasan pengisian sistolik ventricular.

c. Pericarditis konstriktif atau cardomyopati, atau aritmia, kecepatan yang tinggi,

tamponade, mitral stenosis.
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d. Ventrucular overload (kebanyakan preload) regurgitasi dari aourta, defek seftum

ventricular.

C. Tanda dan Gejala Klinis Decompensasi Cordis

Gaagal Jantung Kanan Gagal Jantung Kiri
Odema/ Pitting odema Lemas/ fatique
Anorexia/ perut kembung Berdebar-debar
Nauseaa Sesak nafas (dyspneu d’effort)
Acites Ortopnea
Jugulare Vein Pressure meningkat Dyspnea nocturnal paroximal
Hepatomegali/ liver engorgement Pembesaran jantung
Fatique Keringat dingin
Hipertropi jantung kanan Takikardia kongesti vena pulmonalis
Irama derap/ gallop ventrikel kanan Ronchi basah dan wheezing
Irama derap/ gallop atrium kanan Terdapat BJ III dan IV (Gallop)
Murmur Cheynes stokes
Tanda-tanda penyakit paru kronik
Hidrothorax

D. Klasifikasi Decompensasi Cordis
1. Decompensasi cordis kiri/ gagal jantung kiri

Dengan berkurangnya curah jantung pada gagal jantung mengakibatkan pada

akhir sistol terdapat sisa darah yang lebih banyak dari keadaan keadaan normal sehingga

pada masa diatol berikutnya akan bertambah lagi mengakibatkan tekanan distol semakin

tinggi, makin lama terjadi bendungan didaerah natrium kiri berakibat tejadi peningkatan

tekanan dari batas normal pada atrium kiri (normal 10-12 mmHg) dan diikuti pula

peninggian tekanan vena pembuluh pulmonalis dan pebuluh darah kapiler di paru, karena

ventrikel kanan masih sehat memompa darah terus dalam atrium dalam jumlah yang

sesuai dalam waktu cepat tekanan hodrostatik dalam kapiler paru-paru akan menjadi

tinggi sehingga melampui 18 mmHg dan terjadi transudasi cairan dari pembuluh kapiler

paru-paru.

Pada saat peningkatan tekanan arteri pulmonalis dan arteri bronkhialis, terjadi

transudasi cairanin tertisiel bronkus mengakibatkan edema aliran udara menjadi

terganggu biasanya ditemukan adanya bunyi eksspirasi dan menjadi lebih panjang yang

lebih dikenal asma kardial fase permulaan pada gagal jantung, bila tekanan di kapiler

makin meninggi cairan transudasi makin bertambah akan keluar dari saluran limfatik

karena ketidakamampuan limfatik untuk menampungnya (>25 mmHg) sehingga akan

tertahan dijaringan intertissiel paru-paru yang makain lama akan menggangu alveoli
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sebagai tempat pertukaran udara mengakibatkan udema paru disertai sesak dan makin

lama menjadi syok yang lebih dikenal dengan syak cardiogenik diatandai dengan tekanan

diatol menjadi lemah dan rendah serta perfusi menjadi sangat kurang berakibat terdi

asidosis otot-otot jantung yang berakibat kematian.

Kegagaglan pada ventrikel kiri untuk memompakan darah yang mengandung

oksigen tubuh yang berakibat dua antara lain:

 Tanda-tanda dan gejela penurunan cardiak output seperit dyspnoe de effort (sesak

nafas pada akktivitas fisik, ortopnoe (sesak nafas pada saat berbaring dan dapat

dikurangi pada saat duduk atau berdiri.kemudian dispnue noktural paroksimalis (sesak

nafas pada malam hari atau sesak pada saat terbangun).

 Dan kongesti paru seperti menurunnya tonus simpatis, darah balik yang bertambah,

penurunan pada pusat pernafasan, edema paru, takikakrdia.

 Disfungsi diatolik, dimana ketidakmampuan relaksasi distolik dini ( proses aktif yang

tergantung pada energi ) dan kekakuan dindiing ventrikel.

2. Decompensasi cordis kanan

Kegagalan venrikel kanan akibat bilik ini tidak mampu memeompa melawan tekanan

yang naik pada sirkulasi pada paru-paru, berakibat membaliknya kembali kedalam

sirkulasi sistemik, peningkatan volume vena dan tekanan mendorong cairan keintertisiel

masuk kedalam(edema perier) (long, 1996). Kegagalan ini akibat jantung kanan tidak

dapat khususnya ventrikel kanan tidak bisa berkontraksi dengan optimal , terjadi

bendungan diatrium kanan dan venakapa superior dan inferiordan tampak gejal yang ada

adalah udemaperifer, hepatomegali, splenomegali, dan tampak nyata penurunan tekanan

darah yang cepat., hal ini akibaat vetrikel kanan pada saat sisitol tidak mampu mempu

darah keluar sehingga saat berikutnya tekanan akhir diatolik ventrikel kanan makin

meningkat demikin pula mengakibatkan tekanan dalam atrium meninggi diikuti oleh

bendungan darah vena kava supperior dan vena kava inferior serta selruh sistem vena

tampak gejal klinis adalah erjadinya bendungan vena jugularis eksterna, vena hepatika

(tejadi hepatomegali, vena lienalis (splenomegali) dan bendungan-bedungan pada pada

ena-vena perifer. Dan apabila tekanan hidristik pada di pembuluh kapiler meningkat

melampui takanan osmotik plasma maka terjadinya edema perifer.
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New York Heart Association (NYHA) membuat klasifikasi fungsional dalam 4 kelas :

1. Kelas 1;Bila pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan.

2. Kelas 2;Bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat dari aktivitas sehari hari

tanpa keluhan.

3. Kelas 3;Bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari tanpa keluhan.

4. Kelas 4;Bila pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivits apapun dan harus tirah

baring.

E. Patofisiologi
Kelainan intrinsik pada kontraktilitas myokard yang khas pada gagal jantung akibat

penyakit jantung iskemik, mengganggu kemampuan pengosongan ventrikel yang efektif.

Kontraktilitas ventrikel kiri yang menurun mengurangi curah sekuncup,dan meningkatkan

volume residu ventrikel. Sebagai respon terhadap gagal jantung,ada tiga mekanisme primer

yang dapat di lihat :

Meningkatnya aktivitas adrenergic simpatik,

Meningkatnya beban awal akibat aktivasi system rennin angiotensin aldosteron, dan

Hipertrofi ventrikel.

Ketiga respon kompensatorik ini mencerminkan usaha untuk mempertahankan curah

jantung. Kelainan pada kerja ventrikel dan menurunnya curah jantung biasanya tampak pada

keadaan beraktivitas. Dengan berlanjutnya gagal jantung maka kompensasi akan menjadi

semakin kurang efektif. Menurunnya curah sekuncup pada gagal jantung akan

membangkitkan respon simpatik kompensatorik. Meningkatnya aktivitas adrenergic simpatik

merangang pengeluaran katekolamin dari saraf saraf adrenergic jantung dan medulla adrenal.

Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung.

Selain itu, terjadi vasokonstriksi arteria perifer untuk menstabilkan tekanan arteria dan

redistribusi volume darah dengan mengurangi aliran darah ke organ organ yang rendah

metabolismenya seperti kulit dan ginjal, agar perfusi ke jantung dan otak dapat

dipertahankan.

Penurunan curah jantung pada gagal jantung akan memulai serangkaian peristiwa:

1. Penurunan aliran darah ginjal dan akhirnya laju filtrasi glomerulus

2. Pelepasan rennin dari apparatus juksta glomerulus.

3. Iteraksi rennin dengan angiotensinogen dalam darah untuk menghasilkan angiotensin I.

4. Konversi angiotensin I menjadi angiotensin II.

5. Perangsangan sekresi aldosteron dari kelenjar adrenal.
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6. Retansi natrium dan air pada tubulus distal dan duktus pengumpul.

Respon kompensatorik terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau

bertambahnya tebal dinding. Hipertrofi meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel

miokardium;tergantung dari jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal

jantung,sarkomer dapat bertambah secara parallel atau serial. Respon miokardium terhadap

beban volume, seperti pada regurgitasi aorta,ditandai dengan dilatasi dan bertambahnya tebal

dinding.

Pathway

Kelainan otot jantung
(perikarditis, tamponade
jantung, penyakit
miokard degeneratif.

arterosklerosis Stenosis Aorta

Miokard tidak berfungsi
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Beban kerja jantung
meningkat

Peningkatan afterload

Penurunan
kontraktilitas jantung

Aliran ke miokard
terganggu

Hipoksia miokard

Infark miokard

Decomp Cordis SinistraDecomp Cordis Dextra Sistem pernafasan

Perfusi jaringan menurun

Cardiac output menurunVentrikel kanan tidak
mampu mengeluarkan
volume darah adekuat

Preload meningkat

Ventrikel kiri tidak
mampu

mengosongkan
volume darah yang
datang dari paru-

paru

Ventrikel kanan
tidak mampu
mengakomodasi
darah yang kembali
dari vena cava

Darah menumpuk
dalam vena cava

Darah
menumpuk
pada vena
pulmonalis

Terjadi
peningkatan
tekanan vena
pulmonalis

Sistem
Urologi

Sistem
Neurologi

Jaringan
kurang O2

Perfusi ginjal
menurun

Perfusi otak
menurun

Gangguan
perfusi
jaringan
periferGFR

meningkat
Kerusakan
sel otak
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F. Pemeriksaan Penunjang
1. Keluhan penderita berdasarkan tanda dan gejala klinis.

2. Echocardiografi dapat membantu evaluasi miokard yang iskemik atau nekrotik pada

penyakit jantung koroner.

3. Film X-ray thorak untuk melihat adanya kongesti pada paru dan pembesaran jantung

4. Foto polos dada

Tekanan vena
sistemik meningkat

Cairan
terdorong ke
parenkim paru

Urin Output
menurun

Gangguan
kesadaran

Resiko
cedera

Frekuensi
BAK

menuurun

Gangguan
Pola

eliminasi

Sistem
vaskular

Hati

Pembesaran
vena porta

Tekanan
dalam vena
meningkat

Cairan
terdorong
keluar dari
vena

Hepatomegali

Edema
perifer

Kelebihan
volume
cairan

Sistem
pencernaan

Tekanan vena
porta

meningkat

Cairan keluar
dari pembuluh
darah ke darah

Acites

Tekanan pada
organ dalam
abdomen

Rasa penuh di
abdomen

Anorexia Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh

Penimbunan
cairan di
alveoli

Sesak nafas

Keterbatasan
aktivitas

Intoleransi
aktivitas

Gangguan
pertukaran gas
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o Proyeksi A-P: konus pulmonalis menonjol, pinggang jantung hilang, cefalisasi arteria

pulmonalis.

o Proyeksi RAO: tampak adanya tanda-tanda pembesaran atrium

kiri dan pembesaran ventrikel kanan.

5. EKG

Irama sinus atau atrium fibrilasi, gel. mitral yaitu gelombang P yang melebar serta

berpuncak dua serta tanda RVH, LVH jika lanjut usia cenderung tampak gambaran

atrium fibrilasi.

6. Kateterisas jantung dan Sine Angiografi

Didapatkan gradien tekanan antara atrium kiri dan ventrikel kiri pada saat distol. Selain

itu dapat dideteksi derajat beratnya hipertensi pulmonal. Dengan mengetahui frekuensi

denyut jantung, besar curah jantung serta gradien antara atrium kiri dan ventrikel kiri

maka dapat dihitung luas katup mitral.

G. Penataksanaan
Pada dasarnya pengobnatan penyakit decompensasi cordis adalah sbb:

1. Pemenuhan kebutuhan oksigen

 Pengobatan faktor pencetus.

 Istirahat.

2. Perbaikan suplai oksigen /mengurangi kongesti

 Pengobatan dengan oksigen.

 Pengaturan posisi pasien demi kelancaran nafas.

 Peningkatan kontraktilitas myocrdial (obat-obatan inotropis positif).

 Penurunan preload (pembatan sodium, diuretik, obat-obatan, dilitasi vena).

 Penurunan afterload (obat0obatan dilatasi arteri, obat dilatasi arterivena, inhibitor

ACE.

H. Asuhan Keperawatan
1. Pengkajian
a. Aktivitas dan Istirahat

Gejala: Mengeluh lemah, cepat lelah, pusing, rasa berdenyut dan berdebar.
Mengeluh sulit tidur (ortopnea, dispnea paroksimal nokturnal, nokturia, keringat

malam hari).
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Tanda: Takikardia, perubahan tekanan darah, pingsan karena kerja, takpineu, dispneu.
b. Sirkulasi

Gejala: Menyatakan memiliki riwayat demam reumatik hipertensi, kongenital:

kerusakan arteial septal, trauma dada, riwayat murmur jantung dan palpitasi, serak,

hemoptisisi, batuk dengan/tanpa sputum, riwayat anemia, riwayat shock hipovolema.

Tanda: Getaran sistolik pada apek, bunyi jantung; S1 keras, pembukaan yang keras,
takikardia. Irama tidak teratur; fibrilasi arterial.

c. Integritas Ego

Tanda: menunjukan kecemasan; gelisah, pucat, berkeringat, gemetar. Takut akan
kematian, keinginan mengakhiri hidup, merasa tidak berguna, kepribadian neurotik.

d. Makanan / Cairan

Gejala: Mengeluh terjadi perubahan berat badan, sering penggunaan diuretik.
Tanda: Edema umum, hepatomegali dan asistes, pernafasan payah dan bising
terdengar krakela dan mengi.

e. Neurosensoris

Gejala: Mengeluh kesemutan, pusing.
Tanda: Kelemahan.

f. Pernafasan

Gejala: Mengeluh sesak, batuk menetap atau nokturnal.
Tanda: Takipnea, bunyi nafas; krekels, mengi, sputum berwarna bercak darah, gelisah.

g. Keamanan

Gejala: Proses infeksi/ sepsis, riwayat operasi.
Tanda: Kelemahan tubuh..

h. Penyuluhan / pembelajaran

Gejala: Menanyakan tentang keadaan penyakitnya.
Tanda: Menunjukan kurang informasi.

2. Masalah Yang lazim muncul pada klien
a. Penurunan curah jantung b/d respon fisiologis otot jantung, peningkatan frekuensi,

dilatasi, hipertrofi atau peningkatan isi sekuncup.

b. Perfusi jaringan tidak efektif b/d menurunnya curah jantung, hipoksemia jaringan,

asidosis dan kemungkinan thrombus atau emboli.

c. Gangguan pertukaran gas b/d kongesti paru, hipertensi pulmonal, penurunan

perifer yang mengakibatkan asidosis laktat dan penurunan curah jantung.
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d. Kelebihan volume cairan b/d berkurangnya curah jantung, retensi cairan dan

natrium oleh ginjal, hipoperfusi ke jaringan perifer dan hipertensi pulmonal.

e. Cemas b/d penyakit kritis, takut kematian atau kecacatan, perubahan peran dalam

lingkungan social atau ketidakmampuan yang permanen.

f. Intoleransi aktivitas b/d curah jantung yang rendah, ketidakmampuan memenuhi

metabolisme otot rangka, kongesti pulmonal yang menimbulkan hipoksinia,

dyspneu dan status nutrisi yang buruk selama sakit kritis.

g. Kurang pengetahuan b/d keterbatasan pengetahuan penyakitnya, tindakan yang

dilakukan, obat obatan yang diberikan, komplikasi yang mungkin muncul dan

perubahan gaya hidup.

3. Discharge Planning
a. Beri pendidikan tentang kondisi yang spesifik

b. Berikan instruksi spesifik tentang obat dan efek sampingnya

c. Ajarkan tentang tehnik memberi makan dan kebutuhan nutrisi
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No Diagnosa keperawatan Tujuan dan kriteria hasil Intervensi
1 Penurunan curah jantung b/d

 Respon fisiologis otot jantung
 peningkatan frekuensi
 Dilatasi
 Hipertrofi atau peningkatan isi

sekuncup

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
pompa jantung efektif dengan kriteria hasil:
1. Tekanan darah dbn (5)
2. Nadi dbn (5)
3. Toleransi terhadap aktivitas (5)
4. Ukuran jantung normal (5)
5. JVP normal (5)
6. Tidak terdapat kelemahan (5)
7. Ekg dalam batas normal (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan status
sirkulasi adekuat dengan kriteria hasil:
1. RR dalam batas normal (5)
2. Tekanan darah systole dbn (5)
3. Tekanan darah diastole dbn (5)
4. Nadi dbn (5)
5. Tidak terdapat anemia (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
perfusi jaringan: perifer adekuat dengan
kriteria hasil:
1. Capilary refil dbn (5)
2. Denyut nadi perifer distal adekuat (5)
3. Denyut nadi perifer proksimal adekuat (5)
4. Sensasi normal(5)
5. Warna kulit normal(5)
6. Temperatur ekstremitas hangat(5)
7. Tidak terdapat edema perifer(5)

NIC :
Cardiac care :
1. Evaluasi adanya nyeri dada ( intensitas,lokasi, durasi)
2. Catat adanya disritmia jantung
3. Monitor status kardiovaskuler
4. Monitor status pernafasan yang menandakan gagal

jantung
5. Monitor abdomen sebagai indicator penurunan

perfusi
6. Monitor adanya perubahan tekanan darah
7. Monitor respon pasien terhadap efek pengobatan

antiaritmia
8. Atur periode latihan dan istirahat untuk menghindari

kelelahan
9. Monitor toleransi aktivitas pasien
10. Monitor adanya dyspneu, fatigue, tekipneu dan

ortopneu
11. Anjurkan untuk menurunkan stress
12. Catat tanda dan gejala dari penurunan curah jantung.
13. Monitor ekg
14. Monitor status pernafasan
15. Monitor keseimbangan cairan (intake dan output)

Balance cairan :
- Wanita : 40-50cc/kg bb/24 jam
- Iwl : 10-15cc/kgbb/24 jam
- Urine output : 0,5-1ml/kgbb/jam
- Feses : 200ml/24 jam
- Kesimpulan :

Total : input-output
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8. Tidak terdapat nyeri pada ekstremitas(5) 16. Kolaborasi dengan dokter dan apoteker untuk
pemberian medikasi

17. Pantau respon pasien terhadap obat yang diberikan.
18. Monitor adanya dypnea
19. Monitor adanya kelemahan.
20. Kontrol map (mean arterial pressure) :(map normal =

80-100mmhg)

Fluid / electrolyte management :
1. Monitor tanda-tanda vital.
2. Monitor pemberian cairan dan elektrolit sesuai

program
3. Kolaborasi pemberian infus rl 34 tts/ menit
4. Kolaborasi pemberian prc 1 kolf/hari (3/htxdelta

hbxbb) = 89cc = 1 kolf
5. Monitor pemberian transfusi darah dan adanya reaksi

tranfusi.
6. Pantau respon pasien.

Vital sign monitoring
1. Monitor td, nadi, suhu, dan rr
2. Catat adanya fluktuasi tekanan darah
3. Monitor vs saat pasien berbaring, duduk, atau berdiri
4. Auskultasi td pada kedua lengan dan bandingkan
5. Monitor td, nadi, rr, sebelum, selama, dan setelah

aktivitas
6. Monitor kualitas dari nadi
7. Monitor adanya pulsus paradoksus
8. Monitor adanya pulsus alterans
9. Monitor jumlah dan irama jantung
10. Monitor bunyi jantung
11. Monitor frekuensi dan irama pernapasan
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12. Monitor suara paru
13. Monitor pola pernapasan abnormal
14. Monitor suhu, warna, dan kelembaban kulit
15. Monitor sianosis perifer
16. Monitor adanya cushing triad (tekanan nadi yang

melebar, bradikardi, peningkatan sistolik)
17. Identifikasi penyebab dari perubahan vital sign

2 Risiko ketidakefektifan perfusi
jaringan perifer b/d :
 Hipovolemia
 Hipervolemia
 Aliran arteri terputus
 Exchange problems
 Aliran vena terputus
 Hipoventilasi
 Reduksi mekanik pada vena dan
atau aliran darah arteri

 Kerusakan transport oksigen
melalui alveolar dan atau
membran kapiler

 Tidak sebanding antara ventilasi
dengan aliran darah

 Keracunan enzim
 Perubahan afinitas/ikatan o2
dengan hb

 Penurunan konsentrasi hb
dalam darah

NOC :
Perfusi jaringan: perifer adekuat :
1. Capilary refil dbn (5)
2. Denyut nadi perifer distal adekuat (5)
3. Denyut nadi perifer proksimal adekuat (5)
4. Sensasi normal(5)
5. Warna kulit normal(5)
6. Temperatur ekstremitas hangat(5)
7. Tidak terdapat edema perifer(5)
8. Tidak terdapat nyeri pada ekstremitas(5)

NIC :
Peripheral sensation management (manajemen
sensasi perifer)
1. Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka
terhadap panas/dingin/tajam/tumpul

2. Monitor adanya paretese
3. Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika
ada lsi atau laserasi

4. Gunakan sarun tangan untuk proteksi
5. Batasi gerakan pada kepala, leher dan punggung
6. Monitor adanya tromboplebitis
7. Diskusikan menganai penyebab perubahan sensasi

3 Gangguan pertukaran gas
berhubungan dengan
 Ketidakseimbangan perfusi

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan status
pernafasan : pertugaran gas adekuat

NIC :
Pengelolaan asam basa (acid base management)
1. Jaga kepatenan akses intravena
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ventilasi
 Perubahan membran kapiler-
alveolar

dengan criteria hasil sebagai berikut:
1. Klien dapat bernafas dengan mudah : (5)
2. Tidak terdapat dispneu (5)
3. Tidak terdapat sianosis (5)
4. Pao2 dbn : 80-100mmhg (5)
5. Paco2 dbn : 35-45mmhg (5)
6. Ph arteri dbn : 7,35-7,45 mmhg (5)
7. Saturasi o2 : 95-100% (5)
8. Hasil rongent paru dbn (5)
9. Perfusi ventilasi seimbang (5)

Setelah dilakukan tindakan status respirasi:
ventilasi adekuat dengan kriteria hasil
sebagai berikut:
1. RR dbn (dalam batas normal) <16-24
x/mnt> (5)

2. Irama nafas dalam batas normal. (5)
3. Inspirasi dalam batas normal (5)
4. Tidak terdapat pernafasan mulut (lips
breathing) (5)

5. Tidak terdapat dyspnea (5)
6. Tidak terdapat ortopnea (5)

2. Jaga kepatenan jalan nafas
3. Monitor analisa gas darah, serum dan elektrolit urin
4. Monitor status hemodynamic (CVP, MAP, PAP,

PCWP)
5. Posisikan pasien untuk dapat bernafas secara adekuat

(semi fowler)
6. Monitor tanda dan gejala gagal nafas (PaO2 rendah,

PaO2 tinggi, penggunaan otot pernafasan tambahan,
kelemahan)

7. Monitor pola nafas
8. Monitor sirkulasi jaringan (PaO2, SaO2, Hb dan

cardiac output)
9. Monitor hasil laboratorium (gda, urin dan serum)
10. Monitor status neurologi

Terapi oksigen:
1. Jaga kepatenan jalan nafas.
2. Kolaborasi pemberian oksigenasi dengan tim medis
3. Siapkan peralatan oksigenasi.
4. Cek secara rutin pemberian aliran oksigenasasi dan
konsentrasi berapa x/mnt.

5. Monitor efektifitas terapi oksigenasi.
6. Observasi adanya hypoventilasi.
7. Monitor adanya keracunan oksigenasi.
8. Monitor keselamatan pasien selama membutuhkan
oksigenasi

9. Anjurkan pasien untuk berhenti merokok.

Monitor pernafasan
1. Monitor rata – rata, kedalaman, irama dan usaha
respirasi

2. Catat pergerakan dada,amati kesimetrisan, penggunaan
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otot tambahan, retraksi otot supraclavicular dan
intercostal

3. Monitor suara nafas, seperti dengkur
4. Monitor pola nafas : bradipena, takipenia, kussmaul,
hiperventilasi, cheyne stokes, biot

5. Catat lokasi trakea
6. Monitor kelelahan otot diagfragma ( gerakan
paradoksis )

7. Auskultasi suara nafas, catat area penurunan / tidak
adanya ventilasi dan suara tambahan

8. Tentukan kebutuhan suction dengan mengauskultasi
crakles dan ronkhi pada jalan napas utama

9. Uskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui
hasilnya

4 Kelebihan volume cairan b/d
 Mekanisme pengaturan
melemah

 Asupan cairan berlebihan
 Asupan natrium berlebihan

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
kriteria hasil :
1. Terjadi keseimbangan intake dan output

cairan dalam 24 jam (5)
2. Berat badan stabil(5)
3. Tidak ada asites(5)
4. Tidak ada distensi vena jugularis(5)
5. Tidak ada edema perifer(5)
6. Tidak ada mata cekung(5)
7. Kelembaban kulit dalam batas normal(5)
8. Membran mukosa lembab(5)
9. Elektrolit serum dalam batas normal(5)
10. Nilai hematokrit dalam batas normal (5)

NIC :
Fluid management
1. Timbang popok/pembalut jika diperlukan
2. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat
3. Pasang urin kateter jika diperlukan
4. Monitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan

(bun , hmt , osmolalitas urin )
5. Monitor status hemodinamik termasuk cvp, map,

pap, dan pcwp
6. Monitor vital sign
7. Monitor indikasi retensi / kelebihan cairan (cracles,

cvp , edema, distensi vena leher, asites)
8. Kaji lokasi dan luas edema
9. Monitor masukan makanan / cairan dan hitung intake

kalori harian
10. Monitor status nutrisi
11. Berikan diuretik sesuai interuksi
12. Batasi masukan cairan pada keadaan hiponatrermi
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dilusi dengan serum na < 130 meq/l
13. Kolaborasi dokter jika tanda cairan berlebih muncul

memburuk
Fluid monitoring
1. Tentukan riwayat jumlah dan tipe intake cairan dan

eliminasi
2. Tentukan kemungkinan faktor resiko dari ketidak

seimbangan cairan (hipertermia, terapi diuretik,
kelainan renal, gagal jantung, diaporesis, disfungsi hati,
dll )

3. Monitor berat badan
4. Monitor serum dan elektrolit urine
5. Monitor serum dan osmilalitas urine
6. Monitor bp, hr, dan rr
7. Monitor tekanan darah orthostatik dan perubahan

irama jantung
8. Monitor parameter hemodinamik infasif
9. Catat secara akutar intake dan output
10. Monitor adanya distensi leher, rinchi, eodem perifer

dan penambahan bb
11. Monitor tanda dan gejala dari odema

5 Cemas b/d
 Penyakit kritis
 Takut kematian atau
kecacatan

 Perubahan peran dalam
lingkungan social atau
ketidakmampuan yang
permanen.

Noc :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
cemas terkontrol dengan kriteria hasil :
1. Klien mampu mengidentifikasi dan
mengungkapkan gejala cemas (5)

2. Mengidentifikasi, mengungkapkan dan
menunjukkan tehnik untuk mengontol
cemas (5)

3. Vital sign dalam batas normal (5)
4. Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa
tubuh dan tingkat aktivitas menunjukkan

Nic :
Anxiety reduction (penurunan kecemasan)
1. Gunakan pendekatan yang menenangkan
2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien
3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama
prosedur

4. Pahami prespektif pasien terhdap situasi stres
5. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan
mengurangi takut

6. Berikan informasi faktual mengenai diagnosis, tindakan
prognosis
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berkurangnya kecemasan (5) 7. Dorong keluarga untuk menemani anak
8. Lakukan back / neck rub
9. Dengarkan dengan penuh perhatian
10. Identifikasi tingkat kecemasan
11. Bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan
kecemasan

12.Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan,
ketakutan, persepsi

13. Instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi
14. Barikan obat untuk mengurangi kecemasan

6 Intoleransi aktivitas b/d
 Tirah baring atau imobilisasi
 Kelemahan menyeluruh
 Ketidakseimbangan antara

suplei oksigen dengan
kebutuhan

 Gaya hidup yang
dipertahankan.

Noc :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan klien
dapat mentoleransi aktifitasnya dengan
criteria hasil sebagai berikut:
1. Saturasi oksigen dalam batas normal 95-

100% (5)
2. Nadi dalam batas normal 60-100 x/mnt

(5)
3. Rr dalam batas normal 16-24 x/mnt (5)
4. Td sistolik normal 90-140 mmhg (5)
5. Td diastolic normal 60-90 mmhg (5)
6. Warna kulit dalam batas normal (5)
7. Hasil ekg dalam batas normal (5)
8. Usaha nafas terhadap peningkatan aktivitas

dalam usaha normal (5)

Nic :
Manajemen energi
1. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan
aktivitas

2. Kaji adanya factor yang menyebabkan kelelahan
3. Monitor nutrisi dan sumber energi tangadekuat
4. Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan emosi
secara berlebihan

5. Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas
6. Monitor pola tidur dan lamanya tidur/istirahat pasien
Terapi aktivitas
1. Kolaborasikan dengan tenaga rehabilitasi medik

dalammerencanakan progran terapi yang tepat.
2. Bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang

mampu dilakukan
3. Bantu untuk memilih aktivitas konsisten yangsesuai

dengan kemampuan fisik, psikologi dan social
4. Bantu untuk mengidentifikasi dan mendapatkan

sumber yang diperlukan untuk aktivitas yang
diinginkan

5. Bantu untuk mendpatkan alat bantuan aktivitas seperti
kursi roda, krek
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6. Bantu untu mengidentifikasi aktivitas yang disukai
7. Bantu klien untuk membuat jadwal latihan diwaktu

luang
8. Bantu pasien/keluarga untuk mengidentifikasi

kekurangan dalam beraktivitas
9. Sediakan penguatan positif bagi yang aktif beraktivitas
10. Bantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri

dan penguatan
11. Monitor respon fisik, emoi, social dan spiritual

7 Kurang pengetahuan b/d
- Keterbatasan kognitif
- Interpretasi terhadap

informasi yang salah
- Kurangnya keinginan

untuk mencari informasi
- Tidak mengetahui

sumber-sumber
informasi.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan klien
mengetahui tentang proses penyakitnya :
1. Klien familier dengan nama penyakitnya

(5)
2. Klien dapat mendeskripsikan proses

penyakitnya (5)
3. Klien dapat mendeskripsikan faktor

penyebab dari penyakitnya (5)
4. Klien dapat mendeskripsikan faktor risiko

(5)
5. Klien dapat mendeskripsikan efek samping

dari penyakitnya (5)
6. Klien dapat mendeskripsikan tanda dan

gejala (5)
7. Klien dapat mendeskripsikan komplikasi

mungkin terjadi (5)
8. Klien dapat mendeskripsikan cara

pencegahan komplikasi (5)

Mengajarkan proses penyakitnya :
1. Kaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakitnya
2. Jelaskan patofisiologi penyakitnya dan bagaimana

hubungannya dengan anatomi dan fisiologinya
3. Deskripsikan tanda dan gejala dari penyakitnya
4. Jelaskan pada pasien bagaimana mengelola gejala

ytang timbul
5. Deskripsikan proses penyakitnya
6. Identifikasi faktor penyebab penyakitnya
7. Jelaskan tentang kondisi penyakit pasien saat ini
8. Diskusikan gaya hidup yang harus dirubah untuk

mencegah komplikasi atau kekambuhan penyakitnya
9. Diskusikan rencana terapi yang akan dijalani pasien
10. Jelaskan komplikasi yang bisa muncul
11. Anjurkan pasien untuk mengontrol risiko
12. Anjurkan pasien segera ke pelayanan kesehatan ketika

muncul gejala yang sama
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Keterangan Penilaian NOC:

1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Konndisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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DENGUE HEMORRHAGIC FEVER (DHF)

A. Definisi
Demam berdarah atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) ialah penyakit demam akut

terutama menyerang pada anak-anak, dan saat ini cenderung polanya berubah ke orang dewasa.

Gejala yang ditimbulkan dengan manifestasi perdarahan dan bertendensi menimbulkan shock

yang dapatmenimbulkan kematian. (Depkes, 2006).

Infeksi virus dengue dapat menyebabkan Demam Dengue (DD), Dengue Hemorrhagic

Fever (DHF), dan Syndrom Shock Dengue (SSD). Infeksi dengue di jumpai sepanjang tahun dan

meningkat pada musim hujan. Demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang masih

menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini masih disebabkan oleh karena tingginya angka

morbiditas dan mortalitas (Depkes, 2006).

Dengue haemorhagic fever (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue

sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan

nyamuk aedes aegypty (Christantie Efendy, 1995 ).

Menurut Sir,Patrick manson,2001 DHF adalah demam khusus yang dibawa oleh aedes aegypty

dan beberapa nyamuk lain yang menyebabkan terjadinya demam. Biasanya dengan cepat

menyebar secara efidemik. Dengue haemorhagic fever (DHF) adalah suatu penyakit akut yang

disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty (Seoparman, 1996).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengue haemorhagic

fever (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue sejenis virus yang tergolong

arbovirus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk aedes aegypty yang

terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi

yang disertai ruam atau tanpa ruam.

B. Etiologi
1. Virus dengue

Virus dengue yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam Arbovirus

(Arthropodborn virus) group B, tetapi dari empat tipe yaitu virus dengue tipe 1,2,3 dan 4

keempat tipe virus dengue tersebut terdapat di Indonesia dan dapat dibedakan satu dari yang

lainnya secara serologis virus dengue yang termasuk dalam genus flavivirus ini berdiameter
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40 nonometer dapat berkembang biak dengan baik pada berbagai macam kultur jaringan baik

yang berasal dari sel – sel mamalia misalnya sel BHK (Babby Homster Kidney) maupun sel –

sel Arthropoda misalnya sel aedes Albopictus. (Soedarto, 1990).

2. Vektor

Virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk aedes

aegypti, nyamuk aedes albopictus, aedes polynesiensis dan beberapa spesies lain merupakan

vektor yang kurang berperan berperan.infeksi dengan salah satu serotipe akan menimbulkan

antibodi seumur hidup terhadap serotipe bersangkutan tetapi tidak ada perlindungan

terhadap serotipe jenis yang lainnya (Arief Mansjoer & Suprohaita; 2000).

Nyamuk Aedes Aegypti maupun Aedes Albopictus merupakan vektor penularan virus

dengue dari penderita kepada orang lainnya melalui gigitannya nyamuk Aedes Aegyeti

merupakan vektor penting di daerah perkotaan (Viban) sedangkan di daerah pedesaan (rural)

kedua nyamuk tersebut berperan dalam penularan. Nyamuk Aedes berkembang biak pada

genangan Air bersih yang terdapat bejana – bejana yang terdapat di dalam rumah (Aedes

Aegypti) maupun yang terdapat di luar rumah di lubang – lubang pohon di dalam potongan

bambu, dilipatan daun dan genangan air bersih alami lainnya ( Aedes Albopictus). Nyamuk

betina lebih menyukai menghisap darah korbannya pada siang hari terutama pada waktu pagi

hari dan senja hari. (Soedarto, 1990).

3. Host

Jika seseorang mendapat infeksi dengue untuk pertama kalinya maka ia akan mendapatkan

imunisasi yang spesifik tetapi tidak sempurna, sehingga ia masih mungkin untuk terinfeksi

virus dengue yang sama tipenya maupun virus dengue tipe lainnya. Dengue Haemoragic

Fever (DHF) akan terjadi jika seseorang yang pernah mendapatkan infeksi virus dengue tipe

tertentu mendapatkan infeksi ulangan untuk kedua kalinya atau lebih dengan pula terjadi

pada bayi yang mendapat infeksi virus dengue huntuk pertama kalinya jika ia telah mendapat

imunitas terhadap dengue dari ibunya melalui plasenta. (Soedarto, 1990).
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C. Patofisiologi
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D. Manifestasi Klinis
1. Demam

Demam terjadi secara mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari kemudian turun menuju suhu

normal atau lebih rendah. Bersamaan dengan berlangsung demam, gejala–gejala klinik yang

tidak spesifik misalnya anoreksia. Nyeri punggung, nyeri tulang dan persediaan, nyeri kepala

dan rasa lemah dapat menyetainya.

2. Perdarahan

Perdarahan biasanya terjadi pada hari ke 2 dan 3 dari demam dan umumnya terjadi pada kulit

dan dapat berupa uji torniguet yang positif mudah terjadi perdarahan pada tempat fungsi vena,

petekia dan purpura. Perdarahan ringan hingga sedang dapat terlihat pada saluran cerna

bagian atas hingga menyebabkan haematemesis. (Nelson, 1993). Perdarahan gastrointestinal

biasanya di dahului dengan nyeri perut yang hebat. (Ngastiyah, 1995).

3. Hepatomegali

Pada permulaan dari demam biasanya hati sudah teraba, meskipun pada anak yang kurang gizi

hati juga sudah. Bila terjadi peningkatan dari hepatomegali dan hati teraba kenyal harus di

perhatikan kemungkinan akan tejadi renjatan pada penderita .

4. Renjatan (Syok)

Permulaan syok biasanya terjadi pada hari ke 3 sejak sakitnya penderita, dimulai dengan

tanda – tanda kegagalan sirkulasi yaitu kulit lembab, dingin pada ujung hidung, jari tangan, jari

kaki serta sianosis disekitar mulut. Bila syok terjadi pada masa demam maka biasanya

menunjukan prognosis yang buruk.

E. Derajat Beratnya Penyakit DHF
Sesuai dengan patokan dari WHO (1975) bahwa penderita DHF dalam perjalanan penyakit

terdapat derajat I dan IV. (Sumarmo, 1983) antara lain :

1. Derajat I (Ringan)

Demam mendadak 2 sampai 7 hari disertai gejala klinik lain, dengan manifestasi perdarahan

ringan. Yaitu uji tes “rumple leed’’ yang positif.
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2. Derajat II (Sedang )

Golongan ini lebih berat daripada derajat pertama, oleh karena ditemukan perdarahan

spontan di kulit dan manifestasi perdarahan lain yaitu epitaksis (mimisan), perdarahan gusi,

hematemesis dan melena (muntah darah). Gangguan aliran darah perifer ringan yaitu kulit

yang teraba dingin dan lembab.

3. Derajat III ( Berat )

Penderita syok berat dengan gejala klinik ditemukannya kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat

dan lembut, tekanan nadi menurun (< 20 mmHg) atau hipotensi disertai kulit yang dingin,

lembab, dan penderita menjadi gelisah.

4. Derajat IV

Penderita syok berat (profound shock) dengan tensi yang tidak dapat diukur dan nadi yang

tidak dapat diraba.

F. Tanda dan Gejala
Masa tunas / inkubasi selama 3 - 15 hari sejak seseorang terserang virus dengue, Selanjutnya

penderita akan menampakkan berbagai tanda dan gejala demam berdarah sebagai berikut :

1. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38 - 40 derajat Celsius)

2. Pada pemeriksaan uji torniquet, tampak adanya bintik (purpura) perdarahan.

3. Adanya bentuk perdarahan dikelopak mata bagian dalam (konjungtiva), Mimisan (Epitaksis),

Buang air besar berwarna hitam berupa lendir bercampur darah (Melena), dan lain-lainnya.

4. Terjadi pembesaran hati (Hepatomegali).

5. Tekanan darah menurun sehingga menyebabkan syok.

6. Pada pemeriksaan laboratorium (darah) hari ke 3 - 7 terjadi penurunan trombosit dibawah

100.000 /mm3 (Trombositopeni), terjadi peningkatan nilai Hematokrit diatas 20% dari nilai

normal (Hemokonsentrasi).

7. Timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti mual, muntah, penurunan nafsu

makan (anoreksia), sakit perut, diare, menggigil, kejang dan sakit kepala.

8. Mengalami perdarahan pada hidung (mimisan) dan gusi.

9. Demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal/sakit pada persendian.

10.Munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah (petechiae).
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G. Komplikasi
Adapun komplikasi dari penyakit demam berdarah diantaranya :

a. Perdarahan luas

b. Shock atau renjatan.

c. Effuse pleura

d. Penurunan kesadaran.

H. Pemeriksaan Penunjang
Untuk mendiagnosis Dengue Haemoragic Fever (DHF) dapat dilakukan pemeriksaan

dan didapatkan gejala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat ditegakan dengan

pemeriksaan laboratorium yakni :

1. Trombositopenia (< 100.000 / mm3), Hb dan PCV meningkat (> 20%) leukopenia

(mungkin normal atau leukositosis), isolasi virus, serologis (UPF IKA, 1994).

2. Pemeriksaan serologik yaitu titer CF (complement fixation) dan anti bodi HI

(Haemaglutination ingibition) (Who, 1998; 69), yang hasilnya adalah Pada infeksi pertama

dalam fase akut titer antibodi HI adalah kurang dari 1/20 dan akan meningkat sampai <

1/1280 pada stadium rekovalensensi pada infeksi kedua atau selanjutnya, titer antibodi HI

dalam fase akut > 1/20 dan akan meningkat dalam stadium rekovalensi sampai lebih dari

pada 1/2560. Apabila titer HI pada fase akut > 1/1280 maka kadang titernya dalam stadium

rekonvalensi tidak naik lagi. (UPF IKA, 1994 ; 202) Pada renjatan yang berat maka diperiksa:

Hb, PCV berulangkali (setiap jam atau 4-6 jam apabila sudah menunjukan tanda perbaikan)

faal haemostasis x-foto dada, elektro kardio gram, kreatinin serum.

Dasar diagnosis Dengue Haemoragic Fever (DHF)WHO tahun 1997:

Klinis:

 Demam tinggi dengan mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari.

 Menifestasi perdarahan petikie, melena, hematemesis (test rumple leed).

 Pembesaran hepar.

 Syock yang ditandai dengan nadi lemah, cepat, tekanan darah menurun, akral dingin dan

sianosis, dan gelisah.

Laboratorium:

Trombositopenia (< 100.000/ uL) dan terjadi hemokonsentrasi lebih dari 20%.
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I. Diagnosa Banding
a. Belum / tanpa renjatan :

 Campak

 aksi bakteri / virus lain (tonsilo faringitis, demam dari kelompok pnyakit exanthem,

hepatitis, chikungunya)

2. Dengan renjatan

 Demam tipoid

 Renjatan septik oleh kuman gram negatif lain

3. Dengan perdarahan

 Leukimia

 Anemia aplastik

4. Dengan kejang

 Ensefalitis

 Meningitis

J. Penatalaksanaan
Indikasi rawat tinggal pada dugaan infeksi virus dengue :

 Panas 1-2 hari disertai dehidrasi (karena panas, muntah, masukan kurang) atau kejang-kejang.

 Panas 3-5 hari disertai nyeri perut, pembesaran hati, uji tourniquet positif/ negatif, kesan

sakit keras ( tidak mau bermain ), Hb dan PCV meningkat.

 Panas disertai perdarahan

 Panas disertai renjatan.

Belum atau tanpa renjatan:

Grade I dan II :
a. Oral ad libitum atau

b. Infus cairan Ringer Laktat dengan dosis 75 ml/Kg BB/hari untuk anak dengan BB < 10 kg

atau 50 ml/Kg BB/hari untuk anak dengan BB < 10 kg bersama-sama diberikan minuman

oralit, air buah atau susu secukupnya.
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Untuk kasus yang menunjukkan gejala dehidrasi disarankan minum sebnyak-banyaknya dan

sesering mungkin.

Apabila anak tidak suka minum sama sekali sebaiknya jumlah cairan infus yang harus

diberikan sesuai dengan kebutuhan cairan penderita dalam kurun waktu 24 jam yang

diestimasikan sebagai berikut :

• 100 ml/Kg BB/24 jam, untuk anak dengan BB < 25 Kg

• 75 ml/KgBB/24 jam, untuk anak dengan BB 26-30 kg

• 60 ml/KgBB/24 jam, untuk anak dengan BB 31-40 kg

• 50 ml/KgBB/24 jam, untuk anak dengan BB 41-50 kg

• Obat-obatan lain : antibiotika apabila ada infeksi lain, antipiretik untuk anti panas, darah

15 cc/kgBB/hari perdarahan hebat.

Dengan Renjatan ;

Grade III
a. Berikan infus Ringer Laktat 20 mL/KgBB/1 jam

Apabila menunjukkan perbaikan (tensi terukur lebih dari 80 mmHg dan nadi teraba

dengan frekuensi kurang dari 120/mnt dan akral hangat) lanjutkan dengan Ringer Laktat

10 mL/KgBB/1jam. Jika nadi dan tensi stabil lanjutkan infus tersebut dengan jumlah

cairan dihitung berdasarkan kebutuhan cairan dalam kurun waktu 24 jam dikurangi cairan

yang sudah masuk dibagi dengan sisa waktu ( 24 jam dikurangi waktu yang dipakai untuk

mengatasi renjatan ). Perhitungan kebutuhan cairan dalam 24 jm diperhitungkan sebagai

berikut :

• 100 mL/Kg BB/24 jam untuk anak dengan BB < 25 Kg

• 75 mL/Kg BB/24 jam untuk anak dng berat badan 26-30 Kg.

• 60 mL/Kg BB/24 jam untuk anak dengan BB 31-40 Kg.

• 50 mL/Kg BB/24 jam untuk anak dengan BB 41-50 Kg.

b. Apabila satu jam setelah pemakaian cairan RL 20 mL/Kg BB/1 jam keadaan tensi masih

terukur kurang dari 80 mmHg dan andi cepat lemah, akral dingin maka penderita tersebut

memperoleh plasma atau plasma ekspander ( dextran L atau yang lainnya ) sebanyak 10

mL/ Kg BB/ 1 jam dan dapat diulang maksimal 30 mL/Kg BB dalam kurun waktu 24

jam. Jika keadaan umum membai dilanjutkan cairan RL sebanyk kebutuhan cairan selama
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24 jam dikurangi cairan yang sudah masuk dibagi sisa waktu setelah dapat mengatasi

renjatan.

c. Apabila satu jam setelah pemberian cairan Ringer Laktat 10 mL/Kg BB/ 1 jam keadaan

tensi menurun lagi, tetapi masih terukur kurang 80 mmHg dan nadi cepat lemah, akral

dingin maka penderita tersebut harus memperoleh plasma atau plasma ekspander (dextran

L atau lainnya) sebanyak 10 Ml/Kg BB/ 1 jam. Dan dapat diulang maksimal 30 mg/Kg

BB dalam kurun waktu 24 jam.

KEBUTUHAN CAIRAN
Tabel 1

Berat waktu masuk (Kg) Jumlah cairan
ml/Kg BB perhari

Berat waktu masuk (Kg) Jumlah cairan
ml/Kg BB perhari

<7
7-11
12-18
>18

220
165
132
88

Pemilihan jenis dan volume cairan yang diperlukan tergantung pada umur dan berat

badan pasien. Sedangkan derajat kehilangan plasma sesuai dengan derajat hemokonsentrasi

yang terjadi. Pada anak yang gemuk, kebutuhan cairan disesuiakan dengan berat badan ideal

anak yang berumur sama. Kebutuhan cairan rumatan dapat diperhitungkan dari tabel 2

berikut:

Tabel 2

Berat badan (Kg) Jumlah cairan ml/Kg BB
per hari

Berat badan (Kg) Jumlah cairan ml/Kg BB
per hari

10
10-20
>20

100 per Kg BB
1000+50 x Kg (diatas 10 Kg)

1500+20 x (diatas 20)

K. Asuhan Keperawatan
a. Pengkajian
1. Identitas

DHF merupakan penyakit daerah tropis yang sering menyebabkan kematian anak, remaja

dan dewasa ( Effendy, 1995 )
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2. Keluhan Utama

Pasien mengeluh panas, sakit kepala, lemah, nyeri ulu hati, mual dan nafsu makan menurun.

3. Riwayat penyakit sekarang

Riwayat kesehatan menunjukkan adanya sakit kepala, nyeri otot, pegal seluruh tubuh, sakit

pada waktu menelan, lemah, panas, mual, dan nafsu makan menurun.

4. Riwayat penyakit terdahulu

Tidak ada penyakit yang diderita secara specifik.

5. Riwayat penyakit keluarga

Riwayat adanya penyakit DHF pada anggota keluarga yang lain sangat menentukan, karena

penyakit DHF adalah penyakit yang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk aides aigepty.

6. Riwayat Kesehatan Lingkungan

Biasanya lingkungan kurang bersih, banyak genangan air bersih seperti kaleng bekas, ban

bekas, tempat air minum burung yang jarang diganti airnya, bak mandi jarang dibersihkan.

7. Riwayat Tumbuh Kembang

8. Pengkajian Per Sistem

 Sistem Pernapasan

 Sesak, perdarahan melalui hidung, pernapasan dangkal, epistaksis, pergerakan dada simetris,

perkusi sonor, pada auskultasi terdengar ronchi, krakles.

 Sistem Persyarafan

Pada grade III pasien gelisah dan terjadi penurunan kesadaran serta pada grade IV dapat

terjadi DSS

 Sistem Cardiovaskuler

Pada grde I dapat terjadi hemokonsentrasi, uji tourniquet positif, trombositipeni, pada

grade III dapat terjadi kegagalan sirkulasi, nadi cepat, lemah, hipotensi, cyanosis sekitar

mulut, hidung dan jari-jari, pada grade IV nadi tidak teraba dan tekanan darah tak dapat

diukur.

 Sistem Pencernaan

Selaput mukosa kering, kesulitan menelan, nyeri tekan pada epigastrik, pembesarn limpa,

pembesaran hati, abdomen teregang, penurunan nafsu makan, mual, muntah, nyeri saat

menelan, dapat hematemesis, melena.
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 Sistem perkemihan

Produksi urine menurun, kadang kurang dari 30 cc/jam, akan mengungkapkan nyeri saat

kencing, kencing berwarna merah.

 Sistem Integumen.

Terjadi peningkatan suhu tubuh, kulit kering, pada grade I terdapat positif pada uji

tourniquet, terjadi pethike, pada grade III dapat terjadi perdarahan spontan pada kulit.

b. Diagnosa Keperawatan
1.Defisit Volume Cairan

2.Hipertermia

3.Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

4.Cemas

5.Kurang pengetahuan

c. Discharge Planning
1. Jelaskan terapi yang diberikan : Dosis, efek samping

2. Menjelaskan gejala gejala kekambuhan penyakit dan hal yang harus dilakukan untuk

mengatasi gejala

3. Tekankan untuk melakukan kontrol sesuai waktu yang ditentukan



Standar Asuhan Keperawatan | 65

No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Hipertermi berhubungan

dengan penyakit
NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Thermoregulation dalam batas
normal dengan kriteria hasil :
1. Tidak menggigil (5)
2. Nadi dbn ( 60-100 x/ menit) (5)
3. RR dbn ( 16-24 x/ menit) (5)
4. Suhu dbn (36-37°C) (5)

NIC :
Fever treatment
1. Monitor suhu sesering mungkin
2. Monitor IWL
3. Monitor warna dan suhu kulit
4. Monitor tekanan darah, nadi dan RR
5. Monitor penurunan tingkat kesadaran
6. Monitor WBC, Hb, dan Hct
7. Monitor intake dan output
8. Berikan anti piretik
9. Berikan pengobatan untuk mengatasi penyebab

demam
10. Selimuti pasien
11. Lakukan tapid sponge
12. Kolaborasipemberian cairan intravena
13. Kompres pasien pada lipat paha dan aksila
14. Tingkatkan sirkulasi udara
15. Berikan pengobatan untuk mencegah terjadinya

menggigil

Temperature regulation
1. Monitor suhu minimal tiap 2 jam
2. Rencanakan monitoring suhu secara kontinyu
3. Monitor TD, nadi, dan RR
4. Monitor warna dan suhu kulit
5. Monitor tanda-tanda hipertermi dan hipotermi
6. Tingkatkan intake cairan dan nutrisi
7. Selimuti pasien untuk mencegah hilangnya

kehangatan tubuh
8. Ajarkan pada pasien cara mencegah keletihan
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akibat panas
9. Diskusikan tentang pentingnya pengaturan suhu

dan kemungkinan efek negatif dari kedinginan
10. Beritahukan tentang indikasi terjadinya keletihan

dan penanganan emergency yang diperlukan
11. Ajarkan indikasi dari hipotermi dan penanganan

yang diperlukan
12. Berikan anti piretik jika perlu

Vital sign Monitoring
1. Monitor TD, nadi, suhu, dan RR
2. Catat adanya fluktuasi tekanan darah
3. Monitor VS saat pasien berbaring, duduk, atau

berdiri
4. Auskultasi TD pada kedua lengan dan

bandingkan
5. Monitor TD, nadi, RR, sebelum, selama, dan

setelah aktivitas
6. Monitor kualitas dari nadi
7. Monitor frekuensi dan irama pernapasan
8. Monitor suara paru
9. Monitor pola pernapasan abnormal
10. Monitor suhu, warna, dan kelembaban kulit
11. Monitor sianosis perifer
12. Monitor adanya cushing triad (tekanan nadi yang

melebar, bradikardi, peningkatan sistolik)
13. Identifikasi penyebab dari perubahan vital sign

2 Kekurangan volume cairan
berhubungan dengan
kehilangan cairan aktif
(muntah), intake tidak
adekuat

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan
dengan kriteria hasil :

1. Tekanan daran rentang normal(5)
2. Denyut nadi kuat(5)

Pengelolaan cairan (Fluid Management)
1. Timbang berat badan tiap hari
2. Jaga keakuratan catatan intake dan output
3. Monitor status hidrasi (kelembapan mukosa

membran, denyut nadi, tekanan darah ortostatikl)
4. Monitor vital signs
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3. Intake dan output dalam 24 jam
seimbang(5)

4. Berat badan stabil(5)
5. Mata tidak cowong(5)
6. Mukosa bibir lembab(5)
7. Hidrasi kulit baik(5)

5. Monitor status nurtrisi
6. Berikan cairan
7. Berikan terpai intravena jika diresepkan
8. Tingkatkan masukan oral
9. Berikan snack
10. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

3 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan
tubuh
Faktor-faktor yang
berhubungan :
Ketidakmampuan pemasukan
atau mencerna makanan atau
mengabsorpsi zat-zat gizi
berhubungan dengan faktor
biologis, psikologis atau
ekonomi.

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Nutritional Status adekuat dengan
kriteria hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)
5. Berat badan meningkat (5)

Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi dan

kalori.
2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui dengan

tipe tubuh dan gaya hidup.
3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan

dengan teknik yang aman.
5. Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan

nutrisi dan bagaimana cara memperolehnya
6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan

jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien
8. Yakinkan diet yang dimakan mengandungtinggi

serat untuk mencegah konstipasi
9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan

makanan harian
10. Mon i to r ad any a penu runan BB dan

gu l a darah
11. Monitor lingkungan selama makan
12. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidakselama

jam makan
13. Monitor turgor kulit
14. Monitor kekeringan, rambut kusam,

totalprotein, Hb dan kadar Ht
15. Monitor mual dan muntah
16. Monitor pucat, kemerahan, dan
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kekeringan jaringan konjungtiva
17. Monitor intake nuntrisi

Nutrition Monitoring
1. BB pasien dalam batas normal
2. Monitor adanya penurunan berat badan
3. Monitor tipe dan jumlah aktivitas yang biasa

dilakukan
4. Monitor interaksi anak atau orangtua selama

makan
5. Monitor lingkungan selama makan
6. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak

selama jam makan
7. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi
8. Monitor turgor kulit
9. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan mudah

patah
10. Monitor mual dan muntah
11. Monitor kadar albumin, total protein, Hb, dan

kadar Ht
12. Monitor makanan kesukaan
13. Monitor pertumbuhan dan perkembangan
14. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan

jaringan konjungtiva
15. Monitor kalori dan intake nuntrisi
16. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila

lidah dan cavitas oral.
17. Catat jika lidah berwarna magenta, scarlet

3 Cemas b/d
 Penyakitnya
 Takut kematian atau
kecacatan

 Perubahan peran dalam

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
cemas terkontrol dengan Kriteria hasil :
1. Klien mampu mengidentifikasi dan
mengungkapkan gejala cemas (5)

NIC :
Anxiety Reduction (penurunan kecemasan)
1. Gunakan pendekatan yang menenangkan
2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku

pasien
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lingkungan social atau
ketidakmampuan yang
permanen.

2. Mengidentifikasi, mengungkapkan
dan menunjukkan tehnik untuk
mengontol cemas (5)

3. Vital sign dalam batas normal (5)
4. Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa
tubuh dan tingkat aktivitas
menunjukkan berkurangnya
kecemasan (5)

3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan
selama prosedur

4. Pahami prespektif pasien terhdap situasi stres
5. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan

mengurangi takut
6. Berikan informasi faktual mengenai diagnosis,

tindakan prognosis
7. Dorong keluarga untuk menemani anak
8. Lakukan back / neck rub
9. Dengarkan dengan penuh perhatian
10. Identifikasi tingkat kecemasan
11. Bantu pasien mengenal situasi yang

menimbulkan kecemasan
12. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan,

ketakutan, persepsi
13. Instruksikan pasien menggunakan teknik

relaksasi
14. Barikan obat untuk mengurangi kecemasan

4 Kurang pengetahuan b/d
 Keterbatasan kognitif
 Interpretasi terhadap
informasi yang salah

 Kurangnya keinginan untuk
mencari informasi

 Tidak mengetahui sumber-
sumber informasi.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
klien mengetahui tentang proses
penyakitnya :
1. Klien familier dengan nama

penyakitnya(5)
2. Klien dapat mendeskripsikan proses

penyakitnya(5)
3. Klien dapat mendeskripsikan faktor

penyebab dari penyakitnya(5)
4. Klien dapat mendeskripsikan faktor

risiko(5)
5. Klien dapat mendeskripsikan efek

samping dari penyakitnya(5)
6. Klien dapat mendeskripsikan tanda

Mengajarkan proses penyakitnya :
1. Kaji tingkat pengetahuan pasien tentang

penyakitnya
2. Jelaskan patofisiologi penyakitnya dan bagaimana

hubungannya dengan anatomi dan fisiologinya
3. Deskripsikan tanda dan gejala dari penyakitnya
4. Jelaskan pada pasien bagaimana mengelola gejala

ytang timbul
5. Deskripsikan proses penyakitnya
6. Identifikasi faktor penyebab penyakitnya
7. Jelaskan tentang kondisi penyakit pasien saat ini
8. Diskusikan gaya hidup yang harus dirubah untuk

mencegah komplikasi atau kekambuhan
penyakitnya

9. Diskusikan rencana terapi yang akan dijalani pasien
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dan gejala(5)
7. Klien dapat mendeskripsikan

komplikasi mungkin terjadi(5)
8. Klien dapat mendeskripsikan cara

pencegahan komplikasi(5)

10. Jelaskan komplikasi yang bisa muncul
11. Anjurkan pasien untuk mengontrol risiko
12. Anjurkan pasien segera ke pelayanan kesehatan

ketika muncul gejala yang sama

Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah

menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit

adekuat/ jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Konndisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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DIABETES MELITUS

A. Definisi
Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter, dengan

tanda – tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut

ataupun kronik, sebagai akibat dari kuranganya insulin efektif di dalam tubuh, gangguan

primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan

metabolisme lemak dan protein (Askandar, 2000).

Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk

heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat (Silvia. Anderson Price,

1995).

Diabetes melitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan,

tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikan dengan ketidak ade kuatan penggunaan insulin

(Barbara Engram; 1999).

Diabetes melitus adalah suatu penyakit kronik yang komplek yang melibatkan kelainan

metabolisme karbohidrat, protein dan lemak dan berkembangnya komplikasi makro vaskuler,

mikro vaskuler dan neurologis (Barbara C. Long, 1996).

B. Anatomi Fisiologi
Pankreas merupakan sekumpulan kelenjar yang panjangnya kira – kira 15 cm, lebar 5

cm, mulai dari duodenum sampai ke limpa dan beratnya rata – rata 60 – 90 gram. Terbentang

pada vertebrata lumbalis 1 dan 2 di belakang lambung.

Pankreas merupakan kelenjar endokrin terbesar yang terdapat di dalam tubuh baik

hewan maupun manusia. Bagian depan (kepala) kelenjar pankreas terletak pada lekukan yang

dibentuk oleh duodenum dan bagian pilorus dari lambung. Bagian badan yang merupakan

bagian utama dari organ ini merentang ke arah limpa dengan bagian ekornya menyentuh atau

terletak pada alat ini. Dari segi perkembangan embriologis, kelenjar pankreas terbentuk dari

epitel yang berasal dari lapisan epitel yang membentuk usus.

Pankreas terdiri dari dua jaringan utama, yaitu :

1. Acini sekresi getah pencernaan ke dalam duodenum.

2. Pulau Langerhans yang tidak tidak mengeluarkan sekretnya keluar, tetapi menyekresi

insulin dan glukagon langsung ke darah.

Pulau – pulau Langerhans yang menjadi sistem endokrinologis dari pamkreas tersebar di

seluruh pankreas dengan berat hanya 1 – 3 % dari berat total pankreas. Pulau langerhans
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berbentuk ovoid dengan besar masing-masing pulau berbeda. Besar pulau langerhans yang

terkecil adalah 50  , sedangkan yang terbesar 300  , terbanyak adalah yang besarnya 100 –

225 . Jumlah semua pulau langerhans di pankreas diperkirakan antara 1 – 2 juta.

Pulau langerhans manusia, mengandung tiga jenis sel utama, yaitu :

1. Sel – sel A ( alpha ), jumlahnya sekitar 20 – 40 % ; memproduksi glikagon yang manjadi

faktor hiperglikemik, suatu hormon yang mempunyai “ anti insulin like activity “.

2. Sel – sel B ( betha ), jumlahnya sekitar 60 – 80 % , membuat insulin.

3. Sel – sel D ( delta ), jumlahnya sekitar 5 – 15 %, membuat somatostatin.

Masing – masing sel tersebut, dapat dibedakan berdasarkan struktur dan sifat

pewarnaan. Di bawah mikroskop pulau-pulau langerhans ini nampak berwarna pucat dan

banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Pada penderita DM, sel beha sering ada tetapi

berbeda dengan sel beta yang normal dimana sel beta tidak menunjukkan reaksi pewarnaan

untuk insulin sehingga dianggap tidak berfungsi.

Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 untuk insulin manusia.

Molekul insulin terdiri dari dua rantai polipeptida yang tidak sama, yaitu rantai A dan B.

Kedua rantai ini dihubungkan oleh dua jembatan ( perangkai ), yang terdiri dari disulfida.

Rantai A terdiri dari 21 asam amino dan rantai B terdiri dari 30 asam amino. Insulin dapat

larut pada pH 4 – 7 dengan titik isoelektrik pada 5,3. Sebelum insulin dapat berfungsi, ia harus

berikatan dengan protein reseptor yang besar di dalam membrana sel.

Insulin di sintesis sel beta pankreas dari proinsulin dan di simpan dalam butiran

berselaput yang berasal dari kompleks Golgi. Pengaturan sekresi insulin dipengaruhi efek

umpan balik kadar glukosa darah pada pankreas. Bila kadar glukosa darah meningkat diatas

100 mg/100ml darah, sekresi insulin meningkat cepat. Bila kadar glukosa normal atau rendah,

produksi insulin akan menurun.

Selain kadar glukosa darah, faktor lain seperti asam amino, asam lemak, dan hormon

gastrointestina merangsang sekresi insulin dalam derajat berbeda-beda. Fungsi metabolisme

utama insulin untuk meningkatkan kecepatan transport glukosa melalui membran sel ke

jaringan terutama sel – sel otot, fibroblas dan sel lemak.

C. Etiologi
1. Diabetes tipe 1 (destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut):

 Faktor genetik/ herediter
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Faktor herediter menyebabkan timbulnya DM melalui kerentanan sel-sel beta terhadap

penghancuran oleh virus atau mempermudah perkembangan antibodi autoimun

melawan sel-sel beta, jadi mengarah pada penghancuran sel-sel beta.

 Faktor infeksi virus

Berupa infeksi virus coxakie dan Gondogen yang merupakan pemicu yang

menentukan proses autoimun pada individu yang peka secara genetik

2. Diabetes tipe 2

Terjadi paling sering pada orang dewasa, dimana terjadi obesitas pada individu obesitas

dapat menurunkan jumlah resoptor insulin dari dalam sel target insulin diseluruh tubuh.

Jadi membuat insulin yang tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik

yang biasa.

3. Diabetes melitus malnutrisi

 Fibro Calculous Pancreatic DM (FCPD)

Terjadi karena mengkonsumsi makanan rendah kalori dan rendah protein sehingga

klasifikasi pangkreas melalui proses mekanik (Fibrosis) atau toksik (Cyanide) yang

menyebabkan sel-sel beta menjadi rusak.

 Protein Defisiensi Pancreatic Diabetes Melitus (PDPD)

Karena kekurangan protein yang kronik menyebabkan hipofungsi sel Beta pancreas.

4. Diabetes tipe lain

a.Defek genetik fungsi sel beta:

 Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) 1,2,3.

 DNA mitokondria.

b. Defek genetik kerja insulin

c.Penyakit eksokrin pancreas

 Pankreatitis

 Tumor/ pankreatektomi

 Pankreatopati fibrotakalkus

d. Endokrinopati: akromegali, sindrom cushing, feokromositoma, dan hipertiroidism.

e.Karena obat / zat kimia:

 Vacor, pentamidin, asam nikotinat

 Glukokortikoid, hormon tiroid

 Tiazid, dilantin, interferona, dll.

f. Infeksi: rubela kongenital, sitomegalovirus.
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g. Penyebab imunologi yanng jarang: antibodi antiinsullin.

h. Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM: sindrom down, sindrom kllinefelter,

sindrom turner, dll.

5. Diabetes Mellitus Gestasional

D. Patofisiologi
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E. Tanda dan Gejala
1. Poliuria.

2. Polipagia.

3. Polidipsi.

4. Perunan berat badan dan kelelahan ( tanda dan gejala klasik pada pasien lansia )

5. Kehilangan selera makan.

6. Inkotinensia.

7. Penurunan penglihatan

8. Konfusi atau kembung pada abdomen ( akibat hipotonusitas lambung )

9. Retinopati atau pembentukan katarak.

10.Perubahan kulit, khusus pada tungkai dan kaki, akibat kerusakan sirkulasi perifer ;

kemungkinan kondisi kulit kronis, seperti selulitis atau luka yang tidak kunjung sembuh ;

turgor kulit buruk dan membrane mukosa kering akibat dehidrasi.

11.Penurunan nadi perifer, kulit dingin, penurunan refleks dan kemungkinan nyeri perifer atau

kebas.

F. Komplikasi
Komplikasi akut :

a. Hipoglikemi

b. Ketoasidosis diabetic (DKA)

c. HHNK (Hiperglikemik Hiperosmolar Non Ketotik

Komplikasi Kronik :

a. Penyakit makrovaskuler (MCl, Stroke, penyakit vaskular perifer).

b. Penyakit mikrovaskuler (penyakit ginjal dan mata).

c. Neuropati

(Brunner & Suddarth, 2002)

G. Pemeriksaan Diagnostik
1. Gula darah meningkat

Kriteria diagnostik WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil:

Pada sedikitnya 2 x pemeriksaan:

 Glukosa plasma sewaktu/random > 200 mg/dl (11,1 mmol/L)

 Glukosa plasma puasa/nuchter > 140 mg/dl (7,8 mmol/L)
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 Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gr

karbohidrat (2 jam post prandial) > 200 mg/dl.

2. Tes Toleransi Glukosa

Tes toleransi glukosa oral : pasien mengkonsumsi makanan tinggi kabohidrat (150 – 300 gr)

selama 3 hari sebelum tes dilakukan, sesudah berpuasa pada malam hari keesokan harinya

sampel darah diambil, kemudian karbohidrat sebanyak 75 gr diberikan pada pasien

(Brunner & Suddarth, 2003).

3. Aseton plasma (keton) : positif secara mencolok.

4. Asam lemak bebas : kadar lipid dan kolesterol meningkat.

5. Osmolaritas serum : meningkat < 330 mosm/dl.

6. Elektrolit :

 Natrium : meningkat atau menurun

 Kalium : (normal) atau meningkat semu (pemindahan seluler) selanjutnya menurun.

 Fosfor : lebih sering meningkat.

 Gas darah arteri : biasanya menunjukkan pH rendah dan Po menurun pada HCO3

(asidosis metabolik) dengan kompensasi alkolosis resperatorik.

 Trombosit darah : H+ mungkin meningkat (dehidrasi) ; leukositosis; hemokonsentrasi

merupakan resnion terhadap sitosis atau infeksi.

 Ureum/kreatinin : meningkat atau normal (dehidrasi/menurun fungsi ginjal).

 Urine : gula dan aseton (+), berat jenis dan osmolaritas mungkin meningkat.

(Doengoes, 2000)

H.Penatalaksanaan
Pasien yang menderita diabetes tipe 1 membutuhkan penggantian insulin dan

pemantauan kadar glukosa serum dan diet serta regimen latihan yang ketat . pasien yang

menderita diabetes tipe 2 dapat memerlukan obat antidiabetik oral untuk merangsang

produksi insulin endogen, meningkatkan sensivitas insulin ditingkat seluler, menekan

glukoneogenis hepatic, dan memperlambat absorpsi karbohidrat di GI. Untuk beberapa

pasien, kadar glukosa darah dapat dikontrol dengan diet dan perubahan gaya hidup saja.

Terdapat berbagai golongan obat untuk diabetes mellitus tipe 2 yang dapat membantu.

Obat – obatan ini mencakup generasi kedua sulfonylurea ( seperti gliburida dan glipizida ),

inhibitor alfa glikosida (seperti karbosa) .
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Ahli gizi dapat menyusun diet khusus untuk memenuhi kebutuhan setiap pasien. Diet

tersebut harus memenuhi panduan nutrisi, mengotrol kadar glukosa darah, dan

mempertahankan berat badan yang sesuai.

Olahraga merupakan sarana yang penting dalam menangani diabetes tipe 2. Aktivitas

fisik meningkatkan sensitifitas insulin, memperbaiki toleransi glukosa, bahwa olahraga sedang

dapat memperlambat atau mencegah awitan diabetes tipe 2 pada kelompok resiko tinggi.

Ketika anda merencanakan program untuk lansia, pastikan tingkat latihan fisik sesuai dengan

tingkat kesehatannya. Olahraga yang dipilih untuk lansia mencakup berjalan, berenang, dan

bersepeda.

Penatalaksanaan secara umum:
a. Diit

b. Latihan

c. Penyuluhan

d. Obat – obatan

I. Asuhan keperawatan
1. Pengkajian
a. Riwayat Kesehatan Sekarang

Biasanya keluhan utama gatal-gatal pada kulit yang disertai bisul/lalu tidak sembuh-

sembuh, kesemutan/rasa berat, mata kabur, kelemahan tubuh. Disamping itu klien juga

mengeluh poli urea, polidipsi, anorexia, mual dan muntah, BB menurun, diare kadang-

kadang disertai nyeri perut, kramotot, gangguan tidur/istirahat, haus-haus, pusing-

pusing/sakit kepala, kesulitan orgasme pada wanita dan masalah impoten pada pria.

b. Riwayat Kesehatan Dahulu

 Riwayat hipertensi/infark miocard akut dan diabetes gestasional

 Riwayat ISK berulang

 Penggunaan obat-obat seperti steroid, dimetik (tiazid), dilantin dan penoborbital.

 Riwayat mengkonsumsi glukosa/karbohidrat berlebihan

c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Adanya riwayat anggota keluarga yang menderita DM.

d. Pemeriksaan Fisik

 Neuro sensori
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Disorientasi, mengantuk, stupor/koma, gangguan memori, kekacauan mental, reflek

tendon menurun, aktifitas kejang.

 Kardiovaskuler

Takikardia / nadi menurun atau tidak ada, perubahan TD postural, hipertensi

dysritmia, krekel, DVJ (GJK)

 Pernafasan

Takipnoe pada keadaan istirahat/dengan aktifitas, sesak nafas, batuk dengan tanpa

sputum purulent dan tergantung ada/tidaknya infeksi, panastesia/paralise otot

pernafasan (jika kadar kalium menurun tajam), RR > 24 x/menit, nafas berbau

aseton.

 Gastro intestinal

Muntah, penurunan BB, kekakuan/distensi abdomen, aseitas, wajah meringis pada

palpitasi, bising usus lemah/menurun.

 Eliminasi

Urine encer, pucat, kuning, poliuria, urine berkabut, bau busuk, diare (bising usus

hiper aktif).

 Reproduksi/sexualitas

Rabbas vagina (jika terjadi infeksi), keputihan, impotensi pada pria, dan sulit orgasme

pada wanita.

 Muskulo skeletal

Tonus otot menurun, penurunan kekuatan otot, ulkus pada kaki, reflek tendon

menurun kesemuatan/rasa berat pada tungkai.

 Integumen

Kulit panas, kering dan kemerahan, bola mata cekung, turgor jelek, pembesaran

tiroid, demam, diaforesis (keringat banyak), kulit rusak, lesi/ulserasi/ulkus.

e.Aspek psikososial

 Stress, anxientas, depresi

 Peka rangsangan

 Tergantung pada orang lain

f.Pemeriksaan diagnostik

 Gula darah meningkat > 200 mg/dl.

 Aseton plasma (aseton) : positif secara mencolok.
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 Osmolaritas serum : meningkat tapi < 330 m osm/lt.

 Gas darah arteri pH rendah dan penurunan HCO3 (asidosis metabolik).

 Alkalosis respiratorik.

 Trombosit darah : mungkin meningkat (dehidrasi), leukositosis, hemokonsentrasi,

menunjukkan respon terhadap stress/infeksi.

 Ureum/kreatinin : mungkin meningkat/normal lochidrasi/penurunan fungsi ginjal.

 Amilase darah : mungkin meningkat > pankacatitis akut.

 Insulin darah : mungkin menurun sampai tidak ada (pada tipe I), normal sampai

meningkat pada tipe II yang mengindikasikan insufisiensi insulin.

 Pemeriksaan fungsi tiroid : peningkatan aktivitas hormon tiroid dapat meningkatkan

glukosa darah dan kebutuhan akan insulin.

 Urine : gula dan aseton positif, BJ dan osmolaritas mungkin meningkat.

 Kultur dan sensitivitas : kemungkinan adanya infeksi pada saluran kemih, infeksi

pada luka.

2. Diagnosa Keperawatan
a. Defisit Volume Cairan

b. Resiko Infeksi

c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

d. Cemas

e. Kurang pengetahuan

3. Discharge Planning
a. Berikan penjelasan secara lisan dan tulisan tentang perawatan dan pengobatan yang

diberikan.

b. Ajarkan dan evaluasi untuk mengenal gejala syok dan asidosis diabetik dan

penanganan kedaruratan

c. Simulasikan cara pemberian terapi insulin mulai dari persiapan alat sampai

penyuntikan dan lokai

d. Ajarkan memonitor atau memeriksa glukosa darah dan glukosa dalam urine

e. Perencanaan diit, buat jadwal

f. Perencanaan latihan, jelaskan dampak latihan dengan diabetik
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g. Ajarkan gabaimana untukmencegah hiperglikemi dan hipoglikemi daninfomasikan

gejala gejala yang muncul darikeduanya.

h. Jelaskan komplikasi yang muncul

i. Ajarkan mencegah infeksi : keberihan kaki, hindari perlukaan,gunakan sikat gigi yang

halus.
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Resiko ketidakstabilan kadar

glukosa darah dengan faktor
resiko pemantauan glukosa darah
tidak tepat

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
selama 3x24 jam, kadar gula darah seimbang
ditandai dengan :
1. Level gula darah dbn (5)
2. Episodic hiperglikemi (5)
3. Episodic hipoglikemi (5)
4. Fructosemine dbn (5)
5. Hemoglobin glukosa dbn (5)

NIC :
Menejemen Hiperglikemi:
1. Monitor kadar gula darah setiap hari
2. Monitor tanda dan gejala poliuri, polifagi, polidipsi
3. Monitor TTV
4. Identifikasi penyebab hiperglikemi/hipoglikemi
5. Batasi aktivitas klien bila kadar gula naik atau terlalu
rendah

6. Kolaborasikan asupan nutrisi yang sesuai dengan
kebutuhan klien

7. Kolaborasi pemberian obat yang sesuai dengan
kebutuhan

2. Defisit Volume Cairan b/d
Faktor-faktor yang berhubungan:
 Kehilangan volume cairan
secara aktif

 Kegagalan mekanisme
pengaturan

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
Kriteria hasil :
1. Terjadi keseimbangan intake dan output

cairan dalam 24 jam (5)
2. berat badan stabil (5)
3. tidak ada asites (5)
4. tidak ada distensi vena jugularis (5)
5. tidak ada edema perifer (5)
6. tidak ada mata cekung (5)
7. kelembaban kulit dalam batas normal (5)
8. membran mukosa lembab (5)
9. elektrolit serum dalam batas normal (5)
10. nilai hematokrit dalam batas normal (5)

NIC :
Fluid management (manajemen cairan)
1. Timbang popok/pembalut jika diperlukan
2. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat
3. Pasang urin kateter jika diperlukan
4. Monitor hasil lAb yang sesuai dengan retensi cairan

(BUN , Hmt , osmolalitas urin )
5. Monitor status hemodinamik termasuk CVP, MAP,

PAP, dan PCWP
6. Monitor vital sign
7. Monitor indikasi retensi / kelebihan cairan (cracles,

CVP , edema, distensi vena leher, asites)
8. Kaji lokasi dan luas edema
9. Monitor masukan makanan / cairan dan hitung intake

kalori harian
10. Monitor status nutrisi
11. Berikan diuretik sesuai interuksi
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12. Batasi masukan cairan pada keadaan hiponatrermi
dilusi dengan serum Na < 130 mEq/l

13. Kolaborasi dokter jika tanda cairan berlebih muncul
memburuk

Fluid Monitoring
1. Tentukan riwayat jumlah dan tipe intake cairan dan

eliminasi
2. Tentukan kemungkinan faktor resiko dari ketidak

seimbangan cairan (Hipertermia, terapi diuretik,
kelainan renal, gagal jantung, diaporesis, disfungsi
hati, dll )

3. Monitor berat badan
4. Monitor serum dan elektrolit urine
5. Monitor serum dan osmilalitas urine
6. Monitor BP, HR, dan RR
7. Monitor tekanan darah orthostatik dan perubahan

irama jantung
8. Monitor parameter hemodinamik infasif
9. Catat secara akutar intake dan output
10. Monitor adanya distensi leher, rinchi, eodem perifer

dan penambahan BB
11. Monitor tanda dan gejala dari odema

3 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh
Faktor-faktor yang berhubungan :
Ketidakmampuan pemasukan
atau mencerna makanan atau
mengabsorpsi zat-zat gizi
berhubungan dengan faktor
biologis, psikologis atau ekonomi.

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Nutritional Status adekuat dengan kriteria
hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)
5. Berat badan meningkat (5)

Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi dan

kalori.
2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui dengan tipe

tubuh dan gaya hidup.
3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan dengan

teknik yang aman.
5. Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan

nutrisi dan bagaimana cara memperolehnya
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6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah

kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien
8. Yakinkan diet yang dimakan mengandungtinggi serat

untuk mencegah konstipasi
9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan

harian
10. Mon i to r adanya penurunan BB dan

gu l a darah
11. Monitor lingkungan selama makan
12. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidakselama jam

makan
13. Monitor turgor kulit
14. Monitor kekeringan, rambut kusam,

totalprotein, Hb dan kadar Ht
15. Monitor mual dan muntah
16. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan

konjungtiva
17. Monitor intake nuntrisi

Nutrition Monitoring
 BB pasien dalam batas normal
1. Monitor adanya penurunan berat badan
2. Monitor tipe dan jumlah aktivitas yang biasa

dilakukan
3. Monitor interaksi anak atau orangtua selama makan
4. Monitor lingkungan selama makan
5. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak selama jam

makan
6. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi
7. Monitor turgor kulit
8. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan mudah patah
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9. Monitor mual dan muntah
10. Monitor kadar albumin, total protein, Hb, dan kadar

Ht
11. Monitor makanan kesukaan
12. Monitor pertumbuhan dan perkembangan
13. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan

konjungtiva
14. Monitor kalori dan intake nuntrisi
15. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila

lidah dan cavitas oral.
16. Catat jika lidah berwarna magenta, scarlet

Weight Management
1. Diskusikan bersama pasien mengenai hubungan

antara intake makanan, latihan, peningkatan BB dan
penurunan BB

2. Diskusikan bersama pasien mengani kondisi medis
yang dapat mempengaruhi BB

3. Diskusikan bersama pasien mengenai kebiasaan, gaya
hidup dan factor herediter yang dapat mempengaruhi
BB

4. Diskusikan bersama pasien mengenai risiko yang
berhubungan dengan BB berlebih dan penurunan BB

5. Dorong pasien untuk merubah kebiasaan makan
6. Perkirakan BB badan ideal pasien

4 Resiko Infeksi
Dengan faktor-faktor resiko :
 Prosedur Infasif
 Ketidakcukupan pengetahuan
untuk menghindari paparan
patogen

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatn
risiko infeksi terkontrol dengan kriteria
hasil :
1. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi
(5)

2. Menunjukkan kemampuan untuk

NIC :
Infection Control (Kontrol infeksi)
1. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain
2. Pertahankan teknik isolasi
3. Batasi pengunjung bila perlu
4. Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan

saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan
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 Trauma
 Kerusakan jaringan dan
peningkatan paparan
lingkungan

 Ruptur membran amnion
 Agen farmasi
(imunosupresan)

 Malnutrisi
 Peningkatan paparan
lingkungan patogen

 Imonusupresi
 Ketidakadekuatan imum
buatan

 Tidak adekuat pertahanan
sekunder (penurunan Hb,
Leukopenia, penekanan
respon inflamasi)

 Tidak adekuat pertahanan
tubuh primer (kulit tidak utuh,
trauma jaringan, penurunan
kerja silia, cairan tubuh statis,
perubahan sekresi pH,
perubahan peristaltik)

 Penyakit kronik

mencegah timbulnya infeksi (5)
3. Jumlah leukosit dalam batas normal (5)
4. Menunjukkan perilaku hidup sehat (5)

pasien
5. Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan
6. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan

keperawatan
7. Gunakan baju, sarung tangan sebagai alat pelindung
8. Pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan

alat
9. Ganti letak IV perifer dan line central dan dressing

sesuai dengan petunjuk umum
10. Gunakan kateter intermiten untuk menurunkan

infeksi kandung kencing
11. Tingktkan intake nutrisi
12. Berikan terapi antibiotik bila perlu

Infection Protection (proteksi terhadap infeksi)
1. Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal
2. Monitor hitung granulosit, WBC
3. Monitor kerentanan terhadap infeksi
4. Batasi pengunjung
5. Saring pengunjung terhadap penyakit menular
6. Partahankan teknik aspesis pada pasien yang beresiko
7. Pertahankan teknik isolasi k/p
8. Berikan perawatan kuliat pada area epidema
9. Inspeksi kulit dan membran mukosa terhadap

kemerahan, panas, drainase
10. Ispeksi kondisi luka / insisi bedah
11. Dorong masukkan nutrisi yang cukup
12. Dorong masukan cairan
13. Dorong istirahat
14. Instruksikan pasien untuk minum antibiotik sesuai

resep
15. Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi
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16. Ajarkan cara menghindari infeksi
17. Laporkan kecurigaan infeksi
18. Laporkan kultur positif

5 Cemas b/d
 Penyakitnya
 Takut kematian atau
kecacatan

 Perubahan peran dalam
lingkungan social atau
ketidakmampuan yang
permanen.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
cemas terkontrol dengan Kriteria hasil :
1. Klien mampu mengidentifikasi dan
mengungkapkan gejala cemas (5)

2. Mengidentifikasi, mengungkapkan dan
menunjukkan tehnik untuk mengontol
cemas (5)

3. Vital sign dalam batas normal (5)
4. Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa
tubuh dan tingkat aktivitas menunjukkan
berkurangnya kecemasan (5)

NIC :
Anxiety Reduction (penurunan kecemasan)
1. Gunakan pendekatan yang menenangkan
2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku

pasien
3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan

selama prosedur
4. Pahami prespektif pasien terhdap situasi stres
5. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan

mengurangi takut
6. Berikan informasi faktual mengenai diagnosis,

tindakan prognosis
7. Dorong keluarga untuk menemani anak
8. Lakukan back / neck rub
9. Dengarkan dengan penuh perhatian
10. Identifikasi tingkat kecemasan
11. Bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan

kecemasan
12. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan,

ketakutan, persepsi
13. Instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi
14. Berikan obat untuk mengurangi kecemasan

6 Kurang pengetahuan b/d
 Keterbatasan kognitif
 Interpretasi terhadap
informasi yang salah

 Kurangnya keinginan untuk
mencari informasi

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
klien mengetahui tentang proses
penyakitnya :
1. Klien familier dengan nama penyakitnya

(5)
2. Klien dapat mendeskripsikan proses

NIC :
Mengajarkan proses penyakitnya :
1. Kaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakitnya
2. Jelaskan patofisiologi penyakitnya dan bagaimana

hubungannya dengan anatomi dan fisiologinya
3. Deskripsikan tanda dan gejala dari penyakitnya
4. Jelaskan pada pasien bagaimana mengelola gejala ytang
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 Tidak mengetahui sumber-
sumber informasi.

penyakitnya (5)
3. Klien dapat mendeskripsikan faktor

penyebab dari penyakitnya (5)
4. Klien dapat mendeskripsikan faktor

risiko (5)
5. Klien dapat mendeskripsikan efek

samping dari penyakitnya (5)
6. Klien dapat mendeskripsikan tanda dan

gejala (5)
7. Klien dapat mendeskripsikan komplikasi

mungkin terjadi (5)
8. Klien dapat mendeskripsikan cara

pencegahan komplikasi(5)

timbul
5. Deskripsikan proses penyakitnya
6. Identifikasi faktor penyebab penyakitnya
7. Jelaskan tentang kondisi penyakit pasien saat ini
8. Diskusikan gaya hidup yang harus dirubah untuk

mencegah komplikasi atau kekambuhan penyakitnya
9. Diskusikan rencana terapi yang akan dijalani pasien
10. Jelaskan komplikasi yang bisa muncul
11. Anjurkan pasien untuk mengontrol risiko
12. Anjurkan pasien segera ke pelayanan kesehatan ketika

muncul gejala yang sama

Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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GASTRITIS

A. Definisi
Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari bahasa yunani yaitu gastro, yang

berarti perut/ lambung dan itis yang berarti inflamasi/ peradangan. Gastritis adalah inflamasi

dari mukosa lambung (Masjoer, 1999). Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau

perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus atau lokal (Sylvia A

Price). Gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut kronik,

difus atau lokal (Soepaman, 1998). Gastritis adalah suatu peradangan yang terjadi pada

mukosa lambung yang akut dengan kerusakan-kerusakan erosi (Brunner dan Sudath, 2000).

B. Anatomi dan Fisiologi Lambung
1. Anatomi

Lambung merupakan suatu organ yang terletak antara esophagus dengan

duodenum, terletak pada region epigastrium dan merupakan organ intraperitonel.

Berbentuk menyerupai huruf J dan terdiri dari fundus, corpus dan pylorus. Memiliki 2

buah permukaan yaitu permukan anterior dan posterior serta memiliki 2 buah kurvatura

yaitu mayor dan minor. Lambung memiliki dua buah orifisium yaitu orifisium kardia dan

pilori. Permukaan anterior lambung berhubungan dengan diafragma, lobus kiri dari hepar

serta dinding anterior abdomen. Permukaan posterior berbatasan dengan aorta, pancreas,

limpa, ginjal kiri, kelenjar supra renal serta mesokolon transversum. Suplai pembuluh

darah berasal dari beberapa arteri utama yaitu:

1. Gastrika kiri, cabang aksis coeliacus berjalan sepanjang kurvatura minor.

2. Gastrika kanan, cabang a.hepatica, beranastomose dengan a.gastrika kiri.

3. Gastroepiploika kanan, cabang a.gastroduodenal yang merupakan cabang a.hepatica,

memperdarahi lambung yang berjalan pada kurvatura mayor.

4. Gastroepiploika kiri, cabang a.lienalis dan beranastomosis dengan a. gastroepploika

kanan.

5. Pada fundus terdapat a. gastrika brevis, cabang dari arteri lienalis.

Aliran vena lambung mengikuti nama dari arteri arteri yang memperdarahi lambung

dan aliran vena lambung akan menuju ke vena porta. Aliran limfe lambung juga

mengikuti daerah daerah yang diperdarahi arteri arteri lambung. Pada daerah yang

diperdarahi cabang arteri lienalis maka aliran limfe akan bermuara ke hilus lienalis,

sedangkan pada sepanjang arteri gastrika kiri akan bermuara ke limfe sekitar aksis

http://ilmubedah.info/trauma-lien-trauma-limpa-trauma-tumpul-abdomen-20110218.html
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coeliakus. Daerah kurvatura mayor akan bermuara ke limfe nodus subpilorik yang

selanjutnya bermuara ke limfe nodus coeliacus.

Lambung mendapatkan innervasi dari nervus vagus, baik nervus vagus anterior dan

posterior masuk kedalam cavum abdominalis melalui hiatus esophagus. Vagus

anterior akan menginervasi bagian lambung di sepanjang kurvatura minor dan

permukaan anterior lambung. Sedangkan vagus posterior akan menginervasi permukaan

posterior.

Secara histologi, lambung terdiri atas 5 lapisan,yaitu: mukosa, submukosa,

muskularis, subserosa & serosa. Pada cardia terdapat kelenjar yang menghasilkan

musin/lendir. Fundus dan corpus merupakan 4/5 dari permukaan lambung memiliki 3

macam sel, yaitu:

1. Sel musin yang menghasilkan lendir, terutama terletak di bagian atas

2. Sel utama menghasilkan pepsinogen

3. Sel parietal menghasilkan HCl dan faktor intrinsik Castle. Jika bercampur dengan

faktor ekstrinsik akan membentuk vitamin B12 (faktor antianemia).

Juga ditemukan sel argentafin yang tersebar, yaitu sel yang dapat dipulas dengan

perak dan mempunyai fungsi endokrin.

Mukosa, lapisan dalam lambung tersusun dari lipatan-lipatan longitudinal yang

disebut rugae, sehingga dapat berdistensi waktu diisi makanan. Submukosa, Jaringan

areolar yang menghubungkan lapisan mukosa dan muskularis bergerak bersama gerakan

peristaltik mengandung pleksus saraf, pembuluh darah dan saluran limfe. Muskularis, →

tiga lapis otot polos: lapisan longitudinal (luar), lapisan sirkular (tengah) & lapisan oblik

(dalam)àmemecahkan, mengaduk & mencampur dengan cairan lambung, dan

mendorongnya ke arah duodenum. Serosa/Subserosa → Merupakan bagian dari

peritoneum viseralis. Dua lapisan peritoneum viseralis menyatu pada kurvatura minor

lambung dan duodenum dan memanjang ke arah hati, membentuk omentum minus.

2. Fisiologi
a. Fungsi motorik :

1. Fungsi Reservoir : Menyimpan makanan.

2. Fungsi Mencampur : Memecahkan menjadi pertikel kecil dan mencampurnya dengan

getah lambung melalui kontraksi otot yang mengelilingi lambung.

3. Fungsi Pengosongan: Pengosongan diatur oleh faktor saraf dan hormonal.

4. Fungsi pencernaan dan sekresi :

5. Pencernaan protein oleh pepsin dan HCL dimulai disini.
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6. Sintesis & skresi gastrin dipengaruhi oleh protein yang dimakan,peregangan

antrum,alkalinisasi antrum dan rangsangan vagus.

7. Sekresi faktor intrinsik → absorpsi vitamin B12 dari usus halus bagian distal.

8. Sekresi mukus → Melindungi lambung & sebagai pelumas.

b. Faktor pertahanan mukosa gastro-duodenal

Epitel lambung diiritasi oleh 2 faktor yaitu endogen (HCL,pepsinogen/ pepsin & garam

empedu) dan eksogen (obat-obatan,alkohol dan bakteri), maka terdapat sistem

pertahanan mukosa gastroduodenal yang terdiri dari :

1. Lapisan pre epite l: Berisi mukus bikarbonat (air 95% & lipid glikoprotein) → sebagai

rintangan fisikokemikal terhadap molekul seperti ion hydrogen.

2. Sel epitel : Menghasilkan mukus,transportasi ionik sel epitel serta produksi

bikarbonatàmempertahankan pH (6-7) intraseluler, intracellular tight junction.

3. Sub epitel : Sistem mikrovaskuler dalam lapisan submukosa lambung adalah

komponen kunci dari pertahanan sub epitel.

c. Fisiologi Sekresi Lambung

Fase sefalik. Menghasilkan sekitar 10% dari sekresi lambung normal yang

berhubungan dengan makanan. Penglihatan,penciuman dan rasa dari makanan

merupakan komponen fase sefalik melalui perangsangan nervus vagus.Sinyal

neurogenik yag menyebabkan fase sefalik berasal dari korteks serebri atau pusat nafsu

makan.

Fase Gastrik. Terjadi pada saat makanan masuk kedalam lambung,komponen

sekresi adalah kandungan makanan yang terdapat didalamnya (asam amino dan amino

bentuk lainnya) yang secara langsung merangsang sel G untuk melepaskan gastrin

yang selanjutnya mengaktifasi sel-sel parietal melalui mekanisme langsung maupun

tidak langsung.Peregangan dinding lambung memicu pelepasan gastrin dan produksi

asam.

Fase intestinal. Sekresi asam lambung dimulai pada saat makanan masuk kedalam

usus dan diperantarai oleh adanya peregangan usus dan pencempuran kandungan

makanan yang ada.

C. Etiologi
Beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinyagastritis antara lain :

1. Infeksi bakteri. Sebagian besar populasi di dunia terinfeksi oleh bakteri H. Pylori yang
hidup di bagian dalam lapisan mukosa yang melapisi dinding lambung. Walaupun tidak
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sepenuhnya dimengerti bagaimana bakteri tersebut dapat ditularkan, namun diperkirakan

penularan tersebut terjadi melalui jalur oral atau akibat memakan makanan atau minuman

yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Infeksi H. pylori sering terjadi pada masa kanak –

kanak dan dapat bertahan seumur hidup jika tidak dilakukan perawatan. Infeksi H. pylori

ini sekarang diketahui sebagai penyebab utama terjadinya peptic ulcer dan penyebab

tersering terjadinya gastritis. Infeksi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan

peradangan menyebar yang kemudian mengakibatkan perubahan pada lapisan pelindung

dinding lambung. Salah satu perubahan itu adalah atrophic gastritis, sebuah keadaan

dimana kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung secara perlahan rusak. Peneliti

menyimpulkan bahwa tingkat asam lambung yang rendah dapat mengakibatkan racun-

racun yang dihasilkan oleh kanker tidak dapat dihancurkan atau dikeluarkan secara

sempurna dari lambung sehingga meningkatkan resiko (tingkat bahaya) dari kanker

lambung. Tapi sebagian besar orang yang terkena infeksi H. pylori kronis tidak

mempunyai kanker dan tidak mempunyai gejala gastritis, hal ini mengindikasikan bahwa

ada penyebab lain yang membuat sebagian orang rentan terhadap bakteri ini sedangkan

yang lain tidak.

2. Pemakaian obat penghilang nyeri secara terus menerus. Obat analgesik anti

inflamasi nonsteroid (AINS) seperti aspirin, ibuprofen dan naproxen dapat menyebabkan

peradangan pada lambung dengan cara mengurangi prostaglandin yang bertugas

melindungi dinding lambung. Jika pemakaian obat – obat tersebut hanya sesekali maka

kemungkinan terjadinya masalah lambung akan kecil. Tapi jika pemakaiannya dilakukan

secara terus menerus atau pemakaian yang berlebihan dapat mengakibatkan gastritis dan

peptic ulcer.

3. Penggunaan alkohol secara berlebihan. Alkohol dapat mengiritasi dan mengikis

mukosa pada dinding lambung dan membuat dinding lambung lebih rentan terhadap

asam lambung walaupun pada kondisi normal.

4. Penggunaan kokain. Kokain dapat merusak lambung dan menyebabkan pendarahan
dan gastritis.

5. Stress fisik. Stress fisik akibat pembedahan besar, luka trauma, luka bakar atau infeksi
berat dapat menyebabkan gastritis dan juga borok serta pendarahan pada lambung.

6. Kelainan autoimmune. Autoimmune atrophic gastritis terjadi ketika sistem kekebalan

tubuh menyerang sel-sel sehat yang berada dalam dinding lambung. Hal ini

mengakibatkan peradangan dan secara bertahap menipiskan dinding lambung,

menghancurkan kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan menganggu produksi
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faktor intrinsic (yaitu sebuah zat yang membantu tubuh mengabsorbsi vitamin B-12).

Kekurangan B-12, akhirnya, dapat mengakibatkan pernicious anemia, sebuah konsisi

serius yang jika tidak dirawat dapat mempengaruhi seluruh sistem dalam tubuh.

Autoimmune atrophic gastritis terjadi terutama pada orang tua.

7. Crohn’s disease. Walaupun penyakit ini biasanya menyebabkan peradangan kronis pada
dinding saluran cerna, namun kadang-kadang dapat juga menyebabkan peradangan pada

dinding lambung. Ketika lambung terkena penyakit ini, gejala-gejala dari Crohn’s disease

(yaitu sakit perut dan diare dalam bentuk cairan) tampak lebih menyolok daripada gejala-

gejala gastritis.

8. Radiasi and kemoterapi. Perawatan terhadap kanker seperti kemoterapi dan radiasi
dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung yang selanjutnya dapat

berkembang menjadi gastritis dan peptic ulcer. Ketika tubuh terkena sejumlah kecil

radiasi, kerusakan yang terjadi biasanya sementara, tapi dalam dosis besar akan

mengakibatkan kerusakan tersebut menjadi permanen dan dapat mengikis dinding

lambung serta merusak kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung.

9. Penyakit bile reflux. Bile (empedu) adalah cairan yang membantu mencerna lemak-
lemak dalam tubuh. Cairan ini diproduksi oleh hati. Ketika dilepaskan, empedu akan

melewati serangkaian saluran kecil dan menuju ke usus kecil. Dalam kondisi normal,

sebuah otot sphincter yang berbentuk seperti cincin (pyloric valve) akan mencegah

empedu mengalir balik ke dalam lambung. Tapi jika katup ini tidak bekerja dengan benar,

maka empedu akan masuk ke dalam lambung dan mengakibatkan peradangan dan

gastritis.

10.Faktor-faktor lain. Gastritis sering juga dikaitkan dengan konsisi kesehatan lainnya

seperti HIV/AIDS, infeksi oleh parasit, dan gagal hati atau ginjal.

D. Tanda dan Gejala Klinis Gastritis
1. Gastritis Akut.

a) Gastritis Akute Eksogen Simple

 Nyeri epigastrik mendadak.

 Nausea yang di susul dengan vomitus.

 Saat serangan pasien berkeringat, gelisah, sakit perut, dan kadang disertai panas

serta takikardi.

 Biasanya dalam 1-2 hari sembuh kembali.
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b) Gastritis Akute Eksogen Korosif

 Pasien kolaps dengan kulit yang dingin.

 Takikardi dan sianosis.

 Perasaan seperti terbakar, pada epigastrium.

 Nyeri hebat/ kolik.

c) Gastritis Infeksiosa Akut

 Anoreksia

 Perasaan tertekan pada epigastrium

 Vomitus

 Hematemisis

d) Gastritis Hegmonos Akut

 Nyeri hebat mendadak di epigastrium

 Nausea

 Rasa tegang pada epigastrium

 Vomitus

 Panas tinggi dan lemas

 Tachipnea

 Lidah kering sedikit ekterik

 Takikardi

 Sianosis pada ektremitas

 Diare

 Abdomen lembek

 Leukositosis

2. Gastritis Kronis.

a. Gastritis Superfisialis

 Rasa tertekan yang samar pada epigastrium

 Penurunan BB

 Kembung/ rasa penuh pada epigastrium

 Nausea

 Rasa perih sebelun dan sesudah makan
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 Terasa pusing

 Vomitus

b. Gastritis Atropikan

 Rasa tertekan pada epigastrium

 Anorexia

 Rasa penuh pada perut

 Nausea

 Keluar angin pada mulut

 Vomitus

 Mudah tersinggung

 Gelisah

 Mulut dan tenggorokan terasa kering

c. Gastritis Hypertropik Kronik

 Nyeri pada epigastrium yang tidak selalu berkurang setelah minum susu

 Nyeri biasanya timbul pada malam hari

 Kadang disertai melena

E. Klasifikasi Gastritis
1. Gastritis Akut

Inflamasi akut dari dinding lambung yang biasanya terbatas pada mukosanya saja terjadi

atas gastritis eksogen dan endogen yang akut.

a. Gastritis eksogen akut.

Disebabkan faktor dari luar yang terdiri dari beberapa bagian:

 Makanan dan minuman panas yang dapat merusak mukosa lambung, seperti

rempah-rempah, alkohol dan sebagainya.

 Obat-obatan, seperti : Analgetik, Anti inflamasi, antibiotik.

 Bahan kimia dan minuman yang bersifat korosit, bahan alkali yang kuat seperti

soda, kaustik, (non-hydroxide) korosit sublimat.

b. Gastritis endogen akut.

Disebabkan kelainan dalam tubuh yang terdiri dalam beberapa bagian:

 Gastritis infeksiosa akut, disebabkan oleh toksin atau bakteri yang beredar dalam

darah dan masuk ke jantung, misalnya morbili, dipteri, varisella.



Standar Asuhan Keperawatan | 95

 Gastritis egmonos akut, disebabkan oleh invasi langsung dari bakteri pirogen pada

dinding lambung, seperti streptococcus, stepilacoccus.

2. Gastritis Kronis

Merupakan suatu inflamasi kronik yang terjadi pada waktu lama pada permukaan mukosa

lambung, penyebabnya belum diketahui secara langsung, namun diduga disebabkan oleh:

 Bakteri, infeksi stapilococcus (akut) mungkin pada akhirnya akan menjadi kronis.

 Infeksi lokal, infeksi pada sinus, gigi dan post nasal dapat menimbulkan gastritis.

 Alkohol dapat menyebabkan kelainan pada mukosa lambung.

 Faktor psikologis dapat menimbulkan hipersekresi asam lambung.

F. Patofisiologi
1. Gastritis Akut

Gastritis akut dapat disebabkan oleh karena stres, zat kimia misalnya obat-obatan dan

alkohol, makanan yang pedas, panas maupun asam. Pada orang yang mengalami stres

akan terjadi perangsangan saraf simpatis NV (Nervus vagus) yang akan meningkatkan

produksi asam klorida (HCl) di dalam lambung. Adanya HCl yang berada di dalam

lambung akan menimbulkan rasa mual, muntah dan anoreksia. Zat kimia maupun

makanan yang merangsang akan menyebabkan sel epitel kolumner, yang berfungsi untuk

menghasilkan mukus, mengurangi produksinya. Sedangkan mukus itu fungsinya untuk

memproteksi mukosa lambung agar tidak ikut tercerna. Respon mukosa lambung karena

penurunan sekresi mukus bervariasi diantaranya vasodilatasi sel mukosa gaster. Lapisan

mukosa gaster terdapat sel yang memproduksi HCl (terutama daerah fundus) dan

pembuluh darah. Vasodilatasi mukosa gaster akan menyebabkan produksi HCl

meningkat. Anoreksia juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri ini ditimbulkan oleh

karena kontak HCl dengan mukosa gaster. Respon mukosa lambung akibat penurunan

sekresi mukus dapat berupa eksfeliasi (pengelupasan). Eksfeliasi sel mukosa gaster akan

mengakibatkan erosi pada sel mukosa. Hilangnya sel mukosa akibat erosi memicu

timbulnya perdarahan. Perdarahan yang terjadi dapat mengancam hidup penderita,

namun dapat juga berhenti sendiri karena proses regenerasi, sehingga erosi menghilang

dalam waktu 24-48 jam setelah perdarahan.

2. Gastritis Kronis
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Helicobacter pylori merupakan bakteri gram negatif. Organisme ini menyerang sel

permukaan gaster, memperberat timbulnya desquamasi sel dan muncullah respon radang

kronis pada gaster yaitu: destruksi kelenjar dan metaplasia. Metaplasia adalah salah satu

mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi, yaitu dengan mengganti sel mukosa gaster,

misalnya dengan sel desquamosa yang lebih kuat. Karena sel desquamosa lebih kuat maka

elastisitasnya juga berkurang. Pada saat mencerna makanan, lambung melakukan gerakan

peristaltik tetapi karena sel penggantinya tidak elastis maka akan timbul kekakuan yang

pada akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Metaplasia ini juga menyebabkan hilangnya sel

mukosa pada lapisan lambung, sehingga akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah

lapisan mukosa. Kerusakan pembuluh darah ini akan menimbulkan perdarahan (Price,

Sylvia dan Wilson, Lorraine, 1999).

G. Komplikasi
1. Gastritis Akut

Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh gastritis akut adalah perdarahan saluran cerna

bagian atas (SCBA) berupa hematemesis dan melena, dapat berakhir sebagai syock

hemoragik. Khusus untuk perdarahan SCBA, perlu dibedakan dengan tukak peptik.

Gambaran klinis yang diperlihatkan hampir sama. Namun pada tukak peptik penyebab

utamanya adalah H. pylory, sebesar 100% pada tukak duodenum dan 60-90 % pada tukak

lambung. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan endoskopi.

2. Gastritis Kronis

Komplikasi yang timbul Gastritis Kronik, yaitu gangguan penyerapan vitamin B 12,

akibat kurang pencerapan, B 12 menyebabkan anemia pernesiosa, penyerapan besi

terganggu dan penyempitan daerah antrum pylorus. Gastritis Kronis juka dibiarkan

dibiarkan tidak terawat, gastritis akan dapat menyebabkan ulkus peptik dan pendarahan

pada lambung. Beberapa bentuk gastritis kronis dapat meningkatkan resiko kanker

lambung, terutama jika terjadi penipisan secara terus menerus pada dinding lambung dan

perubahan pada sel-sel di dinding lambung.

H. Pemeriksaan Penunjang
1. Endoskopi: akan tampak erosi multi yang sebagian biasanya berdarah dan letaknya

tersebar.

2. Pemeriksaan Hispatologi: akan tampak kerusakan mukosa karena erosi tidak pernah

melewati mukosa muskularis.



Standar Asuhan Keperawatan | 97

3. Pemeriksaan radiology.

4. Pemeriksaan laboratorium.

5. Analisa gaster: untuk mengetahui tingkat sekresi HCL, sekresi HCL menurun pada klien

dengan gastritis kronik.

6. Kadar serum vitamin B12: Nilai normalnya 200-1000 Pg/ml, kadar vitamin B12 yang

rendah merupakan anemia megalostatik.

7. Kadar hemagiobi, hematokrit, trombosit, leukosit dan albumin.

8. Gastroscopy: untuk mengetahui permukaan mukosa (perubahan) mengidentifikasi area

perdarahan dan mengambil jaringan untuk biopsi.

9. EGD (Esofagogastriduodenoskopi): tes diagnostik kunci untuk perdarahan GI atas,

dilakukan untuk melihat sisi perdarahan / derajat ulkus jaringan / cedera.

10. Angiografi: vaskularisasi GI dapat dilihat bila endoskopi tidak dapat disimpulkan atau

tidak dapat dilakukan. Menunjukkan sirkulasi kolatera dan kemungkinan isi perdarahan

11. Amilase serum: meningkat dengan ulkus duodenal, kadar rendah diduga gastritis

(Doengoes, 1999).

I. Penataksanaan
Penatalaksanaan gastritis secara umum adalah menghilangkan faktor utama yaitu

etiologinya, diet lambung dengan porsi kecil dan sering, serta Obat-obatan. Namun secara

spesifik dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Gastritis Akut

a. Kurangi minum alkohol dan makan sampai gejala-gejala menghilang; ubah menjadi

diet yang tidak mengiritasi.

b. Jika gejala-gejala menetap, mungkin diperlukan cairan IV.

c. Jika gastritis terjadi akibat menelan asam kuat atau alkali, encerkan dan netralkan asam

dengan antasida umum, misalnya aluminium hidroksida, antagonis reseptor H2,

inhibitor pompa proton, antikolinergik dan sukralfat (untuk sitoprotektor).

d. Jika gastritis terjadi akibat menelan basa kuat, gunakan sari buah jeruk yang encer atau

cuka yang di encerkan.

e. Jika korosi parah, hindari emetik dan bilas lambung karena bahaya perforasi.

f. Antasida : Antasida merupakan obat bebas yang dapat berbentuk cairan atau tablet

dan merupakan obat yang umum dipakai untuk mengatasi gastritis ringan. Antasida

menetralisir asam lambung dan dapat menghilangkan rasa sakit akibat asam lambung

dengan cepat.
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g. Penghambat asam : Ketika antasida sudah tidak dapat lagi mengatasi rasa sakit

tersebut, dokter kemungkinan akan merekomendasikan obat seperti cimetidin,

ranitidin, nizatidin atau famotidin untuk mengurangi jumlah asam lambung yang

diproduksi.

2. Gastritis Kronis

a. Modifikasi diet, reduksi stress, dan farmakoterapi.

b. Cytoprotective agents: Obat-obat golongan ini membantu untuk melindungi jaringan-

jaringan yang melapisi lambung dan usus kecil. Yang termasuk ke dalamnya adalah

sucraflate dan misoprostol. Jika meminum obat-obat AINS secara teratur (karena

suatu sebab), dokter biasanya menganjurkan untuk meminum obat-obat golongan ini.

Cytoprotective agents yang lainnya adalah bismuth subsalicylate yang juga menghambat

aktivitas H. Pylori.

c. Penghambat pompa proton: Cara yang lebih efektif untuk mengurangi asam lambung

adalah dengan cara menutup “pompa” asam dalam sel-sel lambung penghasil asam.

Penghambat pompa proton mengurangi asam dengan cara menutup kerja dari

“pompa-pompa” ini. Yang termasuk obat golongan ini adalah omeprazole,

lansoprazole, rabeprazole dan esomeprazole. Obat-obat golongan ini juga

menghambat kerja H. pylori.

d. H. phylory mungkin diatasi dengan antibiotik (mis; tetrasiklin atau amoxicillin) dan

garam bismuth (pepto bismol) atau terapi H.Phylory. Terapi terhadap H. Pylori.

Terdapat beberapa regimen dalam mengatasi infeksi H. pylori. Yang paling sering

digunakan adalah kombinasi dari antibiotik dan penghambat pompa proton.

Terkadang ditambahkan pula bismuth subsalycilate. Antibiotik berfungsi untuk

membunuh bakteri, penghambat pompa proton berfungsi untuk meringankan rasa

sakit, mual, menyembuhkan inflamasi dan meningkatkan efektifitas antibiotik. Terapi

terhadap infeksi H. pylori tidak selalu berhasil, kecepatan untuk membunuh H. pylori

sangat beragam, bergantung pada regimen yang digunakan. Akan tetapi kombinasi dari

tiga obat tampaknya lebih efektif daripada kombinasi dua obat. Terapi dalam jangka

waktu yang lama (terapi selama 2 minggu dibandingkan dengan 10 hari) juga

tampaknya meningkatkan efektifitas. Untuk memastikan H. pylori sudah hilang, dapat

dilakukan pemeriksaan kembali setelah terapi dilaksanakan. Pemeriksaan pernapasan

dan pemeriksaan feces adalah dua jenis pemeriksaan yang sering dipakai untuk

memastikan sudah tidak adanya H. pylori. Pemeriksaan darah akan menunjukkan hasil
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yang positif selama beberapa bulan atau bahkan lebih walaupun pada kenyataanya

bakteri tersebut sudah hilang.

J. Asuhan Keperawatan
1. Pengkajian
a. Aktivitas / Istirahat

Gejala : kelemahan, kelelahan.
Tanda : takikardia, takipnea / hiperventilasi (respons terhadap aktivitas).

b. Sirkulasi

Gejala : hipotensi (termasuk postural), takikardia, disritmia

(hipovolemia/ hipoksemia), kelemahan/ nadi perifer lemah, pengisian kapiler

lambar/ perlahan (vasokonstriksi), warna kulit : pucat, sianosis (tergantung pada

jumlah kehilangan darah), kelemahan kulit/ membran mukosa: berkeringat

(menunjukkan status syok, nyeri akut, respons psikologik)

c. Integritas ego

Gejala : faktor stress akut atau kronis (keuangan, hubungan kerja), perasaan tak

berdaya.

Tanda : tanda ansietas, misal: gelisah, pucat, berkeringat, perhatian menyempit,

gemetar, suara gemetar.

d. Eliminasi

Gejala : riwayat perawatan di rumah sakit sebelumnya karena perdarahan gastro

interitis (GI) atau masalah yang berhubungan dengan GI, misal: luka peptik/ gaster,

gastritis, bedah gaster, iradiasi area gaster. Perubahan pola defekasi/ karakteristik feses.

Tanda : nyeri tekan abdomen, distensi, bunyi usus sering hiperaktif selama

perdarahan, hipoaktif setelah perdarahan. Karakteristik feses : diare, darah warna gelap,

kecoklatan atau kadang-kadang merah cerah, berbusa, bau busuk (steatorea).

Konstipasi dapat terjadi (perubahan diet, penggunaan antasida), haluaran urine

menurun, pekat.

e. Makanan / Cairan

Gejala : Anoreksia, mual, muntah (muntah yang memanjang diduga obstruksi pilorik
bagian luar sehubungan dengan luka duodenal). Masalah menelan: cegukan. Nyeri ulu

hati, sendawa bau asam, mual / muntah.
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Tanda : muntah : warna kopi gelap atau merah cerah, dengan atau tanpa bekuan
darah. Membran mukosa kering, penurunan produksi mukosa, turgor kulit buruk

(perdarahan kronis).

f. Neurosensi

Gejala: rasa berdenyut, pusing/ sakit kepala karena sinar, kelemahan.

Status mental : tingkat kesadaran dapat terganggu, rentang dari agak cenderung tidur,

disorientasi / bingung, sampai pingsan dan koma (tergantung pada volume sirkulas/

oksigenasi).

g. Nyeri/ Kenyamanan

Gejala : nyeri, digambarkan sebagai tajam, dangkal, rasa terbakar, perih, nyeri hebat
tiba-tiba dapat disertai perforasi. Rasa ketidaknyamanan/ distres samar-samar setelah

makan banyak dan hilang dengan makan (gastritis akut). Nyeri epigastrum kiri sampai

tengah/ atau menyebar ke punggung terjadi 1-2 jam setelah makan dan hilang dengan

antasida (ulus gaster). Nyeri epigastrum kiri sampai/ atau menyebar ke punggung

terjadi kurang lebih 4 jam setelah makan bila lambung kosong dan hilang dengan

makanan atau antasida (ulkus duodenal). Tak ada nyeri (varises esofegeal atau gastritis).

Faktor pencetus : makanan, rokok, alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu (salisilat,

reserpin, antibiotik, ibuprofen), stresor psikologis.

Tanda : wajah berkerut, berhati-hati pada area yang sakit, pucat, berkeringat,

perhatian menyempit.

2. Diagnosa Keperawatan
a. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis (peradangan pada mukosa

lambung)

b. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan factor

biologis

c. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif (muntah),

intake tidak adekuat

d. Hipertermi berhubungan dengan penyakit

e. Insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Nyeri akut berhubungan

dengan agen cedera biologis
(peradangan pada mukosa
lambung)

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Pain Control dengan kriteria hasil :
1. Mengenali faktor penyebab (5)
2. Mengenali onset (lamanya sakit) (5)
3. Menggunakan metode pencegahan untuk
mengurangi nyeri (5)

4. Menggunakan metode nonanalgetik untuk
mengurangi nyeri (5)

5. Mengunakan analgesik sesuai dengan
kebutuhan (5)

6. Mencari bantuan tenaga kesehatan(5)
7. Melaporkan gejala pada petugas kesehatan
(5)

8. Mengenali gejala gejala nyeri (5)
9. Melaporkan nyeri yang sudah terkontrol
(5)

Manajemen nyeri (Pain Management) :
1. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan
2. Kaji nyeri secara komprehensif meliputi (lokasi,
karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas,
intensitas nyeri)

3. Kaji skala nyeri
4. Gunakan komunikasi terapeutik agar klien dapat
mengekspresikan nyeri

5. Kaji factor yang dapat menyebabkan nyeri timbul
6. Anjurkan pada pasien untuk cukup istirahat
7. Control lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri
8. Monitor tanda tanda vital
9. Ajarkan tentang teknik nonfarmakologi (relaksasi)
untuk mengurangi nyeri

10.Jelaskan factor factor yang dapat mempengaruhi nyeri
11.Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat

2 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh
berhubungan dengan factor
biologis

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Nutritional Status adekuat dengan kriteria
hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)
5. Berat badan meningkat (5)

Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi dan kalori.
2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui dengan tipe
tubuh dan gaya hidup.

3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan dengan
teknik yang aman.

5. Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan nutrisi
dan bagaimana cara memperolehnya

6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah
kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien
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8. Yakinkan diet yang dimakan mengandungtinggi serat
untuk mencegah konstipasi

9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan
harian

10.Mon i to r ad anya penurunan BB dan
gu l a darah

11.Monitor lingkungan selama makan
12. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidakselama jam
makan

13.Monitor turgor kulit
14.Monitor kekeringan, rambut kusam, totalprotein,
Hb dan kadar Ht

15.Monitor mual dan muntah
16.Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan
konjungtiva

17.Monitor intake nuntrisi
3 Kekurangan volume cairan

berhubungan dengan
kehilangan cairan aktif
(muntah), intake tidak
adekuat.

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
kriteria hasil :
1. Tekanan daran rentang normal (5)
2. Denyut nadi kuat (5)
3. Intake dan output dalam 24 jam

seimbang (5)
4. Berat badan stabil (5)
5. Mata tidak cowong (5)
6. Mukosa bibir lembab (5)
7. Hidrasi kulit baik (5)

Pengelolaan cairan (Fluid Management)
1. Timbang berat badan tiap hari
2. Jaga keakuratan catatan intake dan output
3. Monitor status hidrasi (kelembapan mukosa membran,
denyut nadi, tekanan darah ortostatikl)

4. Monitor vital signs
5. Monitor status nurtrisi
6. Berikan cairan
7. Berikan terpai intravena jika diresepkan
8. Tingkatkan masukan oral
9. Berikan snack
10.Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

4 Hipertermi berhubungan
dengan penyakit.

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Thermoregulation dalam batas normal
dengan kriteria hasil :

Pengelolaan temperatur (Temperature regulation)
1. Monitor suhu min tiap 2 jam
2. Rencanakan monitoring suhu secara kontinyu
3. Monitor TD nadi dan RR
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1. Tidak menggigil(5)
2. Nadi dbn ( 60-100 x/ menit) (5)
3. RR dbn ( 16-24 x/ menit) (5)
4. Suhu dbn (36-37°C) (5)

4. Monitor tanda tanda hipertermi
5. Tingkatkan intake cairan dan nutrisi
6. Berikan anti piretik bila perlu
7. Diskusikan tentang pentingnya pengaturan suhu
8. Berikan kompres hangat
9. Monitor TTV

6 Insomnia berhubungan
dengan ketidaknyamanan fisik

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
klien bisa tidur dengan adekuat dengan
kriteria hasil :
1. Jam tidur labih cepat. (5)
2. Kebiasan tidur kembali seperti semula. (5)
3. Kualitas tidur 7 – 8 jam. (5)
4. Tidur nyenyak. (5)
5. Tidak gelisah (5)
6. Tidur teratur setiap malam secara
konsisten. (5)

Peningkatan kualitas tidur (Sleep enhancement)
1. Instruksikan pasien untuk tidur pada waktunya
2. Monitor waktu tidur pasien
3. Identifikasi penyebab kekurangan tidur pasien.
4. Menambah waktu tidur pasien.
5. Diskusi dengan pasien dan keluarga pasien untuk
meningkatkan tekhnik tidur.

6. Menentukan pola tidur pasien

Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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HIPERTENSI

A. Definisi
Hipertensi adalah tekanan yang lebih tinggi 140/90 mmhg dan diklasifikasikan

sesuai derajat keparahannya,mempunyai rentang dari tekanan darah normal tinggi sampai

hipertensi maligna (Menurut JNC).

Hipertensi adalah batas tekanan darah yang masih dianggap normal adalah

140/90 mmHg dan tekanan darah sama dengan atau diatas 160/95 mmHg dinyatakan

sebagai hipertensi (WHO 1978).

B. Klasifikasi hipertensi
a. Menurut Etiologi

 Hipertensi primer (HT idiopatik)

 Tidak ada sebab spesifik yang dikenal untuk peningkatan tekanan arteri pada

kebanyakan pasien.

 Hipertensi sekunder

 Dari sisa 5-10% pasien Hipertensi anterior, bisa diidentifikasikan suatu penyakit

yang dapat dikenali

b. Menurut derajatnya

 Ringan apabila tekanan diastolic antara 95/104 mmHg

 Sedang antara 105-114 mmHg

 Berat tekanan lebih tinggi dari 115 mmHg

c. Menurut klasifikasi patologis

 Hipertensi baligna

Tahanan pembuluh darah yang meningkat dan kerja jantung yang berlebihan pada

hipertensi akan mengakibatkan hipertrofi ventrikel kiri. Hipertensi ini

mengakibatkan: perdarahan intra cerebral spontan, perdarahan subarachnoid akibat

ruptur aneurisma

 Hipertensi maligna

Merupakan syndrome klinis dan patologi, bentuk yang khas ditandai dengan

naiknya tekanan diastrolik secara nyata, biasanya diatas 130-140 mmHg dan

penyakit ginjal yang progresif. Hipertensi ini mengakibatkan:

1. Gagal jantung disertai hipertrofi dan dilatasi ventrikel kiri
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2. Penglihatan kabur akibat oedem pupul dan perdarahan retina

3. Hemotuna dan gagal ginjal akibat nekrosis fibrionoid pada glumelorus

4. Nyeri kepala yang hebat dan perdarahan otak

5. hipertensi Pulmonaris

6. hipertensi ini disebabkan oleh beberapa fakor antara lain:

7. Gagal ventrikel kiri akut atau kronis yang disebabkan karena naiknya tekanan

ventrikel kiri→naiknya tekanan vena

8. Stenosis mitralis karena naiknya tekanan antrium kiri→naiknya tekanan vena

pulmonalis

9. Bronchitis kronis dan emphysema karena hipoksia→vosokontriksi

pulmonalis→naiknya tekanan vena pulmonalis

10. Hipertensi pulmonalis primer karena naiknya tekanan pulmonalis yang tidak

diketahui

C. Etiologi
1. Faktor keturunan

2. Ciri perseorangan:

 Usia: paling tinggi usia 30-40 tahun

 Jenis kelamin: pada laki-laki sering terjadi hipertensi dibanding wanita

 Ras

3. Kebiasaan hidup

 Konsumsi garam yang tinggi

Pembatasan konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah dan mengeluarkan

garam oleh obat diuretik akan menrunkan tekanan darah lebih lanjut

 Kegemukan/obesitas

 Stress atau ketegangan jiwa

Dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormone adrenalin dan

memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat sehingga tekanan darah

meningkat

4. Pengaruh lain:

 Merokok

 Minum alkohol

 Minum obat-obatan: ephedenn, prednisone, epinefrin
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 Kehamilan

D. Tanda Dan Gejala
a. Biasanya tanpa gejala atau tanda-tanda peringatan untuk hipertensi sering disebut

“Silent Killer”

b. Pada hipertensi berat gejala yang dialami: kelelahan, confusion, nausea, vomiting,

anxiety, keringat berlebihan, musclu kemor, chestpain, epistaksis, pandangan

kabur/ganda, tinnitus(telinga berdenging)

c. Tanda fisik yang penting:

 Pengenalan tidak adanya pulpasi arteri femoralis

 Tekhnik pemeriksaan fisik yang periodic adalah pemeriksaan cermat perubahan

vaskuler dan eksudatif progresif dalam fundus okuli

 Adanya progresivitas derajat konstriksi fokal dan generalisasi arferoiola retinalis

 Papiliderma merupakan tanda hipertensi maligna
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Mata

Perdarahan

Akumulasi darah
pada mata

Papilema edema

G2 fungsi visual

Resiko trauma

Oedema

Resiko kelebihan
cairan

Venus vetrun me

P reload

Tekanan atirum

Otak

Hipoksia

Terjadi perubahan
metabolisme aerob ke

anaemb

Aliran darah ke
otak

O2 di otak

Pe asam laktat

Nyeri

B6 rasa nyaman nyeri

Iskemia SSP

Arteri sklerosis

Odema otak

TIK

Pe tekanan arteri

Pusing

Ansietas

Mual muntah

Resiko ke Ө
cairan

Ginjal

Kompotensasi
aldosteron

Retensi air dan Na

Oliguria

Pe aliran darah
ke ginjal

Pe GFR

Suplai O2

ATP me

Energi Ө

Kelemahan fisik

Hipoksia

Aerob-anaemb

Intoleransi aktifitas

Jantung

Beban kerja
jantung me

Menstimulasi syaraf
simpatis

Payah jantung

Pe tekanan
jantung

Pompa jantung

15 keniik

O2

IMA

Penyebab HT Esensial dan Primer

Pe volume cairan extra selluler

Pe volume darah

Pe aliran darah ke jantung

Me tekanan arteri

E. Patofisiologi
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F. Komplikasi Dari Hipertensi
1. Penyakit jantung hipertensi, antara lain:

- Kelainan atrium kiri

- Hiipertrofi ventrikel

- Payah ventrikel kiri

- Tidak jarang karena hubungan sangat tinggi antara arteros dan hipertensi maka

komplikasi insufisiensi koronaria, infark miokardium, dan aneunsma ventrikel tampak

selama perjalanan penyakit hipertensi menahun

2. Penyakit koronaria

3. Angina pektoris

4. Gagal ginjal

5. Hipertensi dipercepat dan maligna

Pencegahan Hipertensi :

1. Mengurangi konsumsi garam berlebihan

2. Menghindari kegemukan

3. Membatasi konsumsi lemak

4. Olahraga teratur

5. Makan banyak buah dan syur segar

6. Tidak merokok dan tidak minum alkohol

7. Latihan relaksasi dan meditasi

8. Berusaha dan membina hidup sehat yang positif

G. Pemeriksaan Penunjang
1. CBC : Pemeriksaan hempoglobin/hemotokrit untuk menilai viskositas dan indicator

factor resiko seperti hipercoangulabity anemia

2. Kimia darah :

 BUN/creatinin: menilai perfusi/faal renal

 Glukose serum: Hiperglikemia

 Kadar kolesterol/trigliserida : pertambahan kadar mengidentifikasi predisposisi

pembentukan plaque attheromatus

 Kadar serum aldosteron

 Uric Acid
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3. Elektrolit :

 Serum potassium

 Urine VMA

 Steroid urine

4. Urine :

 Analisa urine

 Urine VMA

 Steroid urine

5. Radiologi :

Intra vena pyelografi (IVP)

6. Roentgen thorax

ECCT : menilai adanya hypertrofi myocard, pola strain,g³ kondoksi.

H. Penatalaksanaan
1. Farmakologi

Obat anti hipertensi

a. Diuretic

 Fungsi: menurunkan volume plasma untuk pengeluaran air dan natrium,

mencegah ekspansi sekunder dari plasma, menurunkan resistensi perifer dan

tekanan darah,

 Efek samping; meningkatkan kadar urin Acid dalam darah, hiperurisemia,

hiperkalemia, hiperglikemia

 Contoh obat : furasemid (lasix), clunidin

b. Golongan penghambat simpatetik

 Fungsi : menurunkan tonus simpatik secara sentral

 Efek samping : anemia hemolitik, gangguan faal hati, hepatitis kronis, sedasi,

rasa lelah, rasa kering pada mukosa mulut dan bibir, impotensi dan pusing.

 Contoh obat : metildopa, klonidin. Reserpin, guanetidin

c. Penyekat beta

 Contoh obat : larut dalam lemak (asebutolol, alprenolol, metoprolol,

oksprenolol, pindolol, propanolol dan timilol) dan larut dalam air dan eliminasi

melalui ginjal (atenolol, nadolol, praktolol, satalol)
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d. Vasodilator

 Fungsi : mengembangkan pembuluh darah arteri, mengurangi tahanan perifer,

menurunkan tekanan darah

 Efek samping : meningkatkan curah jantung dan meningkatkan heart rate

 Contoh obat : guancydine, diazoxide, minoxidil, prazosin, doxsazosin,

hidralazin, diakzodsid, dan sodium nitroprusid.

e. Penghambat enzim konversi angiostensin

 Fungsi : menghambat enzim konversi angiotensin

 Efek samping : kemerahan kulit, gangguan pengecapan, agranulasi, proteinuria

dan gagal ginjal

 Contoh obat : kaptropil

f. Adrenolitik

Alfa bloker

 Fungsi : menurunkan tekanan darah dengan cepat dan langsung, menurunkan

tekanan sistemikj dan paru

 Efek samping : takikardi, menurunkan curah jantung, menurunkan

kontraktilitas miocard

 Contoh obat : phentolomine, phenoxybenzomine

Beta Bloker

 Fungsi : menurunkan curah jantung, menghambat sekresi urin

 Efek samping : system cardio – faal jantung, bradikardi, gangren perifer,

system pernapasan- asma bronkiale, SSP – mimpi buruk, sukar tiur, halusinasi,

depresi

 Contoh obat : propondol

2. Non farmakologi

a. Menghindari faktor resiko, seperti : merokok, minum alkohol, hiperlipidemia

dan stres

b. Penurunan berat badan

c. Diit rendah garam

d. Perubahan diet yang kompleks : penurunan konsumsi lemak, peningkatan

konsumsi ssayur dan buah (>> K, Mg)

e. Peningkatan aktivitas fisik
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f. Penanganan psikologis

g. Olahraga yang teratur.

h. Pendidikan kesehatan, meliputi :

 Mengontrol tekanan darah

 Meningkatkan kepatuhan program pengobatan

 Meningkatkan support sosial

I. Asuhan Keperawatan
1. Diagnosa Keperawatan :
1. Resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung b/d peningkatan afterload,

vasokonstriksi, hipertrofi/rigiditas ventrikuler, iskemia miokard

2. Intoleransi aktivitas b/d kelemahan, ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen.

3. Nyeri akut : sakit kepala b/d peningkatan tekanan vaskuler serebral

4. Ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh b/d masukan berlebihan

2. Discharge Planning
Ajarkan pada anak dan keluarga tentang penatalaksanaan hipertensi :

a. penjelasan menganai hipertensi

b. pengobatan

c. batasan diet dan pengendalian berat badan

d. masukan garam

e. latihan
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Penurunan curah jantung b/d

 Respon fisiologis otot
jantung

 peningkatan frekuensi
 Dilatasi
 Hipertrofi atau peningkatan
isi sekuncup

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan pompa
jantung efektif dengan kriteria hasil:
1. Tekanan darah dbn (5)
2. Nadi dbn (5)
3. Toleransi terhadap aktivitas (5)
4. Ukuran jantung normal (5)
5. JVP normal (5)
6. Tidak terdapat kelemahan (5)
7. EKG dalam batas normal (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan status
sirkulasi adekuat dengan kriteria hasil:
1. RR dalam batas normal (5)
2. Tekanan darah systole dbn (5)
3. Tekanan darah diastole dbn (5)
4. Nadi dbn (5)
5. Tidak terdapat anemia (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan perfusi
jaringan: perifer adekuat dengan kriteria hasil:
1. Capilary refil dbn (5)
2. Denyut nadi perifer distal adekuat (5)
3. Denyut nadi perifer proksimal adekuat (5)
4. sensasi normal(5)
5. warna kulit normal(5)
6. temperatur ekstremitas hangat(5)
7. tidak terdapat edema perifer(5)
8. tidak terdapat nyeri pada ekstremitas(5)

NIC :
Cardiac Care :
1. Evaluasi adanya nyeri dada

( intensitas,lokasi, durasi)
2. Catat adanya disritmia jantung
3. Monitor status kardiovaskuler
4. Monitor status pernafasan yang

menandakan gagal jantung
5. Monitor abdomen sebagai indicator

penurunan perfusi
6. Monitor adanya perubahan tekanan darah
7. Monitor respon pasien terhadap efek

pengobatan antiaritmia
8. Atur periode latihan dan istirahat untuk

menghindari kelelahan
9. Monitor toleransi aktivitas pasien
10. Monitor adanya dyspneu, fatigue, tekipneu

dan ortopneu
11. Anjurkan untuk menurunkan stress
12. Catat tanda dan gejala dari penurunan curah

jantung.
13. Monitor EKG
14. Monitor status pernafasan
15. Monitor keseimbangan cairan (intake dan

output)
Balance cairan :

 wanita : 40-50cc/kg BB/24 jam
 IWL : 10-15cc/kgBB/24 jam
 Urine output : 0,5-1ml/kgBB/jam
 Feses : 200ml/24 jam
 Kesimpulan :
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Total : input-output
16. Kolaborasi dengan dokter dan apoteker

untuk pemberian medikasi
17. Pantau respon pasien terhadap obat yang

diberikan.
18. Monitor adanya dypnea
19. Monitor adanya kelemahan.
20. Kontrol MAP (mean arterial

pressure) :(MAP normal = 80-100mmHg)

Fluid / Electrolyte Management :
1. Monitor tanda-tanda vital.
2. Monitor pemberian cairan dan elektrolit

sesuai program
3. Kolaborasi pemberian infus RL 34 tts/ menit
4. Kolaborasi pemberian PRC 1 kolf/hari

(3/Htxdelta HbxBB) = 89cc = 1 kolf
5. Monitor pemberian transfusi darah dan

adanya reaksi tranfusi.
6. Pantau respon pasien.

Vital Sign Monitoring
1. Monitor TD, nadi, suhu, dan RR
2. Catat adanya fluktuasi tekanan darah
3. Monitor VS saat pasien berbaring, duduk,

atau berdiri
4. Auskultasi TD pada kedua lengan dan

bandingkan
5. Monitor TD, nadi, RR, sebelum, selama,

dan setelah aktivitas
6. Monitor kualitas dari nadi
7. Monitor adanya pulsus paradoksus
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8. Monitor adanya pulsus alterans
9. Monitor jumlah dan irama jantung
10. Monitor bunyi jantung
11. Monitor frekuensi dan irama pernapasan
12. Monitor suara paru
13. Monitor pola pernapasan abnormal
14. Monitor suhu, warna, dan kelembaban kulit
15. Monitor sianosis perifer
16. Monitor adanya cushing triad (tekanan nadi

yang melebar, bradikardi, peningkatan
sistolik)

17. Identifikasi penyebab dari perubahan vital
sign

2 Intoleransi aktivitas b/d
 Tirah Baring atau

imobilisasi
 Kelemahan menyeluruh
 Ketidakseimbangan antara

suplei oksigen dengan
kebutuhan

 Gaya hidup yang
dipertahankan.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan klien dapat
mentoleransi aktifitasnya dengan criteria hasil
sebagai berikut:
1. Saturasi oksigen dalam batas normal 95-100% (5)
2. Nadi dalam batas normal 60-100 x/mnt (5)
3. RR dalam batas normal 16-24 x/mnt (5)
4. TD sistolik normal 90-140 mmHg (5)
5. TD diastolic normal 60-90 mmHg (5)
6. Warna kulit dalam batas normal (5)
7. Hasil EKG dalam batas normal (5)
8. Usaha nafas terhadap peningkatan aktivitas dalam
usaha normal (5)

NIC :
Manajemen energi
1. Observasi adanya pembatasan klien dalam

melakukan aktivitas
2. Kaji adanya factor yang menyebabkan

kelelahan
3. Monitor nutrisi dan sumber energi

tangadekuat
4. Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik

dan emosi secara berlebihan
5. Monitor respon kardivaskuler terhadap

aktivitas
6. Monitor pola tidur dan lamanya

tidur/istirahat pasien

Terapi aktivitas
1. Kolaborasikan dengan Tenaga Rehabilitasi

Medik dalammerencanakan progran terapi
yang tepat.
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2. Bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas
yang mampu dilakukan

3. Bantu untuk memilih aktivitas konsisten
yangsesuai dengan kemampuan fisik,
psikologi dan social

4. Bantu untuk mengidentifikasi dan
mendapatkan sumber yang diperlukan untuk
aktivitas yang diinginkan

5. Bantu untuk mendpatkan alat bantuan
aktivitas seperti kursi roda, krek

6. Bantu untu mengidentifikasi aktivitas yang
disukai

7. Bantu klien untuk membuat jadwal latihan
diwaktu luang

8. Bantu pasien/keluarga untuk
mengidentifikasi kekurangan dalam
beraktivitas

9. Sediakan penguatan positif bagi yang aktif
beraktivitas

10. Bantu pasien untuk mengembangkan
motivasi diri dan penguatan

11. Monitor respon fisik, emoi, social dan
spiritual

3 Nyeri akut berhubungan
dengan agen cedera biologis

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan Pain
Control dengan kriteria hasil :
1. Mengenali faktor penyebab (5)
2. Mengenali onset (lamanya sakit) (5)
3. Menggunakan metode pencegahan untuk
mengurangi nyeri (5)

4. Menggunakan metode nonanalgetik untuk
mengurangi nyeri (5)

Manajemen nyeri (Pain Management) :
1. Observasi reaksi nonverbal dari

ketidaknyamanan
2. Kaji nyeri secara komprehensif meliputi

(lokasi, karakteristik, dan onset, durasi,
frekuensi, kualitas, intensitas nyeri)

3. Kaji skala nyeri
4. Gunakan komunikasi terapeutik agar klien

dapat mengekspresikan nyeri
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5. Mengunakan analgesik sesuai dengan
kebutuhan(5)

6. Mencari bantuan tenaga kesehatan(5)
7. Melaporkan gejala pada petugas kesehatan(5)
8. Mengenali gejala gejala nyeri(5)
9. Melaporkan nyeri yang sudah terkontrol (5)

5. Kaji factor yang dapat menyebabkan nyeri
timbul

6. Anjurkan pada pasien untuk cukup istirahat
7. Control lingkungan yang dapat

mempengaruhi nyeri
8. Monitor tanda tanda vital
9. Ajarkan tentang teknik nonfarmakologi

(relaksasi) untuk mengurangi nyeri
10. Jelaskan factor factor yang dapat

mempengaruhi nyeri
11. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian

obat

Analgesic Administration
1. Tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan

derajat nyeri sebelum pemberian obat
2. Cek instruksi dokter tentang jenis obat,

dosis, dan frekuensi
3. Cek riwayat alergi
4. Pilih analgesik yang diperlukan atau

kombinasi dari analgesik ketika pemberian
lebih dari satu

5. Tentukan pilihan analgesik tergantung tipe
dan beratnya nyeri

6. Tentukan analgesik pilihan, rute pemberian,
dan dosis optimal

7. Pilih rute pemberian secara IV, IM untuk
pengobatan nyeri secara teratur

8. Monitor vital sign sebelum dan sesudah
pemberian analgesik pertama kali

9. Berikan analgesik tepat waktu terutama saat
nyeri hebat
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10. Evaluasi efektivitas analgesik, tanda dan
gejala (efek samping)

4 Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh
Faktor-faktor yang
berhubungan :
Ketidakmampuan pemasukan
atau mencerna makanan atau
mengabsorpsi zat-zat gizi
berhubungan dengan faktor
biologis, psikologis atau
ekonomi.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan Nutritional
Status adekuat dengan kriteria hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)
5. Berat badan meningkat (5)

NIC :
Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi
dan kalori.

2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui
dengan tipe tubuh dan gaya hidup.

3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan
dengan teknik yang aman.

5. Berikan informasi yang tepat tentang
kebutuhan nutrisi dan bagaimana cara
memperolehnya

6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk
menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang
dibutuhkan pasien

8. Yakinkan diet yang dimakan
mengandungtinggi serat untuk mencegah
konstipasi

9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan
makanan harian

10.Mon i t o r adanya penurunan BB dan
gu l a darah

11.Monitor lingkungan selama makan
12.Jadwalkan pengobatan dan tindakan
tidakselama jam makan

13.Monitor turgor kulit
14.Monitor kekeringan, rambut kusam,
totalprotein, Hb dan kadar Ht

15.Monitor mual dan muntah
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16.Monitor pucat, kemerahan, dan
kekeringan jaringan konjungtiva

17.Monitor intake nutrisi

Nutrition Monitoring
1. BB pasien dalam batas normal
2. Monitor adanya penurunan berat badan
3. Monitor tipe dan jumlah aktivitas yang biasa

dilakukan
4. Monitor interaksi anak atau orangtua selama

makan
5. Monitor lingkungan selama makan
6. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak

selama jam makan
7. Monitor kulit kering dan perubahan

pigmentasi
8. Monitor turgor kulit
9. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan

mudah patah
10. Monitor mual dan muntah
11. Monitor kadar albumin, total protein, Hb,

dan kadar Ht
12. Monitor makanan kesukaan
13. Monitor pertumbuhan dan perkembangan
14. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan

jaringan konjungtiva
15. Monitor kalori dan intake nuntrisi
16. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik

papila lidah dan cavitas oral.
17. Catat jika lidah berwarna magenta, scarlet
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Weight Management
1. Diskusikan bersama pasien mengenai
hubungan antara intake makanan, latihan,
peningkatan BB dan penurunan BB

2. Diskusikan bersama pasien mengani kondisi
medis yang dapat mempengaruhi BB

3. Diskusikan bersama pasien mengenai
kebiasaan, gaya hidup dan factor herediter
yang dapat mempengaruhi BB

4. Diskusikan bersama pasien mengenai risiko
yang berhubungan dengan BB berlebih dan
penurunan BB

5. Dorong pasien untuk merubah kebiasaan
makan

6. Perkirakan BB badan ideal pasien

Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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INFARK MIOKARD AKUT (IMA)

A. Definisi
Infark Miokard Akut (IMA) adalah terjadinya nekrosis miokard yang cepat disebabkan

oleh karena ketidakseimbangan yang kritis antara aliran darah dan kebutuhan darah miokard

(M. Widiastuti Samekto, 2001).

Infark miokardium mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai

darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang (Smetzler Suzanne C &

Brenda G. Bare, 2002).

Infark Miokard Akut (IMA) adalah nekrosis miokard akibat aliran darah ke otot

jantung terganggu (Noer H. M Sjaifullah, 1999).

Infark myokardium merupakan blok total yang mendadak dari arteri koroner besar

atau cabang-cabangnya. Lamanya kerusakan myocardial bervariasi dan bergantung kepada

besar daerah yang diperfusi oleh arteri yang tersumbat. Infark myocardium dapat berakibat

nekrosis karena parut atau fibrosis, dan mendatangkan kematian mendadak (Barbara C.

Long, 1996).

Dari keempat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa IMA merupakan suatu

keadaan dimana terjadi kerusakan atau kematian otot jantung yang disebabkan oleh karena

berkurangnya atau terhambatnya aliran darah koroner secara tiba-tiba atau secara tiba-tiba

kebutuhan oksigen meningkat tanpa disertai perfusi arteri koroner yang cukup.

B. Etiologi
Penyebab utama adalah rupture plak aterosklerosis dengan akibat spasme dan pembentukan

gumpalan.

1. Hipertropi Ventrikel Kiri (HVK), idiopathic hypertropic subaortic stenosis (IHSS).

2. Hipoksia yang disebabkan keracunan karbon monoksida atau gangguan paru akut.

3. Infark pada keadaan ini biasanya terjadi bila kebutuhan miokard secara dramatic relative

meningkat dibandingkan aliran darah.

4. Emboli arteri koroner, yang mungkin disebabkan oleh kolesterol atau infeksi.

5. Vasopasme arteri koroner.

6. Arteritis.

7. Abnormalitas Koroner, termasuk anurisyma arteri koroner.

8. Kokain, amfetamin, dan efedrin.



Standar Asuhan Keperawatan | 121

9. Meningkatnya afterload atau perubahan inotropik, yang menyebabkan kenaikkan

kebutuhan miokard.

10. Vasospasme primer dari arteri koroner.

Faktor risiko untuk terjadinya pembentukan plak aterosklerosis termasuk :

 Laki-laki umur < 70 tahun

 Merokok

 Hiperkolesterol dan hipertrigliseridemia

 Diabetes militus

 Hipertensi tak terkontrol

 Riwayat keluarga

 Sadentary lifestyle

 Kepribadian tipe A (agresif, ambisius, emosional, kompetitif)

C. Tanda dan Gejala Klinis Infark Miocard Acute
Pada infark miokard dikenal istilah TRIAS, yaitu:

1. Nyeri :

a. Gejala utama adalah nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus tidak

mereda, biasanya dirasakan diatas region sternal bawah dan abdomen bagian atas.

b. Keparahan nyeri dapat meningkat secara menetap sampai nyeri tidak tertahankan lagi.

c. Nyeri tersebut sangat sakit, seperti tertusuk-tusuk yang dapat menjalar ke bahu dan

terus ke bawah menuju lengan (biasanya lengan kiri).

d. Nyeri mulai secara spontan (tidak terjadi setelah kegiatan atau gangguan emosional),

menetap selama beberapa jam atau hari, dan tidak hilang dengan bantuan istirahat atau

nitrogliserin.

e. Nyeri dapat menjalar ke arah rahang dan leher.

f. Nyeri sering disertai dengan sesak nafas, pucat, dingin, diaforesis berat, pening atau

kepala terasa melayang dan mual muntah.

g. Pasien dengan diabetes melitus tidak akan mengalami nyeri yang hebat karena

neuropati yang menyertai diabetes dapat mengganggu neuroreseptord.

2. Laboratorium

Pemeriksaan enzim jantung :

a. CPK-MB/ CPK.
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b. Isoenzim yang ditemukan pada otot jantung meningkat antara 4-6 jam, memuncak

dalam 12-24 jam, kembali normal dalam 36-48 jam.

c. LDH/ HBDH.

d. Meningkat dalam 12-24 jam dam memakan waktu lama untuk kembali normal

e. AST/ SGOT.

f. Meningkat ( kurang nyata/ khusus ) terjadi dalam 6-12 jam, memuncak dalam 24 jam,

kembali normal dalam 3 atau 4 hari.

3. EKG

Perubahan EKG yang terjadi pada fase awal adanya gelombang T tinggi dan simetris.

Setelah ini terdapat elevasi segmen ST. Perubahan yang terjadi kemudian adalah adanya

gelombang Q/ QS yang menandakan adanya nekrosis.

D. Patofisiologi
Penyebab paling sering Akut Miokard Infark adalah npenyempitan pembuluh darah

yang disebabkan oleh karena atheromatous. Pecahnya plak menyebabkan terjadinya agregasi

trombosit, pembentukan thrombus dan akumulasi fibrin, perdarahan dalam plak dan

beberapa tingkatan vasospasm. Keadaan ini akan mengakibatkan sumbatan baik

parsial maupun total, yang berakibat iskemi miokard. Sumbatan total pembuluh darah yang

lebih dari 4-6 jam berakibat nekrosis miokard yang irreversible tetapi reperfusi yang

dilakukan dalam waktu ini dapat menyelamatkan miokardium dan menurunkan morbiditas

dan mortalitas.
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Pathway

E. Komplikasi
Perluasan infark dan iskemia pasca infark, aritmia (sinus bradikardi, supraventrikular,

takiaritmia, aritmia ventricular, gangguan konduksi), disfungsi otot jantung (gagal jantung kiri,
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hipotensi), infark ventrikel kanan, defek mekanik, rupture miokard, aneurisma ventrikel kiri,

perikarditis, dan thrombus mural.

F. Pemeriksaan Penunjang
1. EKG

Untuk mengetahui fungsi jantung. Akan ditemukan gelombang T inverted, ST depresi,

Q patologis.

2. Enzim Jantung: CPKMB, LDH, AST

3. Elektrolit.

Ketidakseimbangan dapat mempengaruhi konduksi dan kontraktilitas, misalnya

hipokalemi, hiperkalemi.

4. Sel darah putih

Leukosit ( 10.000 – 20.000 ) biasanya tampak pada hari ke-2 setelah IMA berhubungan

dengan proses inflamasi.

5. Kecepatan sedimentasi

Meningkat pada hari ke-2 dan ke-3 setelah IMA , menunjukkan inflamasi.

6. Kimia

Mungkin normal, tergantung abnormalitas fungsi atau perfusi organ akut atau kronis

7. GDA

Dapat menunjukkan hypoksia atau proses penyakit paru akut atau kronis.

8. Kolesterol atau Trigliserida serum

Meningkat, menunjukkan arteriosklerosis sebagai penyebab IMA.

9. Foto dada

Mungkin normal atau menunjukkan pembesaran jantung diduga GJK atau aneurisma

ventrikuler.

10. Ekokardiogram

Dilakukan untuk menentukan dimensi serambi, gerakan katup atau dinding ventrikuler

dan konfigurasi atau fungsi katup.

11. Pemeriksaan pencitraan nuklir

Talium : mengevaluasi aliran darah miokard dan status sel miokard misal lokasi atau

luasnya AMI.

Technetium : terkumpul dalam sel iskemi di sekitar area nekrotik.

12. Pencitraan darah jantung (MUGA)

Mengevaluasi penampilan ventrikel khusus dan umum, gerakan dinding regional dan

fraksi ejeksi (aliran darah).
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13. Angiografi koroner

Menggambarkan penyempitan atau sumbatan arteri koroner. Biasanya dilakukan

sehubungan dengan pengukuran tekanan serambi dan mengkaji fungsi ventrikel kiri

(fraksi ejeksi). Prosedur tidak selalu dilakukan pad fase AMI kecuali mendekati bedah

jantung angioplasty atau emergensi.

14. Nuklear Magnetic Resonance (NMR)

Memungkinkan visualisasi aliran darah, serambi jantung atau katup ventrikel,

lesivaskuler, pembentukan plak, area nekrosis atau infark dan bekuan darah.

15. Tes stress olah raga

Menentukan respon kardiovaskuler terhadap aktifitas atau sering dilakukan sehubungan

dengan pencitraan talium pada fase penyembuhan.

G. Penataksanaan
1. Membatasi ukuran myokard infark:

 Meningkatkan suplay darah dan oksigen ke myokard.

 Menurunkan Oksigen demand Myokard.

2. Penanganan nyeri:

Morphin Sulfat:

 Menurunkan aktivitas SSO ( penurunan konsumsi O² miokard ).

 Mendilatasi vena dan kapiler ( penurunan preload, penurunan afterload).

 Penurunan konsumsi O² myokard.

 Menurunkan Heart Rate penurunan konsumsi O² myokard.

 Nnitroglyserin (veno dilatasi perifer dan coroner).

3. Terapi Oksigen.

4. Pembatasan Aktivitas Fisik.

5. Terapi antikoagulan (Heparin menghentikan dan memperlambat

pembentukan thrombus).

6. Revaskularisasi (PTCA. CABG).

7. Rehabilitasi Cardiac (untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan yang optimum).
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H. Asuhan Keperawatan
1. Pengkajian
a. Aktivitas

Gejala: Kelemahan, kelelahan, tidak dapat tidur. Pola hidup menetap, jadwal olahraga
tidak teratur.

Tanda: Takikardi, dipsnea pada istirahat/ aktivitas.
b. Sirkulasi

Gejala: Riwayat infark miokard sebelumnya, penyakit arteri koroner, gagal ginjal

kronik, masalah tekanan darah, diabetes militus.

Tanda: Tekanan darah dapat normal atau naik turun (perubahan postural dicatat dari
tidur sampai duduk/ berdiri). Nadi dapat normal (penuh/ tak kuat, atau lemah/ kuat

kualitasnya dengan pengisian kapiler lambat), tidak teratur (disritmia) mungkin terjadi.

Bunyi jantung ekstra S 3/ S 4 mungkin menunjukkan gagal jantung/ penurunan

kontraktilitas atau komplain ventrikel. Murmur bila menunjukkan gagal katup atau

disfungsi otot papilar. Friksi dicurigai perikarditis. Irama jantung dapat teratur/ tak

teratur. Edema karena distensi vena jugular, edema dependen/ perifer, edema umum,

krekles mungkin ada dengan gagal jantung/ ventrikel. Warna pucat atau cyanosis,

kuku datar, pada membrane mukosa dan bibir.

c. Integritas Ego

Gejala: Menyangkal gejala penting / adanya kondisi. Takut mati, perasaan ajal sudah
dekat. Marah pada penyakit / perawatan yang “tidak perlu”. Kuatir tentang keluarga,

kerja, keuangan.

Tanda: Menolak, menyangkal, cemas, kurang kontak mata. Gelisah, marah, prilaku
menyerang. Fokus pada diri sendiri / nyeri.

d. Eliminasi

Tanda: Normal atau bunyi usus menurun.
e. Makanan/ Cairan

Gejala: Mual, kehilangan nafsu makan, bersendawa, nyeri ulu hati / terbakar.
Tanda: Penurunan turgor kulit (kulit kering / berkeringat). Muntah. Perubahan berat
badan.

f. Hygiene
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Gejala/ Tanda : Kesulitan melakukan tugas perawatan.

g. Neurosensori

Gejala: Pusing, berdenyut selama tidur atau saat bangun (duduk atau istirahat).
Tanda: Perubahan mental. Kelemahan.

h. Nyeri/ Ketidaknyamanan

Gejala: Nyeri dada timbul mendadak (dapat / tak berhubungan dengan aktivitas),
tidak hilang dengan istirahat atau nitrogliserin. Lokasi tipikal pada dada anterior,

substernal, prekordia (dapat menyebar ketangan, ranhang, wajah). Tidak tertentu

lokasinya seperti epigastrium, siku, rahang, abdomen, punggung, leher. Kualitas

chrusing, menyempit, berat, menetap, tertekan, seperti dapat dilihat. Intensitas

biasanya 10 pada skala 1 – 10 (pengalaman nyeri paling buruk yang pernah dialami.

Nyeri mungkin tidak ada pada pasien pasca operasi, dengan diabetes militus atau

hipertensi atau lansia.

Tanda: Wajah meringis, perubahan postur tubuh. Menangis, merintih, meregang,

menggeliat. Menarik diri, kehilangan kontak mata. Respon otomatik pada perubahan

frekuensi / irama jantung, tekanan darah, pernafasan darah, warna kulit / kelembaban,

kesadaran.

i. Pernafasan

Gejala: Dispnea dengan atau tanpa kerja, dispnea nuktural. Batuk dengan / tanpa
produksi sputum. Riwayat merokok, penyalit pernafasan kronik.

Tanda: Peningkatan frekuensi pernafasan, nagas sesak / kuat. Pucat / cyanosis.

Bunyi nafas bersih atau krekles / mengi. Sputum bersih, merah muda kental.

j. Interaksi Sosial

Gejala: Stres saai ini seperti kerja, keluarga. Kesulitan koping dengan stressor yang ada,
contoh penyakit, perawatan di rumah sakit.

Tanda: Kesulitan istirahat dengan tenang, respon terlalu emosi (marah terus menerus,
takut). Menarik diri dari keluarga.

k. Penyuluhan/ Pembelajaran

Gejala : Riwayat keluarga penyakit jantung/ infark miokard, diabetes, stroke,

hipertensi, penyakit vaskuler perifer. Penggunaan tembakau.

2. Diagnosa Keperawatan
a. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis

b. Perubahan cardiac output : turun b/d struktur jantung abnormal
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c. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler-alveolar

d. Kelebihan volume cairan b/d akumulasi cairan (edema)

e. Intoleransi aktivitas b/d imbalance suplai oksigen dengan kebutuhan

f. cemas berhubungan dengan status penyakitnya

3. Discharge Planning
a. Beri pendidikan tentang kondisi yang spesifik

b. Berikan instruksi spesifik mengenai obat dan efek sampingnya

c. Ajarkan tentang tehnik memberi makan dan kebutuhan nutrisi

d. Rujuk sesuai indikasi untuk program stimulasi bayi atau kelompok pendukung

orang tua
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No Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1. Nyeri akut berhubungan dengan

agen cedera biologis
NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Pain Control dengan kriteria hasil :
1. Mengenali faktor penyebab (5)
2. Mengenali onset (lamanya sakit) (5)
3. Menggunakan metode pencegahan untuk
mengurangi nyeri (5)

4. Menggunakan metode nonanalgetik
untuk mengurangi nyeri (5)

5. Mengunakan analgesik sesuai dengan
kebutuhan (5)

6. Mencari bantuan tenaga kesehatan (5)
7. Melaporkan gejala pada petugas
kesehatan (5)

8. Mengenali gejala gejala nyeri (5)
9. Melaporkan nyeri yang sudah terkontrol
(5)

NIC :
Manajemen nyeri (Pain Management) :
1. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan
2. Kaji nyeri secara komprehensif meliputi (lokasi,

karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas,
intensitas nyeri)

3. Kaji skala nyeri
4. Gunakan komunikasi terapeutik agar klien dapat

mengekspresikan nyeri
5. Kaji factor yang dapat menyebabkan nyeri timbul
6. Anjurkan pada pasien untuk cukup istirahat
7. Control lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri
8. Monitor tanda tanda vital
9. Ajarkan tentang teknik nonfarmakologi (relaksasi)

untuk mengurangi nyeri
10. Jelaskan factor factor yang dapat mempengaruhi nyeri
11. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat

2. Penurunan curah jantung b/d
 Respon fisiologis otot jantung
 peningkatan frekuensi
 Dilatasi
 Hipertrofi atau peningkatan isi
sekuncup

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
pompa jantung efektif dengan kriteria
hasil:
1. Tekanan darah dbn (5)
2. Nadi dbn (5)
3. Toleransi terhadap aktivitas (5)
4. Ukuran jantung normal (5)
5. JVP normal (5)
6. Tidak terdapat kelemahan (5)
7. EKG dalam batas normal (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan

NIC :
Cardiac Care :
1. Evaluasi adanya nyeri dada ( intensitas,lokasi, durasi)
2. Catat adanya disritmia jantung
3. Monitor status kardiovaskuler
4. Monitor status pernafasan yang menandakan gagal

jantung
5. Monitor abdomen sebagai indicator penurunan

perfusi
6. Monitor adanya perubahan tekanan darah
7. Monitor respon pasien terhadap efek pengobatan

antiaritmia
8. Atur periode latihan dan istirahat untuk menghindari
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status sirkulasi adekuat dengan kriteria
hasil:
1. RR dalam batas normal (5)
2. Tekanan darah systole dbn (5)
3. Tekanan darah diastole dbn (5)
4. Nadi dbn (5)
5. Tidak terdapat anemia (5)

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
perfusi jaringan: perifer adekuat dengan
kriteria hasil:

1. Capilary refil dbn (5)
2. Denyut nadi perifer distal adekuat (5)
3. Denyut nadi perifer proksimal adekuat
(5)

4. sensasi normal(5)
5. warna kulit normal(5)
6. temperatur ekstremitas hangat(5)
7. tidak terdapat edema perifer(5)
8. tidak terdapat nyeri pada ekstremitas(5)

kelelahan
9. Monitor toleransi aktivitas pasien
10. Monitor adanya dyspneu, fatigue, tekipneu dan

ortopneu
11. Anjurkan untuk menurunkan stress
12. Catat tanda dan gejala dari penurunan curah jantung.
13. Monitor EKG
14. Monitor status pernafasan
15. Monitor keseimbangan cairan (intake dan output)
Balance cairan :

 wanita : 40-50cc/kg BB/24 jam
 IWL : 10-15cc/kgBB/24 jam
 Urine output : 0,5-1ml/kgBB/jam
 Feses : 200ml/24 jam
 Kesimpulan :

Total : input-output
16. Kolaborasi dengan dokter dan apoteker untuk

pemberian medikasi
17. Pantau respon pasien terhadap obat yang diberikan.
18. Monitor adanya dypnea
19. Monitor adanya kelemahan.
20. Kontrol MAP (mean arterial pressure) :(MAP normal

= 80-100mmHg)

Fluid / Electrolyte Management :
1. Monitor tanda-tanda vital.
2. Monitor pemberian cairan dan elektrolit sesuai

program
3. Kolaborasi pemberian infus RL 34 tts/ menit
4. Kolaborasi pemberian PRC 1 kolf/hari (3/Htxdelta

HbxBB) = 89cc = 1 kolf
5. Monitor pemberian transfusi darah dan adanya reaksi
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tranfusi.
6. Pantau respon pasien.

Vital Sign Monitoring
1. Monitor TD, nadi, suhu, dan RR
2. Catat adanya fluktuasi tekanan darah
3. Monitor VS saat pasien berbaring, duduk, atau berdiri
4. Auskultasi TD pada kedua lengan dan bandingkan
5. Monitor TD, nadi, RR, sebelum, selama, dan setelah

aktivitas
6. Monitor kualitas dari nadi
7. Monitor adanya pulsus paradoksus
8. Monitor adanya pulsus alterans
9. Monitor jumlah dan irama jantung
10. Monitor bunyi jantung
11. Monitor frekuensi dan irama pernapasan
12. Monitor suara paru
13. Monitor pola pernapasan abnormal
14. Monitor suhu, warna, dan kelembaban kulit
15. Monitor sianosis perifer
16. Monitor adanya cushing triad (tekanan nadi yang

melebar, bradikardi, peningkatan sistolik)
17. Identifikasi penyebab dari perubahan vital sign

3 Gangguan pertukaran gas
berhubungan dengan
 Ketidakseimbangan perfusi
ventilasi

 Perubahan membran kapiler-
alveolar

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
status pernafasan: pertugaran gas
adekuat dengan criteria hasil sebagai
berikut:
1. Klien dapat bernafas dengan mudah: (5)
2. Tidak terdapat dispneu (5)
3. Tidak terdapat sianosis (5)
4. PaO2 dbn : 80-100mmHg (5)

NIC :
Pengelolaan asam basa (acid base management)
1. Jaga kepatenan akses intravena
2. Jaga kepatenan jalan nafas
3. Monitor analisa gas darah, serum dan elektrolit urin
4. Monitor status hemodynamic (CVP, MAP, PAP,

PCWP)
5. Posisikan pasien untuk dapat bernafas secara adekuat

(semi fowler)
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5. PaCO2 dbn : 35-45mmHg (5)
6. PH arteri dbn : 7,35-7,45 mmHg (5)
7. Saturasi O2 : 95-100% (5)
8. Hasil rongent paru dbn (5)
9. Perfusi ventilasi seimbang (5)

Setelah dilakukan tindakan status respirasi:
ventilasi adekuat dengan kriteria hasil
sebagai berikut:
1. RR dbn (dalam batas normal) <16-24
x/mnt> (5)

2. Irama nafas dalam batas normal. (5)
3. Inspirasi dalam batas normal (5)
4. Tidak terdapat pernafasan mulut (lips
breathing) (5)

5. Tidak terdapat dyspnea (5)
6. Tidak terdapat ortopnea (5)

6. Monitor tanda dan gejala gagal nafas (PaO2 rendah,
PaCO2 tinggi, penggunaan otot pernafasan
tambahan, kelemahan)

7. Monitor pola nafas
8. Monitor sirkulasi jaringan (PaO2, SaO2, Hb dan

cardiac output)
9. Monitor hasil laboratorium (GDA, urin dan serum)
10. Monitor status neurologi

Terapi oksigen:
1. Jaga kepatenan jalan nafas.
2. Kolaborasi pemberian Oksigenasi dengan tim medis
3. Siapkan peralatan oksigenasi.
4. Cek secara rutin pemberian aliran oksigenasasi dan

konsentrasi berapa x/mnt.
5. Monitor efektifitas terapi oksigenasi.
6. Observasi adanya hypoventilasi.
7. Monitor adanya keracunan Oksigenasi.
8. Monitor keselamatan pasien selama membutuhkan

oksigenasi
9. Anjurkan pasien untuk berhenti merokok.

Monitor pernafasan
1. Monitor rata – rata, kedalaman, irama dan usaha
respirasi

2. Catat pergerakan dada,amati kesimetrisan, penggunaan
otot tambahan, retraksi otot supraclavicular dan
intercostal

3. Monitor suara nafas, seperti dengkur
4. Monitor pola nafas : bradipena, takipenia, kussmaul,
hiperventilasi, cheyne stokes, biot

5. Catat lokasi trakea
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6. Monitor kelelahan otot diagfragma ( gerakan
paradoksis )

7. Auskultasi suara nafas, catat area penurunan / tidak
adanya ventilasi dan suara tambahan

8. Tentukan kebutuhan suction dengan mengauskultasi
crakles dan ronkhi pada jalan napas utama

9. Uskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui
hasilnya

4 Kelebihan volume cairan b/d
 Mekanisme pengaturan

melemah
 Asupan cairan berlebihan
 Asupan natrium berlebihan

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
Kriteria hasil :
1. Terjadi keseimbangan intake dan output
cairan dalam 24 jam (5)

2. berat badan stabil (5)
3. tidak ada asites (5)
4. tidak ada distensi vena jugularis (5)
5. tidak ada edema perifer (5)
6. tidak ada mata cekung (5)
7. kelembaban kulit dalam batas normal (5)
8. membran mukosa lembab (5)
9. elektrolit serum dalam batas normal (5)
10.nilai hematokrit dalam batas normal (5)

NIC :
Fluid management
1. Timbang popok/pembalut jika diperlukan
2. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat
3. Pasang urin kateter jika diperlukan
4. Monitor hasil lAb yang sesuai dengan retensi cairan

(BUN , Hmt , osmolalitas urin )
5. Monitor status hemodinamik termasuk CVP, MAP,

PAP, dan PCWP
6. Monitor vital sign
7. Monitor indikasi retensi / kelebihan cairan (cracles,

CVP , edema, distensi vena leher, asites)
8. Kaji lokasi dan luas edema
9. Monitor masukan makanan / cairan dan hitung intake

kalori harian
10. Monitor status nutrisi
11. Berikan diuretik sesuai interuksi
12. Batasi masukan cairan pada keadaan hiponatrermi

dilusi dengan serum Na < 130 mEq/l
13. Kolaborasi dokter jika tanda cairan berlebih muncul

memburuk
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Fluid Monitoring
1. Tentukan riwayat jumlah dan tipe intake cairan dan

eliminaSi
2. Tentukan kemungkinan faktor resiko dari ketidak

seimbangan cairan (Hipertermia, terapi diuretik,
kelainan renal, gagal jantung, diaporesis, disfungsi
hati, dll )

3. Monitor berat badan
4. Monitor serum dan elektrolit urine
5. Monitor serum dan osmilalitas urine
6. Monitor BP, HR, dan RR
7. Monitor tekanan darah orthostatik dan perubahan

irama jantung
8. Monitor parameter hemodinamik infasif
9. Catat secara akutar intake dan output
10. Monitor adanya distensi leher, rinchi, eodem perifer

dan penambahan BB
11. Monitor tanda dan gejala dari odema

5 Cemas b/d
 Penyakitnya
 Takut kematian atau
kecacatan

 Perubahan peran dalam
lingkungan social atau
ketidakmampuan yang
permanen.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
cemas terkontrol dengan Kriteria hasil :
1. Klien mampu mengidentifikasi dan

mengungkapkan gejala cemas (5)
2. Mengidentifikasi, mengungkapkan dan

menunjukkan tehnik untuk mengontol
cemas (5)

3. Vital sign dalam batas normal (5)
4. Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa

tubuh dan tingkat aktivitas menunjukkan
berkurangnya kecemasan (5)

NIC :
Anxiety Reduction (penurunan kecemasan)
1. Gunakan pendekatan yang menenangkan
2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku

pasien
3. Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan

selama prosedur
4. Pahami prespektif pasien terhdap situasi stres
5. Temani pasien untuk memberikan keamanan dan

mengurangi takut
6. Berikan informasi faktual mengenai diagnosis,

tindakan prognosis
7. Dorong keluarga untuk menemani anak
8. Lakukan back / neck rub
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9. Dengarkan dengan penuh perhatian
10. Identifikasi tingkat kecemasan
11. Bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan

kecemasan
12. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan,

ketakutan, persepsi
13. Instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi
14. Barikan obat untuk mengurangi kecemasan

6 Intoleransi aktivitas b/d
 Tirah Baring atau imobilisasi
 Kelemahan menyeluruh
 Ketidakseimbangan antara

suplei oksigen dengan
kebutuhan

 Gaya hidup yang
dipertahankan.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
klien dapat mentoleransi aktifitasnya
dengan criteria hasil sebagai berikut:
1. Saturasi oksigen dalam batas normal 95-
100% (5)

2. Nadi dalam batas normal 60-100 x/mnt
(5)

3. RR dalam batas normal 16-24 x/mnt (5)
4. TD sistolik normal 90-140 mmHg (5)
5. TD diastolic normal 60-90 mmHg (5)
6. Warna kulit dalam batas normal (5)
7. Hasil EKG dalam batas normal (5)
8. Usaha nafas terhadap peningkatan
aktivitas dalam usaha normal (5)

NIC :
Manajemen energi
1. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan

aktivitas
2. Kaji adanya factor yang menyebabkan kelelahan
3. Monitor nutrisi dan sumber energi tangadekuat
4. Monitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan emosi

secara berlebihan
5. Monitor respon kardivaskuler terhadap aktivitas
6. Monitor pola tidur dan lamanya tidur/istirahat pasien

Terapi aktivitas
1. Kolaborasikan dengan Tenaga Rehabilitasi Medik

dalammerencanakan progran terapi yang tepat.
2. Bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang

mampu dilakukan
3. Bantu untuk memilih aktivitas konsisten yangsesuai

dengan kemampuan fisik, psikologi dan social
4. Bantu untuk mengidentifikasi dan mendapatkan

sumber yang diperlukan untuk aktivitas yang
diinginkan

5. Bantu untuk mendpatkan alat bantuan aktivitas
seperti kursi roda, krek

6. Bantu untu mengidentifikasi aktivitas yang disukai
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7. Bantu klien untuk membuat jadwal latihan diwaktu
luang

8. Bantu pasien/keluarga untuk mengidentifikasi
kekurangan dalam beraktivitas

9. Sediakan penguatan positif bagi yang aktif beraktivitas
10. Bantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri

dan penguatan
11. Monitor respon fisik, emoi, social dan spiritual

Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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OBSERVASI FEBRIS

A. Definisi
Demam adalah peningkatan titik patokan (set point) suhu di hipotalamus (Corwin,

Elizabeth J, 2000). Dikatakan demam jika suhu orang menjadi lebih dari 37,5 ºC (Oswari,

E, 2006). Demam terjadi karena pelepasan pirogen dari dalam leukosit yang sebelumnya

telah terangsang oleh pirogen eksogen yang dapat berasal dari mikroorganisme atau

merupakan suatu hasil reaksi imunologik yang tidak berdasarkan suatu infeksi (Noer,

Sjaifoellah, 2004).

Pengaruh pengaturan autonom akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi

perifer sehingga pengeluaran (dissipation) panas menurun dan pasien merasa demam. Suhu

badan dapat bertambah tinggi lagi karena meningkatnya aktivitas metabolisme yang juga

mengakibatkan penambahan produksi panas dan karena kurang adekuat penyalurannya ke

permukaan maka rasa demam bertambah pada pasien.

B. Etiologi
Penyebab demam selain infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia,

keganasan atau reaksi terhadap pemakaian obat, juga gangguan pada pusat regulasi suhu

sentral (misalnya : perdarahan otak, koma). Pada dasarnya untuk mencapai diagnosis

penyebab demam diperlukan antara lain: ketelitian pengambilan riwayat penyakit pasien,

pelaksanaan pemeriksaan fisik, observasi perjalanan penyakit, dan evaluasi pemeriksaan

laboratorium serta penunjang lain secara tepat dan holistik.

Beberapa hal khusus prlu diperhatikan pada demam adalah cara timbul demam, lama

demam, sifat harian demam, tinggi demam serta keluhan dan gejala lain yang menyertai

demam.

Demam belum terdiagnosa adalah suatu keadaan dimana seorang pasien mengalami

demam terus menerus selama 3 minggu dengan suhu badan diatas 38,3 ºC dan tetap belum

ditemukan penyebabnya walaupun telah diteliti ssatu minggu secara intensif dengan

menggunakan sarana laboratorium dan penunjang lainnya

C. Tanda dan Gejala Klinis Observasi Febris
Tanda dan gejala demam antara lain

1. Suhu lebih tinggi dari 37,8 C – 40 C

2. Kulit kemerahan
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3. Hangat pada sentuhan

4. Peningkatan frekuensi pernapasan

5. Menggigil

6. Dehidrasi

7. Kehilangan nafsu makan

Banyak gejala yang menyertai demam termasuk gejala nyeri punggung, anoreksia

dan somnolen. Batasan mayornya yaitu suhu tubuh lebih tinggi dari 37,5 ºC- 40ºC, kulit

hangat, takichardi, sedangkan batasan karakteristik minor yang muncul yaitu kulit

kemerahan, peningkatan kedalaman pernapasan, menggigil/merinding perasaan hangat

dan dingin, nyeri dan sakit yang spesifik atau umum (misal: sakit kepala verigo), keletihan,

kelemahan, dan berkeringat (Isselbacher. 1999, Carpenito. 2000).

D. Klasifikasi Febris
1. Demam Septik

Pada demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada mlam

hari dan turun kembali ketingkat yang diatas normal pada pagi hari. Sering disertai

keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang

normal dinamakan juga demam hektik.

2. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah

mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai

dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhuyang dicatat pad demam septic.

3. Demam Intermiten

Pada tipe demam intermiten, suhu badan turun ketingkat yang normal selama beberapa

jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali, disebut tersiana

dan bila terjadi duahari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

4. Demam Kontinyu

Pada tipe demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu

derajat. Pada tingkat demam yang terus menrus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

5. Demam Siklik

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari ayng diikuti

oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan

suhu seperti semula.
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E. Patofisiologi
Dengan adanya peningkatan titik patokan tersebut, maka hipotalamus mengirim sinyal

untuk menaikkan suhu tubuh. Tubuh berespon dengan menggigil dan peningkatan

metabolisme basal.

Demam timbul sebagai respon terhadap pembentukkan interleukin-1, yang disebut

pirogen endogen. Interleukin-1 dibebaskan oleh neurofil aktif, makrofag, dan sel- sel yang

mengalami cedera. Interleukin-1 tampakanya menyebabkan panas dengan menghasilkan

prostaglandin, yang merangsang hipotalamus.

F. Komplikasi
1. Dehidrasi : demam ↑ penguapan cairan tubuh

2. Kejang demam : jarang sekali terjadi (1 dari 30 anak demam). Sering terjadi pada anak

usia 6 bulan sampai 5 tahun. Serangan dalam 24 jam pertama demam dan umumnya

sebentar, tidak berulang. Kejang demam ini juga tidak membahayan otak

G. Pemeriksaan Penunjang
Sebelum meningkat ke pemeriksaan- pemeriksaan yang mutakhir, yang siap tersedia

untuk digunakan seperti ultrasonografi, endoskopi atu scanning, masih pdapat diperiksa

bebrapa uji coba darah, pembiakan kuman dari cairan tubuh/ lesi permukaan atau sinar

tembus rutin.

Dalam tahap berikutnya dapat dipikirkan untuk membuat diagnosis dengan lebih pasti

melalui biopsy pada tempat- tempat yang dicurigai. Juga dapat dilakukan pemeriksaan seperti

angiografi, aortografi, atau limfangiografi.

H. Penataksanaan
1. Antipiretik

2. Antibiotik

3. Hindari kompres aklohol dan air es.

I. Asuhan Keperawatan
1. Pengkajian
a) Identitas : umur untuk menentukan jumlah cairan yang diperlukan

b) Riwayat kesehatan

c) Keluhan utama (keluhan yang dirasakan pasien saat pengkajian) : panas.
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d) Riwayat kesehatan sekarang (riwayat penyakit yang diderita pasien saat masuk rumah

sakit): sejak kapan timbul demam, sifat demam, gejala lain yang menyertai demam

(misalnya: mual, muntah, nafsu makn, eliminasi, nyeri otot dan sendi dll), apakah

menggigil, gelisah.

e) Riwayat kesehatan yang lalu (riwayat penyakit yang sama atau penyakit lain yang

pernah diderita oleh pasien).

f) Riwayat kesehatan keluarga (riwayat penyakit yang sama atau penyakit lain yang

pernah diderita oleh anggota keluarga yang lain baik bersifat genetik atau tidak)

2. Diagnosa Keperawatan
1. Hipertemia

2. kurang volume cairan

3. risiko infeksi

3. Discharge Planning
a. Ajarkan pada orang tua mengenal tanda tanda kekambuhan dan laporkan dokter

/perawat

b. Instruksikan untuk memberikan pengobatan sesuai denga dosis dan waktu

c. Ajarkan bagaimana mengukur suhu tubuh dan intervensi

d. Instruksikan untuk kontrol ulang

e. Jelaskan factor penyebab demam dan menghindari factor pencetus
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No Diagnosa keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
1 Hipertermi berhubungan dengan

penyakitnya
NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
Thermoregulation dalam batas normal
dengan kriteria hasil :
1. Tidak menggigil (5)
2. Nadi dbn ( 60-100 x/ menit) (5)
3. RR dbn ( 16-24 x/ menit) (5)
4. Suhu dbn (36-37°C) (5)

NIC :
Fever treatment
1. Monitor suhu sesering mungkin
2. Monitor IWL
3. Monitor warna dan suhu kulit
4. Monitor tekanan darah, nadi dan RR
5. Monitor penurunan tingkat

kesadaran
6. Monitor WBC, Hb, dan Hct
7. Monitor intake dan output
8. Berikan anti piretik
9. Berikan pengobatan untuk mengatasi

penyebab demam
10. Selimuti pasien
11. Lakukan tapid sponge
12. Kolaborasi pemberian cairan

intravena
13. Kompres pasien pada lipat paha dan

aksila
14. Tingkatkan sirkulasi udara
15. Berikan pengobatan untuk mencegah

terjadinya menggigil

Temperature regulation
1. Monitor suhu minimal tiap 2 jam
2. Rencanakan monitoring suhu secara

kontinyu
3. Monitor TD, nadi, dan RR
4. Monitor warna dan suhu kulit
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5. Monitor tanda-tanda hipertermi dan
hipotermi

6. Tingkatkan intake cairan dan nutrisi
7. Selimuti pasien untuk mencegah

hilangnya kehangatan tubuh
8. Ajarkan pada pasien cara mencegah

keletihan akibat panas
9. Diskusikan tentang pentingnya

pengaturan suhu dan kemungkinan
efek negatif dari kedinginan

10. Beritahukan tentang indikasi
terjadinya keletihan dan penanganan
emergency yang diperlukan

11. Ajarkan indikasi dari hipotermi dan
penanganan yang diperlukan

12. Berikan anti piretik jika perlu

Vital sign Monitoring
1. Monitor TD, nadi, suhu, dan RR
2. Catat adanya fluktuasi tekanan darah
3. Monitor VS saat pasien berbaring,

duduk, atau berdiri
4. Auskultasi TD pada kedua lengan

dan bandingkan
5. Monitor TD, nadi, RR, sebelum,

selama, dan setelah aktivitas
6. Monitor kualitas dari nadi
7. Monitor frekuensi dan irama

pernapasan
8. Monitor suara paru
9. Monitor pola pernapasan abnormal
10. Monitor suhu, warna, dan
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kelembaban kulit
11. Monitor sianosis perifer
12. Monitor adanya cushing triad

(tekanan nadi yang melebar,
bradikardi, peningkatan sistolik)

13. Identifikasi penyebab dari perubahan
vital sign

2 Kekurangan volume cairan berhubungan
dengan kehilangan cairan aktif (muntah),
intake tidak adekuat

NOC
Setelah dilakukan tindakan keperawatan
tercapai keseimbangan cairan dengan
kriteria hasil :
1. Tekanan daran rentang normal (5)
2. Denyut nadi kuat (5)
3. Intake dan output dalam 24 jam seimbang
(5)

4. Berat badan stabil (5)
5. Mata tidak cowong (5)
6. Mukosa bibir lembab (5)
7. Hidrasi kulit baik (5)

NIC :
Fluid management
1. Timbang popok/pembalut jika

diperlukan
2. Pertahankan catatan intake dan

output yang akurat
3. Monitor status hidrasi ( kelembaban

membran mukosa, nadi adekuat,
tekanan darah ortostatik ), jika
diperlukan

4. Monitor vital sign
5. Monitor masukan makanan / cairan

dan hitung intake kalori harian
6. Lakukan terapi IV
7. Monitor status nutrisi
8. Berikan cairan
9. Berikan cairan IV pada suhu ruangan
10. Dorong masukan oral
11. Berikan penggantian nesogatrik

sesuai output
12. Dorong keluarga untuk membantu

pasien makan
13. Tawarkan snack ( jus buah, buah

segar )
14. Kolaborasi dokter jika tanda cairan
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berlebih muncul meburuk
15. Atur kemungkinan tranfusi
16. Persiapan untuk tranfusi

3 Resiko Infeksi
Dengan faktor-faktor resiko :
 Prosedur Infasif
 Ketidakcukupan pengetahuan untuk

menghindari paparan patogen
 Trauma
 Kerusakan jaringan dan peningkatan

paparan lingkungan
 Ruptur membran amnion
 Agen farmasi (imunosupresan)
 Malnutrisi
 Peningkatan paparan lingkungan patogen
 Imonusupresi
 Ketidakadekuatan imum buatan
 Tidak adekuat pertahanan sekunder

(penurunan Hb, Leukopenia, penekanan
respon inflamasi)

 Tidak adekuat pertahanan tubuh primer
(kulit tidak utuh, trauma jaringan,
penurunan kerja silia, cairan tubuh statis,
perubahan sekresi pH, perubahan
peristaltik)

 Penyakit kronik

NOC :
Setelah dilakukan tindakan keperawatn risiko
infeksi terkontrol dengan kriteria hasil :
1. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi (5)
2. Menunjukkan kemampuan untuk mencegah
timbulnya infeksi (5)

3. Jumlah leukosit dalam batas normal (5)
4. Menunjukkan perilaku hidup sehat (5)

NIC :
Infection Control (Kontrol infeksi)
1. Bersihkan lingkungan setelah dipakai

pasien lain
2. Pertahankan teknik isolasi
3. Batasi pengunjung bila perlu
4. Instruksikan pada pengunjung untuk

mencuci tangan saat berkunjung dan
setelah berkunjung meninggalkan
pasien

5. Gunakan sabun antimikrobia untuk
cuci tangan

6. Cuci tangan setiap sebelum dan
sesudah tindakan kperawtan

7. Gunakan baju, sarung tangan sebagai
alat pelindung

8. Pertahankan lingkungan aseptik
selama pemasangan alat

9. Ganti letak IV perifer dan line
central dan dressing sesuai dengan
petunjuk umum

10. Gunakan kateter intermiten untuk
menurunkan infeksi kandung
kencing

11. Tingktkan intake nutrisi
12. Berikan terapi antibiotik bila perlu
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Infection Protection (proteksi
terhadap infeksi)
1. Monitor tanda dan gejala infeksi

sistemik dan lokal
2. Monitor hitung granulosit, WBC
3. Monitor kerentanan terhadap infeksi
4. Batasi pengunjung
5. Saring pengunjung terhadap penyakit

menular
6. Partahankan teknik aspesis pada

pasien yang beresiko
7. Pertahankan teknik isolasi k/p
8. Berikan perawatan kuliat pada area

epidema
9. Inspeksi kulit dan membran mukosa

terhadap kemerahan, panas, drainase
10. Ispeksi kondisi luka / insisi bedah
11. Dorong masukkan nutrisi yang

cukup
12. Dorong masukan cairan
13. Dorong istirahat
14. Instruksikan pasien untuk minum

antibiotik sesuai resep
15. Ajarkan pasien dan keluarga tanda

dan gejala infeksi
16. Ajarkan cara menghindari infeksi
17. Laporkan kecurigaan infeksi
18. Laporkan kultur positif
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Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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SIROSIS HEPATIS

A. Definisi
Istilah Sirosis diberikan petama kali oleh Laennec tahun 1819, yang berasal dari kata

kirrhos yang berarti kuning orange (orange yellow), karena terjadi perubahan warna pada nodul-

nodul hati yang terbentuk.

Sirosis hati adalah penyakit hati menahun yang difus ditandai dengan adanya

pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Biasanya dimulai dengan adanya proses

peradangan nekrosis sel hati yang luas, pembentukan jaringan ikat dan usaha regenerasi

nodul. Distorsi arsitektur hati akan menimbulkan perubahan sirkulasi mikro dan makro

menjadi tidak teratur akibat penambahan jaringan ikat dan nodul tersebut (Suzanne C.

Smeltzer dan Brenda G. Bare, 2001).

Sirosis hepatis adalah penyakit kronik hati yang dikarakteristikkan oleh gangguan

struktur dan perubahan degenerasi, gangguan fungsi seluler, dan selanjutnya aliran darah ke

hati (Doenges, dkk, 2000).

Sirosis hepatis adalah penyakit hati kronis yang dicirikan dengan distorsi arsitektur hati

yang normal oleh lembar-lembar jaringan ikat dan nodul-nodul regenerasi sel hati yang tidak

berkaitan dengan vaskulator normal. Sirosis hati dapat mengganggu sirkulasi sel darah intra

hepatik, dan pada kasus yang sangat lanjut, menyebabkan kegagalan fungsi hati (Price, 2005).

B. Anatomi dan Fisiologi Hati
1. Anatomi Hati

Hati adalah organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di

bawah diafragma. Beratnya 1.500 gr atau 2,5 % dari berat badan orang dewasa normal.

Pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah.

Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum

falciforme, di inferior oleh fissure dinamakan dengan ligamentum teres dan di posterior oleh

fissure dinamakan dengan ligamentum venosum. Lobus kanan hati enam kali lebih besar dari

lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama yaitu : lobus kanan atas, lobus caudatus, dan

lobus quadrates. Hati dikelilingi oleh kapsula fibrosa yang dinamakan kapsul glisson dan

dibungkus peritorium pada sebagian besar keseluruhan permukaannnya.

Hati disuplai oleh dua pembuluh darah yaitu : Vena porta hepatica yang berasal dari

lambung dan usus, yang kaya akan nutrien seperti asam amino, monosakarida, vitamin
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yang larut dalam air, dan mineral dan Arteri hepatica, cabang dari arteri kuliaka yang kaya

akan oksigen

Untuk lebih jelasnya anatomi hati dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar: Anatomi hati

Sumber : Leanerhelp Image Liver

Untuk perbedaan hati yang sehat dengan yang sirosis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar: Hati dengan sirosis

Sumber : Info Kesehatan Fungsi Organ Hati

2. Fungsi Hati
Hati selain salah satu organ di badan kita yang terbesar , juga mempunyai fungsi yang

terbanyak. Fungsi dari hati dapat dilihat sebagai organ keseluruhannya dan dapat dilihat

dari sel-sel dalam hati.

a. Fungsi hati sebagai organ keseluruhannya diantaranya ialah;
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 Ikut mengatur keseimbangan cairan dan elekterolit, karena semua cairan dan garam

akan melewati hati sebelum ke jaringan ekstraseluler lainnya.

 Hati bersifat sebagai spons akan ikut mengatur volume darah, misalnya pada

dekompensasio kordis kanan maka hati akan membesar.

 Sebagai alat saringan (filter)

Semua makanan dan berbagai macam substansia yang telah diserap oleh intestine

akan dialirkan ke organ melalui sistema portal.

b. Fungsi dari sel-serl hati dapat dibagi:

1) Fungsi Sel Epitel di antaranya ialah:

 Sebagai pusat metabolisme di antaranya metabolisme hidrat, arang, protein, lemak,

empedu, Proses metabolisme akan diuraikan sendiri.

 Sebagai alat penyimpan vitamin dan bahan makanan hasil metabolisme. Hati

menyimpan makanan tersebut tidak hanya untuk kepentingannnya sendiri tetapi

untuk organ lainya juga.

 Sebagai alat sekresi untuk keperluan badan kita: diantaranya akan mengeluarkan

glukosa, protein, factor koagulasi, enzim, empedu.

 Proses detoksifikasi, dimana berbagai macam toksik baik eksogen maupun

endogen yang masuk ke badan akan mengalami detoksifikasi dengan cara

oksidasi, reduksi, hidrolisa atau konjugasi.

2) Fungsi sel kupfer sebagai sel endotel mempunyai fungsi sebagai sistem retikulo

endothelial.

 Sel akan menguraikan Hb menjadi bilirubin.

Membentuk a-globulin dan immune bodies.

 Sebagai alat fagositosis terhadap bakteri dan elemen puskuler atau

makromolekuler.

C. Etiologi
1. Virus hepatitis (B,C,dan D)

2. Alkoholisme

3. Zat toksik

4. Malnutrisi

5. Kegagalan jantung yang menyebabkan bendungan vena hepatica

6. Kolestasis
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Saluran empedu membawa empedu yang dihasilkan oleh hati ke usus,dimana empedu

membantu mencerna lemak. Pada bayi penyebab sirosis terbanyak adalah akibat

tersumbatnya saluran empedu yang disebut Biliary atresia. Pada penyakit ini

empedumemenuhi hati karena saluran empedu tidak berfungsi atau rusak. Bayi yang

menderita Biliary berwarna kuning (kulit kuning) setelah berusia satu bulan. Kadang bisa

diatasi dengan pembedahan untuk membentuk saluran baru agar empedu meninggalkan

hati, tetapi transplantasi diindikasikan untuk anak-anak yang menderita penyakit hati

stadium akhir. Pada orang dewasa, saluran empedu dapat mengalami peradangan,

tersumbat, dan terluka akibat Primary Biliary Sirosis atau Primary Sclerosing Cholangitis.

Secondary Biliary Cirrosis dapat terjadi sebagai komplikasi dari pembedahan saluran

empedu.

7. Gangguan Imunitas (Hepatitis Lupoid)..

8. Toksin dan obat-obatan (misalnya : metotetrexat, amiodaron,INH, dan lainlain).

9. Operasi pintas usus pada obesitas

10.Kriptogenik

11.Indian Childhood Cirrhosis

12.Kelainan metabolic :

 Hemakhomatosis (kelebihan beban besi)

 Penyakit Wilson (kelebihan beban tembaga)

 Defisiensi Alphal-antitripsin

 Glikonosis type-IV

 Galaktosemia

 Tirosinemia

D. Tanda dan Gejala Klinis Sirosis Hepatis
a. Gejala Klinis
Gejala sirosis hati mirip dengan hepatitis, karena terjadi sama-sama di liver yang mulai

rusak fungsinya, yaitu: kelelahan, hilang nafsu makan, mual-mual, badan lemah,

kehilangan berat badan, nyeri lambung dan munculnya jaringan darah mirip laba-laba di

kulit (spider angiomas).Pada sirosis terjadi kerusakan hati yang terus menerus dan terjadi

regenerasi noduler serta ploriferasi jaringan ikat yang difus.

b. Tanda Klinis
Tanda-tanda klinik yang dapat terjadi yaitu:
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i. Adanya ikterus (penguningan) pada penderita sirosis.
Timbulnya ikterus (penguningan ) pada seseorang merupakan tanda bahwa ia sedang

menderita penyakit hati. Penguningan pada kulit dan mata terjadi ketika liver sakit dan

tidak bisa menyerap bilirubin. Ikterus dapat menjadi penunjuk beratnya kerusakan sel

hati. Ikterus terjadi sedikitnya pada 60 % penderita selama perjalanan penyaki.

ii. Timbulnya asites dan edema pada penderita sirosis
Ketika liver kehilangan kemampuannya membuat protein albumin, air menumpuk pada

kaki (edema) dan abdomen (ascites). Faktor utama asites adalah peningkatan tekanan

hidrostatik pada kapiler usus. Edema umumnya timbul setelah timbulnya asites sebagai

akibat dari hipoalbuminemia dan resistensi garam dan air.

iii. Hati yang membesar
Pembesaran hati dapat ke atas mendesak diafragma dan ke bawah. Hati membesar

sekitar 2-3 cm, dengan konsistensi lembek dan menimbulkan rasa nyeri bila ditekan.

iv. Hipertensi portal.
Hipertensi portal adalah peningkatan tekanan darah vena portal yang memetap di atas

nilai normal. Penyebab hipertensi portal adalah peningkatan resistensi terhadap aliran

darah melalui hati.

E. Klasifikasi Sirosis Hepatis
Secara klinis sirosis hati dibagi menjadi:

a. Sirosis hati kompensata, yang berarti belum adanya gejala klinis yang nyata.

b. Sirosis hati dekompensata yang ditandai gejala-gejala dan tanda klinik yang jelas. Sirosis

hati kompensata merupakan kelanjutan dari proses hepatitis kronik dan pada satu tingkat

tidak terlihat perbedaanya secara klinis, hanya dapat dibedakan melalui biopsi hati.

Secara morfologi Sherrlock membagi Sirosis hati bedasarkan besar kecilnya nodul, yaitu:

1. Makronoduler (Ireguler, multilobuler).

2. Mikronoduler (reguler, monolobuler).

3. Kombinasi antara bentuk makronoduler dan mikronoduler.

Menurut Gall seorang ahli penyakit hati, membagi penyakit sirosis hati atas:9

1. Sirosis Postnekrotik, atau sesuai dengan bentuk sirosis makronoduler atau sirosis toksik

atau subcute yellow, atrophy cirrhosis yang terbentuk karena banyak terjadi jaringan nekrose.
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2. Nutrisional cirrhosis, atau sesuai dengan bentuk sirosis mikronoduler, sirosis alkoholik,

Laennec´s cirrhosis atau fatty cirrhosis. Sirosis terjadi sebagai akibat kekurangan gizi,

terutama faktor lipotropik.

3. Sirosis Post hepatic, sirosis yang terbentuk sebagai akibat setelah menderita hepatitis.

Shiff dan Tumen secara morfologi membagi atas:

1. Sirosis portal adalah sinonim dengan fatty, nutrional atau sirosis alkoholik.

2. Sirosis postnekrotik.

3. Sirosis biliaris.

F. Patofisiologi
Sirosis hepatis atau jaringan parut pada hepar dibagi menjadi tiga jenis yaitu sirosis

portal Laennec (alkoholik, nutrisional), sirosis pasca-necrotik, dan sirosis bilier.

Sirosis laennec (alkoholik, nutrisi onal) merupakan penyakit yang ditandai dengan

nekrosis yang melibatkan sel-sel hati. Sel-sel hati yang dihancurkan itu secara berangsur-

berangsur digantikan oleh jaringan parut, sehingga jumlah jaringan parut melampaui jumlah

jaringan hati yang masih berfungsi. Faktor utama penyebab sirosis Laennec yaitu konsumsi

minuman beralkohol yang berlebihan sehingga terjadinya perlemakan hati dan konsekuensi

yang ditimbulkannya, namun defisiensi gizi dengan penurunan asupan protein juga dapat

menimbulkan kerusakan hati.

Sirosis pasca-nekrotik terjadi setelah nekrosis berbercak pada jaringan hati, yang

sebelumnya memiliki riwayat hepatitis virus dan juga bisa diakibatkan oleh intoksikasi yang

pernah diketahui dengan bahan kimia industri, racun, ataupun obat-obatan seperti fosfat,

kontrasepsi oral, metil – dopa arseni dan karbon tetraklorida.

Sirosis biliaris yang paling sering disebabkan oleh obstruksi biliaris pasca epatik. Statis

empedu yang menyebabkan penumpukan empedu di dalam massa hati dan kerusakan sel-sel

hati dan terbentuknya fibrosa di tepi lobulus. Hati akan membesar, keras, bergranula halus,

dan berwarna kehijauan akan mengakibatkan ikterus, pruritus dan malabsorpsi

Pada awalnya hati cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak hati akan

menjadi keras dan memiliki tepi tajam yang dapat diketahui melalui palpasi, nyeri pada

abdomen, sedangkan konsentrasi albumin plasma menurun yang menyebabkan predisposisi

untuk terjadinya edema. Produksi aldesteron yang berlebihan akan menyebabkan retensi

natrium serta air dan ekskresi kalium. Terjadinya hipertensi portal di sebabkan adanya

peningkatan tekanan vena porta yang menetap di atas nilai normal yaitu 6 sampai 12 cmH2O.
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Mekanisme primer penyebab hipertensi portal adalah peningkatan resistensi terhadap aliran

darah melalui hati dan juga terjadi peningkatan aliran arteria splangnikus. Tekanan balik pada

sistem portal menyebabkan splenomegali dan asites.

Asites merupakan penimbunan cairan encer intra peritoneal yang mengandung sedikit

protein. Faktor yang menyebabkan terjadinya asites adalah peningkatan tekanan hidrostatik

pada kapiler usus (hipertensi porta) dan penurunan osmotik koloid akibat hipoalbuminemia.

Perdarahan pada saluran cerna yang paling sering dan paling berbahaya pada sirosis

adalah perdarahan dari varises esofagus yang merupakan penyebab dari sepertinya kematian.

Penyebab yang lain perdarahan pada tukak lambung dan duodenum yang cenderung akibat

masa protombin yang memanjang dan trombositopenia. Perdarahan saluran cerna

merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya ensefalopati hepatik.

Ensefalopati terjadi bila amonia dan zat-zat toksik lain masuk dalam sirkulasi sistemik.

Sumber amonia yang terjadi akibat pemecahan protein oleh bakteri pada saluran cerna.

Ensefalopati hepatik yang ditandai oleh kekacauan mental, tremor otot, dan flapping tremor

yang juga disebut sebagai asteriksis. Perubahan mental yang terjadi diawali dengan adanya

perubahan kepribadian, hilang ingatan, dan iritabilitas yang dapat berlanjut hingga kematian.

Pathway

Riwayat pengguna
Alkohol

Pengguna Alkohol, virus
hepatitis, terpapar toksin

Transplantasi
Liver

Kerusakan
Heotocyt

Inflamasi
liver

Nekrosis

- Peningkatan
SDP
- Fatigue
- Nausea &
Vomiting
- Anorexia

Resiko kerusakan integritas kulit
EdemaPenurunan ADH dan

Aldosteron

Ketidakseim
bangan
nutrisi
kurang dari
kebutuhan
tubuh

Demam
Alkohol

Nyeri

Kelebihan Volume cairan

Hipertermia
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G. Komplikasi
Komplikasi sirosis hati yang dapat terjadi antara lain:

a. Perdarahan

b. Penyebab perdarahan saluran cerna yang paling sering dan berbahaya pada sorosis hati

adalah perdarahan akibat pecahnya varises esofagus. Sifat perdarahan yang ditimbulkan

ialah muntah darah atau hematemesis, biasanya mendadak tanpa didahului rasa nyeri.

Darah yang keluar berwarna kehitam-hitaman dan tidak akan membeku karena sudah

bercampur dengan asam lambung. Penyebab lain adalah tukak lambung dan tukak

duodeni.

Penurunan androen
dan esterogen

- Palmar eritema - Bulu badan sedikit
- Spider nevi - Atropi testis
- Gynecomastia - Perubahan menstruasi

Penurunan protein,
karbohidrat, lemak

Penurunan
plasma protein

Hiperglikemia

Acites &
Edema

Ketidakefek
tifan pola
napas

Penurunan absorbsi
Vit K

Penurunan COPPerdarahan

Penurunan sekresi urin

Warna feses berubahPenurunan Fungsi
Empedu

Urin Pekat

JaundiceHiperbilirubenemiaPenurunan
metabolisme billirubin
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c. Koma Hepatikum

Timbulnya koma hepatikum akibat dari faal hati yang sudah sangat rusak, sehingga hati

tidak dapat melakukan fungsinya sama sekali. Koma hepatikum mempunyai gejala

karakteristik yaitu hilangnya kesadaran penderita. Koma hepatikum dibagi menjadi dua,

yaitu: Pertama koma hepatikum primer, yaitu disebabkan oleh nekrosis hati yang meluas

dan fungsi vital terganggu seluruhnya, maka metabolism tidak dapat berjalan dengan

sempurna. Kedua koma hepatikum sekunder, yaitu koma hepatikum yang timbul bukan

karena kerusakan hati secara langsung, tetapi oleh sebab lain, antara lain karena

perdarahan, akibat terapi terhadap asites, karena obat-obatan dan pengaruh substansia

nitrogen.

H. Penataksanaan
1. Primer
Sirosis ini paling sering disebabkan oleh minuman keras, hepatitis B dan C. Cara untuk

mencegah terjadinya sirosis dengan tidak konsumsi alkohol, menghindari risiko infeksi

hepatitis C dan hepatitis B. Menghindari obat-obatan yang diketahui berefek samping

merusak hati. Vaksinasi merupakan pencegahan efektif untuk mencegah hepatitis B.

2. Sekunder
a. Pengobatan

Penyebab primernya dihilangkan,maka dilakukan pengobatan hepatitis dan pemberian

imunosupresif pada autoimun. Pengobatan sirosis biasanya tidak memuaskan. Tidak

ada agent farmakologik yang dapat menghentikan atau memperbaiki proses fibrosis.

Penderita sirosis hati memerlukan istirahat yang cukup dan makanan yang adekuat dan

seimbang. Protein diberikan dengan jumlah 1-1½ g/kg berat badan. Lemak antara 30

%- 40%. Infeksi yang terjadi memerlukan pemberian antibiotik yang sesuai. Asites dan

edema ditanggulangi dengan pembatasan jumlah cairan NaCl disertai pembatasan

aktivitas obstruksi. Pendarahan saluran cerna atas oleh varises esophagus yang pecah

memerlukan perhatian terhadap jumlah darah yang hilang, dan harus ditutup atau

tekanan portal diturunkan melalui operasi shunt.

b. Diagnosa

Pemeriksaan laboratorium, untuk menilai penyakit hati. Pemeriksaan tersebut antara

lain:

1. Diagnosa Sirosis Hati Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium.

 Urine
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Dalam urine terdapat urobilnogen juga terdapat bilirubin bila penderita ada

ikterus. Pada penderita dengan asites, maka ekskresi Na dalam urine berkurang

( urine kurang dari 4 meq/l) menunjukkan kemungkinan telah terjadi syndrome

hepatorenal.

 Tinja

Terdapat kenaikan kadar sterkobilinogen. Pada penderita dengan ikterus,

ekskresi pigmen empedu rendah. Sterkobilinogen yang tidak terserap oleh darah,

di dalam usus akan diubah menjadi sterkobilin yaitu suatu pigmen yang

menyebabkan tinja berwarna cokelat atau kehitaman

Darah

Biasanya dijumpai normostik normokronik anemia yang ringan, kadang –kadang

dalam bentuk makrositer yang disebabkan kekurangan asam folik dan vitamin

B12 atau karena splenomegali. Bilamana penderita pernah mengalami

perdarahan gastrointestinal maka baru akan terjadi hipokromik anemi. Juga

dijumpai likopeni bersamaan dengan adanya trombositopeni.

 Tes Faal Hati

Penderita sirosis banyak mengalami gangguan tes faal hati, lebih lagi penderita

yang sudah disertai tanda-tanda hipertensi portal. Pada sirosis globulin menaik,

sedangkan albumin menurun. Pada orang normal tiap hari akan diproduksi 10-

16 gr albumin, pada orang dengan sirosis hanya dapat disintesa antara 3,5-5,9 gr

per hari. Kadar normal albumin dalam darah 3,5-5,0 g/dL. Jumlah albumin dan

globulin yang masing-masing diukur melalui proses yang disebut elektroforesis

protein serum. Perbandingan normal albumin: globulin adalah 2:1 atau lebih.

Selain itu, kadar asam empedu juga termasuk salah satu tes faal hati yang peka

untuk mendeteksi kelainan hati secara dini.

2. Sarana Penunjang Diagnostik

 Radiologi

Pemeriksaan radiologi yang sering dimanfaatkan ialah: pemeriksaan fototoraks,

splenoportografi, Percutaneus Transhepatic Porthography (PTP).

 Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi (USG) banyak dimanfaatkan untuk mendeteksi kelaianan di hati,

termasuk sirosi hati. Gambaran USG tergantung pada tingkat berat ringannya

penyakit. Pada tingkat permulaan sirosis akan tampak hati membesar, permulaan
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irregular, tepi hati tumpul. Pada fase lanjut terlihat perubahan gambar USG,

yaitu tampak penebalan permukaan hati yang irregular. Sebagian hati tampak

membesar dan sebagian lagi dalam batas nomal.

 Peritoneoskopi (laparoskopi)

Secara laparoskopi akan tampak jelas kelainan hati. Pada sirosis hati akan jelas

kelihatan permukaan yang berbenjol-benjol berbentuk nodul yang besar atau

kecil dan terdapatnya gambaran fibrosis hati, tepi biasanya tumpul. Seringkali

didapatkan pembesaran limpa.

3. Tersier
Bila sudah dapat ditentukan diagnosa sirosis hati secara klinis, maka langkah yang perlu

dilakukan lebih lanjut adalah pemberian terapi. Untuk menentukan terapi yang tepat,

perlu ditinjau berat ringannya kegagalan faal hati. Etiologi sirosis mempengaruhi

penanganan sirosis. Terapi ditujukan mengurangi progresi penyakit, menghindarkan

bahan-bahan yang bisa menambah kerusakan hati, pencegahan dan penanganan

komplikasi. Setelah sirosis berkembang, skrining tahunan harus dilakukan untuk

mengikuti risiko perdarahan dengan endoskopi atas dan untuk deteksi dini kanker hati

dengan USG.

I. Asuhan Keperawatan
a. Pengkajian
Data yang ditemukan pada sirosis hepatis adalah: (Doengos, 1999)

 Aktivitas / Istirahat

Gejala : Kelemahan, kelelahan terlalu lelah.

Tanda : Letargi (gelisah)

Penurunan massa otot/tonus (atropi)

 Sirkulasi

Gejala : Riwayat GJK kronis, perikanditis, penyakit jantung reumatik, kanker

(malfungsi hati menimbulkan gagal hati.

 Elrminasi

Gejala : Flatus

Tanda : Distensi abdomen (hepotomegali, splenomegali, asites).

Penurunan/tak adanya bising usus

Melena (pendarahan)
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Urine gelap, pekat

 Makanan/Cairan

Gejala : Anoreksia, tidak toleran terhadap makanan/tak dapat mencerna

mual/muntah

Tanda : Penurunan berat badan atau peningkatan (cairan)

Penggunaan jaringan

Edema umumnya pada jaringan

Kulit kering, turgor buruk

Ikterik angioma spider

Napas berbau/fetor hepatikus, pendarahan gusi

 Neurosensori

Gejala : Orang terdekat dapat melaporkan perubahan kepribadian, penurunan

Mental

Tanda : Peruhan mental, bingung halusinasi, koma

Bicara lambat/tak jelas

Asterik (ensefalofati hepatic)

 Nyeri/Kenyamanan

Gejala : Nyeri tekan abdomen/nyeri kuadran kanan atas

Tanda : Prilaku berhati-hati/distraksi

Fokus pada diri sendiri

 Pernapasan

Gejala : Dispepneu (henti napas)

Tanda : Takipnea, pernapasan dangkal, bunyi napas tambahan

Ekspansi paru terbatas (asites)

Hipoksia

 Keamanan

Gejala : Pruritas (gatal)

Tanda : Demam (lebih umum pada sirosis alkoholik)

Ikterik, ekimosis, petekie

 Seksualitas

Gejala : Gangguan menstruasi, impotent

Tanda : Atrofi testis, ginekomastia, kehilangan rambut (dada, bawah lengan,

pubis)
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b. Diagnosa Keperawatan
1. Resiko Pendarahan dengan faktor risiko hipertensi vena portal

2. Ketidakefektifan perfusi Gastrointestinal b/d disfungsi hati

3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

4. Kelebihan volume cairan b.d gangguan mekanisme regulasi

5. Kurang pengetahuan b.d tidak familiar dengan sumber-sumber informasi

c. Discharge Planning

 Ajarkan pada orang tua mengenal tanda tanda kekambuhan dan laporkan dokter

/perawat

 Instruksikan untuk memberikan pengobatan sesuai denga dosis dan waktu

 Ajarkan bagaimana mengukur suhu tubuh dan intervensi

 Instruksikan untuk kontrol ulang

 Jelaskan factor penyebab demam dan menghindari factor pencetus
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No Diagnosa keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi

1 Resiko Perdarahan b/d
hipertensi vena portal

NOC :
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan Resiko pendarahan
teratasi dengan Kriteria hasil :
1. Tidak menunjukkan pendarahan
(5)

2. Nilai lab dalam batas normal
( Hb: > 10 g/dl , trombosit >
100.000/mm3 ) (5)

3. LED dalam batas normal (5)

NIC :
Bleeding Reduction: Gastrointestinal
1. Evaluasi kondisi psikologis pasien terkait adanya perdarahan
2. Monitor adanya tanda dan gejala perdarahan yang persisten
3. Monitor kadar leukosit
4. Monitor koagulasi (protombin time, partial thromboplastin time,

fibrinogen dan jumlah platelet)
5. Periksa cairan lambung melalui NGT
6. Dokumentasikan warna, jumlah dan karakteristik cairan
7. Berikan intervensi keperawatan untuk mengurangi kecemasan

pasien
8. Kaji status nutrisi pasien
9. Monitor kebutuhan oksigenasi
10. Monitor adanya tanda syok hipovolemik (penurunan TD, nadi

cepat, peningkatan respiratory rate, diaphoresis, akral dingin)
11. Kolaborasikan dengan dokter dan apoteker infus asering
12. Hadirkan keluarga untuk mendukung klien
13. Kolaborasikan dengan dokter dan apoteker pemberian obat

tranexamic acid
14. Kolaborasikan dengan dokter dan apoteker pemberian vitamin K
15. Kolaborasikan dengan dokter dan apoteker pemberian propanolol
16. Kolaborasi dengan dokter untuk tranfusi PRC

2 Ketidakefektifan perfusi
Gastrointestinal b/d
disfungsi hati

NOC :
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan perfusi jaringan :
gastrointestinal adekuat dengan
kriteria hasil:
1. Tidak ada residu darah pada

NIC :
Intubasi Gastrointestinal
1. Pilih jenis dan ukuran NGT yang akan digunakan
2. Jelaskan pada klien dan keluarga alasan dilakukan penggunaan

NGT
3. Masukkan selang berdasarkan protokol
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lambung yang dibuktikan
dengan cairan NGT normal (5)

2. Tidak terdapat melena (5)
3. TTV normal (5)
4. Peristaltik usus normal (5)

4. Sediakan klien dengan segelas air untuk menelan selama
pemasukkan selang

5. Tentukan dengan benar penempatan selang dengan
mengobservasi selang masuk ke dalam trakhea, memeriksa
warna/pH cairan yang diaspirasi dari NGT

6. Irigasi NGT dengan normal saline
3 Ketidakseimbangan

nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh
Faktor-faktor yang
berhubungan :
Ketidakmampuan
pemasukan atau mencerna
makanan atau mengabsorpsi
zat-zat gizi berhubungan
dengan faktor biologis,
psikologis atau ekonomi.

NOC :
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan Nutritional Status
adekuat dengan kriteria hasil :
1. Intake nutrisi baik (5)
2. Intake makanan baik (5)
3. Asupan cairan cukup (5)
4. Peristaltic usus normal (5)
5. Berat badan meningkat (5)

NIC :
Pengelolaan nutrisi (Nutrion Management ) :
1. Monitor catatan masukan kandungan nutrisi dan kalori.
2. Anjurkan masukan kalori yang tepat sesui dengan tipe tubuh dan

gaya hidup.
3. Berikan makanan pilihan.
4. Anjurkan penyiapan dan penyajian makanan dengan teknik yang

aman.
5. Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan nutrisi dan

bagaimana cara memperolehnya
6. Kaji adanya alergi makanan
7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan

nutrisi yang dibutuhkan pasien
8. Yakinkan diet yang dimakan mengandungtinggi serat untuk

mencegah konstipasi
9. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan harian
10. Mon i to r adanya penurunan BB dan gu l a darah
11. Monitor lingkungan selama makan
12. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidakselama jam makan
13. Monitor turgor kulit
14. Monitor kekeringan, rambut kusam, totalprotein, Hb dan

kadar Ht
15. Monitor mual dan muntah
16. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan konjungtiva
17. Monitor intake nuntrisi
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Nutrition Monitoring
1. BB pasien dalam batas normal
2. Monitor adanya penurunan berat badan
3. Monitor tipe dan jumlah aktivitas yang biasa dilakukan
4. Monitor interaksi anak atau orangtua selama makan
5. Monitor lingkungan selama makan
6. Jadwalkan pengobatan dan tindakan tidak selama jam makan
7. Monitor kulit kering dan perubahan pigmentasi
8. Monitor turgor kulit
9. Monitor kekeringan, rambut kusam, dan mudah patah
10. Monitor mual dan muntah
11. Monitor kadar albumin, total protein, Hb, dan kadar Ht
12. Monitor makanan kesukaan
13. Monitor pertumbuhan dan perkembangan
14. Monitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan konjungtiva
15. Monitor kalori dan intake nuntrisi
16. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila lidah dan

cavitas oral.
17. Catat jika lidah berwarna magenta, scarlet

4 Kelebihan volume cairan
b.d gangguan mekanisme
regulasi

NOC :
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan tercapai
keseimbangan cairan dengan
Kriteria hasil :
1. Terjadi keseimbangan intake
dan output cairan dalam 24 jam
(5)

2. Berat badan stabil (5)
3. Tidak ada asites (5)
4. Tidak ada distensi vena jugularis
(5)

5. Elektrolit serum dalam batas

NIC :
Fluid/elektrolit Management
1. Monitor serum abnormal dari elektrolit (Perubahan elektrolit,

peningkatan BUN, penurunan hematokrit)
2. Timbang berat tiap hari dan monitor keadaan
3. Kolaborasi dengan dokter dan Apoteker pemberian obat diuretic
4. Kolaborasi pemasangan ascites drain (punksi abdominal) jika

diperlukan
5. Monitor hasil lab protein (albumin)
6. Kolaborasi pemberian albumin (infus) jika diperlukani
7. Pastikan catat intake dan output cairan
8. Monitor vital sign
9. Monitor gejala retensi cairan
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normal (5) 10. Monitor adanya manifestasi ketidakseimbangan elektrolit
11. Konsultasikan pada dokter jika gejala ketidakseimbangan

elektrolit semakin memburuk
12. Berikan gambaran diri (body image) pasien secara positif dan

konsep diri yang positif terkait dengan keadaan fisiknya
5 Kurang pengetahuan b.d

tidak familiar dengan
sumber-sumber informasi

NOC :
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan klien mengetahui
tentang proses penyakitnya :
 Klien familier dengan nama

penyakitnya (5)
 Klien dapat mendeskripsikan

proses penyakitnya (5)
 Klien dapat mendeskripsikan

faktor penyebab dari
penyakitnya (5)

 Klien dapat mendeskripsikan
faktor risiko (5)

 Klien dapat mendeskripsikan
efek samping dari penyakitnya
(5)

 Klien dapat mendeskripsikan
tanda dan gejala (5)

 Klien dapat mendeskripsikan
komplikasi mungkin terjadi (5)

 Klien dapat mendeskripsikan
cara pencegahan komplikasi (5)

NIC :
Mengajarkan proses penyakitnya:
1. Kaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit sirosis hepatis
2. Jelaskan patofisiologi sirosis hepatis dan bagaimana hubungannya

dengan anatomi dan fisiologinya
3. Deskripsikan tanda dan gejala dari sirosis hepatis
4. Jelaskan pada pasien bagaimana mengelola gejala yang timbul
5. Deskripsikan proses penyakit sirosis hepatis
6. Identifikasi faktor penyebab sirosis hepatis
7. Jelaskan tentang kondisi pasien saat ini
8. Diskusikan gaya hidup yang harus dirubah untuk mencegah

komplikasi atau kekambuhan penyakit sirosis hepatis
9. Diskusikan rencana terapi yang akan dijalani pasien
10. Jelaskan komplikasi yang bisa muncul
11. Anjurkan pasien untuk mengontrol faktor risiko
12. Anjurkan pasien segera ke pelayanan kesehatan ketika muncul

gejala yang sama
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Keterangan Penilaian NOC:
1. Sangat membahayakan sekali/ kondisi sangat berat/ tidak menunjukkan perubahan/ tidak adekuat/tidak pernah menunjukkan
2. Banyak hal yang membahayakan/ masih banyak hal yang memberatkan kondisi/ perubahan sangat terbatas/ sedikit adekuat/

jarang menunjukkan
3. Cukup membahayakan/ kondisi cukup atau sedang dalam menunjukkan perbaikan/ perubahan taraf sedang/ cukup

adekuat/kadang-kadang menunjukkan
4. Membahayakan dalam tingkat ringan/ sedikit lagi sudah membaik/ banyak prubahan/ adekuat tingkat sedang/ sering

menunjukkan
5. Kondisi sudah tidak membahayakan/ kondisi baik/ berubah sesuai target/ sangat adekuat/ selalu menunjukkan
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