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ASUHAN KEPERAWATAN

ANAK DENGAN GASTRO ENTERITIS (GE)

I.PENGERTIAN

Diare adalah frekwensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya dengan

konsistensi yang lebih encer. Berikut ini pengertian diare menurut beberapa ahli:

1. Frekuensi buang air besar yang lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali

pada anak, konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau, atau dapat

bercampur lendir dan darah atau hanya lendir saja. (FK UI, 1997)

2. Individu mengalami perubahan dalam kebiasaan BAB yang normal, ditandai

dengan seringnya kehlangan cairan dan feases yang tidak berbentuk. ( Susan

Martin T,1998)

3. Defekasi ecer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah dan atau lender

dalam tinja. (Suharyno, 1999:51)

4. Berkurangnya jumlah atau berkurangnya konsistensi tinja yang dikeluarkan.

(Soparto Pitono, dkk, 1999)

II.MACAM DIARE (Lab/UPF IKA, 1994:39)

1. Diare akut yaitu diare yang terjadi mendadak dan berlangsung paling lama 3-5

hari.

2. Diare berkepanjangan bila diare berlangsung lebih dari 7 hari.

3. Diare kronik bila diare berlangsung lebih dari 14 hari.

III.PENYEBAB DIARE DAN MEKANISMENYA

Penyebab utamanya adalah beberapa kuman usus penting yaitu ritavirus

escherchiacoli, shigela, cryptosporidium, vibrio cholare dan salmonella.Slain

kuman ada beberapa prilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya diare yaitu:

1. Tidak memberikan ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama dari

kelahiran bayi.

2. Menggunakan botol susu.

3. Menyimpan makanan masak pada suhu kamar.

4. Air minum tercemar dengan bakteri tinja.

5. Tidak mencuci tangan setelah BAB sesudah membuang tinja atau sebelum

menyentuh makanan.

Diare dapat terjadi dengan mekanisme dasar sebagai berikut:

1. Gangguan Osmotik

Terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan

tekanan osmotic dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran

air dan eleketrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya timbul diare

karena terdapat peningkatan isi rongga usus.
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2. Gangguan sekresi

Akibat rangsangan tertentu misalnya toksin pada dinding usus akan terjadi

peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus selanjutnya

timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus.

3. Gangguan motilitas usus

Hypereristaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk

menyerap makanan sehingga timbul diare.Sebaliknya apabila peristaltic

usus menurun maka akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan

sehingga selanjutnya timbul diare pula.

IV.PENGKAJIAN

1. Identitas pasien

2. Keluhan utama

3. Riwayat penyakit sekarang menurut Suharyono (1999:59), yaitu:

a. Mula-mula bayi atau anak menjadi cengeng, gelisah, suhu badan meungkin

meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada dan mungkin diare.

b. Tinja makin cair, mungkin disertai lender atau lender dan darah. Warna

tinja berubah menjadi kehijauan karena bercampur empedu.

c. Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet karena sering defekasi dan

sifatnya makin lama makin asam.

d. Gejala muntah dapat terjadi sesudah atau sebelum diare.

e. Apabila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit maka gejala

dehidrasi mulai tampak.

f. Diuresis, terjadi oliguri (kurang 1 ml/kg BB/jam) bila terjadi dehidrasi.

Urine normal pada diare anpa dehidrasi. Tidak ada urine dalam waktu 6

jam (dehidrasi berat).

4. Riwayat kesehatan meliputi:

a. Riwayat imunisasi terutama campak, karena diare lebih sering terjadi atau

berakibat berat pada anak-anak dengan campak atau yang baru menderita

campak dalam 4 minggu terakhir, sebagai akiba dari penurunan kekebalan

pada pasien.

b. Riwayat alergi terhadap makanan atau obat-obatan, karena factor ini

merupakan salah satu kemungkinan penyebab diare.

c. Riwayat penyakit yang sering terjadi pada anak berusia di bawah 2 tahun

biasanya adalah batuk, panas, pilek, dan kejang yang terjadi sebelum,

selama atau setelah diare.

5. Riwayat nutrisi

Riwayat pemberian makanan sebelum sakit diare meliputi:

a. Pemberian ASI penuh pada anak umur 4-6 bulan sangat mengurangi resiko

diare dan infeksi yang serius.
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b. Pemberian susu formula, apakah di buat menggunakan air masak dan

diberikan botol atau dot yang tidak bersih, karena botol yang tidak bersih

akan mudah menimbulkan pencemaran.

c. Perasaan haus. Anak yang diare tanpa dehidrasi tiak merasa haus. Pada

dehidrasi ringan atau sedang anak merasa haus ingin minum.

6. Pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum:

-Baik, sadar (tanpa dehidrasi)

-Gelisah, rewel (dehidrasi ringan atau sedang)

-Lesu, lunglai atau tidak sadar (dehidrasi berat)

b. Berat badan

Penurunan berat badan tersebut dapat diperkirakan saat anak di rawat

dirumah sakit. Sedangkan di lapangan, untuk menentukan dehidrasi cukup

dengan menggunakan penilaian keadaan anak.

c. Kulit

Untuk mengetahui elastisitas kulit dapat dilakukan pemeriksaan turgor

yaitu dengan cara mencubit daerah perut mengguanakan ujung jari. Apabila

turgor kembali dengan cepat berarti diare tersebut tanpa dehidrasi, apabila

turgor kembali dengan lambat, ini berarti diare dengan dehidrasi

ringan/sedang dan apabila turgor kembali sangat lambat berarti diare

dengan dehidrasi berat.Kepala anak berusia di bawah 2 tahun yang

mengalami dehidrasi ubun-ubunnya biasanya cekung.

d. Mata

Anak yang diare tanpa dehidrasi bentuk kelopak matanya normal.

Apabila mengalami dehidrasi ringan/sedang kelopak matanya cekung.

Sedang apabila mengalami dehidrasi berat kelopak matanya sangat cekung.

e. Mulut dan lidah

-Mulut dan lidah basah (tanpa dehidrasi)

-Mulut dan lidah kering (dehidrasi ringan/sedang)

-Mulut dan lidah sangat kering (dehidrasi berat)

f. Abdomen kemungkinan mengalami distensi, kram dan bising usus

menigkat.

g. Anus, apakah ada iritasi pada kulitnya.

h. Pemeriksaan penunjang.

-Pemeriksaan tinja, baik secara makroskopi maupun mikroskopi dengan

kultur.

-Tes malabsorbsi yang meliputi karbohidrat (pH, Clini tes), lemak dan

kultur urine.
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III. DIAGNOSA KEPERAWATAN

1.Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan

cairan skunder terhadap diare

a.Definisi : Keadaan dimana seseorang yang tidak makan dan tidak minum per

oral mempunyai resiko terterjadinya dehidrasi vascular, interstisial

atau intraseluler,

b.Batasan karakteristik :

1)Mayor (harus terdapat) :

-Ketidak cukupan masukan cairan peroral

-Tidak adanya keseimbangan antara asupan dan keluaran

-Membran mukolas/kulit kering

-Berat badan kurang

2)Minor (mungkin terdapat) :

-Meningkatnya natrium darah

-Menurunnya keluaran urin atau keluaran urin berlebihan

-Turgor kulit menurun

-Haus/mual/anoreksia

c.Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam

keseimbangan cairan dan elektrolit dapat dipertahankan secara

maksimal

d.Kriteria hasil :

o Tanda vital dalam batas normal (N: 120-60 x/mnt, S; 36-37,50 c, RR : <

40 x/mnt )

o Turgor elastik , membran mukosa bibir basah, mata tidak cowong, UUB

tidak cekung.

o Konsistensi BAB lembek, frekwensi 1 kali perhari

e.Intervensi :

1) Pantau tanda dan gejala kekurangan cairan dan elektrolit

R/ Penurunan sisrkulasi volume cairan menyebabkan kekeringan mukosa

dan pemekataj urin. Deteksi dini memungkinkan terapi pergantian cairan

segera untuk memperbaiki deficit.

2) Pantau intake dan output

R/ Dehidrasi dapat meningkatkan laju filtrasi glomerulus membuat

keluaran tak aadekuat untuk membersihkan sisa metabolisme.

3) Timbang berat badan setiap hari

R/ Mendeteksi kehilangan cairan , penurunan 1 kg BB sama dengan

kehilangan cairan 1 lt

4) Anjurkan keluarga untuk memberi minum banyak pada kien, 2-3 lt/hr

R/ Mengganti cairan dan elektrolit yang hilang secara oral
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5) Kolaborasi :

-Pemeriksaan laboratorium serum elektrolit (Na, K,Ca, BUN)

R/ koreksi keseimbang cairan dan elektrolit, BUN untuk mengetahui faal

ginjal

(kompensasi).

-Cairan parenteral ( IV line ) sesuai dengan umur

R/ Mengganti cairan dan elektrolit secara adekuat dan cepat.

-Obat-obatan : (antisekresin, antispasmolitik, antibiotik)

R/ anti sekresi untuk menurunkan sekresi cairan dan elektrolit agar

simbang, antispasmolitik

untuk proses absorbsi normal, antibiotik sebagai anti bakteri

berspektrum luas untuk

menghambat endotoksin.

f.Evaluasi: Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan tidak

adekuatnya intake dan out put

a.Definisi : Kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolisme nutrisi untuk kebutuhan

metabolisme.

b.Batasan karakteristik :

1)Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2)Minor (mungkin terdapat) :

- Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

- Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan kurang

60 % dari ukuran standart.

- Kelelahan dan nyeri tekan otot

- Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Tujuan : Setelah dilakukan tindakan perawatan selama dirumah di RS

kebutuhan nutrisi terpenuhi

d.Kriteria Hasil : - Nafsu makan meningkat

- BB meningkat atau normal sesuai umur

e.Intervensi :

1) Diskusikan dan jelaskan tentang pembatasan diet (makanan berserat

tinggi, berlemak dan air terlalu panas atau dingin)
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R/ Serat tinggi, lemak,air terlalu panas / dingin dapat merangsang

mengiritasi lambung

dan sluran usus.

2) Ciptakan lingkungan yang bersih, jauh dari bau yang tak sedap atau

sampah, sajikan

makanan dalam keadaan hangat

R/ situasi yang nyaman, rileks akan merangsang nafsu makan.

3) Berikan jam istirahat (tidur) serta kurangi kegiatan yang berlebihan

4) R/ Mengurangi pemakaian energi yang berlebihan

5) Monitor intake dan out put dalam 24 jam

6) R/ Mengetahui jumlah output dapat merencenakan jumlah makanan.

7) Kolaborasi dengan tim kesehtaan lain :

-terapi gizi : Diet TKTP rendah serat, susu

-obat-obatan atau vitamin ( A)

R/ Mengandung zat yang diperlukan , untuk proses pertumbuhan

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

3. Resiko peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi dampak

sekunder dari diare

a.Definisi : Keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per

rectal karena peningkatan kerentanan terhadap factor-faktor

eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau

38,8ºC per rectal

2)Minor (mungkin terdapat) : kulit kemerahan, hangat pada sentuhan,

peningkatan frekuensi pernapasan,

takikardia, menggigil/merinding, dehidrasi,

sakit dan nyeri yang spesifik atau

umum(sakit, malaise/kelelahan/kelemahan),

kehilangan napsu makan.

c.Tujuan : Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x 24 jam tidak

terjadi peningkatan suhu tubuh

d.Kriteria hasil : Suhu tubuh dalam batas normal ( 36-37,5 C)

Tidak terdapat tanda infeksi (rubur, dolor, kalor, tumor,

fungtio leasa)
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e.Intervensi :

1) Monitor suhu tubuh setiap 2 jam

R/ Deteksi dini terjadinya perubahan abnormal fungsi tubuh ( adanya

infeksi)

2) Berikan kompres hangat

R/ merangsang pusat pengatur panas untuk menurunkan produksi panas

tubuh

3) Kolaborasi pemberian antipirektik

R/ Merangsang pusat pengatur panas di otak

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

4. Resiko gangguan integritas kulit perianal berhubungan dengan peningkatan

frekwensi BAB (diare)

a.Definisi: Perubahan pada epidermis dan dermis

b.Batasan karakteristik:

- Gangguan pada bagaian tubuh

- Kerusakan pada lapisan kulit ( dermis )

- Gangguan permukaan kulit ( epidermis )

c.Tujuan : Setelah dilakukan tindaka keperawtan selama di rumah sakit

integritas kulit tidak terganggu

d.Kriteria hasil : - Tidak terjadi iritasi : kemerahan, lecet, kebersihan terjaga

- Keluarga mampu mendemontrasikan perawatan perianal

denganbaik dan benar.

e.Intervensi

1) Diskusikan dan jelaskan pentingnya menjaga kebersihan tempat tidur

R/ Kebersihan mencegah perkembang biakan kuman

2) Demontrasikan serta libatkan keluarga dalam merawat perianal (bila

basah dan mengganti pakaian bawah serta alasnya)

R/ Mencegah terjadinya iritassi kulit yang tak diharapkan oleh karena

kelebaban dan keasaman feces

3) Atur posisi tidur atau duduk dengan selang waktu 2-3 jam

R/ Melancarkan vaskulerisasi, mengurangi penekanan yang lama

sehingga tak terjadi iskemi dan irirtasi .

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P
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5. Kecemasan anak berhubungan dengan tindakan invasive

a.Definisi : Suatu keadaan dimana individu atau kelompok mengalami

kekurangan pengetahuan kognitif atau ketrampilan psikomotor

mengenai suatu keadaan dan rencana tindakan pengobatan.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : menyatakan kurang pengetahuan,

mengekspresikan persepsi yang tidak akurat

terhadap kondisi kesehatan.

2).Minor (mungkin terdapat) : kurang integrasi rencana tindakan kedalam

kegiatan sehari-hari, menunjukkan ekspresi:

cemas, depresi.

c.Tujuan : Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 x 24 jam, klien

mampu beradaptasi

d. Kriteria hasil : Mau menerima tindakan perawatan, klien tampak tenang

dan tidak rewel

e.Intervensi :

1) Libatkan keluarga dalam melakukan tindakan perawatan

R/ Pendekatan awal pada anak melalui ibu atau keluarga

2) bHindari persepsi yang salah pada perawat dan RS

R/ mengurangi rasa takut anak terhadap perawat dan lingkungan RS

3) Berikan pujian jika klien mau diberikan tindakan perawatan dan

pengobatan

R/ menambah rasa percaya diri anak akan keberanian dan

kemampuannya

4) Lakukan kontak sesering mungkin dan lakukan komunikasi baik verbal

maupun non verbal (sentuhan, belaian dll)

R/ Kasih saying serta pengenalan diri perawat akan menunbuhkan rasa

aman pada klien.

5) Berikan mainan sebagai rangsang sensori anak

6) Libatkan keluarga dalam melakukan tindakan perawatan

R/ Pendekatan awal pada anak melalui ibu atau keluarga

7) Hindari persepsi yang salah pada perawat dan RS

R/ mengurangi rasa takut anak terhadap perawat dan lingkungan RS

8) Berikan pujian jika klien mau diberikan tindakan perawatan dan

pengobatan

R/ menambah rasa percaya diri anak akan keberanian dan

kemampuannya

9) Lakukan kontak sesering mungkin dan lakukan komunikasi baik verbal

maupun non verbal (sentuhan, belaian dll)

R/ Kasih saying serta pengenalan diri perawat akan menunbuhkan rasa
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aman pada klien.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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ASUHAN KEPERAWATAN

PADA ANAK DENGAN KEJANG DEMAM

I. DEFINISI:

Kejang demam adalah bangkitan kejang terjadi pada kenaikan suhu tubuh

(suhu rektal di atas 38°C) yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium.

Kejang demam sering juga disebut kejang demam tonik-klonik, sangat sering

dijumpai pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kejang ini disebabkan oleh

adanya suatu awitan hypertermia yang timbul mendadak pada infeksi bakteri atau

virus. (Sylvia A. Price, Latraine M. Wikson, 1995).

II.PATHOFISIOLOGI

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau organ otak diperlukan

suatu energi yang di dapat dari metabolisme. Sifat prosesitu adalah oksidasi

dimana oksigen disediakan dengan perantaraan fungsi paru-paru dan diteruskan

ke otak melalui system kardiofaskuler. Jadi sumber energi otak adalah glukosa

yang melalui proses oksidasi pecah menjadi CO2 dan air. Untuk menjaga

keseimbangan potensial membrane diperlukan energi dan bantuan enzim Na-K-

atpase yang terdapat pada permukaan sel.

Keseimbangan potensial membrane ini dapat dirubah oleh adanya :

1. perubahan konsentrasi ion diruang ekstravaskuler

2. rangsangan yang datangnya mendadak misalnya mekanis, kimiawi atau

aliran listrik dari sekitarnya.

III.MANIFESTASI KLINIS

Untuk ini Livingston (1954-1963) membuar criteria dan membagi kejang

demam atas dua golongan yaitu :

1. Kejang demam sederhana (simple febrile confultion)

2. Epilepsi yang diprovokatori oleh demam (epilepsi triggered off by fever)

Di sub bsgian saraf anak bagian IKA FKUL-RSCM Jakarta, kriteria

Livingston tersebut setelah di modifikasi di pakai sebagai pedoman untuk

membuat diagnosis kejeng demam sederhana ialah :

1. Umur anak ketika kejang antara 6 bulan sampai 4 tahun.

2. Kejang berlangsung hanya sebentar saja, tidak lebih dari 15 menit.

3. Kejang bersifat umum

4. Kejang timbul dalam 16 jam pertama setelah timbulnya demam.

5. Pemeriksaan saraf sebelum dan sesudah kejang normal.

6. Pemeriksaan EEG yang dibuat sedikitnya 5 mg sesudah suhu normal tidak

menunjukkan kelainan.
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7. Frekuensi bangkitan kejang di dalam 1 tahun tidak melebihi 4 kali.

IV.PENANGGULANGAN

Dalam penanggulangan kejang demam ada 4 faktor yang perlu dikerjakan yaitu :

3. Memberantas kejang secepat mungkin. Obat pilihan utama adalah diazepam

yang diberikan secara iv.

4. Pengobatan penunjang. Bila tidak berhenti fenobarbital atau paraldehide 4 %

secara iv.

5. Memberika pengobatan rumatan :

a. Profilaksis intermiten

b. Profilaksis jangka panjang

6. Mencari dan mengobati penyebab.

V.PENGKAJIAN

Aktivitas : Kelemahan, kelelahan, keterbatasan dalam aktivitas.

Sirkulasi : Tanda-tanda vital meningkat (suhu tubuh naik)

Eliminasi : Peningkatan tekanan kandung kemih dan tonus

sfingter

Makanan/ cairan : Mual/muntah, kerusakan jaringan lunak/gigi (cedera

selama kejang)

Neurosensori : Riwayat kejang berulang, riwayat infeksi serebral

Kenyamanan :Sakit kepala, perubahan tonus otot, mengalami

penurunan kesadaran.

Pernafasan :Sianosis, pernapasan menurun/cepat, peningkatan

sekresi mucus.

VI. PRIORITAS KEPERAWATAN

7. Mencegah/mengendalikan aktivitas kejang

8. Melindung pasien dari cedera

9. Mempertahankan jalan napas / fungsi pernafasan

10. Meningkatkan harga diri yang positif

11. Memberikan informasi tentang proses penyakit dan penanganannya

VII.DIAGNOSE KEPERAWATAN

1. Resiko tinggi trauma / cidera b/d kelemahan, perubahan kesadaran,

kehilangan koordinasi otot.

a.Definisi : keadaan dimana individu beresiko tinggi untuk mengalami

cedera jaringan (mis.luka bakar, fraktur)

b.Tujuan : Cidera / trauma tidak terjadi
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c.Kriteria hasil : Faktor penyebab diketahui, mempertahankan aturan

pengobatan, meningkatkan keamanan lingkungan

d.Intervensi :

-Kaji dengan keluarga berbagai stimulus pencetus kejang.

-Observasi keadaan umum, sebelum, selama, dan sesudah kejang.

-Catat tipe dari aktivitas kejang dan beberapa kali terjadi.

-Lakukan penilaian neurology, tanda-tanda vital setelah kejang.

-Lindungi klien dari trauma atau kejang.

-Berikan kenyamanan bagi klien.

-Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian therapi anti compulsan

e.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2.Resiko tinggi terhadap inefektifnya bersihan jalan nafas b/d kerusakan

neuromuskular.

a.Definisi: suatu keadaan pasien berpeluang mengalami ketidakmampuan untuk

mambersihkan skresi atau obstruksi dari jalan nafas untuk

mempertahankan jalan nafas.

b.Batasan karakteristik:

- Penurunan suara nafas

- Cyanosis

- Kelainan suara nafas ( rales, wheezing )

- Produksi sputum

- Gelisah

- Perubahan frekwensi dan suara nafas

c. Tujuan : Inefektifnya bersihan jalan napas tidak terjadi

d. Kriteria hasil : Jalan napas bersih dari sumbatan, suara napas vesikuler,

sekresi mukosa tidak ada, RR dalam batas normal

e.Intervensi :

-Atur posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi

-Observasi tanda-tanda vital

-Atur posisi tidur klien fowler atau semi fowler

-Lakukan penghisapan lendir

-Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian therapi

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

3.Resiko kejang berulang b/d peningkatan suhu tubuh

a.Definisi : Keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

kejang akibat dari peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral
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atau 38,8ºC per rectal karena peningkatan kerentanan terhadap factor-

faktor eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1).Mayor (harus terdapat) : suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC

per rectal

2).Minor (mungkin terdapat) : kulit kemerahan, hangat pada sentuhan,

peningkatan frekuensi pernapasan, takikardia, menggigil/merinding,

dehidrasi, sakit dan nyeri yang spesifik atau umum(sakit,

malaise/kelelahan/kelemahan), kehilangan napsu makan.

c.Tujuan : Aktivitas kejang tidak berulang

d.Kriteria hasil : Kejang dapat dikontrol, suhu tubuh kembali normal

e.Intervensi :

-Kaji factor pencetus kejang.

-Libatkan keluarga dalam pemberian tindakan pada klien.

-Observasi tanda-tanda vital.

-Lindungi anak dari trauma.

-Berikan kompres dingin pda daerah dahi dan ketiak.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

4. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan persepsi, penurunan kekuatan

a.Definisi : Keadaan dimana individu mengalami atau berisiko untuk

mengalami keterbatasan gerakan fisik , tetapi tidak pada keadaan

imobilisasi.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : mampu untuk bergerak dengan maksud tertentu

dalam lingkungannya seperti mobilitas

ditempat tidur, ambulasi. Keterbatasan

menggerakkan sendi-sendi (rentang gerak)

2)Minor (mungkin terdapat) : adanya keterbatasan aktivitas, malas untuk

bergerak

c.Tujuan : Kerusakan mobilisasi fisik teratasi

d. Kriteria hasil :Mobilisasi fisik klien aktif , kejang tidak ada, kebutuhan klien

teratasi

e.Intervensi :

- Kaji tingkat mobilisasi klien.

- Kaji tingkat kerusakan mobilsasi klien.

- Bantu klien dalam pemenuhan kebutuhan.

- Latih klien dalam mobilisasi sesuai kemampuan klien.

- Libatkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan klien.
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f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5. Kurang pengetahuan keluarga b/d kurangnya informasi

a.Definisi : Suatu keadaan dimana individu atau kelompok mengalami

kekurangan pengetahuan kognitif atau ketrampilan psikomotor

mengenai suatu keadan dan rencana tindakan pengobatan.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : menyatakan kurang pengetahuan,

mengekspresikan persepsi yang tidak akurat

terhadap kondisi kesehatan.

2)Minor (mungkin terdapat) : kurang integrasi rencana tindakan kedalam

kegiatan sehari-hari, menunjukkan ekspresi:

cemas, depresi.

c.Tujuan: Pengetahuan keluarga meningkat

d.Kriteria hasil : Keluarga mengerti dengan proses penyakit kejang demam,

keluarga klien tidak bertanya lagi tentang penyakit, perawatan

dan kondisi klien

e.Intervensi :

- Kaji tingkat pendidikan keluarga klien.

- Kaji tingkat pengetahuan keluarga klien.

- Jelaskan pada keluarga klien tentang penyakit kejang demam melalui

penkes.

- Beri kesempatan pada keluarga untuk menanyakan hal yang belum

dimengerti.

- Libatkan keluarga dalam setiap tindakan pada klien.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P
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ASUHAN KEPERAWATAN

PADA ANAK DENGAN THYPOID

I.DEFINISI:

Typhoid adalah suatu penyakit pada usus yang menimbulkan gejala-gejala

sistemik yang disebabkan oleh salmonella typhosa, salmonella type A.B.C.

penularan terjadi secara pecal, oral melalui makanan dan minuman yang

terkontaminasi (Mansoer Orief.M. 1999).

Komplikasi sering terjadi adalah pada usus halus namun hal tersebut jarang terjadi.

Gangguan pada usus halus itu dapat berupa :

1. Perdarahan usus

Apabila sedikit, maka perdarahan tersebut hanya ditemukan jika dilakukan

pemeriksaan tinja dengan benzidin. Jika perdarahan banyak maka dapat

terjadi melena, yang bias disertai nyeri perut dengan tanda – tanda renjatan.

Perforasi usus biasanya terjadi pada minggu ketiga atau setelahnya dan

terjadi pada bagian distal ileum.

2. perforasi yang tidak disertai dengan peritonitis hanya dapat ditemukan bila

terdapat udara di rongga peritoneum, yaitu pekak hati menghilang dan

terdapat udara diantara hati dan diagfrakma pad afoot rongsen abdomen

yang dibuat dalam keadaan tegak.

3. Peritonitis biasanyya menyertai perforasi, tetapi dapat terjadi tanpa

perforasi usus.

4. komplikasi diluar usus. Terjadi karena lokasi peradangan akibat sepsis

yaitu meningitis, kolesistisis, ensefalopati, dan lain – lain. Komplikasi di

luar usus ini terjadi karena infeksi sekunder yaitu bronkopnemoni.

II.PENGKAJIAN

 Identitas

 Keluhan utama berupa perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala,

pusing, dan kurang bersemangat, serta nafsu makan kurang.

 Suhu tubuh. Demam berlangsung 3 minggu bersifat febris remiten dan

suhu tubuh tidak tinggi sekali.

 Kesadaran. Umumnya kesadaran menurun walaupun tidak berupa dalam

yaitu apatis sampai somnolen.

 Pemeriksaan fisik :

 Mulut, terdapat nafas berbau tidak sedap serta bibir kering dan pecah –

pecah. Lidah tertutup selaput putih kotor ujung dan tepinya berwarna

kemerahan dan jarang disertai tremor.

 Abdomen dapat ditemukan keadaan perut kembung. Bias terjadi konstipasi

atau diare.
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 Hati dan limpa membesar disertai nyeri pada perabaan.

 Pemeriksaan laboratorium.

III.DIAGNOSA KEPERAWATAN

1.Resti gangguan ketidak seimbangan volume cairan dan elektrolit, kurang dari

kebutuhan berhubungan dengan hipertermia dan muntah.

a.Definisi : Keadaan dimana seseorang yang tidak makan dan tidak minum

per oral mempunyai resiko terterjadinya dehidrasi vascular,

interstisial atau intraseluler

b.Batasan karakteristik

Mayor (harus terdapat) :

- Ketidak cukupan masukan cairan peroral

- Tidak adanya keseimbangan antara asupan dan keluaran

- Membran mukolas/kulit kering

- Berat badan kurang

Minor (mungkin terdapat) :

- Meningkatnya natrium darah

- Menurunnya keluaran urin atau keluaran urin berlebihan

- Turgor kulit menurun

- Haus/mual/anoreksia

c.Tujuan : Ketidak seimbangan volume cairan tidak terjadi

d.Kriteria hasil :Membran mukosa bibir lembab, tanda-tanda vital (TD, S, N

dan RR) dalam batas normal, tanda-tanda dehidrasi tidak ada

e.Intervensi :

- Kaji tanda-tanda dehidrasi seperti mukosa bibir kering, turgor kulit

tidak elastis dan peningkatan suhu tubuh

- pantau intake dan output cairan dalam 24 jam, ukur BB tiap hari pada

waktu dan jam yang sama

- catat laporan atau hal-hal seperti mual, muntah nyeri dan distorsi

lambung.

- Anjurkan klien minum banyak kira-kira 2000-2500 cc per hari

- kolaborasi dalam pemeriksaan laboratorium (Hb, Ht, K, Na, Cl)

- kolaborasi dengan dokter dalam pemberian cairan tambahan melalui

parenteral sesuai indikasi.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2.Resiko tinggi pemenuhan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan

dengan intake yang tidak adekuat
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a.Definisi : Kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolism nutrisi untuk kebutuhan

metabolisme.

b.Batasan karakteristik

1).Mayor (harus terdapat) :

-Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan

atau tanpa

terjadinya penurunan BB

2).Minor (mungkin terdapat) :

-Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

-Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan

kurang 60 % dari ukuran standart.Kelelahan dan nyeri tekan otot dan

Penurunan

albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi

c.Tujuan : Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh tidak terjadi

d.Kriteria hasil :

-Nafsu makan bertambah, menunjukkan berat badan stabil/ideal, nilai

bising

- usus/peristaltik usus normal (6-12 kali per menit) nilai laboratorium

normal,

-konjungtiva dan membran mukosa bibir tidak pucat.

e.Intervensi :

- Kaji pola nutrisi klien, kaji makan yang di sukai dan tidak disukai klien

- Anjurkan tirah baring/pembatasan aktivitas selama fase akut, timbang

berat badan tiap hari

- Anjurkan klien makan sedikit tapi sering

- Catat laporan atau hal-hal seperti mual, muntah, nyeri dan distensi

lambung

- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet

- Kolaborasi dalam pemeriksaan laboratorium seperti Hb, Ht dan

Albumin

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat antiemetik seperti

(ranitidine).

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P
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3.Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi salmonella thypi

a.Definisi : Keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per

rectal karena peningkatan kerentanan terhadap factor-faktor

eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1).Mayor (harus terdapat)

- suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per rectal

2).Minor (mungkin terdapat)

kulit kemerahan, hangat pada sentuhan, peningkatan frekuensi

pernapasan, takikardia, menggigil/merinding, dehidrasi, sakit dan nyeri

yang spesifik atau umum(sakit, malaise/kelelahan/kelemahan),

kehilangan napsu makan

c.Tujuan : Hipertermi teratasi

d. Kriteria hasil :

- Suhu, nadi dan pernafasan dalam batas normal bebas dari kedinginan

dan tidak terjadi komplikasi yang berhubungan dengan masalah

typhoid.

e.Intervensi

- Observasi suhu tubuh klien

- Anjurkan keluarga untuk membatasi aktivitas klien

- Beri kompres dengan air dingin (air biasa) pada daerah axila, lipat

paha, temporal bila terjadi panas

- Anjurkan keluarga untuk memakaikan pakaian yang dapat menyerap

keringat seperti katun

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat anti piretik.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

4.Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berhubungan dengan

kelemahanfisik

a.Tujuan : Kebutuhan sehari-hari terpenuhi

b.Kriteria hasil :Mampu melakukan aktivitas, bergerak dan menunjukkan

peningkatan kekuatan otot.

c.Intervensi

- Berikan lingkungan tenang dengan membatasi pengunjung

- Bantu kebutuhan sehari-hari klien seperti mandi, BAB dan BAK

- Bantu klien mobilisasi secara bertahap

- Dekatkan barang-barang yang selalu di butuhkan ke meja klien

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian vitamin sesuai indikasi.
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d.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5.Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurang informasi

atau informasi yang tidak adekuat

a.Definisi : Suatu keadaan dimana individu atau kelompok mengalami

kekurangan pengetahuan kognitif atau ketrampilan psikomotor

mengenai suatu keadan dan rencana tindakan pengobatan.

b.Batasan karakteristik:

1.Mayor (harus terdapat) : menyatakan kurang pengetahuan,

mengekspresikan persepsi yang tidak akurat terhadap kondisi kesehatan.

2.Minor (mungkin terdapat) : kurang integrasi rencana tindakan kedalam

kegiatan sehari-hari, menunjukkan ekspresi: cemas, depresi.

c.Tujuan : Pengetahuan keluarga meningkat

d.Kriteria hasil : Menunjukkan pemahaman tentang penyakitnya, melalui

perubahan gaya hidup dan ikut serta dalam pengobatan.

e.Intervensi :

1.Kaji sejauh mana tingkat pengetahuan keluarga klien tentang penyakit

anaknya

2.Beri pendidikan kesehatan tentang penyakit dan perawatan klien

3.Beri kesempatan keluaga untuk bertanya bila ada yang belum dimengerti

4.Beri reinforcement positif jika klien menjawab dengan tepat

5.Pilih berbagai strategi belajar seperti teknik ceramah, tanya jawab dan

demonstrasi

6.Tanyakan apa yang tidak di ketahui klien,

7.Libatkan keluarga dalam setiap tindakan yang dilakukan pada klien

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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ASUHAN KEP ERAWATAN ANAK

DENGAN BRONCHOPNEUMONIA

I.DEFINISI;

Bronkopneumonia adalah radang paru-paru yang mengenai satu atau beberapa

lobus paru-paru yang ditandai dengan adanya bercak-bercak infiltrat yang

disebabkan oleh bakteri,virus,jamur dan benda asing.

II.MANIFESTASI KLINIS

Biasanya didahului infeksi traktus respiratorius bagian atas. Penyakit ini

umumnya timbul mendadak, suhu meningkat 39-40 OC disertai menggigil, napas

sesak dan cepat, batuk-batuk yang non produktif “napas bunyi” pemeriksaan paru

saat perkusi redup, saat auskultasi suara napas ronchi basah yang halus dan

nyaring.

Batuk pilek yang mungkin berat sampai terjadi insufisiensi pernapasan dimulai

dengan infeksi saluran bagian atas, penderita batuk kering, sakit kepala, nyeri otot,

anoreksia dan kesulitan menelan.

III.DIAGNOSA KEPERAWATAN

1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan

sekret.

a. Definisi : suatu kondisi dimana individu mengalami ancaman pada kondisi

pernapasannya berkenaan dengan ketidak mampuan batuk secara

efektif.

b.Batasan karakteristik:

1).Mayor (harus terdapat) :

- Batuk tidak efektif atau tidak ada

- Tidak mampu mengeluarkan secret dijalan nafas

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Suara napas tidak ada

- Jumlah, irama,kedalaman pernapasan tidak normal

c. Tujuan : Bersihan jalan nafas kembali efektif.

d.Kriteria Hasil : sekret dapat keluar.

e.Intervensi

1.Monitor status respirasi setiap 2 jam, kaji adanya peningkatan pernapasan

dan bunyi napas abnormal.

2. Lakukan suction sesuai indikasi.

3. Beri terapi oksigen setiap 6 jam

4. Ciptakan lingkungan nyaman sehingga pasien dapat tidur dengan tenang
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5. Beri posisi yang nyaman bagi pasien

6. Monitor analisa gas darah untuk mengkaji status pernapasan

7. Lakukan perkusi dada

8. Sediakan sputum untuk kultur / test sensitifitas

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane kapiler

alveolus.

a.Definisi : suatu kondisi dimana individu mengalami secara actual atau

potensial penurunan pemasukan gas-gas (oksigen dan karbon

dioksida) antara alveoli paru-paru dan system vaskuler.

b. Batasan karakteristik

1)Mayor (harus terdapat) : dispnea pada usaha napas

2)Minor (mungkin terdapat) :

- Tendensi untuk melakukan posisi 3 titik (duduk, satu tangan diatas

masing-masing lutut, membungkuk kedepan)

- Napas dengan bibir dengan fase ekspirasi yang lama

- Kacau mental/agitasi

- Letargi dan lelah

- Meningkatnya tahanan vascular paru (peningkatan arteri

pulmonal/tekananventrikel kanan)

- Menurunnya isi oksigen,menurunnya saturasi oksigen,

meningkatnyaPCO2, yang diukur pada analisa gas darah.

c.Tujuan : pertukaran gas kembali normal.

d.Kriteria Hasil : Klien memperlihatkan perbaikan ventilasi, pertukaran gas

secara optimal dan oksigenisasi jaringan secara adekuat

e.Intervensi

1. Observasi tingkat kesadaran, status pernafasan, tanda-tanda cianosis

2. Beri posisi fowler sesuai program / semi fowler

3. Beri oksigen sesuai program

4. Monitor AGD

5. Ciptakan lingkungan yang nyaman

6. Cegah terjadinya kelelahan

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

3. Defisit volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan

a.Definisi : keadaan dimana seseorang yang tidak makan dan tidak minum per

oral mempunyai resiko terterjadinya dehidrasi vascular, interstisial

atau intraseluler,
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b.Batasan karakteristik

1).Mayor (harus terdapat) :

- Ketidak cukupan masukan cairan peroral

- Tidak adanya keseimbangan antara asupan dan keluaran

- Membran mukolas/kulit kering

- Berat badan kurang

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Meningkatnya natrium darah

- Menurunnya keluaran urin atau keluaran urin berlebihan

- Turgor kulit menurun

- Haus/mual/anoreksia

c.Tujuan : Klien akan mempertahankan cairan tubuh yang normal

d.Kriteria Hasil : Tanda dehidrasi tidak ada.

e.Intervensi

1). Catat intake dan output cairan (balanc cairan)

2). Anjurkan ibu untuk tetap memberikan cairan peroral

3). Monitor keseimbangan cairan , membran mukosa, turgor kulit, nadi

cepat,kesadaran menurun, tanda-tanda vital.

4). Pertahankan keakuratan tetesan infus

5). Observasi tanda-tanda vital (nadi, suhu, respirasi)

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

4. Resiko tinggi pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuhberhubungan

dengan intake nutrisi yang tidak adekuat

a. Definisi : kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolisme nutrisi untuk

kebutuhan metabolism.

b.Batasan karakteristik

1).Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

- Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan lengan

kurang 60 % dari ukuran standart.

- Kelelahan dan nyeri tekan otot

- Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.



23

23

c.Tujuan : Kebuituhan nutrisi terpenuhi.

d.Kriteria Hasil :Klien dapat mempertahankan/meningkatkan pemasukan nutrisi.

e.Intervensi

1. Kaji status nutrisi klien

2. Lakukan pemeriksaan fisik abdomen klien (auskultasi, perkusi, palpasi, dan

inspeksi)

3. Timbang BB klien setiap hari.

4. Kaji adanya mual dan muntah

5. Berikan diet sedikit tapi sering

6. Berikan makanan dalam keadaan hangat

7. kolaborasi dengan tim gizi

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5. Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi

a.Definisi : keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per rectal

karena peningkatan kerentanan terhadap factor-faktor eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC

per rectal

2)Minor (mungkin terdapat) : kulit kemerahan, hangat pada sentuhan,

peningkatan frekuensi pernapasan, takikardia,

menggigil/merinding, dehidrasi, sakit dan nyeri

yang spesifik atau

mum(sakit,malaise/kelelahan/kelemahan),

kehilangan napsu makan.

c.Tujuan : Tidak terjadi peningkatan suhu tubuh,suhu tubuh normal.

d.Kriteria Hasil : Hipertermi/peningkatan suhu dapat teratasi dengan proses

infeksi hilang

e.Intervensi

1). Observasi tanda-tanda vital

2). Berikandan anjurkan keluarga untuk memberikan kompres dengan air

pada daerah dahi dan ketiak

3). Libatkan keluarga dalam setiap tindakan

4). Berikan minum per oral

5). Ganti pakaian yang basah oleh keringat

6). Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat penurun panas.

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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.Kurang pengetahuan orang tua tentang perawatan klien berhubungan dengan

kurangnya informasi .

a.Definisi : suatu keadaan dimana individu atau kelompok mengalami

kekurangan pengetahuan kognitif atau ketrampilan psikomotor

mengenai suatu keadaan dan rencana tindakan pengobatan.

b.Batasan karakteristik:

1).Mayor (harus terdapat) : menyatakan kurang pengetahuan,

mengekspresikan persepsi yang tidak akurat terhadap kondisi kesehatan.

2).Minor (mungkin terdapat) : kurang integrasi rencana tindakan kedalam

kegiatan sehari-hari, menunjukkan ekspresi: cemas, depresi.

c.Tujuan : Pengetahuan orang tua klien tentang proses penyakit anaknya

meningkat setelah dilakukan tindakan keperawatan

d.Kriteria Hasil : Orang tua klien mengerti tentang penyakit anaknya.

e.Intervensi :

1). Kaji tingkat pengetahuan orang tua klien tentang proses penyakit anaknya

2). Kaji tingkat pendidikan orang tua klien

3). Bantu orang tua klien untuk mengembangkan rencana asuhan keperawatan

dirumah sakit seperti : diet, istirahat dan aktivitas yang sesuai

4). Tekankan perlunya melindungi anak.

5). Jelaskan pada keluarga klien tentang Pengertian, penyebab, tanda dan

gejala, pengobatan,pencegahan dan komplikasi dengan memberikan

penkes.

6). Beri kesempatan pada orang tua klien untuk bertanya tentang hal yang

belum dimengertinya

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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ASUHAN KEPERAWATAN ANAK

DENGAN ISPA

I.DEFINISI

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) adalah radang akut saluran pernafasan

atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus,

maupun reketsia tanpa atau disertai dengan radang parenkim paru.

II.TANDA DAN GEJALA

- Pilek biasa

- Keluar sekret cair dan jernih dari hidung

- Kadang bersin-bersin

- Sakit tenggorokan

- Batuk

- Sakit kepala

- Sekret menjadi kental

- Demam

- Nausea

- Muntah

- Anoreksia

III.ETIOLOGI

Etiologi ISPA lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri

penyebabnya antara lain dari genus streptokokus, stafilokokus, pnemokokus,

hemofilus, bordetella, dan korinebacterium. Virus penyebabnya antara lain

golongan mikovirus, adenovirus, koronavirus, pikornavirus, mikoplasma,

herpesvirus.

Bakteri dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA diantaranya

bakteri stafilokokus dan streptokokus serta virus influenza yang di udara

bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas yaitu

tenggorokan dan hidung.

Biasanya bakteri dan virus tersebut menyerang anak-anak usia dibawah 2

tahun yang kekebalan tubuhnya lemah atau belum sempurna. Peralihan musim

kemarau ke musim hujan juga menimbulkan risiko serangan ISPA.

Beberapa faktor lain yang diperkirakan berkontribusi terhadap kejadian

ISPA pada anak adalah rendahnya asupan antioksidan, status gizi kurang, dan

buruknya sanitasi lingkungan.
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IV. TINGKAT PENYAKIT ISPA

1. Ringan

Batuk tanpa pernafasan cepat atau kurang dari 40 kali/menit, hidung

tersumbat atau berair, tenggorokan merah, telinga berair.

2. Sedang

Batuk dan napas cepat tanpa stridor, gendang telinga merah, dari telinga

keluar cairan kurang dari 2 minggu. Faringitis purulen dengan pembesaran

kelenjar limfe leher yang nyeri tekan (adentis servikal).

3. Berat

Batuk dengan nafas cepat dan stridor, membran keabuan di faring, kejang,

apnea, dehidrasi berat atau tidur terus, tidak ada sianosis.

4. Sangat Berat

Batuk dengan nafas cepat, stridor dan sianosis serta tidak dapat minum.

V. DIAGNOSA KEPERAWATAN

1.Peningkatan suhu tubuh b.d proses infeksi

a.Definisi : keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per

rectal karena peningkatan kerentanan terhadap factor-faktor

eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1) Mayor (harus terdapat) : suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC

per rectal

2)Minor (mungkin terdapat) : kulit kemerahan, hangat pada sentuhan,

peningkatan frekuensi pernapasan, takikardia,

menggigil/merinding, dehidrasi, sakit dan nyeri

yang spesifik atau

umum(sakit,alaise/kelelahan/kelemahan),

kehilangan napsu makan

c.Tujuan : suhu tubuh normal berkisar antara 36 – 37,5 °C

d.Kriteria Hasil : Hipertermi/peningkatan suhu dapat teratasi dengan proses

infeksi hilang

e.Intervensi:

1).Observasi tanda-tanda vital

R/ Pemantauan tanda vital yang teratur dapat menentukan perkembangan

perawatan selanjutnya

2).Anjurkan klien/keluarga untuk kompres pada kepala/aksila

R/ Dengan memberikan kompres, maka akan terjadi proses

konduksi/perpindahan panas dengan bahan perantara.
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3).Anjurkan klien untuk menggunakan pakaian yang tipis dan dapat

menyerap keringat seperti pakaian dari bahan katun.

R/ Proses hilanganya panas akan terhalangi untuk pakaian yang tebal

dan tidak akan menyerap keringat.

4). Atur sirkulasi udara

R/ Penyediaan udara bersih

5).Anjurkan klien untuk minum banyak ± 2000 – 2500 ml/hari

R/ Kebutuhan cairan meningkat karena penguapan tubuh meningkat

6). Anjurkan klien istirahat di tempat tidur selama fase febris penyakit.

R/ Tirah baring untuk mengurangi metabolisme dan panas

7).Kolaborasi dengan dokter:

- Dalam pemberian terapi, obat antimikrobial

- Antipiretika

R/ Untuk mengontrol infeksi pernafasan dan menurunkan panas

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2.Ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh b.d anoreksia

a.Definisi : kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolism nutrisi untuk kebutuhan

metabolism.

b.Batasan karakteristik

1) Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2)Minor (mungkin terdapat) :

- Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

- Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan kurang 60 % dari

ukuran standart.

- Kelelahan dan nyeri tekan otot

- Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Tujuan:

- Klien dapat mencapai BB yang direncanakan mengarah pada BB

normal.

- Klien dapat menoleransi diet yang dianjurkan

- Tidak menunjukkan tanda malnutrisi

d. Kriteria hasil : anoreksi berkurang kebutuhan gizi tercukupi
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e..Intervensi:

1)Kaji kebiasaan diet, input-output dan timbang BB setiap hari.

R/ Berguna untuk menentukan kebutuhan kalori, menyusun tujuan

BB dan evaluasi keadekuatan rencana nutrisi.

2).Berikan makan porsi kecil tapi sering dan dalam keadaan hangat.

R/ Untuk menjamin nutrisi adekuat/meningkatkan kalori total

3).Tingkatkan tirah baring

R/ Untuk mengurangi kebutuhan metabolik

4) Kolaborasi: konsultasi ke ahli gizi untuk memberikan diet sesuai

kebutuhan klien.

R/ Metode makan dan kebutuhan kalori didasarkan pada situasi atau

kebutuhan individu untuk memberikan nutrisi maksimal.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai

dengan S.O.A.P.

3. Nyeri akut b.d inflamasi pada membran mukosa faring dan tonsil

a.Definisi : keadaan dimana individu mengalami dan melaporkan adanya

ketidak nyamanan berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1

detik sampai kurang dari 6 bulan.

b.Batasan Karakteristik;

a. Data Subyektif: komunikasi (verbal/kode) dari pemberian gambaran

nyeri

b. Data Obyektif:

- Perilaku melindungi, protektif

- Memfokuskan pada diri sendiri

- Penyempitan focus (perubahan persepsi waktu, menarik diri dari

kontak social, kerusakan proses fikir

- Perilaku distraksi (merintih, menangis, mondar-mandir, gelisah)

- Perubahan pada tonus ototdan melaporkan adanya ketidak nyamanan

berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1 detik sampai kurang dari

6 bulan.

c.Tujuan: nyeri berkurang/terkontrol

d. Kriteria hasil : Penderita tampak tenang

e.Intervensi:

1) Teliti keluhan nyeri, catat intensitasnya (dengan skala 0 – 10 ), faktor

yang memperburuk atau meredakan nyeri, lokasi, lama, dan

karakteristiknya.

2) Anjurkan klien untuk menghindari alergen/iritan terhadap debu, bahan

kimia, asap rokkok, dan mengistirahatkan/meminimalkan bicara bila

suara serak.



29

29

3) Anjurkan untuk melakukan kumur air hangat

4)Kolaborasi: berikan obat sesuai indikasi (steroid oral, IV, dan inhalasi, &

analgesik)

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

4. Risiko tinggi penularan infeksi b.d tidak kuatnya pertahanan sekunder (adanya

infeksi penekanan imun)

a.Definisi : keadaan dimana individu beresiko terkena agen oportunitis atau

patogenis (virus, jamur, bakteri, protozoa atau parasit lain) dari

berbagai sumber dari dalam atau luar tubuh

b.Tujuan: tidak terjadi penularan, tidak terjadi komplikasi

c.Intervensi:

1).Batasi pengunjung sesuai indikasi

R/ Menurunkan potensi terpajan pada penyakit infeksius

2) Jaga keseimbangan antara istirahat dan aktivitas

R/ Menurunkan konsumsi/kebutuhan keseimbangan dan memperbaiki

pertahanan klien terhadap infeksi, meningkatkan penyembuhan.

3).Tutup mulut dan hidung jika hendak bersin

R/ Mencegah penyebaran patogen melalui cairan

4). Tingkatkan daya tahan tubuh, terutama anak dibawah usia 2 tahun, lansia,

dan penderita penyakit kronis. Konsumsi vitamin C, A dan mineral seng

atau anti oksidan jika kondisi tubuh menurun/asupan makanan berkurang.

R/ Malnutrisi dapat mempengaruhi kesehatan umum dan menurunkan

tahanan terhadap infeksi.

5). Kolaborasi pemberian obat sesuai hasil kultur

R/ Dapat diberikan untuk organisme khusus yang teridentifikasi dengan

kultur dan sensitifitas atau diberikan secara profilaktik karena risiko

tinggi.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK

DENGAN DEMAM BERDARAH DENGUE
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I.DEFINISI:

DHF adalah suatu infeksi arbovirus akut yang masuk ke dalam tubuh melalui

gigitan nyamuk spesies aides. Penyakit ini sering menyerang anak, remaja, dan

dewasa yang ditandai dengan demam, nyeri otot dan sendi. Demam Berdarah

Dengue sering disebut pula Dengue Haemoragic Fever ( DHF)

II.KLASIFIKASI

WHO, 1986 mengklasifikasikan DHF menurut derajat penyakitnya menjadi 4

golongan, yaitu :

- Derajat I: Demam disertai gejala klinis lain, tanpa perdarahan spontan. Panas

2-7 hari,Uji tourniquet positif, trombositipenia,dan hemokonsentrasi.

- Derajat II: Sama dengan derajat I, ditambah dengan gejala-gejala perdarahan

spontanseperti petekie, ekimosis, hematemesis, melena, perdarahan

gusi.

- Derajat III:Ditandai oleh gejala kegagalan peredaran darah seperti nadi lemah

dan cepat ( >120x/mnt ) tekanan nadi sempit ( ? 120 mmHg ),

tekanan darah menurun, ( 120/80 ? 120/100 ? 120/110 ? 90/70 ?

80/70 ? 80/0 ? 0/0 )

- Derajat IV:Nadi tidak teaba, tekanan darah tidak teatur ( denyut jantung ?

140x/mnt ) anggota gerak teraba dingin, berkeringat dan kulit

tampak biru.

III.TANDA DAN GEJALA

Selain tanda dan gejala yang ditampilkan berdasarkan derajat penyakitnya,

tanda an gejala lain adalah :

- Hati membesar, nyeri spontan yang diperkuat dengan reaksi perabaan.

- Asites

- Cairan dalam rongga pleura ( kanan )

- Ensephalopati : kejang, gelisah, sopor koma.

IV.PEMERIKSAAN DAN DIGNOSIS

- Trombositopeni ( ? 100.000/mm3)

- Hb dan PCV meningkat ( ? 20% )

- Leukopeni ( mungkin normal atau lekositosis )

- Isolasi virus

- Serologi ( Uji H ): respon antibody sekunder

- Pada renjatan yang berat, periksa : Hb, PCV berulang kali ( setiap jam atau 4-6

jam apabila sudahmenunjukkan tanda perbaikan ), Faal hemostasis, FDP, EKG,

Foto dada, BUN,creatinin serum.
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V.DIAGNOSA KEPERAWATAN

1. Hipertermie berhubungan dengan proses infeksi virus dengue

a.Definisi : Keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami

peningkatan suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per

rectal karena peningkatan kerentanan terhadap factor-faktor

eksternal.

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) : suhu tubuh lebih dari 37ºC per oral atau 38,8ºC per

rectal

2).Minor (mungkin terdapat) : kulit kemerahan, hangat pada sentuhan,

peningkatan frekuensi pernapasan, takikardia,

menggigil/merinding, dehidrasi, sakit dan nyeri yang

spesifik atau umum(sakit,

malaise/kelelahan/kelemahan), kehilangan napsu

makan.

c.Tujuan : Suhu tubuh normal

d.Kriteria hasil : Suhu tubuh antara 36 – 37, nyeri otot hilang

e.Intervensi :

1). Beri kompres air kran

R/ Kompres dingin akan terjadi pemindahan panas secara konduksi

2). Berika / anjurkan pasien untuk banyak minum 1500-2000 cc/hari ( sesuai

toleransi )

R/ Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat evaporasi.

3). Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang tipis dan mudah

menyerap keringat

R/ Memberikan rasa nyaman dan pakaian yang tipis mudah menyerap

keringat dan tidak merangsang peningkatan suhu tubuh.

4). Observasi intake dan output, tanda vital ( suhu, nadi, tekanan darah ) tiap3

jam sekali atau lebih sering.

R/ Mendeteksi dini kekurangan cairan serta mengetahui keseimbangan

cairan dan elektrolitdalam tubuh. Tanda vital merupakanacuan untuk

mengetahui keadaan umum pasien.

5). Kolaborasi:pemberian cairan intravena dan pemberian obat sesuai Program.

R/Pemberian cairan sangat penting bagi pasien dengan suhu tubuh yang

tinggi. Obat khususnyauntuk menurunkan suhu tubuh pasien

f.Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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2.Resiko defisit volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan

intravaskuler ke ekstravaskuler.

a. Definisi : keadaan dimana seseorang yang tidak makan dan tidak minum per

oral mempunyai resiko terterjadinya dehidrasi vascular,

interstisial atau intraseluler,

b. Batasan karakteristik

1)Mayor (harus terdapat) :

- Ketidak cukupan masukan cairan peroral

- Tidak adanya keseimbangan antara asupan dan keluaran

- Membran mukolas/kulit kering

- Berat badan kurang

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Meningkatnya natrium darah

- Menurunnya keluaran urin atau keluaran urin berlebihan

- Turgor kulit menurun

- Haus/mual/anoreksia

c.Tujuan : Tidak terjadi devisit voume cairan

d.Kriteria : Input dan output seimbang, vital sign dalam batas normal,

tidak ada tanda presyok, akral hangat, capilarry refill < 3 detik

e.Intervensi :

1). Awasi vital sign tiap 3 jam/lebih sering

R/ Vital sign membantu mengidentifikasi fluktuasi cairan Intravaskuler

2). Observasi capillary Refill

R/ Indikasi keadekuatan sirkulasi perifer

3). Observasi intake dan output. Catat warna urine / konsentrasi, BJ

R/ Penurunan haluaran urine pekat dengan peningkatan BJ diduga

dehidrasi.

4). Anjurkan untuk minum 1500-2000 ml /hari ( sesuai toleransi )

R/ Untuk memenuhi kabutuhan cairan tubuh peroral

5). Kolaborasi : Pemberian cairan intravena

R/ Dapat meningkatkan jumlah cairan tubuh, untuk mencegah terjadinya

hipovolemic syok.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

3 Resiko Syok hypovolemik berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan,

pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler.

a.Tujuan : Tidak terjadi syok hipovolemik

b.Kriteria : Tanda Vital dalam batas normal
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c.Intervensi :

1). Monitor keadaan umum pasien

R/ Untuk memonitor kondisi pasien selama perawatan terutama saat

terjadi perdarahan. Perawat segera mengetahui tanda-tanda presyok / syok

2). Observasi vital sign setiap 3 jam atau lebih

R/ Perawat perlu terus mengobaservasi vital sign untuk memastikan tidak

terjadi presyok / syok

3). Jelaskan pada pasien dan keluarga tanda perdarahan, dan segera laporkan

jika terjadi perdarahan

R/ Dengan melibatkan psien dan keluarga maka tanda-tanda perdarahan

dapat segeradiketahui dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera

diberikan.

4). Kolaborasi : Pemberian cairan intravena

R/ Cairan intravena diperlukan untuk mengatasi kehilangan cairan tubuh

secara hebat

5).Kolaborasi : pemeriksaan : HB, PCV, trombo

R/ Untuk mengetahui tingkat kebocoran pembuluh darah yang dialami

pasien dan untuk acuan melakukan tindakan lebih lanjut

d..Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

4 Resiko gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu

makan yang menurun.

a.Definisi : kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolism nutrisi untuk kebutuhan

metabolism.

b.Batasan karakteristik

1)..Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2). Minor (mungkin terdapat) :

-Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

-Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan kurang 60 % dari ukuran standart.

-Kelelahan dan nyeri tekan otot

-Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Tujuan : Tidak terjadi syok hipovolemik

d.Kriteria : Tanda Vital dalam batas normal
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e.Intervensi :

1). Kaji riwayat nutrisi, termasuk makanan yang disukai

R/ Mengidentifikasi defisiensi, menduga kemungkinan intervensi

2). Observasi dan catat masukan makanan pasien

R/ Mengawasi masukan kalori/kualitas kekurangan konsumsimakanan

3). Timbang BB tiap hari (bila memungkinkan )

R/ Mengawasi penurunan BB / mengawasi efektifitas intervensi.

4). Berikan makanan sedikit namun sering dan atau makan diantara waktu

makan

R/ Makanan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan meningkatkan

masukan juga mencegah distensi gaster.

5). Berikan dan Bantu oral hygiene.

Rasional : Meningkatkan nafsu makan dan masukan peroral

6). Hindari makanan yang merangsang dan mengandung gas.

Rasional : Menurunkan distensi dan iritasi gaster.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai

dengan S.O.A.P.

5. Resiko terjadi perdarahan berhubungan dengan penurunan factor-faktor

pembekuan darah ( trombositopeni )

a.Definisi : kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolism nutrisi untuk kebutuhan

metabolism.

b.Batasan karakteristik

1) Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2). Minor (mungkin terdapat) :

-Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

-Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan lengan

kurang 60 % dari ukuran standart.

-Kelelahan dan nyeri tekan otot

-Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Tujuan : Tidak terjadi gangguan kebutuhan nutrisi

d.Kriteria : Tidak ada tanda-tanda malnutrisi,menunjukkan berat badan yang

seimbang.

e.Intervensi :
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1). Monitor tanda-tanda penurunan trombosit yang disertai tanda klinis.

R/ Penurunan trombosit merupakan tanda adanya kebocoran pembuluh

darah yang pada tahap tertentu dapat menimbulkan tanda-tanda klinis

seperti epistaksis, ptikie.

2). Monitor trombosit setiap hari

R/Dengan trombosit yang dipantau setiap hari, dapat diketahui tingkat

kebocoran pembuluh darah dan kemungkinan perdarahan yang dialami

pasien.

3). Anjurkan pasien untuk banyak istirahat ( bedrest )

R/ Aktifitas pasien yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya

perdarahan.

4). Berikan penjelasan kepada klien dan keluarga untuk melaporkan jika ada

tanda perdarahan spt : hematemesis, melena, epistaksis.

R/Keterlibatan pasien dan keluarga dapat membantu untuk penaganan dini

bila terjadi perdarahan.

5). Antisipasi adanya perdarahan : gunakan sikat gigi yang lunak, pelihara

kebersihan mulut, berikan tekanan 5-10 menit setiap selesai ambil darah.

Rasional : Mencegah terjadinya perdarahan lebih lanjut.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN

DENGANMORBILI / CAMPAK
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I.DEFINISI:

Morbili ialah penyakit infeksi virus akut, menular yang ditandai dengan

3stadium, yaitu stadium kataral, stadium erupsi danstadirum konvelensi.

(Rusepno,

2002:624)

II.ETIOLOGI

Penyebabnya adalah virus morbili yang terdapat dalam sekret nasofaring dan

darah selama masa prodromal sampai 24 jam setelah timbul bercak-bercak. Cara

penularannya dengan droplet dan kontak.

III.GEJALA KLINIS

Masa tunas 10-20 hari. Penyakit ini dibagi dalam 3 stadium yaitu :

1. Stadium kataral (Prodromal)

Biasanya stadium ini selama 4-5 hari, disertai panas, malaise, batuk, foto fobia,

konjungtifitis dan koriza.

2. Stadium Erupsi

Mula-mula eritema timbul di belakang telinga, dibagian atas lateral tengkuk,

sepanjang rambut dan bagian belakang bawah.

3. Stadium Konvalesensi

Erupsi berkurang meninggalkan bekas yang berwarna lebih tua

(hiperpigmentasi) yang lama kelamaan akan hilang sendiri.

IV.FOKUS PENGKAJIAN

Aktivitas : Malaise

Sirkulasi : Hipertemia, Tanda-tanda vital meningkat, kulit hangat,

kering.

Eliminasi : Diare / Normal

Makanan/Cairan : Anoreksia, mual / muntah.

Neurosensori : Pusing, Sakit kepala

Kenyamanan : Lokalisasi rasa sakit, urtikaria/pruritus umum.

Pernapasan : Takipnea, Suhu umumnya meningkat, menggigil,

ruam eritema macular.

V.PRIORITAS KEPERAWATAN

4. Menghilangkan infeksi

5. Mendukung perfusi jaringan atau volume sirkulasi



37

37

6. Mencegah komplikasi

7. memberikan informasi mengenai proses penyakit, prognosa dan kebutuhan

pengobatan.

VI.DIAGNOSA KEPERAWATAN

1.Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan penjamu dan agens infeksi.

a.Definisi : keadaan dimana individu beresiko terkena agen oportunitis atau

patogenis (virus, jamur, bakteri, protozoa atau parasit lain) dari

berbagai sumber dari dalam atau luar tubuh

b.Kriteria Hasil

1) Anak yang rentan tidak mengalami penyakit.

2) Infeksi tidak menyebar

3) Anak tidak menunjukkan bukti-bukti komplikasi seperti infeksi dan

dehidrasi.

c.Intervensi :

1) Identifikasi anak beresiko tinggi

Rasional : memastikan anak menghindari pemajanan

2) Lakukan rujukan ke perawat kesehatan masyarakat bila perlu.

Rasional : untuk memastikan prosedur yang tepat di rumah.

3) Pantau suhu

Rasional : peningkatan suhu tubuh yang tidak diperkirakan dapat

menandakan adanya infeksi.

4) Pertahankan higiene tubuh yang baik.

Rasional : untuk mengurangi resiko infeksi sekunder dari lesi.

5) Berikan serapan air sedikit tapi sering atau minuman kesukaan anak serta

makananhalus atau lunak.

Rasional : - Untuk menjamin hidrasi yang adekuat

- Banyak anak-anak yang mengalami anoreksia selama sakit

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2) Nyeri berhubungan dengan lesi kulit, malaise

a.Definisi : keadaan dimana individu mengalami dan melaporkan adanya

ketidak nyamanan berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1

detik sampai kurang dari 6 bulan.

b.Batasan Karakteristik;

1). Data Subyektif: komunikasi (verbal/kode) dari pemberian gambaran

nyeri
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2). Data Obyektif:

- Perilaku melindungi, protektif

- Memfokuskan pada diri sendiri

- Penyempitan focus (perubahan persepsi waktu, menarik diri dari

kontak social, kerusakan proses fikir

- Perilaku distraksi (merintih, menangis, mondar-mandir, gelisah)

- Perubahan pada tonus otot

-dan melaporkan adanya ketidak nyamanan berat atau sensasi tak

nyaman,berakhir dari 1 detik sampai kurang dari 6 bulan.

c.Intervensi :

1) Gunakan vaporiser embun dingin, kumur-kumur, dan tablet isap.

R/ untuk menjaga agar membran mukosa tetap lembab.

2) Bersihkan mata dengan larutan salin fisiologis

R/ untuk menghilangkan sekresi atau kusta

3) Jaga agar anak tetap dingin.

R/ karena udara yang terlalu panas dapat meningkatkan rasa gatal.

4) Berikan mandi air dingin dan berikan lotion seperti kalamin

R/ untuk menurunkan rasa gatal.

5) Berikan analgesik, antipiretik, dan antipruritus sesuai kebutuhan dan

ketentuan.

R/ untuk mengurangi nyeri, menurunkan suhu tubuh, dan mengurangi rasa

gatal.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

4) Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan Penggarukan

pruritus

a.Definisi : keadaan dimana individu mengalami atau berada pada resiko

kerusakan karingan epidermis dan dermis

b.Batasan karakteristik:

1). Mayor (harus terdapat) : terputusnya jaringan epidermis dan dermis

2). Minor (mungkin terdapat):kulit gundul, eritema,lesi (primer, sekunder),

pruritus (gatal- gatal)

c. Kriteria Hasil

1). Integritas kulit yang baik bias dipertahankan

2). Tidak ada luka atau lesi pada kulit

3). Perfusi jaringan baik

4). Menunjukan perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cidera berulang

d.Intervensi :

1) Jaga agar kuku tetap pendek dan bersih
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R/ untuk meminimalkan trauma dan infeksi sekunder.

2) Pakailah sarung tangan atau restrein siku

R/ untuk mencegah penggarukan

3) Berikan pakaian yang tipis, longgar, dan tidak meng mengiritasi.

R/ karena panas yang berlebihan dapat meningkatkan rasa gatal.

4) Tutup area yang sakit (lengan panjang, celana panjang, pakaian satulapis).

R/ untuk mencegah penggarukan

5) Berikan losion yang melembutkan (sedikit saja pada lesi terbuka).

R/ karena pada lesi terbuka absorpsi obat meningkat untuk menurunkan

pruritus.

6) Hindari pemajanan panas atau sinar matahari.

R/ menimbulkan ruam.

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5) Perubahan proses keluarga berhubungan dengan anak yang menderita

penyakit akut.

a.Definisi : keadaan dimana dukungan keluarga yang biasa diterima,

mengalami resiko atau mendapat suatu stressor yang mengancam

fungsi yang sebelumnya efektif

b. Batasan karakteristik:

1). Mayor (harus terdapat) :

- Tidak dapat menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap krisis

- Tidak dapat berkomunikasi secara terbuka dan efektif diantara anggota

keluarga

2). Minor (mungkin terdapat):

- Tidak terpenuhinya kebutuhan fisik pada semua anggota keluarga

- Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional pada semua anggota keluarga

- Tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual pada semua anggota keluarga

- Tidak dapat mengekspresikan atau menerima perasaan dalam rentang

yang luas

-Tidak dapat mencari atau menerima bantuan yang sesuai

c.Intervensi :

1) Berikan informasi pada orang tua tentang pilihan pengobatan.

Rasional : untuk mencari dukungan yang dibutuhkan.

2) Tekankan upaya keluarga untuk melakukan rencana perawatan.

Rasional : untuk keluarga melanjutkan untuk mencapai tujuan.

3) Berikan kesadaran keluarga akan kemajuan anak.

Rasional : untuk mendorong sikap optimis.
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4) Tekankan kecepatan pemulihan pada kebanyakan kasus.

Rasional : untuk menurunkan ansietas. (Wong, 2003 : 668 – 669)

f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5)Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan

intek tidak adekwat

a. Definisi : kondisi ini di alami oleh individu yang tidak puasa atau beresiko

mengalami penurunan BB yang berhubungan dengan tidak

cukupnya masukan atau metabolisme nutrisi untuk kebutuhan

metabolism.

b.Batasan karakteristik

1).Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

- Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan kurang 60 % dari ukuran standart.

- Kelelahan dan nyeri tekan otot

- Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Kriteria hasil

1). Adanya peningkatan berat badab sesuai dengan tujuan.

2), Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi

3). Tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti.

d. Intervensi :

1) Kaji riwayat nutrisi, termasuk makanan yang disukai.

R/mengidentifikasi defisiensi, menduga kemungkinan intervensi.

2) Observasi dan catat masukan makanan pasien.

R/ mengawasi masukan kalori atau kualitas kekurangan konsumsi

makanan.

3) Timbang berat badan tiap hari

R/ mengevaluasi penurunan berat badan atau efektivitas intervensi

nutrisi.

4) Berikan makanan sedikit dari frekuensi sering dan atau makan diantara

waktu makan.

R/makan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan meningkatkan

pemasukan juga mencegah distensi gaster.

5) Observasi dan catat kejadian mual atau muntah, flatus, dan gejala lain
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yang berhubungan.

R/gejala gastro intestinal dapat menunjukkan efek anemia (hipoksia)

pada organ.

e. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

6) Bersihan jalan nafas tak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi

sekret.

a. Definisi : suatu kondisi dimana individu mengalami ancaman pada kondisi

pernapasannya berkenaan dengan ketidak mampuan untuk

membersihkan skresi dari saluran nafas

b.Batasan karakteristik:

1).Mayor (harus terdapat) :

- Batuk tidak efektif atau tidak ada

- Tidak mampu mengeluarkan secret dijalan nafas

2).Minor (mungkin terdapat) :

- Suara napas tidak ada

- Jumlah, irama,kedalaman pernapasan tidak normal

c.Kriteria hasil.

1). Menunjukan jalan nafas yang paten, tidak ada suara nafas yang

abnormal

2). Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih

d. Intervensi :

1) Auskultasi bunyi napas

R/ beberapa derajat spasma bronkus terjadi dengan obstruksi jalan nafas.

2) Kaji atau pantau frekuensi pernapasan

R/ takipnea biasanya ada pada beberapa derajat dan dapat ditemukan

pada penerimaan atau selama stress atau adanya proses infeksi akut.

3) Catat adanya atau derajat dipsnoe

R/ disfungsi pernapasan adalah variabel yang tergantung pada tahap

proses kronis selain proses akut yang menimbulkan perawatan di rumah

sakit.

5) Pertahankan polusi lingkungan minimun, misal ; debu, asap, dan bulu

bantal yang berhubungan dengan kondisi individu.

R/ pencetus tipe reaksi alergi pernapasan yang dapat menjadi episode

akut.

6) Observasi karakteristik batuk

R/ batuk dapat menetap tetapi tidak efektif, khususnya bila pasien lansia,

sakit akut, atau kelemahan. Batuk paling efektif pada posisi duduk tinggi
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atau kepala di bawah setelah perkusi.

e. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

(Doenges, 2000 : 156, 157 dan 575)

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK

DENGAN ANEMIA
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I.DEFINISI

Anemi adalah berkurangnya jumlah eritrosit dan kadar haemoglobin dalam setiap

millimeter kubik darah. Hampir gangguan peredaran darah disertai anemi yang

ditandai warna kepucatan pada tubuh, terutama ekstremitas.

II.ETIOLOGI

a. Gangguan produksi yang dapat terjadi karena;

1). Perubahan sintesa Hb yang dapat menimbulkan anemia

2). Perubahan sintesa DNA akibat kekurangan nutrien

3). Fungsi sel induk (stem sel ) terganggu

4). Inflitrasi sum-sum tulang

b. Kehilangan darah

1). Akut karena perdarahan

2). Kronis karena perdarahan

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

1). Faktor bawaan misalnya kekurangan enzim G6PD

2). Faktor yang didapat, yaitu bahan yang dapat merusak eritrosit

d. Bahan baku untuk membentuk eritrosit tidak ada

III.JENIS ANEMI

a.Anemi defisiensi zat besi

Merupakan anemi yang terjadi karena kekurangan zat besi yang merupakan

bahan baku pembuat sel dan haemoglobin. Penyebabnya antara lain :

Asupan yang kurang mengandung zat besi terutama pada fase pertumbuhan

cepat.

Penurunan resorbsi kerena kelainan pada usus atau karena anak seringa

minum teh (the dapat menghambat reabsorbsi Fe)

Kebutuhan yang meningkat sehingga memerlukan nutrisi yang lebih banyak.

Bayi premature juga beresiko mengalami anemi devisiensi zat besi. Karena

berkurangnya persediaan Fe pada masa fetus. Sering di jumpai pula bayi yang

kegemkan mengalami devisiensi besi, hal ini disebabkan pemberian PASI

yang berlebihan tanpa disertai pemberian makanan tambahan lainnya.

Kekurangan Fe menyebabkan kekurangan Hb, sehingga pembuatan eritrosit

mengalami penurunan.

b.Anemi megaloblastik
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Merupakan anemi yang terjadi karena kekurangan asam folat. Asam folat

merupakan bahan esensial untuk sintesis DNA dan RNA yang penting untuk

metabolisme inti sel. Ada beberapa penyebab penurunan asam folat:

 Masukan yang kurang. Pemberian susu saja pada bayi di atas 6 bulan tanpa

pemberian

makanan tambahanyang cukup juga dapat menyeabkan defisiensi asam

folat.

 Gangguan absorbsi. Adanya penyakit atau gangguan pada gastrointestinal

dapat

menghambatabsorbsi bahan makanan yang diperlukan tubuh.

 Pemberian obat yang antagonis terhadap asam folat. Anak yang mendapat

obat-obatan tertentu, seperti metroteksat, pirimetasin atau barbiturate sering

mengalami defisiensi asam folat. Obat-obat tersebut dapat menghambat

kerja asam folat dalam tubuh karena mempunyai sifat yang bertentangan

oleh tubuh.

c.Anemi Pernisiosa

Merupakan anemi yang terjadi karena kekurangan vit B12. Anemi pernisiosa

ini tergolong anemi megaloblastik karena bentuk sel darah merah yang

hamper sama dengan anemi defisiensi asam folat. Vit B12 berfungsi untuk

pematangan normoblas, metabolisme jaringan saraf dan purin. Selain asupan

yang kurang, anemi ini dapat disebabkan karena adanya kerusakan lambung,

sehingga lambung tidak dapat mengeluarkan secret yang berfungsi untuk

absorbsi B12.

d.Anemi Pasca Perdarahan

Terjadi sebagai akibat dari perdarahan yang massif, seperti kecelakaan,

operasi dan persalinan dengan perdarahan yang hebat yang terjadi secara

mendadak maupun menahun. Akibat perdarahan yang hebat maka akan terjadi

reflek cardiovaskuler yang fisiologis berupa kontraksi atriol, pengurangan

aliran darah ke organ yang kurang vital dan penambahan aliran darah ke organ

vital. Kehilangan darah 12-15% akan menyebabkan pucat dan tachikardi,

tetapi kehilangan 15-20% akan menimbulkan gejala syok yang reversible. Bila

lebih 20% maka dapat menimbulkan syok yang irreversible.

e.Anemi Aplastik

Merupakan anemi yang ditandai dengan pansitopeni darah tepid an

menurunnya selilaritas sumsum tulang. Adapun beberapa penyebab terjadi

aplastik diantaranya adalah :

 Menurutnya sel induk yang merupakan bahan dasar sel darah.

 Lingkungan mikro, seperti radiasi dan kemoterapi yang lama dapat dapat

mengakibatkan

sembab yang fibrinus dan infiltrasi sel.
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 Penurunan poitin sehingga yang ebrfungsi merangsang tumbuhnya sel-sel

darah dalam

sumsum tulang tidak ada.

 Adanya sel inhibitor sehingga menekan maturasi sel-sel induk pada sum-

sum tulang.

f.Anemi Hemolitik

Merupakan anemi yang terjadi karena umur eritrosit yang lebih

pendek/premature. Secara normal, eritrosit berumur antara 100-120 hari.

Adanya penghancuran eritrosit yang berlebhan akan mempengaruhi fungsi

hepar, sehingga ada kemungkinan terjadinya peningkatan bilirubin.

Berdasarkan bentuk sel darahnya anemi hemolitik ini termasuk dalam manemi

normositik normokromik. Kekurangan bahan bentuk sel darah seperti vitamin,

protein atau adanya infeksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara

penghancuran dan pembentukan system eritropoetik.

Penyebab anemi hemolitik diduga sebagai berikut:

 Congenital, misalnya kelainan rantai Hb dan defisiensi enzim G6PD

 Didapat misalnya infeksi, sepsis, penggunaan obat-obatan dan keganasan

sel.

g.Anemi Sikle sel

Merupakan anemi yang terjadi karena sintesa Hb abnormal dan mudah rusak,

serta merupakan penyakit keturunan. Anemi ini dapat menyerupai anemi

hemolitik.

IV.PENGKAJIAN

1. Usia

Anak yang mengalami defisiensi Fe biasanya berusia antara 6-24 bulan dan

pada masa pubertas. Pada usia tersebut kebutuhan Fe cukup tinggi, karena

digunakan untuk pertumbuhan yang terjadi relative cepat dibandingkan dengan

periode pertumbuhan lainnya.

2.Pucat

Pada anemi pasca perdarahan, kehilangan darah sekitar 12-15% akan

menyebabkan pucat dan juga tachicardi. Kehilangan darah yang cepat dapat

menimbulkan reflek cardiovascular secara fisologis berupa kontraksi arterial.

Penambahan aliran darah ke organ-organ vital dan pengurangan aliran darah

yang kurang vital, seperti ekstremitas.

Pada defisiensi zat besi maupun asam folat, puat terjadi karena tidak

tercukupinya bahan baku pembuat sel darah maupun bahan esensial untuk

pematangan sel, dalam hal ini zat besi dan asam folat.

Sedangkan pucat pada anemi hemolittk terjadi karena penghancuran sel darah

merah dalam waktu 120 hari untuk selanjutnya membentuk sel darah baru.
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Pada anemi aplastik pucat terjadi karena terhentinya pembentukan sel darah

pada sumsum tulang.

3.Mudah lelah

4.Pusing kepala

5.Napas pendek

6.Nadi cepat

7.Eliminasi urine dan kadang-kadang terjadi penurunan produksi urine.

8.Gangguan pada system saraf

 Gangguan saluran cerna

 Pika

 Iritabel

 Suhu tubuh meningkat

 Pola makan

 Pemeriksaan penunjang

V. DIAGNOSA KEPERAWATAN

1. Intoleransi aktivitas b/d gangguan sistem transpor oksigen sekunder akibat

anemia

a.Definisi : penurunan kapasitas fisiologis seseorang untuk mempertahankan

aktivitas sampai ketingkat yang diinginkan atau diperlukan .

b.Batasan karakteristik:

1)Mayor (harus terdapat) :

- Pernapasan: dispnea, napas pendek

- Nadi: lemah, menurun, peningkatan berlebihan, perubahan irama

2)Minor (mungkin terdapat) : kelelahan, kelemahan, kacau mental, vertigo,

pucat atau sianosis

c..Intervensi

1). Monitor Tanda-tanda vital seperti adanya takikardi, palpitasi, takipnue,

dispneu, pusing, perubahan warna kulit, dan lainya

2). Bantu aktivitas dalam batas tolerasi

3). Berikan aktivitas bermain, pengalihan untuk mencegah kebosanan dan

meningkatkan istirahat

4). Pertahankan posisi fowler dan berikan oksigen suplemen

5). Monitor tanda-tanda vital dalam keadaan istirahat

d. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan b/d ketidak adekuatan

masukan sekunder akibat: kurang stimulasi emosional/sensoris atau kurang
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pengetahuan tentang pemberian asuhan.

a.Definisi:Tidak cukupnya masukan nutrisi untuk kebutuhan metabolism

tubuh

b.Batasan karakteristik

1). Mayor (harus terdapat) :

Ketidak cukupan masukan makanan kurang dari kebutuhan dengan atau

tanpa terjadinya penurunan BB

2). Minor (mungkin terdapat) :

- Berat Badan 10 % - 20 % dibawah normal

- Lipatan kulit trisep, lingkar lengan tengah, lingkar otot petengahan

lengan kurang 60 % dari ukuran standart.

- Kelelahan dan nyeri tekan otot

- Penurunan albumin serum, transferin atau kapasitas pengikat zat besi.

c.Kriteria hasil

1). Adanya peningkatan berat badab sesuai dengan tujuan.

2), Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi

3). Tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti.

d.Intervensi

1). Berikan nutrisi yang kaya zat besi (fe) seperti makanan daging, kacang,

gandum, sereal kering yang diperkaya zat besi

2). Berikan susu suplemen setelah makan padat

3). Berikan preparat besi peroral seperti fero sulfat, fero fumarat,

ferosuksinat, fero glukonat, dan berikan antara waktu makan untuk

meningkatkan absorpsi berikan bersama jeruk

4). Ajarkan cara mencegah perubahan warna gigi akibat minum atau makan

zat besi dengan cara berkumur setelah minum obat, minum preparat

dengan air atau jus jeruk

5). Berikan multivitamin

6).Jangan berikan preparat Fe bersama susu

7). Kaji fases karena pemberian yang cukup akan mengubah fases menjadi

hijau gelap

8) .Monitor kadar Hb atau tanda klinks

9). Anjurkan makan beserta air untuk mengurangi konstipasi

10). Tingkatkan asupan daging dan tambahan padi-padian serta sayuran hijau

dalam diet

e. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK

DENGANMENINGITIS
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I.DEFINISI

- Meningitis adalah radang umum araknoidia,leptomeningitis.(perawatan anak

sakit,1984:232).

- Meningitis adalah suatu peradangan selaput otak yang biasanya diikuti pula oleh

peradangan otak.(penyakit dalam dan penanggulangan,1985).

- Meningitis adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai

piamater,araknoid dan dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan

otak dan medulla spinalis yang superficial. (neorologi kapita selekta,1996).

II.MANIFESTASI KLINIK

• Pada awal penyakit, kelelahan, perubahan daya mengingat, perubahan tingkah

laku

• Sesuai dengan cepatnya perjalanan penyakit pasien menjadi stupor

• Sakit kepala

• Sakit sakit pada otot

• Reaksi pupil terhadap cahaya. Photofobia apabila cahaya diarahkan pada mata

pasien.

• Adanya disfungsi pada saraf III, IV, VI

• Pergerakan motorik pada awal penyakit biasanya normal dan pada tahap

lanjutan biasa terjadi hemiparesis, hemiplagia, dan penurunan tonus otot

• Reflex brudzinski dan reflex kernig positif

• Nausea

• Vomiting

• Takikardia

• Kejang

• Pasien merasa takut dan cemas

III.PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC

1. analisa CSS dan fungsi lumbal

• Meningitis bacterial : tekanan meningkat, cairan keruh / berkabut, jumlah sel

darah putih dan protein meningkat, glukosa menurun, kultur positif terhadap

beberapa jenis bakteri

• Meningitis virus : tekanan bervariasi, CSS biasanya jernih, sel darah putih

meningkat,glukosa dan protein biasanya normal, kultur biasanya negative,

kultur virus biasanya hanya dengan prosedur khusus

2.Glukosa serum : meningkat

3. LDH serum : meningkat pada meningitis bakteri
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• Sel darah putih : meningkat dengan peningkatan neotrofil (infeksi bakteri)

• Elektrolit darah : abnormal

4.LED : meningkat v Kultur darah / hidung / tenggorokan / urine dapat

Mengindikasikan daerah “pusat” infeksi /mengidentifikasikan tipe penyebab

infeksi

5. MRI /CT Scan : dapat membantu melokalisasi lesi, melihat ukuran / letak

ventrikel ; hematum daerah serebral, hemoragik maupun tumor

IV. DIAGNOSA KEPERAWATAN

1. Resiko tinggi terhadap ( penyebaran ) infeksi berhubungan dengan statis

cairan tubuh.

a.Definisi : keadaan dimana individu beresiko terkena agen oportunitis atau

patogenis (virus, jamur, bakteri, protozoa atau parasit lain) dari

berbagai sumber dari dalam atau luar tubuh

b.Hasil yang diharapkan / criteria evaluasi pasien anak ;

mencapai masa penyembuhan tepat waktu, tanpa penyebaran infeksi endogen

atau keterlibatan orang lain

c.Intervensi

1). Pertahankan teknik aseptik dan cuci tangan baik pasien, pengunjung,

maupun staf.

R/ menurunkan resiko pasien terkena infeksi sekunder. Mengontrol

penyebaran sumber infeksi, mencegah pemajanan pada individu terinfeksi

( mis : individu yang mengalami infeksi saluran napas atas )

2). Pantau dan catat secara teratur tanda-tanda klinis dari proses infeksi.

R/ Terapi obat akan diberikan terus menerus selama lebih 5 hari setelah

suhu turun ( kembali normal ) dan tanda-tanda klinisnya jelas.

Timbulnya tanda klinis terus menerus merupakan indikasi perkembangan

dari meningokosemia akut yang dapat bertahan sampai berminggu minggu

/ berbulan bulan atau penyebaran pathogen secara hematogen / sepsis.

3). Ubah posisi pasien dengan teratur tiap 2 jam.

R/ Mobilisasi secret dan meningkatkan kelancaran secret yang akan

menurunkan resiko terjadinya komplikasi terhadap pernapasan.

4). Catat karakteristik urine, seperti warna, kejernihan dan bau

R/ Urine statis, dehidrasi dan kelemahan umum meningkatkan resiko

terhadap infeksi kandung kemih / ginjal / awitan sepsis.

5). Kolaborasi tim medis

R/ Obat yang dipilih tergantung pada infeksi dan sensitifitas individu.

Catatan ;

obat cranial mungkin diindikasikan untuk basilus gram negative, jamur,
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amoeba.

d. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

2. Perubahan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan edema serebral yang

mengubah / menghentikan aliran darah arteri / vena.

a.Definisi ; keadaan dimana individu mengalami atau beresiko tinggi

mengalami penurunan nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler

karena penurunan suplai darah kapiler.

b.Batasan karakteristik:

1. Mayor (harus terdapat) :

- Adanya salah satu tipe berikut: klaudikasi (arterial), nyeri istirahat

(arterial),nyeri sakit

(arterial atau vena)

- Penurunan atau tak adanya nadi artei (arterial)

- Perubahan warna kulit : pucat , sianosis (vena), hiperemi reaktif

(arterial)

- Perubahan suhu kulit: lebih dingin (arterial), lebih hangat (vena)

- Penurunan tekanan darah (arterial)

- Pengisian kapiler lebih lamma dari 3 menit (arterial)

2.Minor (mungkin terdapat) :

- Edema

- Perubahan fungsi sensori (arterial)

- Perubahan fungsi motorik (arterial)

- Perubahan jaringan trofik (arterial) : kuku keras, tebal, kehilangan

rambut,

- luka tidak sembuh

c. Kriteria hasil yang diharapkan / kriteria pasien anak :

Mempertahankan tingkat kesadaran , mendemontrasikan tanda-tanda vital

stabil, melaporkan tak adanya / menurunkan berat sakit kepala,

mendemontrasikan adanya perbaikan kognitif dan tanda peningkatan TIK.

d.Intervensi

1).Perubahan tirah baring dengan posisi kepala datar dan pantau tanda vital

sesuai indikasi setelah dilakukan fungsi lumbal.

R/ perubahan tekanan CSS mungkin merupakan adanya resiko herniasis

batang otak yang memerlukan tindakan medis dengan segera.

2). Pantau / catat status neurologis dengan teratur dan bandingkan dengan
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keadaan normalnya, seperti GCS.

R/ pengkajian kecenderungan adanya perubahan tingkat kesadaran dan

potensial peningkatan TIK adalah sangat berguna dalam menntukan lokasi,

penyebaran / luas dan perkembangan dari kerusakan serebral.

3). Pantau masukan dan keluaran . catat karakteristik urine, turgor kulit, dan

keadaan membrane mukosa.

R/ hipertermia meningkatkan kehilangan air tak kasat mata dan

meningkatkan resiko dehidrasi, terutama jika tingkat kesadaran menurun /

munculnya mual menurunkan pemasukan melalui oral.

5). Berikantindakan yang memberikan rasa nyaman seperti massage

punggung, lingkungan yang tenang, suara yang halus dan sentuhan yang

lembut.

R/ meningkatkan istirahat dan menurunkan stimulasi sensori yang

berlebihan.

6). Pantau gas darah arteri. Berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan.

R/terjadinya asidosis dapat menghambat masuknya oksigen pada tingkat

sel yang memperburuk / meningkatkan iskemia serebral.

7). Berikan obat sesuai indikasi.

e. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

3. Resiko tinggi terhadap trauma berhubungan dengan kelemahan umum.

a.Definisi ; keadaan dimana individu beresiko tinggi mengalami cedera

jaringan (mis. luka, terbakar, fraktur).

b.Hasil yang diharapkan / kriteria evaluasi pasien anak :

Pasien tidak mengalami kejang atau penyerta atau cedera lain.

c.Intervensi

1). Pantau adanya kejang / kedutan pada tangan, kaki dan mulut atau otot

wajah yang lain.

R/ mencerminkan pada iritasi SSP secara umum yang memerlukan

evaluasi segera dan intervensi yang mungkin untuk mencegah komplikasi.

2). Berikan keamanan pada pasien dengan memberi bantuan pada penghalang

tempat tidur dan pertahankan tetap terpasang dan pasang jalan napas

buatan plastik atau gulungan lunak dan alat penghisap.

R/ melindungi pasien jika kejang. Catatan ; masukan jalan napas bantuan /

gulungan lunak jika hanya rahangnya relaksasi, jangan dipaksa

memasukkan ketika giginya mengatup dan jaringan lunak akan rusak.

3). Pertahankan tirah baring selama fase akut. Pindahkan .gerakkan dengan
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bantuan sesuai membaiknya keadaan.

R/menurunkan resiko terjatuh / trauma jika terjadi vertigo, sinkope atau

ataksia.

4). Berikan obat sesuai indikasi seperti fenitoin ( dilantin ), diazepam ,

fenobarbital.

Rasional : merupakan indikasi untuk penanganan dan pencegahan kejang

.catatan : fenobarbital dapat menyebabkan defresi pernapasan dan sedative

serta menutupi tanda / gejala dari peningkatan TIK.

d. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

4. Nyeri ( akut ) berhubungan dengan adanya proses inflamasi / infeksi.

a.Definisi: keadaan dimana individu mengalami dan melaporkan adanya ketidak

nyamanan berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1 detik

sampai kurang dari 6 bulan.

b..Batasan Karakteristik;

1). Data Subyektif: komunikasi (verbal/kode) dari pemberian gambaran

nyeri

2) Data Obyektif:

- Perilaku melindungi, protektif

- Memfokuskan pada diri sendiri

- Penyempitan focus (perubahan persepsi waktu, menarik diri dari kontak

social, kerusakan proses fikir

- Perilaku distraksi (merintih, menangis, mondar-mandir, gelisah)

- Perubahan pada tonus otot dan melaporkan adanya ketidak nyamanan

berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1 detik sampai kurang dari 6

bulan.

c.Hasil yang diharapkan / kriteria evaluasi pasien anak :

-Pasien melaporkan nyeri hilang / terkontrol, menunjukkan poster rileks dan

mampu tidur / istirahat dengan tepat.

d.Intervensi

1). Berikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi.

R/ menurunkan reaksi terhadap stimulasi dari luar atau sensitifitas pada

cahaya dan meningkatkan istirahat / relaksasi.

2). Tingkatkan tirah baring, bantulah kebutuhan perawatan yang penting .

Rasional : menurunkan gerakan yang dapat meningkatkan nyeri.

3). Berikan latihan rentang gerak aktif / pasif secara aktif dan massage otot

daerah leher /bahu.

R/dapat membantu merelaksasikan ketegangan otot yang menimbulkan
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reduksi Nyeri atau rasa tidak nyaman tersebut.

4). Berikan analgetik, seperti asetaminofen dan kodein

R/mungkin diperlukan untuk menghilangkan nyeri yang berat.

Catatan :

narkotik merupakan kontraindikasi sehingga menimbulkan ketidak akuratan

dalam pemeriksaan neurologis.

e. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

5. Ansietas / ketakutan berhubungan dengan pemisahan dari system pendukung

( hospitalisasi ).

a.Definisi : keadaan dimana individu/kelompok mengalami perasaan yang

sulit (ketakutan) dan aktivasi system saraf otonom dalam

berespon terhadap ketidak jelasan , ancaman tidak spesfik.

b.Hasil yang diharapkan / criteria evaluasi pasien anak : mengikuti dan

mendiskusikan rasa takut, mengungkapkan kekurang pengetahuan tentang

situasi, tampak rileks dan melaporkan ansietas berkurang sampai pada

tingkat dapat diatasi.

c.Intervensi

1). Kaji status mental dan tingkat ansietas dari pasien / keluarga. Catat

adanya tanda-tanda verbal atau non verbal.

R/ gangguan tingkat kesadaran dapat mempengaruhi ekspresi rasa takut

tetapi tidak menyangkal keberadaannya. Derajat ansietas akan

dipengaruhi bagaimanainformasi tersebut diterima oleh individu.

2). Berikan penjelasan hubungan antara proses penyakit dan gejala.

R/ meningkatkan pemahaman, mengurangi rasa takut karena

ketidaktahuan dan dapat membantu dan menurunkan ansietas.

3) Jawab setiap pertanyaan dengan penuh perhatian dan berikan informasi

tentang prognosa penyakit.

R/penting untuk menciptakan kepercayan karena diagnosa meningitis

mungkin menakutkan, ketulusan dan informasi yang akurat dapat

memberikan keyakinan pada pasien dan juga keluarga

4).Libatkan pasien / keluarga dalam perawatan, perencanaan kehidupan

sehari-hari, membuat keputusan sebanyak mungkin.

R/ meningkatkan perasaan kontrol terhadap diri dan meningkatkan

kemandirian.

5). Lindungi privasi pasien jika terjadi kejang.

R/ memperhatikan kebutuhan privasi pasien memberikan peningkatan

akan harga diri pasien dan melindungi pasien dri rasa malu.

d. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan
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S.O.A.P.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK
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DENGAN THALASEMIA

I. DEFINISI

Thalassemia adalah Suatu penyakit congenital herediter yang diturunkan

secara autosom berdasarkan kelainan hemoglobin, di mana satu atau lebih rantai

polipeptida hemoglobin kurang atau tidak terbentuk sehingga mengakibatkan

terjadinya anemia hemolitik (Broyles, 1997).

II.JENIS THALASEMIA DIBAGI MENJADI DUA GOLONGAN:

- Thalassemia mayor yang memberikan gejala yang jelas bila dilakukan

pengkajian

- Thalasemia minor yang sering tidak memberikan gejala yang jelas.

III.ETIOLOGI

Penyakit thalassemia adalah penyakit keturunan yang tidak dapat

ditularkan.banyak diturunkan

oleh pasangan suami isteri yang mengidap thalassemia dalam sel - selnya

III.TANDA DAN GEJALA

1. Pucat

2. Fasies mongoloid fasies cooley

3. Gangguan pertumbuhan

4. Hepatosplenomegali

5. Ada riwayat keluarga

6. Ikterus atau sub ikterus

7. Tulang; osteoporosis, tampak struktur mozaik

8. Jantung membesar karena anemia kronis

9. Ginjal juga kadang – kadang juga membesar disebabkan oleh hemophoesis

ekstra meduller

10. Kelainan hormonal seperti : DM, hipotiroid, disfungsi gonad

11. Serangan sakit perut dengan muntah dapat menstimulasi gejaaala penyakit

abdomen yang berat.

IV.PEMERIKSAAN LABORATORIUM

• Darah tepi : kadar Hb rendah, retikulosit tinggi, jumlah trombosit dalam batas

normal

• Hapusan darah tepi : hipokrom mikrositer,anisofolkilositosis,polikromasia sel

target, normoblas.pregmentosit

• Fungsi sum sum tulang : hyperplasia normoblastik

• Kadar besi serum meningkat

• Bilirubin indirect meningkat
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• Kadar Hb Fe meningkat pada thalassemia mayor

• Kadar Hb A2 meningkat pada thalassemia minor

V.KOMPLIKASI

I nfeksi sering terjadi dan dapat berlangsung fatal pada masa anak-anak.

Pada orang dewasa menurunnya faal paru dan ginjal dapat berlangsung progresif

kolelikiasis sering dijumpai, komplikasi lain :

• Infark tulang

• Nekrosis

• Aseptic kapur femoralis

• Asteomilitis (terutama salmonella)

• Hematuria sering berulang-ulang

VI.DIAGNOSA KEPERAWATAN

1.Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan oksigenasi ke

sel – sel ditandai dengan pasien mengatakan kepala terasa pusing ,, warna kulit

pucat, bibir tampak kering sclera ikterik , ekstremitas dingin, N ; 70x/m, R : 45

X/m

a.Tujuan : gangguan perfusi jaringan teratasi

b.Kriteria Hasil :

• Tanda vital normal N : 80 – 110. R : 20 – 30 x/m

• Ektremitas hangat

• Warna kulit tidak pucat

• Sclera tidak ikterik

• Bibir tidak kering

• Hb normal 12 – 16 gr%

c.Intervensi :

1). Observasi Tanda Vital , Warna Kulit, Tingkat Kesadaran Dan Keadaan

Ektremitas

R/ Menunujukan informasi tentang adekuat atau tidak perfusi jaringan

dan dapat membantu Dalam menentukan intervensi yang tepat

2). Atur Posisi Semi Fowler

R/ Pengembangan paru akan lebih maksimal sehingga pemasukan O2

lebih adekuat

3). Kolaborasi Dengan Dokter Pemberian Tranfusi Darah

R/ Memaksimalkan sel darah merah, agar Hb meningkat

4). Pemberian O2 kapan perlu

R/ Dengan tranfusi pemenuhan sel darah merah agar Hb meningkat

.

d. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan
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S.O.A.P.

2.Devisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan penurunan input

(muntah) ditandai dengan pasien minum kurang dari 2 gls/ hari, mukosa mulut

kering, turgor kulit lambat kembali, produksi urine kurang.

a.Definisi : Keadaan dimana seseorang yang tidak makan dan tidak minum per

oral mempunyai resiko terterjadinya dehidrasi vascular, interstisial

atau intraseluler

b.Batasan karakteristik

1)Mayor (harus terdapat) :

- Ketidak cukupan masukan cairan peroral

- Tidak adanya keseimbangan antara asupan dan keluaran

- Membran mukolas/kulit kering

- Berat badan kurang

2)Minor (mungkin terdapat) :

- Meningkatnya natrium darah

- Menurunnya keluaran urin atau keluaran urin berlebihan

- Turgor kulit menurun

- Haus/mual/anoreksia

c.Tujuan : Deficit volume cairan dan elektrolit teratasi

d.Kriteria Hasil :

• Pasien minum 7 – 8 gelas /hr

• Mukosa mulut lembab

• Turgor kulit cepat kembali kurang dari 2 detik

e.Intervensi

1). Onservasi Intake Output Cairan

R/ Mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran cairan

2) . Observasi Tanda Vital

R/. Penurunan sirkulasi darah dapat terjadi dari peningkatan kehilangan

cairan mengakibatkan hipotensi dan takcikardi

3). Beri pasien minum sedikit demi sedikit

R/ Dengan minum sedikit demi sedikit tapi sering dapat menambah cairan

dalam tubuh secara bertahap

4).Teruskan terapi cairan secara parenteral sesuai dengan instruksi dokter

R/ Pemasukan cairan secara parenteral sehingga cairan menjadi adekuat

. f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.

3.Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan penigkatan peristaltuk yang
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diatandaoi dengan nyeri tekan pada daerah abdomen kwadran kiri atas, abdomen

hipertimpani, perut distensi, peristaltic usus 10 x/m

a. Definisi : Keadaan dimana individu mengalami dan melaporkan adanya

ketidak nyamanan berat atau sensasi tak nyaman, berakhir dari 1

detik sampai kurang dari 6 bulan.

b.Batasan Karakteristik :

1). Data Subyektif: komunikasi (verbal/kode) dari pemberian gambaran

nyeri

2) Data Obyektif:

- Perilaku melindungi, protektif

- Memfokuskan pada diri sendiri

- penyempitan focus (perubahan persepsi waktu, menarik diri dari

kontak social, kerusakan proses fikir

- Perilaku distraksi (merintih, menangis, mondar-mandir, gelisah)

- Perubahan pada tonus otot

c.Tujuan : gannguan rasa nyaman (nyeri ) teratasi

d.Kriteria Hasil :

• Nyeri abdomen hilang atau kurang

• Abdomen timpani (perkusi)

• Perut tidak distensi

• Peristaltic usus normal

e.Intervensi :

1). Kaji keluhan nyeri, lokasi, lamanya dan intensitasnya

R/ Mengetahui jika terjadi hipoksia sehingga dapat dilakukan intervensi

secara cepat dan tepat

2). Beri buli-buli panas / hangat pada area yang sakit

R/ Hangat menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan sirkulasi darah

pada daerah tersebut

3). Lakukan massage dengan hati-hati pada area yang sakit

R/ Membantu mengurangi tegangan otot

4). Kolaborasi pemberian obat analgetik

R/ Mengurangi rasa nyeri dengan menekan system syaraf pusat (SSP

. f. Evaluasi:Sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan dicapai dengan

S.O.A.P.
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