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PENGERTIAN Suatu standar dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan
penyakit yang disebabkan oleh peradangan pada apendiks periformis yaitu
saluran kecil dengan diameter kurang lebih sebesar pensil dengan panjang
2-6 inci

TUJUAN Sebagai pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
pada pasien dengan appendicitis

KEBIJAKAN Setiap perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada
pasien dengan appendicitis sesuai dengan standar

PROSEDUR Pengkajian
1. Anamnesa
a. Identitas

Biasanya menimpa pada remaja dan dewasa dini
b. Keluhan Utama

Nyeri tekan pada pada daerah iliaka kanan, di bawah katup illiasekal,
tepatnya pada dinding abdomen di bawah titik Mc Burney

c. Pemeriksaan Diagnostik
Pemeriksaan Darah Lengkap (DLO)

2. Etiologi
- Ulserasi pada mukosa
- Obstruksi pada kolon oleh fecalit (feses yang keras)
- Berbagai macam penyakit cacing
- Tumor
- Striktur pada dinding usus

3. . Patofisiologi
Appendiks belum diketahui fungsinya, merupakan bagian dari seikum,
Peradangan pada appendiks dapat terjadi oleh adanya ulserasi dinding
mukosa atau obstruksi lumen (biasanya oleh hyperplasia jaringan limfoid
submukosa), feces yang
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terperangkap dalam lumen appendiks mengalami penyerapan air dan
terbentuklah fecolit/ feces yang keras. Penyumbatan pengeluaran sekret mukus
mengakibatkan perlengketan, infeksi dan terhambatnya aliran darah. Dari
keadaan hipoksia menyebabkan gangren atau dapat terjadi ruptur dalam waktu
24-36 jam. Bila proses ini berlangsung terus menerus organ disekitar dinding
appendiks terjadi perlengketan dan akan menjadi abses (kronik). Apabila
proses infeksi sangat cepat (akut) dapat menyebabkan peritonitis. Peritonitis
merupakan komplikasi yang sangat serius. Infeksi kronis dapat terjadi pada
appendiks, tetapi hal ini tidak selalu menimbulkan nyeri di daerah abdomen.

Diagnosa Keperawatan Yang Lazim:
1. Nyeri abdomen b/d Obstruksi dan peradangan apendiks d.d
DS: - Pasien mengeluh nyeri daerah pusar menjalar ke daerah perut kanan bawah.

- Tungkai kanan tidak dapat diluruskan.
DO: - Nyeri tekan di titik Mc Burney

- Skala nyeri : > 5
Tujuan:
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama.. nyeri abdomen berkurang atau
hilang, dengan kriteria:
DS: - Pasien mengatakan nyeri hilang, berkurang

- Tungkai kanan dapat diluruskan.
DO: - Nyeri tekan di titik Mc Burney (-)

- Skala nyeri : 1 - 0
Intervensi:
a) Kaji tanda vital
b) Kaji tingkat nyeri, tentukan lokasi, jenis dan intensitas nyeri, ukur dengan

skala 1-10.
c) Beri posisi ½ duduk untuk mengurangi penyebaran infeksi pada abdomen.
d) Ajarkan tekhnik relaksasi
e) Kompres es pada daerah sakit
f) Anjurkan klien untuk tidur pada posisi nyaman (miring dengan menekuk

lutut kanan)
g) Ciptakan lingkungan yang tenang.
h) Beri analgetik sesuai indikasi
i) Pantau efek therapeutik dan non therapeutik dari pemberian analgetik.
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2. Resiko tinggi defisit volume cairan b/d output yang progresif d.d
DS: - Pasien mengeluh mual, tidak nafsu makan, diare
DO: - Muntah (+) berisi..
Tujuan:
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama.. volume cairan adekuat, dengan criteria:
DS :- Pasien mengatakan tidak mua, nafsu makan mulau meningkat
DO:- Balance cairan normal, intake dan output dalam batas normal

- Kehilangan cairan tidak lebih dari 2% BB.
- Urine output 1-2 cc/KgBB/ jam
- Kapilari refil <3 mnt
- Mukosa membran dalam batas normal.
- Vital sign dalam batas normal.

Intervensi:
a) Pasang I.V line sesuai indikasi.
b) Observasi ketat dan akurat intake dan output.
c) Kaji perfusi kulit tiap 2-4 jam.
d) Kaji vital sign tiap 1-2 jam.
e) Monitor serum elektrolit, Hb, Ht.
f) Timbang BB setiap hari.
g) Berikan kalium chlorida 10 Meq dalam 500 cairan N 4.
h) Observasi turgor kulit , mukosa membran.
i) Pasang catheter line bila perlu.
j) Observasi kesadaran.

3. Resiko kerusakan integritas kulit b/d luka pembedahan d.d
Tujuan:
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama..tidak terjadi kerusakan integritas kulit,
dengan criteria:
DS :
DO :- Luka insisi sembuh tanpa infeksi dan meninggalkan kecacatan

- Fase penyembuhan fisiologis
- Tidak timbul jaringan keloid
- Luka tidak terinfeksi

Intervensi:
a) Pantau luka pembedahan dari tanda-tanda peradangan: demam, kemerahan,

bengkak, dan cairan yang keluar, warna jumlah dan karakteristik.
b) Rawat luka secara steril.
c) Beri makanan berkualitas atau dukungan klien untuk makan. Makanan mencukupi

untuk mempercepat proses penyembuhan.
d) Beri antibiotika sesuai program medik.
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