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SAMBUTAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pelayanan keperawatan adalah merupakan ujung tombak pemberian

pelayanan di Rumah Sakit mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam

peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Sebagai

tenaga professional, perawat selalu dituntut untuk mengembangkan baik dalam

hal ilmu pengetahuan, skill dan juga sikap guna mendukung terwujudnya

pelayanan prima sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit

Dengan tersusunnya buku Standar Asuhan Keperawatan (SAK) , kami

menyambut baik, ini merupakan wujud dari peningkatan mutu keperawatan.

Dengan demikian kinerja para perawat dilingkungan RSGMP Unsoed, akan

mempunyai standar yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesi

maupun secara hukum kepada Kelompok Kerja Fungsional dari Satuan Perwat

Fungsional (SPF) RSGMP Unsoed Purwokerto. Kami sampaikan penghargaan

dan ucapan terima kasih yang setulusnya atas usahanya menyusun dan merevisi

Standar Asuhan Keparawatan (SAK) ini.

Kami berpesan kepada seluruh perawat dilingkungan RSGMP Unsoed

untuk dapat memanfaatkan secara optimal buku ini dalam melakukan asuhan

keparawatan kepada pasien dan dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap

memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien sesuai dengan kasusnya.

Mengingat pesatnya perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat

disemua idang termasuk bidang kesehatan khususnya ilmu keperawatan, maka

Standar Asuhan Keperawatan (SAK) ini perlu dievaluasi secara berkala untuk

disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Keperawatan. Sekali lagi saya ucapkan

selamat dan semoga dapat bermanfaat bagi kepuasaan pelanggan.

Purwokerto, Maret 2014

Direktur

RSGMP UNSOED

Drg. Arwita Mulyawati, M.Hkes.
NIP. 19531205 198203 2 001



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Satuan Perawat

Fungsional (SPF) Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah menyelesaikan penyusunan

dan revisi Standar Asuhan Keperawatan (SAK) pada kasus/penyakit yang sering

dijumpai pada Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Buku ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan asuhan

keperawatan pada pasien sesuai dengan masing-masing kasus/penyakit sehingga

akan dapat meningkatkan mutu pemberian asuhan keperawatan pada klien dan

dapat dipertanggungjawabkan secara professional.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

saudara seprofesi yang telah bersusah payah untuk menyusun dan merevisi SAK

sebelumnya sehingga buku ini dapat terwujud.

Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu

seiring dengan perkembangan ilmu Keperawatan, maka buku ini akan dievaluasi

secara priodik dan berkala sehingga apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan

sebagaiman mestinya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

kami harapkan untuk kesempurnaan buku ini.

Purwokerto, April 2014

Kepala IGD

RSGMP UNSOED

dr. Nasyid Abdullah



HIPERTENSI

A. Pengertian

Hipertensi adalah tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya

di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi

manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan

tekanan diastolic 90 mmHg. (Bruner dan Suddarth, 2002: 896)

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan

tekanan darah baik sistole dan diastole karena adanya gangguan peredaran

darah tepi dengan tanda dan gejala yang khas.

Hipertensi dapat dikelompokan menjadi :

a. Hipertensi Ringan

Tekanan sistole 140-150 mmHg dan diastole 90-100 mmHg

b. Hipertensi Sedang

Keadaan tekanan darah systole 160-180 mmHg dan diastole 100-110

mmHg

c. Hipertensi Berat

Tekanan systole lebih dari 185 mmHg dan diastole lebih 110 mmHg

B. Etiologi

Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke dan gagal

ginjal. Disebut juga sebagai “pembunuh diam-diam” karena orang dengan

hipertensi sering tidak menampakkan gejala, penyakit ini lebih banyak

menyerang wanita dari pada pria Penyebab hipertensi yaitu gangguan emosi,

obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan dan rangsangan kopi serta obat-

obatan yang merangsang dapat berperan disini, tetapi penyakit ini sangat

dipengaruhi faktor keturunan.

C. Patofisiologi

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah

terletak dipusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat vasomotor ini

bermula dari saraf simpatis, yang berkelanjutan ke bawah ke korda spinalis



dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan

abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls

yang bergerak ke bawah melalui system saraf simpatis ke ganglia simpatis

yang mengakibatkan konstriksi pembuluh darah.

Bebagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi

respons pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktor. Individu

dangan hipertensi sangat sensitive terhadap norepinefrin, meskipun tidak

diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.

D. Manifestasi klinis

Individu yang menderita hipertensi kadang tidak menampakan gejala

sampai bertahun-tahun. Gejala, bila ada biasanya menunjukkan kerusakan

vaskuler, dengan manifestasi yang khas sesuai system organ yang

divaskularisasi oleh pembuluh darah yang bersangkutan. penyakit arteri

koroner dengan angina adalah gejala yang paling menyertai hipertensi.

Hipertofi ventrikel kiri terjadi sebagai respons peningkatan beban kerja

ventrikel saat dipaksa berkontraksi melawan tekanan sistemik yang

meningkat. Apabila jantung tidak mampu lagi menahan peningkatan beban

kerja maka terjadi gagal jantung kiri. Perubahan patologis pada ginjal dapat

bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi pada malam hari) dan

azotemia (peningkatan nitrogen urea darah dan kretinin). Keterlibatan

pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan iskemik

trasien yang termanifestasi sebagai paralysis sementara pada satu sisi

(hemiplegia) atau gangguan ketajaman penglihatan.



E. Pathways
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F. Diagnosa keperawatan

1. Gangguan rasa nyaman : nyeri kepala berhubungan dengan peningkatan

tekanan pembuluh darah otak.

2. Penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan afterload

vasokontriksi.

3. Resiko injuri berhubungan dengan kesadaran menurun.

4. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan tubuh.

5. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi natrium sekunder

penurunan GFR.

G. Intervensi

Diagnosa Tujuan (NOC) Intervensi (NIC)

Gangguan rasa

nyaman : nyeri kepala

berhubungan dengan

peningkatan tekanan

pembuluh darah otak.

Penurunan curah

jantung berhubungan

dengan peningkatan

afterload

vasokontriksi.

Rasa nyeri berkurang

setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 2 X 24 jam

dengan KH :

- Pasien mengatakan

nyeri berkurang.

- Ekspresi wajah klien

rileks.

TD dalam rentang

normal setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 2 X 24 jam.

- Teliti keluhan nyeri,

catat intensitasnya,

lokasinya dan lamanya.

- Pertahankan tirah baring

selama fase akut.

- Minimalkan aktivitas

vasokontriksi yang

dapat meningkatkan

sakit kepala.

- Kolaborasi pemberian

analgetik.

- Pantau tekanan darah.

- Amati warna kulit,

kelembaban dan suhu.

- Berikan lingkungan

tenang dan nyaman

- Pertahankan

pembatasan aktivitas.

- Anjurkan teknik



Resiko injuri

berhubungan dengan

kesadaran menurun.

Intoleransi aktivitas

berhubungan dengan

kelemahan tubuh.

Kelebihan volume

cairan berhubungan

dengan retensi

Resiko injuri berkurang

setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 2 X 24 jam

dengan KH:

Pasien merasa tenang dan

tidak takut jatuh.

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 2 x 24 jam dapat

meningkatakan toleransi

aktivitas pasien dengan

kriteria hasil :

- Dapat memenuhi

kebutuhan perawatan

sendiri.

- Menurunnya kelemahan

dan kelelahan.

- Tanda vital dalam

rentang normal.

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 2 x 24 jam

relaksasi.

- Kolaborasi pemberian

obat antihipertensi.

- Atur posisi pasien agar

aman.

- Batasi aktivitas.

- Bantu dalam ambulasi

- Kaji respon pasien

terhadap aktivitas,

perhatikan frekuensi

nadi lebih dari 20 kali

per menit di atas

frekuensi istirahat,

peningkatan TD selama/

sesudah aktivitas,

dispnea, diaforesis,

pusing.

- Instruksikan klien

tentang teknik

penghematan energi

- Berikan dorongan untuk

melakukan aktivitas

perawatan diri bertahap.

- Pantau keluaran urin,

jumlah dan warna saat

terjadi diuresis



natrium sekunder

penurunan GFR.

dengan kriteria hasil :

- cairan dalam keadaan

seimbang.

- TTV dalam rentang

normal

- Tidak ada oedem.

- Hitung masukan dan

keluaran cairan selama

24 jam.

- Kolaborasi pemberian

diuretik
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GASTROENTRITIS

A. Pengertian

Gastroenteritis atau diare akut adalah kekerapan dan keenceran BAB

dimana frekuensinya lebih dari 3 kali perhari dan banyaknya lebih dari

200 – 250 gram (Syaiful Noer, 1996 ). Menurut World Gastroenterology

Organization global guidelines 2005, diare akut didefinisikan sebagai

pasase tinja yang cair/lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal,

berlangsung kurang dari 14 hari. Sedang diare kronik yaitu diare yang

berlangsung lebih dari 14 hari. Diare dapat disebabkan infeksi maupun non

infeksi. Dari penyebab diare yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare

infeksi dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit.

Diare akut sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan, tidak

saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Penyakit diare masih

sering menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa) dengan penderita yang

banyak dalam waktu yang singkat. Di negara maju walaupun sudah terjadi

perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetapi insiden diare infeksi

tetap tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Di Indonesia dari 2.812

pasien diare yang disebabkan bakteri yang datang kerumah sakit dari

beberapa provinsi seperti Jakarta, Padang, Medan, Denpasar, Pontianak,

Makasar dan Batam yang dianalisa dari 1995 s/d 2001 penyebab terbanyak

adalah Vibrio cholerae 01, diikuti dengan Shigella spp, Salmonella spp, V.

Parahaemoliticus, Salmonella typhi, Campylobacter Jejuni, V. Cholera non-

01, dan Salmonella paratyphi A.n Enterohemorrhagic Escherichia coli

(EHEC) (Pitono, 1997)

Gastroentritis ( GE ) adalah peradangan yang terjadi pada lambung

dan usus yang memberikan gejala diare dengan atau tanpa disertai muntah

(Sowden,et all.1996).



Gastroenteritis diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal

atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi yang lebih banyak dari

biasanya (FKUI,1965).

Gastroenteritis adalah inflamasi pada daerah lambung dan intestinal

yang disebabkan oleh bakteri yang bermacam-macam,virus dan parasit yang

patogen (Whaley & Wong’s,1995).

Gastroenteritis adalah kondisi dengan karakteristik adanya muntah dan

diare yang disebabkan oleh infeksi,alergi atau keracunan zat makanan

(Marlenan Mayers,1995). Jadi dari keempat pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa gastroenteritis adalah peradangan yang terjadi pada

lambung dan usus yang memberikan gejala diare dengan frekuensi lebih

banyak dari biasanya yang disebabkan oleh bakteri, virus dan parasit yang

patogen.

B. Etiologi

a. Infeksi internal, yaitu saluran pencernaan yang merupakan

penyebab utama diare. Pada sat ini telah dapat diidentifikasi tidak kurang

dari 25 jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare. Penyebab

itu dapat digolongkan lagi kedalam penyakit yang ditimbulkan adanya

virus, bakteri, dan parasit usus. Penyebab utama oleh virus yang terutama

ialah rotavirus (40-60%) sedangkan virus lainnya ialah virus Norwalk,

astrovirus, calcivirus, coronavirus, minirotavirus dan virus bulat kecil.

Bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit itu adalah

aeromonashidrophilia, bacillus cereus, campylobacter jejuni, clostridium

defficile, clostridium perfringens, E coli, plesiomonas, shigelloides,

salmonella spp, staphylococcus aureus, vibrio cholerae, dan yersinia

enterocolitica. Sedangkan penyebab gastroenteritis (diare akut) oleh

parasit adalah balantidium coli, capillaria philippinensis, cryptosporidium,

entamoeba histolitica, giarsia lamblia, isospora billi, fasiolapsis buski,

sarcocystis suihominis, strongiloides stercoralis, dan trichuris trichuria.

b. Bakteri penyebab gastroenteritis (diare akut) dibagi dalam dua

golongan besar, ialah bakteri non invasive dan bakteri invasive. Yang



termauk dalam golongan bakteri non invasive adalah : vibrio cholera, E.

coli pathogen (EPEC,ETEC,EIEC). Sedangkan golongan bakteri invasiv

adalah salmonella spp, shigella spp, E. coli infasif (EIEC), E. coli

hemorrhagic (EHEC) dan camphylobcter. Diare karena bakteri invasive

dan non ihnvasiv terjadi melalui suatu mekanisme yang berhubungan

dengan pengaturan transport ion di dalam sel-sel usus berikut ini : cAMP

(cyclic adenosine monophospate), cGMP (cyclic guaniosin

monophospate), Ca-dependent dan pengaturan ulang sitoskeleton.

c. Infeksi parenteral, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat

pencernaan seperti : otitis media akut tonsilopharingitis, dan sebagainya

(Hendarwanto, 200).

C. Patofisiologi

Penyebab gastroenteritis adalah masuknya virus (Rotravirus,

Adenovirus enteris, Virus Norwalk), Bakteri atau toksin (Compylobacter,

Salmonella, Escherihia Coli, Yersinia dan lainnya), parasit (Biardia Lambia,

Cryptosporidium). Beberapa mikroorganisme patogen ini menyebabkan

infeksi pada sel-sel, memproduksi enterotoksin atau Cytotoksin dimana

merusak sel-sel, atau melekat pada dinding usus pada gastroenteritis.

Penularan gastroenteritis bisa melalui fekal-oral dari satu klien ke klien yang

lainnya. Beberapa kasus ditemui penyebaran patogen dikarenakan makanan

dan minuman yang terkontaminasi (Mansjoer, 199).

Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik

(makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik

dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit

kedalam rongga usus, isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare).

Selain itu menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus,

sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian terjadi diare.

Gangguan mutilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik dan

hipoperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan

elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan asam basa (asidosis



metabolik dan hipokalemia), gangguan gizi (intake kurang, output berlebih),

hipoglikemia dan gangguan sirkulasi darah (Price, 1997).

D. Tanda dan Gejala

1. Diare

2. Mual dan muntah

3. Demam

4. Nyeri abdomen

5. Membran mukosa mulut dan bibir kering

6. Fontanel cekung

7. Kehilangan berat badan

8. Tidak nafsu makan

9. Badan terasa lemah

E. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium yang meliputi :

1. Pemeriksaan tinja

a. Makroskopis dan mikroskopis

b. pH dan kadar gula dalam tinja dengan kertas lakmus dan tablet

dinistst, bila diduga terdapat intoleransi gula.

c. Bila diperlukan, lakukan pemeriksaan biakan dan uji resistensi.

2. Pemeriksaan darah

a. pH darah dan cadangan dikali dan elektrolit (Natrium, Kalium,

Kalsium dan Fosfor) dalam serum untuk menentukan keseimbangan

asama basa.

b. Kadar ureum dan kreatmin untuk mengetahui faal ginjal.

3. Doudenal Intubation

Untuk mengatahui jasad renik atau parasit secara kualitatif dan kuantitatif,

terutama dilakukan pada penderita diare kronik.

http://nursingbegin.com/saat-tidak-ada-timbangan-yang-tepat/
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F. Diagnosa Keperawatan

1. Diare b. d faktor fisiologis : proses infeksi

2. Defisit volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh b. d kehilangan

volume cairan secara aktif

3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b. d

ketidakmampuan memasukan, mencerna, dan mengabsorpsi makanan

G. Intervensi keperwatan

No Diagnosa Keperawatan Tujuan Intervensi

1 Defisit volume cairan kurang

dari kebutuhan tubuh b. d

kehilangan volume cairan

secara aktif

Balance cairan normal,

dengan kriteria :

1. Bebas tanda-tanda

dehidrasi

2. Balance cairan

tercapai

3. Nilai hematokrit

dalam batas

normal

1. Timbang BB

setiap hari dengan

menggunakan

skala dan pada

waktu yang sama.

2. Monitor intake

dan output

cairan/24 jam.

3. Pantau TD, nadi

dan tekanan arteri

4. Evaluasi turgor

kulit, membran

mukosa, keadaan

fontanel

5. Kaji lokasi tempat

masuknya cairan

IV/jam.

6. Pantau

pemeriksaan lab.

Sesuai indikasi :



Ht dan kalium

serum

7. Motivasi klien

untuk banyak

minum

2 Ketidakseimbangan nutrisi

kurang dari kebutuhan b.b.

Ketidakmampuan memasukan

makanan karena faktor biologi

Nutritional status:

Adekuatnya intake

makanan peroral

Managemen

nutrisi

- Cata

t intake dan

output makana

- Kaji

adanya tanda

anoreksia, letargi,

dan diare

- Beri

makanan yang

dapat menunjang

daya tubuh klien

- Anj

urkan klien untuk

makan makanan

yang

mengandung

serat seperti

sayuran dan

buah-buahan

- Kaji

adanya mual dan

muntah
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DISPEPSIA

a. Pengertian

Dispepsia merupakan kumpulan keluhan/gejala klinis yang terdiri dari

rasa tidak enak/sakit di perut bagian atas yang menetap atau mengalami

kekambuhan keluhan refluks gastroesofagus klasik berupa rasa panas di dada

(heartburn) dan regurgitasi asam lambung kini tidak lagi termasuk dispepsia

(Mansjoer A edisi III, 2000 hal : 488). Batasan dispepsia terbagi atas dua

yaitu:

a. Dispepsia organik, bila telah diketahui adanya kelainan organik sebagai

penyebabnya

b. Dispepsia non organik, atau dispepsia fungsional, atau dispepsia non ulkus

(DNU), bila tidak jelas penyebabnya.

b. Anatomi

Lambung terletak oblik dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas

tepat dibawah diafragma. Dalam keadaan kosong lambung berbentuk tabung

J, dan bila penuh berbentuk seperti buah alpukat raksasa. Kapasitas normal

lambung 1 sampai 2 liter. Secara anatomis lambung terbagi atas fundus,

korpus dan antrum pilorus. Sebelah atas lambung terdapat cekungan

kurvatura minor, dan bagian kiri bawah lambung terdapat kurvatura mayor.

Sfingter kedua ujung lambung mengatur pengeluaran dan pemasukan.

Sfingter kardia atau sfingter esofagus bawah, mengalirkan makanan yang

masuk kedalam lambung dan mencegah refluks isi lambung memasuki

esofagus kembali. Daerah lambung tempat pembukaan sfingter kardia dikenal

dengan nama daerah kardia. Disaat sfingter pilorikum berelaksasi makanan

masuk kedalam duodenum, dan ketika berkontraksi sfingter ini akan

mencegah terjadinya aliran balik isis usus halus kedalam lambung.

Lambung terdiri dari empat lapisan yaitu :

1. lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa.

2. Lapisan berotot yang terdiri atas 3 lapisan :



a.) Serabut longitudinal, yang tidak dalam dan bersambung dengan otot

esophagus.

b.) Serabut sirkuler yang paling tebal dan terletak di pylorus serta

membentuk otot sfingter, yang berada dibawah lapisan pertama.

c.) Serabut oblik yang terutama dijumpai pada fundus lambung dan

berjalan dari orivisium kardiak, kemudian membelok kebawah melalui

kurva tura minor (lengkung kelenjar).

3. Lapisan submukosa yang terdiri atas jaringan areolar berisi pembuluh

darah dan saluran limfe.

4. Lapisan mukosa yang terletak disebelah dalam, tebal, dan terdiri atas

banyak kerutan/ rugae, yang menghilang bila organ itu mengembang

karena berisi makanan. Ada beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini dan

dikategorikan menurut bagian anatomi lambung yang ditempatinya.

Kelenjar kardia berada dekat orifisium kardia. Kelenjar ini mensekresikan

mukus. Kelenjar fundus atau gastric terletak di fundus dan pada hampir

selurus korpus lambung. Kelenjar gastrik memiliki tipe-tipe utama sel. Sel-

sel zimognik atau chief cells mensekresikan pepsinogen. Pepsinogen

diubah menjadi pepsin dalam suasana asam. Sel-sel parietal mensekresikan

asam hidroklorida dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik diperlukan untuk

absorpsi vitamin B 12 di dalam usus halus. Kekurangan faktor intrinsik

akan mengakibatkan anemia pernisiosa. Sel-sel mukus (leher) ditemukan

dileher fundus atau kelenjar-kelenjar gastrik. Sel-sel ini mensekresikan

mukus. Hormon gastrin diproduksi oleh sel G yang terletak pada pylorus

lambung. Gastrin merangsang kelenjar gastrik untuk menghasilkan asam

hidroklorida dan pepsinogen. Substansi lain yang disekresikan oleh

lambung adalah enzim dan berbagai elektrolit, terutama ion-ion natrium,

kalium, dan klorida.

Persarafan lambung sepenuhnya otonom. Suplai saraf parasimpatis untuk

lambung dan duodenum dihantarkan ke dan dari abdomen melalui saraf

vagus. Trunkus vagus mempercabangkan ramus gastrik, pilorik, hepatik

dan seliaka. Pengetahuan tentang anatomi ini sangat penting, karena



vagotomi selektif merupakan tindakan pembedahan primer yang penting

dalam mengobati tukak duodenum.

Persarafan simpatis adalah melalui saraf splenikus major dan ganlia

seliakum. Serabut-serabut aferen menghantarkan impuls nyeri yang

dirangsang oleh peregangan, dan dirasakan di daerah epigastrium. Serabut-

serabut aferen simpatis menghambat gerakan dan sekresi lambung. Pleksus

saraf mesentrikus (auerbach) dan submukosa (meissner) membentuk

persarafan intrinsik dinding lambung dan mengkordinasi aktivitas

motoring dan sekresi mukosa lambung.

Seluruh suplai darah di lambung dan pankreas (serat hati, empedu,

dan limpa) terutama berasal dari daerah arteri seliaka atau trunkus seliaka,

yang mempecabangkan cabang-cabang yang mensuplai kurvatura minor

dan mayor. Dua cabang arteri yang penting dalam klinis adalah arteri

gastroduodenalis dan arteri pankreas tikoduodenalis (retroduodenalis)

yang berjalan sepanjang bulbus posterior duodenum. Tukak dinding

postrior duodenum dapat mengerosi arteria ini dan menyebabkan

perdarahan. Darah vena dari lambung dan duodenum, serta berasal dari

pankreas, limpa, dan bagian lain saluran cerna, berjalan kehati melalui

vena porta.

c. Fisiologi

Fisiologi Lambung :

1. Mencerna makanan secara mekanikal.

2. Sekresi, yaitu kelenjar dalam mukosa lambung mensekresi 1500 – 3000

mL gastric juice (cairan lambung) per hari. Komponen utamanya yaitu

mukus, HCL (hydrochloric acid), pensinogen, dan air. Hormon gastrik

yang disekresi langsung masuk kedalam aliran darah.

3. Mencerna makanan secara kimiawi yaitu dimana pertama kali protein

dirobah menjadi polipeptida

4. Absorpsi, secara minimal terjadi dalam lambung yaitu absorpsi air,

alkohol, glukosa, dan beberapa obat.



5. Pencegahan, banyak mikroorganisme dapat dihancurkan dalam lambung

oleh HCL.

6. Mengontrol aliran chyme (makanan yang sudah dicerna dalam lambung)

kedalam duodenum. Pada saat chyme siap masuk kedalam duodenum,

akan terjadi peristaltik yang lambat yang berjalan dari fundus ke pylorus.

d. Etiologi

a. Perubahan pola makan

b. Pengaruh obat-obatan yang dimakan secara berlebihan dan dalam waktu

yang lama

c. Alkohol dan nikotin rokok

d. Stres

e. Tumor atau kanker saluran pencernaan



e. Pathways

Dispepsia

f. Insiden

Berdasarkan penelitian pada populasi umum didapatkan bahwa 15 – 30 %

orang dewasa pernah mengalami hal ini dalam beberapa hari. Di inggris dan

skandinavia dilaporkan angka prevalensinya berkisar 7 – 41 % tetapi hanya

10 – 20 % yang mencari pertolongan medis. Insiden dispepsia pertahun

diperkirakan antara 1 – 8 % (Suryono S, et all, 2001 hal 154). Dan dispepsia

cukup banyak dijumpai. Menurut Sigi, di negara barat prevalensi yang

dilaporkan antara 23 dan 41 %. Sekitar 4 % penderita berkunjung ke dokter

umumnya mempunyai keluhan dispepsia. Didaerah asia pasifik, dispepsia

Dispepsia fungsionalDispepsia organik

stress Kopi dan alkohol

Perangsangan syaraf
simpatis nervus vagus

Respon mukosa lambung

Peningkatan produksi HCL
di lambung

mual

muntah

Kekurangan cairan b.d
kehilangan cairan aktif

Vasodilatasi mukosa
gaster

Ekspeliasi
(pengelupasan)

HCL kontak dengan
mukosa gaster

Nyeri

Nyeri epigastrium b.d iritasi
pada mukosa lambung



juga merupakan keluhan yang banyak dijumpai, prevalensinya sekitar 10 – 20

% (Kusmobroto H, 2003)

g. Manifestasi Klinik

a. nyeri perut (abdominal discomfort)

b. Rasa perih di ulu hati

c. Mual, kadang-kadang sampai muntah

d. Nafsu makan berkurang

e. Rasa lekas kenyang

f. Perut kembung

g. Rasa panas di dada dan perut

h. Regurgitasi (keluar cairan dari lambung secara tiba-tiba)

h. Patofisiologi

Perubahan pola makan yang tidak teratur, obat-obatan yang tidak jelas, zat-

zat seperti nikotin dan alkohol serta adanya kondisi kejiwaan stres,

pemasukan makanan menjadi kurang sehingga lambung akan kosong,

kekosongan lambung dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat

gesekan antara dinding-dinding lambung, kondisi demikian dapat

mengakibatkan peningkatan produksi HCL yang akan merangsang terjadinya

kondisi asam pada lambung, sehingga rangsangan di medulla oblongata

membawa impuls muntah sehingga intake tidak adekuat baik makanan

maupun cairan.

i. Pencegahan

Pola makan yang normal dan teratur, pilih makanan yang seimbang dengan

kebutuhan dan jadwal makan yang teratur, sebaiknya tidak mengkomsumsi

makanan yang berkadar asam tinggi, cabai, alkohol, dan pantang rokok, bila

harus makan obat karena sesuatu penyakit, misalnya sakit kepala, gunakan

obat secara wajar dan tidak mengganggu fungsi lambung.



j. Penatalaksanaan Medik

a. Penatalaksanaan non farmakologis

1) Menghindari makanan yang dapat meningkatkan asam lambung

2) Menghindari faktor resiko seperti alkohol, makanan yang peda, obat-

obatan yang berlebihan, nikotin rokok, dan stres

3) Atur pola makan

b. Penatalaksanaan farmakologis yaitu:

Sampai saat ini belum ada regimen pengobatan yang memuaskan terutama

dalam mengantisipasi kekambuhan. Hal ini dapat dimengerti karena proses

patofisiologinya pun masih belum jelas. Dilaporkan bahwa sampai 70 %

kasus DF reponsif terhadap placebo.

Obat-obatan yang diberikan meliputi antacid (menetralkan asam lambung)

golongan antikolinergik (menghambat pengeluaran asam lambung) dan

prokinetik (mencegah terjadinya muntah)

k. Test Diagnostik

Berbagai macam penyakit dapat menimbulkan keluhan yang sama, seperti

halnya pada sindrom dispepsia, oleh karena dispepsia hanya merupakan

kumpulan gejala dan penyakit disaluran pencernaan, maka perlu dipastikan

penyakitnya. Untuk memastikan penyakitnya, maka perlu dilakukan

beberapa pemeriksaan, selain pengamatan jasmani, juga perlu diperiksa :

laboratorium, radiologis, endoskopi, USG, dan lain-lain.

a. Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan lebih banyak ditekankan

untuk menyingkirkan penyebab organik lainnya seperti: pankreatitis

kronik, diabetes mellitus, dan lainnya. Pada dispepsia fungsional

biasanya hasil laboratorium dalam batas normal.

b. Radiologis

Pemeriksaan radiologis banyak menunjang dignosis suatu penyakit di

saluran makan. Setidak-tidaknya perlu dilakukan pemeriksaan radiologis

terhadap saluran makan bagian atas, dan sebaiknya menggunakan kontras

ganda.



c. Endoskopi (Esofago-Gastro-Duodenoskopi)

Sesuai dengan definisi bahwa pada dispepsia fungsional, gambaran

endoskopinya normal atau sangat tidak spesifik.

d. USG (ultrasonografi)

Merupakan diagnostik yang tidak invasif, akhir-akhir ini makin banyak

dimanfaatkan untuk membantu menentukan diagnostik dari suatu

penyakit, apalagi alat ini tidak menimbulkan efek samping, dapat

digunakan setiap saat dan pada kondisi klien yang beratpun dapat

dimanfaatkan

e. Waktu Pengosongan Lambung

Dapat dilakukan dengan scintigafi atau dengan pellet radioopak. Pada

dispepsia fungsional terdapat pengosongan lambung pada 30 – 40 %

kasus

l. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah suatu penyatuan dari masalah pasien yang

nyata maupun potensial berdasarkan data yang telah dikumpulkan

(Boedihartono,1994).

Diagnosa keperawatan pada pasien dengan Diabetes mellitus (Doenges, 1999)

adalah :

1. Kekurangan volume cairan b.d kehilangan cairan aktif (mual, muntah)

2. Gangguan rasa nyaman nyeri b.d iritasi pada mukosa lambung

m. Intervensi dan penatalaksanaan

NO Diagnosa Keperawatan
Tujuan dan Kriteria

Hasil
Intervensi

1 Defisit Volume Cairan

Berhubungan dengan:

 Kehilangan volume

cairan secara aktif

 Kegagalan mekanisme

Pengaturan

NOC:

Fluid balance

Hydration

Nutritional Status :

Food

and Fluid Intake

NIC :
1. Pertahankan

catatan intake

dan output yang

akurat

2. Monitor status



Batasan karakteristik

- Penurunan turgor

kulit/lidah

- Membran

mukosa/kulit kering

- Peningkatan denyut

nadi,

- penurunan tekanan

darah,

- penurunan

- volume/tekanan

nadi

- Pengisian vena

menurun

- Perubahan status

mental

- Konsentrasi urine

- meningkat

- Temperatur tubuh

- meningkat

- Kehilangan berat

badan secara tiba-

tiba

- Penurunan urine

output

- HMT meningkat

Kelemahan

Setelah dilakukan

tindakan

keperawatan selama 3 x

24 jam, diharapkan :

defisit volume cairan

teratasi dengan kriteria

hasil:
- Mempertahankan

urine output sesuai

dengan usia dan BB,

BJ urine normal,

- Tekanan darah, nadi,

suhu tubuh dalam

batas normal

- Tidak ada tanda tanda

dehidrasi, Elastisitas

turgor kulit baik,

membran mukosa

lembab, tidak ada rasa

haus yang berlebihan

- Orientasi terhadap

waktu dan tempat

baik

- Jumlah dan irama

pernapasan dalam

batas normal

- Elektrolit, Hb, Hmt

dalam batas normal

pH urin dalam batas

normal

- Intake oral dan

intravena adekuat

hidrasi

( kelembaban

2. membran mukosa,

nadi adekuat,

3. tekanan darah

ortostatik ), jika

diperlukan

4.Monitor hasil lab

yang sesuai

dengan retensi

cairan (BUN ,

Hmt ,

osmolalitas urin,

albumin, total

protein )

5.Monitor vital sign

setiap 15menit – 1

Jam

6. Kolaborasi

pemberian cairan

IV

7. Monitor status

nutrisi

8. Berikan cairan

oral

9. Berikan

penggantian

nasogatrik

10. sesuai output

(50 – 100cc/jam)

11. Dorong keluarga

untuk membantu

pasien makan

12. Kolaborasi dokter

jika tanda cairan



13. berlebih muncul

memburuk

14. Atur

kemungkinan

tranfusi

15. Persiapan untuk

tranfusi

16. Pasang kateter

jika perlu

17.Monitor intake

dan urin output

setiap 8 jam

2 Nyeri akut berhubungan

Dengan :

Agen injuri (biologi, kimia,

fisik, psikologis), kerusakan

jaringan

DS:

- Laporan secara verbal

DO:

- Posisi untuk menahan

nyeri

- Tingkah laku berhati-hati

- Gangguan tidur (mata

sayu, tampak capek, sulit

atau gerakan kacau,

menyeringai)

- Terfokus pada diri sendiri

- Fokus menyempit

- (penurunan persepsi

waktu, kerusakan proses

berpikir, penurunan

interaksi denga orang dan

lingkungan)

- Tingkah laku distraksi,

NOC :

Pain Level,

pain control,

comfort level

Setelah dilakukan

tindakan

keperawatan selama 3 x

24 jam Pasien tidak

mengalami nyeri, dengan

kriteria hasil :

 Mampu mengontrol

nyeri (tahu penyebab

nyeri, mampu

menggunakan tehnik

nonfarmakologi untuk

mengurangi nyeri,

mencari bantuan)

 Melaporkan bahwa

nyeri berkurang

dengan menggunakan

manajemen nyeri

 Mampu mengenali

nyeri

NIC :

Lakukan

pengkajian nyeri

secara

komprehensif

termasuk lokasi,

karakteristik, durasi,

frekuensi, kualitas

dan faktor presipitasi

Observasi reaksi

nonverbal dari

ketidaknyamanan

Bantu pasien dan

keluarga untuk

mencari

dan menemukan

dukungan

Kontrol

lingkungan yang

dapat

mempengaruhi nyeri

seperti suhu ruangan,

pencahayaan dan



- contoh : jalan-jalan,

menemui orang lain

dan/atau aktivitas,

aktivitas berulang-ulang)

- Respon autonom (seperti

diaphoresis, perubahan

tekanan darah, perubahan

nafas, nadi dan dilatasi

pupil)

- Perubahan autonomic

dalam tonus otot

(mungkin dalam rentang

dari lemah ke kaku)

- Tingkah laku ekspresif

(contoh : gelisah,

merintih, menangis,

waspada, iritabel, nafas

panjang/berkeluh kesah)

- Perubahan dalam nafsu

makan dan minum

(skala, intensitas,

frekuensi dan tanda

nyeri)

 Menyatakan rasa

nyaman setelah nyeri

berkurang

 Tanda vital dalam

rentang normal

 Tidak mengalami

gangguan tidur

kebisingan

Kurangi faktor

presipitasi nyeri

Kaji tipe dan

sumber nyeri untuk

menentukan

intervensi

Ajarkan tentang

teknik non

farmakologi:

napas dala, relaksasi,

distraksi, kompres

hangat/ dingin

Berikan analgetik

untuk mengurangi

nyeri :

……...

Tingkatkan

istirahat

Berikan informasi

tentang nyeri seperti

penyebab nyeri,

berapa lama nyeri

akan

berkurang dan

antisipasi

ketidaknyamanan

dari prosedur

Monitor vital sign

sebelum dan sesudah

pemberian analgesik

pertama kali
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CIDERA KEPALA

A. Pengertian

Cidera kepala adalah trauma yang mengenai otak disebabkan oleh

kekuatan eksternal yang menimbulkan perubahan tingkat kesadaran dan

perubahan kemampuan kognitif, fungsi fisik, fungsi tingkah laku, dan

emosional.( Widagdo Wahyu, 2008)

Cidera kepala adalah suatu gangguan traumatic dari fungsi otak yang

disertai atau tanpa disertai perdarahan interstitial dalam subtansi otak tanpa

diikuti terputusnya kontinuitas otak.( Tarwoto&Wartonah, 2007 )

Cidera kepala yaitu adanya deformasi berupa penyimpangan bentuk

atau penyimpangan garis pada tulang tengkorak, percepatan dan perlambatan

(accelerasi - decelerasi ) yang merupakan perubahan bentuk dipengaruhi oleh

perubahan peningkatan pada percepatan faktor dan penurunan kecepatan,

serta notasi yaitu pergerakan pada kepala dirasakan juga oleh otak sebagai

akibat perputaran pada tindakan pencegahan.

Cidera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang

disertai atau tanpa disertai perdarahan interstiil dalam substansi otak tanpa

diikuti terputusnya kontinuitas otak. Cedera kepala pada dasarnya dikenal dua

macam mekanisme trauma yang mengenai kepala yakni benturan dan

goncangan (Gernardli & Meany, 1996).

B. Etiologi

Cidera kepala dapat disebabkan karena:

1. Kecelakaan lalu lintas

2. Terjatuh

2. Kecelakaan industry

3. Kecelakaan olahraga

4. Luka, dan Persalinan



C. Klasifikasi

Berat ringannya cedera kepala bukan didasarkan berat ringannya gejala

yang muncul setelah cedera kepala (Alexander PM, 1995). Ada berbagai

klasifikasi yang dipakai dalam penentuan derajat cedera kepala. The

Traumatic Coma Data Bank mendifinisikan berdasarkan skor Skala Koma

Glasgow (Glasgow coma scale).

Tabel 1. Kategori Penentuan Keparahan cedera Kepala berdasarkan

Nilai Glasgow Scale Coma (GCS)

Penentuan

Keparahan

Deskripsi

Minor/

Ringan

GCS 13 – 15

Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi

kurang dari 30 menit. Tidak ada fraktur tengkorak, tidak

ada kontusia cerebral, hematoma

Sedang GCS 9 – 12

Kehilangan kesadaran dan atau amnesia lebih dari 30

menit tetapi kurang dari 24 jam. Dapat mengalami fraktur

tengkorak.

Berat GCS 3 – 8

Kehilangan kesadaran dan atau terjadi amnesia lebih dari

24 jam. Juga meliputi kontusia serebral, laserasi atau

hematoma intracranial

Tabel 2. Glasgow Coma Scale

1. Membuka Mata

Spontan

Terhadap rangsang suara

Terhadap nyeri

Tidak ada

4

3

2

1

2. Respon Verbal 5



Orientasi baik

orientasi terganggu

Kata-kata tidak jelas

Suara Tidak jelas

Tidak ada respon

4

3

2

1

3. Respon Motorik

Mampu bergerak

Melokalisasi nyeri

Fleksi menarik

Fleksi abnormal

Ekstensi

Tidak ada respon

6

5

4

3

2

1

Total 3 – 15

Annegers et al (1998) membagi trauma kepala berdasarkan lama tak sadar

dan lama amnesis pasca trauma yang dibagi menjadi :

1. Cedera kepala ringan, apabila kehilangan kesadaran dan amnesia

berlangsung kurang dari 30 menit.

2. Cedera kepala sedang, apabila kehilangan kesadaran atau amnesia terjadi

30 menit sampai 24 jam atau adanya fraktur tengkorak.

3. Cedera kepala berat, apabila kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari

24 jam, perdarahan subdural dan kontusio serebri.

4. Penggolongan cedera kepala berdasarkan periode kehilangan kesadaran

ataupun amnesia saat ini masih kontroversional dan tidak dipakai secara

luas.Klasifikasi cedera kepala berdasarkan jumlah Skala Koma Glasgow

(SKG) saat masuk rumah sakit merupakan definisi yang paling umum

dipakai (Hoffman, dkk, 1996).

D. Patofisiologi

Patofisiologis dari cedera kepala traumatic dibagi dalam proses primer dan

proses sekunder. Kerusakan yang terjadi dianggap karena gaya fisika yang

berkaitan dengan suatu trauma yang relative baru terjadi dan bersifat



irreversible untuk sebagian besar daerah otak. Walaupun kontusio dan

laserasi yang terjadi pada permukaan otak, terutama pada kutub temporal dan

permukaan orbital dari lobus frontalis, memberikan tanda-tanda jelas tetapi

selama lebih dari 30 tahun telah dianggap jejas akson difus pada substasi alba

subkortex adalah penyebab utama kehilangan kesadaran berkepanjangan,

gangguan respon motorik dan pemulihan yang tidak komplit yang merupakan

penanda pasien yang menderita cedera kepala traumatik berat.

Proses Primer

Proses primer timbul langsung pada saat trauma terjadi. Cedera primer

biasanya fokal (perdarahan, konusi) dan difus (jejas akson difus). Proses ini

adalah kerusakan otak tahap awal yang diakibatkan oleh benturan mekanik

pada kepala, derajat kerusakan tergantung pada kuat dan arah benturan,

kondisi kepala yang bergerak diam, percepatan dan perlambatan gerak kepala.

Proses primer menyebabkan fraktur tengkorak, perdarahan segera intrakranial,

robekan regangan serabu saraf dan kematian langsung pada daerah yang

terkena.

Proses Sekunder

Kerusakan sekunder timbul beberapa waktu setelah trauma menyusul

kerusakan primer.Dapat dibagi menjadi penyebab sistemik dari intrakranial.

Dari berbagai gangguan sistemik, hipoksia dan hipotensi merupakan

gangguan yang paling berarti. Hipotensi menurunnya tekanan perfusi otak

sehingga mengakibatkan terjadinya iskemi dan infark otak. Perluasan

kerusakan jaringan otak sekunder disebabkan berbagai faktor seperti

kerusakan sawar darah otak, gangguan aliran darah otak metabolisme otak,

gangguan hormonal, pengeluaran bahan-bahan neurotransmiter dan radikal

bebas. Trauma saraf proses primer atau sekunder akan menimbulkan gejala-

gejala neurologis yang tergantung lokasi kerusakan.

Kerusakan sistem saraf motorik yang berpusat dibagian belakang lobus

frontalis akan mengakibatkan kelumpuhan pada sisi lain. Gejala-gejala

kerusakan lobus-lobus lainnya baru akan ditemui setelah penderita sadar.



Pada kerusakan lobus oksipital akan dujumpai ganguan sensibilitas kulit pada

sisi yang berlawanan. Pada lobus frontalis mengakibatkan timbulnya seperti

dijumpai pada epilepsi lobus temporalis.

Kelainan metabolisme yang dijumpai pada penderita cedera kepala

disebabkan adanya kerusakan di daerah hipotalamus. Kerusakan dibagian

depan hipotalamus akan terjadi hepertermi. Lesi di regio optika berakibat

timbulnya edema paru karena kontraksi sistem vena. Retensi air, natrium dan

klor yang terjadi pada hari pertama setelah trauma tampaknya disebabkan

oleh terlepasnya hormon ADH dari daerah belakang hipotalamus yang

berhubungan dengan hipofisis.

Setelah kurang lebih 5 hari natrium dan klor akan dikeluarkan melalui urine

dalam jumlah berlebihan sehingga keseimbangannya menjadi negatif.

Hiperglikemi dan glikosuria yang timbul juga disebabkan keadaan

perangsangan pusat-pusat yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat

didalam batang otak.

Batang otak dapat mengalami kerusakan langsung karena benturan atau

sekunder akibat fleksi atau torsi akut pada sambungan serviks medulla,

karena kerusakan pembuluh darah atau karena penekanan oleh herniasi unkus.

Gejala-gejala yang dapat timbul ialah fleksiditas umum yang terjadi pada lesi

tranversal dibawah nukleus nervus statoakustikus, regiditas deserebrasi pada

lesi tranversal setinggi nukleus rubber, lengan dan tungkai kaku dalam sikap

ekstensi dan kedua lengan kaku dalam fleksi pada siku terjadi bila hubungan

batang otak dengan korteks serebri terputus.

Gejala-gejala Parkinson timbul pada kerusakan ganglion basal. Kerusakan-

kerusakan saraf-saraf kranial dan traktus-traktus panjang menimbulkan gejala

neurologis khas. Nafas dangkal tak teratur yang dijumpai pada kerusakan

medula oblongata akan menimbulkan timbulnya Asidesil. Nafas yang cepat

dan dalam yang terjadi pada gangguan setinggi diensefalon akan

mengakibatkan alkalosisi respiratorik.

Cedera otak sekunder tejadi setiap saat setelah terjadi benturan. Faktor-faktor

yang menyebabkan cedera otak sekunder adalah:

1. Hematoma intrakranial



a. Epidural

b. Subdural

c. Intraserebral

d. Subarahnoid

2. Pembengkakan otak

Mungkin terjadi dengan atau tanpa hematoma intrakranial. Hal ini

diakibatkan timbunan cairan intra atau ekstrasekuler atau bendung

vaskuler.

3. Herniasi : tentorial dan tonsiler

4. Iskhemi serebral, akibat dari:

a. Hipoksia / hiperkarbi

b. Hipotensi

c. Peninggian tekanan intrakranial

5. Infeksi : Meningitis, abses serebri

Tipe trauma kepala

a. Trauma kepala terbuka

1. Trauma ini dapat menyebabkan fraktur tulang tengkorak dan laserasi

durameter. Kerusakan otak dapat terjadi bila tulang tengkorak

menusuk otak, misalnya akibat benda tajam atau tembakan.

2. Fraktur linier di daerah temporal, dimana arteri meningeal media

berada dalam jalur tulang temporal, sering menyebabkan perdarahan

epidural. Fraktur linier yang melintang garis tengah, sering

menyebabkan perdarahan sinus dan robeknya sinus sagitalis superior.

2. Fraktur di daerah basis, disebabkan karena trauma dari atas atau

kepala bagian atas yang membentur jalan atau benda diam. Fraktur

di fosa anterior, sering terjadi keluarnya liquor melalui hidung

(rhinorhoe) dan adanya brill hematom (raccon eye).

3. Fraktur pada os petrosus, berbentuk longitudinal dan transversal

(lebih jarang). Fraktur longitudinal dibagi menjadi anterior dan

posterior.Fraktur anterior biasanya karena trauma di daerah temporal,

sedang yang posterior disebabkan trauma di daerah oksipital.



4. Fraktur longitudinal sering menyebabkan kerusakan pada meatus

akustikus interna, foramen jugularis dan tuba eustakhius. Setelah 2 –

3 hari akan nampak battle sign (warna biru di belakang telinga di

atas os mastoid) dan otorrhoe (liquor keluar dari telinga). perdarahan

dari telinga dengan trauma kepala hampir selalu disebabkan oleh

retak tulang dasar tengkorak. Pada dasarnya fraktur tulang tengkorak

itu sendiri tidaklah menimbulkan hal yang emergensi, namun yang

sering menimbulkan masalah adalah fragmen tulang itu

menyebabkan robekan pada durameter, pembuluh darah atau

jaringan otak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pusat vital,

saraf kranial dan saluran saraf (nerve pathway).

b. Trauma kepala tertutup

1. Komotio serebri (gegar otak)

Penyebab gejala komotio serebri belum jelas.Akselerasi-akselerasi

yang meregangkan otak dan menekan formotio retikularis merupakan

hipotesis yang banyak dianut.Setelah penurunan kesadaran beberapa

saat pasien mulai bergerak, membuka matanya tetapi tidak terarah,

reflek kornea, reflek menelan dan respon terhadap rasa sakit yang

semula hilang mulai timbul kembali.Kehilangan memori yang

berhubungan dengan waktu sebelum trauma disebut amnesia

retrograde. Amnesia post traumatic ialah kehilangan ingatan setelah

trauma, sedangkan amnesia traumatic terdiri dari amnesia retrograde

dan post traumatic.

2. Edema serebri traumatic

Otak dapat menjadi sembab tanpa disertai perdarahan pada trauma

kapitis terutama pada anak-anak. Pingsan dapat berlangsung lebih dari

10 menit, tidak dijumpai tanda-tanda kerusakan jaringan otak.Pasien

mengeluh nyeri kepala, vertigo, mungkin muntah. Pemeriksaan cairan

otak mungkin hanya dijumpai tekanan yang agak meningkat.

3. Kontusio serebri



Kerusakan jaringan otak disertai perdarahan yang secara makroskopis

tidak mengganggu jaringan. Kontosio sendiri biasanya menimbulkan

defisit neurologis jika mengenai daerah motorik atau sensorik otak.

Kontusio serebri murni biasanya jarang terjadi. Diagnosa kontusio

serebri meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan CT scan

dalam pemeriksaan cedera kepala. Kontusio serebri sangat sering

terjadi difrontal dan labus temporal, walaupun dapat terjadi juga pada

setiap bagian otak, termasuk batang otak dan serebelum.Batas

perbedaan antara kontusio dan perdarahan intra serebral traumatika

memang tidak jelas. Kontusio serebri dapat saja dalam waktu

beberapa jam atau hari mengalami evolusi membentuk pedarahan

intra serebral (ATLS 1997).

4. Perdarahan Intrakranial

a. Perdarahan Epidural

Perdarahan epidural terletak diantara dura dan calvaria. Umumnya

terjadi pada regon temporal atau temporopariental akibat pecahnya

anteri meningea media (Sudiharto 1998). Manifestasi klinik berupa

gangguan kesadaran sebentar dan dengan bekas gejala (interval

lucid) beberapa jam. Keadaan ini disusul oleh gangguan kesadaran

progesif disertai kelainan neurologis unilateral. Kemudian gejala

neurologis timbul secara progesif berupa pupil anisokor,

hemiparese, papiledema dan gajala herniasi

transcentorial.Perdarahan epidural di fossa posterior dengan

perdarahan berasal dari sinus lateral, jika terjadi di oksiput akan

menimbulkan gangguan kesadaran, nyeri kepala, muntah ataksia

serebelar dan paresis nervi kranialis. Ciri perdarahan epidural

berbentuk bikonveks atau menyerupai lensa cembung.

b. Perdarahan Subdural

Terjadi antara duramater dan arachnoid. Perdarahan subdural lebih

biasa terjasi perdarahan epidural (30 % dari cedera kepala berat).



Umumnya perdarahan akibat pecahnya/robeknya vena-vena

jembatan yang terletak antara kortek serebri dan sinus venosa

tempat vena tadi bermuara, namun dapat pula terjadi akibat laserasi

pembuluh arteri pada permukaaan otak.

Gejala yang sub akut tidak sejelas yang gejala akut. Perdarahan

subdural menjadi simptomatik dalam 3 hari disebut akut, jika

gejala timbul antarqa 3 sampai 21 hari disebut subakut, sedangkan

lebih dari 21 hari disebut kronik.

Gejala yang paling sering pada akut adalah nyeri kepala,

mengantuk, agitasi cara berpikir yang lambat dan bingung. Gejala

yang paling sering pada kronik adalah nyeri kepala yang semakin

berat, cara berpikir yang lambat, bingung, mngantuk. Pupil edema

dapat terjadi dan pupilipsilateral dilatasi dan refleka cahaya

menurun, Hemiparese sebagai tanda akhir biasa ipsilateral atau

kontralateral tergantung pada apakah lobus temporal mengalami

herniasi melalui celah tentorum dan menekan pendukulus serebri

kontralateral.

Perdarahan subdural biasanya menutupi seluruh permukaan

hemisfer otak dan kerusakan otak dibawahnya lebih berat dan

prognosinya pun jauh lebih buruk dari pada perdarahan epidural.

c. Perdarahan subarahnoid

Perdarahan subaranoid sering terjadi pada trauma kapitis. Secara

klinis mudah dikenali yaitu ditemukannya kaku kuduk, nyeri

kepala, gelisah, suhu badan subfebril. Gejalanya menyerupai

meningitis. Perdarahan yang besar dapat disertai koma. Pedarahan

terjadi didalam ruang subarahnoid karena robeknya pembuluh

darah yang berjalan didalamnya.darah tercampur dengan cairan

otak. Adanya darah didalam liquor serebri spinal akan merangsang

meningia sehingga terjadi kaku kuduk.

Cedera kepala dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek yang

secara deskripsi dapat dikelompokkan berdasar mekanisme,

morfologi, dan beratnya cedera kepala. (IKABI, 2004).



1. Berdasarkan mekanismenya cedera kepala dikelompokkan menjadi

dua yaitu

a. Cedera kepala tumpul.

Cedera kepala tumpul biasanya berkaitan dengan kecelakaan lalu

lintas, jatuh/pukulan benda tumpul. Pada cedera tumpul terjadi

akselerasi 7 dan decelerasi yang menyebabkan otak bergerak

didalam rongga kranial dan melakukan kontak pada protuberas

tulang tengkorak.

b. Cedera tembus

Cedera tembus disebabkan oleh luka tembak atau tusukan.

2. Berdasarkan morfologi cedera kepala

Cedera kepala menurut (Tandian, 2011). Dapat terjadi diarea tulang

tengkorak yang meliputi

a. Laserasi kulit kepala

Laserasi kulit kepala sering didapatkan pada pasien cedera kepala.

Kulit kepala/scalp terdiri dari lima lapisan (dengan akronim

SCALP) yaitu skin, connective tissue dan perikranii. Diantara galea

aponeurosis dan periosteum terdapat jaringan ikat longgar yang

memungkinkan kulit bergerak terhadap tulang. Pada fraktur tulang

kepala, sering terjadi robekan pada lapisan ini. Lapisan ini banyak

mengandung pembuluh darah dan jaringan ikat longgar, maka

perlukaan yang terjadi dapat mengakibatkan perdarahan yang cukup

banyak.

b. Fraktur tulang kepala

Fraktur tulang tengkorak berdasarkan pada garis fraktur dibagi

menjadi

1) Fraktur linier

Fraktur linier merupakan fraktur dengan bentuk garis tunggal

atau stellata pada tulang tengkorak yang mengenai seluruh

ketebalan tulang kepala. Fraktur lenier dapat terjadi jika gaya

langsung yang bekerja pada tulang kepala cukup besar tetapi



tidak menyebabkan tulang kepala bending dan tidak terdapat

fragmen fraktur yang masuk kedalam rongga intrakranial.

2) Fraktur diastasis

Fraktur diastasis adalah jenis fraktur yang terjadi pada sutura

tulamg tengkorak yang mengababkan pelebaran sutura-sutura

tulang 8 kepala. Jenis fraktur ini sering terjadi pada bayi dan

balita karena sutura-sutura belum menyatu dengan erat. Fraktur

diastasis pada usia dewasa sering terjadi pada sutura lambdoid

dan dapat mengakibatkan terjadinya hematum epidural.

3) Fraktur kominutif

Fraktur kominutif adalah jenis fraktur tulang kepala yang

meiliki lebih dari satu fragmen dalam satu area fraktur.

4) Fraktur impresi

Fraktur impresi tulang kepala terjadi akibat benturan dengan

tenaga besar yang langsung mengenai tulang kepala dan pada

area yang kecal. Fraktur impresi pada tulang kepala dapat

menyebabkan penekanan atau laserasi pada duremater dan

jaringan otak, fraktur impresi dianggap bermakna terjadi, jika

tabula eksterna segmen yang impresi masuk dibawah tabula

interna segmen tulang yang sehat.

5) Fraktur basis kranii

Fraktur basis kranii adalah suatu fraktur linier yang terjadi pada

dasar tulang tengkorak, fraktur ini seringkali diertai dengan

robekan pada durameter yang merekat erat pada dasar tengkorak.

Fraktur basis kranii berdasarkan letak anatomi di bagi menjadi

fraktur fossa anterior, fraktur fossa media dan fraktur fossa

posterior. Secara anatomi ada perbedaan struktur di daerah

basis kranii dan tulang kalfaria. Durameter daerah basis krani

lebih tipis dibandingkan daerah kalfaria dan durameter daerah

basis melekat lebih erat pada tulang dibandingkan daerah

kalfaria.Sehingga bila terjadi fraktur daerah basis dapat

menyebabkan robekan durameter.Hal ini dapat menyebabkan



kebocoran cairan cerebrospinal yang menimbulkan resiko

terjadinya infeksi selaput otak (meningitis).

Pada pemeriksaan klinis dapat ditemukan rhinorrhea dan raccon

eyes sign (fraktur basis kranii fossa anterior), atau ottorhea dan

batle’s sign (fraktur basis kranii fossa media). Kondisi ini juga

9 dapat menyebabkan lesi saraf kranial yang paling sering

terjadi adalah gangguan saraf penciuman (N,olfactorius). Saraf

wajah (N.facialis) dan saraf pendengaran

(N.vestibulokokhlearis). Penanganan dari fraktur basis kranii

meliputi pencegahan peningkatan tekanan intrakranial yang

mendadak misalnya dengan mencegah batuk, mengejan, dan

makanan yang tidak menyebabkan sembelit. Jaga kebersihan

sekitar lubang hidung dan telinga, jika perlu dilakukan tampon

steril (konsultasi ahli THT) pada tanda bloody/

otorrhea/otoliquorrhea.Pada penderita dengan tanda-tanda

bloody/otorrhea/otoliquorrhea penderita tidur dengan posisi

terlentang dan kepala miring ke posisi yang sehat.

c. Cedera kepala di area intrakranial

Menurut (Tobing, 2011) yang diklasifikasikan menjadi cedera

otak fokal dan cedera otak difus Cedera otak fokal yang meliputi.

1) Perdarahan epidural atau epidural hematoma (EDH) Epidural

hematom (EDH) adalah adanya darah di ruang epidural yitu

ruang potensial antara tabula interna tulangtengkorak dan

durameter. Epidural hematom dapat menimbulkan penurunan

kesadaran adanya interval lusid selama beberapa jam dan

kemudian terjadi defisit neorologis berupa hemiparesis

kontralateral dan gelatasi pupil itsilateral. Gejala lain yang

ditimbulkan antara lain sakit kepala, muntah, kejang dan

hemiparesis.

2) Perdarahan subdural akut atau subdural hematom (SDH) akut

adalah Perdarahan subdural akut adalah terkumpulnya darah di

ruang subdural yang terjadi akut (6-3 hari). Perdarahan ini



terjadi akibat robeknya vena-vena kecil dipermukaan korteks

cerebri.Perdarahan subdural biasanya menutupi seluruh

hemisfir otak. Biasanya kerusakan otak dibawahnya lebih berat

dan 10 prognosisnya jauh lebih buruk dibanding pada

perdarahan epidural.

3) Perdarahan subdural kronik atau SDH (Subdural hematom)

kronik adalah terkumpulnya darah diruang subdural lebih dari

3 minggu setelah trauma. Subdural hematom kronik diawali

dari SDH akut dengan jumlah darah yang sedikit. Darah di

ruang subdural akan memicu terjadinya inflamasi sehingga

akan terbentuk bekuan darah atau clot yang bersifat tamponade.

Dalam beberapa hari akan terjadi infasi fibroblast ke dalam

clot dan membentuk noumembran pada lapisan dalam (korteks)

dan lapisan luar (durameter). Pembentukan neomembran

tersebut akan di ikuti dengan pembentukan kapiler baru dan

terjadi fibrinolitik sehingga terjadi proses degradasi atau

likoefaksi bekuan darah sehingga terakumulasinya cairan

hipertonis yang dilapisi membran semi permeabel. Jika

keadaan ini terjadi maka akan menarik likuor diluar membran

masuk kedalam membran sehingga cairan subdural bertambah

banyak. Gejala klinis yang dapat ditimbulkan oleh SDH kronis

antara lain sakit kepala, bingung, kesulitan berbahasa dan

gejala yang menyerupai TIA (transient ischemic

attack).disamping itu dapat terjadi defisit neorologi yang

berfariasi seperti kelemahan otorik dan kejang.

4) Perdarahan intra cerebral atau intracerebral hematom (ICH)

adalah area perdarahan yang homogen dan konfluen yang

terdapat didalam parenkim otak. Intra cerebral hematom bukan

disebabkan oleh benturan antara parenkim otak dengan tulang

tengkorak, tetapi disebabkan oleh gaya akselerasi dan

deselerasi akibat trauma yang menyebabkan pecahnya

pembuluh darah yang terletak lebih dalam, yaitu di parenkim



otak atau pembuluh darah kortikal dan subkortikal. Gejala

klinis yang ditimbulkan oleh ICH antara lain adanya 11

penurunan kesadaran. Derajat penurunan kesadarannya

dipengaruhi oleh mekanisme dan energi dari trauma yang

dialami.

5) Perdarahan subarahnoit traumatika (SAH) yaitu Perdarahan

subarahnoit diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah

kortikal baik arteri maupun vena dalam jumlah tertentu akibat

trauma dapat memasuki ruang subarahnoit dan disebut sebagai

perdarahan subarahnoit (PSA). Luasnya PSA menggambarkan

luasnya kerusakan pembuluh darah, juga menggambarkan

burukna prognosa. PSA yang luas akan memicu terjadinya

vasospasme pembuluh darah dan menyebabkan iskemia akut

luas dengan manifestasi edema cerebri.

3. Klasifikasi cedera kepala berdasarkan beratnya

Cedera kepala berdasarkan beratnya cedera, menurut (Mansjoer, 2000)

dapat diklasifikasikan penilaiannya berdasarkan skor GCS dan

dikelompokkan menjadi

a. Cedera kepala ringan dengan nilai GCS 14 – 15

1) Pasien sadar, menuruti perintah tapi disorientasi.

2) Tidak ada kehilangan kesadaran

3) Tidak ada intoksikasi alkohol atau obat terlarang

4) Pasien dapat mengeluh nyeri kepala dan pusing

5) Pasien dapat menderita laserasi, hematoma kulit kepala

b. Cedera kepala sedang dengan nilai GCS 9 – 13

Pasien bisa atau tidak bisa menuruti perintah, namun tidak memberi

respon yang sesuai dengan pernyataan yang di berikan

1) Amnesia paska trauma

2) Muntah

3) Tanda kemungkinan fraktur cranium (tanda Battle, mata rabun,

hemotimpanum, otorea atau rinorea cairan serebro spinal)

4) Kejang



c. Cedera kepala berat dengan nilai GCS sama atau kurang dari 8.

1) Penurunan kesadaran sacara progresif

2) Tanda neorologis fokal

3) Cedera kepala penetrasi atau teraba fraktur depresi cranium

(mansjoer, 2000)

E. Manifestasi klinis

1. Kombusio serebri :

a. Muntah tanpa nausea

b. Nyeri pada lokasi cidera

c. Mudah marah

d. Hilang energy

e. Pusing dan mata berkunang-kunang

f. Orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang.

g. Tidak ada deficit neurologi

h. Tidak ada ketidaknormalan pupil

i. Ingatan sementara hilang

j. Scalp tenderness

2. Kontusio serebri :

a. Perubahan tingkat kesadaran

b. Lemah dan paralisis tungkai

c. Kesulitan berbicara

d. Hilangnya ingatan sebelum dan pada saat trauma,

e. Sakit kepala

f. Leher kaku

g. Perubahan dalam penglihatan

h. Tidak berespon baik rangsang verbal dan nyeri

i. Demam diatas 37°C

j. Peningkatan frekuensi nafas dan denyut nadi,

k. Berkeringat banyak

l. Perubahan pupil ( kontriksi, tidak berespon terhadap rangsangan

cahaya)

m.Muntah



n. Otorhea

o. Tanda betle’s ( ekimosis pada daerah frontal ),

p. Flacit paralisis atau paresis bilateral

q. Kelumpuhan saraf cranial

r. GCS dibawah 7

s. Hemiparesis atau paralesis

t. Posisi dekortikasi

u. Rhinorrhea

v. Aktifitas kejang

F. Komplikasi

Komplikasi yang mungkin terjadi pada cidera kepala diantaranya :

1. Deficit neurologi fokal

2. Kejang

3. Pneumonia

4. Perdarahan gastrointestinal

5. Disritmia jantung

6. Syndrome of inappropriate secretion of antideuretic hormone ( SIADH )

7. Hidrosefalus

8. Kerusakan control respirasi

9. Inkontinensia bladder dan bowel

G. Pemeriksaan Diagnostik

1. CT Scan untuk mengetahui adanya massa/sel perdarahan, hematom, letak

dan luasnya

2. Kerusakan/perdarahan. MRI dilakukan bila CT scan belum memberi

hasil yang cukup.

3. EEG untuk melihat adanya aktivitas gelombang listrik diotak yang

patologis

4. Cerebral Angiography : Menunjukan anomali sirkulasi cerebral, seperti :

perubahan jaringan otak sekunder menjadi udema, perdarahan dan

trauma.



5. Serial EEG: Dapat melihat perkembangan gelombang yang patologis

6. X-Ray: Mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur), perubahan

struktur garis (perdarahan/edema), fragmen tulang.

7. Lumbal Punksi : Dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan

subarachnoid.

8. ABGs : Mendeteksi keberadaan ventilasi atau masalah pernapasan

(oksigenisasi) jika terjadi peningkatan tekanan intrakrania.

9. Kadar Elektrolit : Untuk mengkoreksi keseimbangan elektrolit sebagai

akibat peningkatan tekanan intrkranial

H. Pengkajian

1. Indentitas kilen

2. Riwayat kesehatan

a. Riwayat kesehatan sekarang

Apakah ada penurunan kesadaran, muntah, sakit kepala, wajah tidak

simetris, lemah, paralysis, perdarahan, fraktur

b. Riwayat Penyakit Dahulu

Apakah ada penyakit sistem persyarafan, riwayat trauma masa lalu,

riwayat penyakit darah, riwayat penyakit sistemik / pernafasan

Cardiovaskuler dan metabolic

c. Riwayat Penyakit Keluarga

Adanya riwayat Penyakit menular

d. Pemeriksaan Fisik

Tingkat Kesadaran (GCS)

 Ringan (GCS 13 – 15)

 Sedang (GCS 9 – 12)

 Berat (GCS 3 – 8)

Aspek Neurologis

 Kaji GCS

 Disorientasi tempat / waktu

 Refleksi Patologis & Fisiologis

 Nervus Cranialis XII nervus (sensasi, pola bicara abnormal)



 Status Motorik

Perubahan pupil/penglihatan kabur, diplopia

 5 – 6 cm = kerusakan batang otak

 Mengecil = Metabolis Abnormal & disfungsi encephalo

 Pin-point = Kerusakan pons, batang otak

 Perubahan tanda-tanda vital

 Tanda-tanda peningkatan TIK

 Penurunan kesadaran

 Gelisah letargi

 Sakit kepala

 Muntah proyektif

 Pupil edema

 Pelambatan nadi

 Pelebaran tekanan nadi

 Peningkatan tekanan darah sistolik

e. Aspek Kardiovaskuler

 Perubahan TD (menurun/meningkat)

 Denyut nadi : Bradikardi, Tachi kardi, irama tidak teratur

 TD naik, TIK naik

f. Sistem Pernafasan

 Perubahan pola nafas

 Irama, frekuensi, kedalaman, bunyi nafas

g. Kebutusan Dasar

 Eliminasi

Perubahan pada BAB/BAK : inkontinensia, obstipasi,hematuria

 Nutrisi

Mual, muntah, gangguan mencerna/menelan makanan.

 Istirahat

h. Kelemahan, mobilisasi, tidur kurang

 Pengkajian Psikologis Gangguan emosi/apatis, delirium

i. Pengkajian Sosial ; Hubungan dengan orang terdekat, Kemampuan

komunikasi



j. Pengkajian Spiritual ; Ketaatan terhadap agama

k. Pemeriksaan Diagnostik

 Hasil radiologi / CT Scan ; Hematom serebral, edem serebral,

perdarahan intracranial, fraktur tulang tengkorak

 AGD : PO2, PH, HCO3-

Untuk mengkaji keadekuatan ventilasi (memeprtahankan AGD

dalam rentang normal untuk menjamin aliran darah serebral

adekuat.

 Elektrolit Serum

Cedera kepala dapat dihubungkan dengan gangguan regulasi natrium,

retensi Na berakhir dapat beberapa hari, diikuti dengan diuresis Na,

peningkatan letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan

elektrolit.

 Hematologi : leukosit, Hb, albumin, globulin, protein serum

 CSS : warna, komposisi, tekanan

I. Penatalaksanaan

a. Umum

 Airway : Pertahankan kepatenan jalan nafas

 Atur posisi : posisi kepala flat dan tidak miring ke satu sisi untuk

mencegah

 Penekanan/bendungan pada vena jugularis

 Cek adanya pengeluaran cairan dari hidung, telinga atau mulut

 Breathing : - Kaji pola nafas, frekuensi, irama nafas, kedalaman

 Monitoring ventilasi : pemeriksaan analisa gas darah, saturasi Oksigen

 Circulation : - Kaji keadaan perfusi jaringan perifes (akral, nadi

capillary rafill, sianosis pada kuku, bibir)

 Monitor tingkat kesadaran, GCS, periksa pupil, ukuran, reflek terhadap

cahaya

 Monitoring tanda – tanda vital

 Pemberian cairan dan elektrolit

 Monitoring intake dan output



b. Khusus Khusus

 Konservatif : Dengan pemberian manitol/gliserin, furosemid,

pemberian steroid

 Operatif : Tindakan kraniotomi, pemasangan drain, shuting prosedur

 Monitoring tekanan intrakranial : yang ditandai dengan sakit kepala

hebat, muntah proyektil dan papil edema

 Pemberian diet/nutrisi

 Rehabilitasi, fisioterapi

Penatalaksanaan berdasarkan klasifikasi :

a. Penatalaksanaan Cedera Kepala Ringan (GCS 14–15)

1. Observasi atau dirawat di rumah sakit bila CT Scan tidak ada atau hasil

CT Scan abnormal, semua cedera tembus, riwayat hilang kesadaran,

sakit kepala sedang–berat, pasien dengan intoksikasi alkohol/obat-

obatan, fraktur tengkorak, rinorea-otorea, cedera penyerta yang

bermakna, tidak ada keluarga yang di rumah, tidak mungkin kembali ke

rumah sakit dengan segera, dan adanya amnesia. Bila tidak memenuhi

kriteria rawat maka pasien dipulangkan dengan diberikan pengertian

kemungkinan kembali ke rumah sakit bila dijumpai tanda-tanda

perburukan.

2. Observasi tanda vital serta pemeriksaan neurologis secara periodik

setiap ½- 2 jam.

3. Pemeriksaan CT Scan kepala sangat ideal pada penderita CKR kecuali

memang sama sekali asimtomatik dan pemeriksaan neurologis normal.

b. Penatalaksanaan cedera kepala sedang (GCS 9-13)

1. Dirawat di rumah sakit untuk observasi, pemeriksaan neurologis secara

periodik.

2. Bila kondisi membaik, pasien dipulangkan dan kontrol kembali, bila

kondisi memburuk dilakukan CT Scan ulang dan penatalaksanaan

sesuai protokol cedera kepala berat.



c. Penatalaksanaan Cedera Kepala Berat (GCS > 8)

1) Pastikan jalan nafas korban clear (pasang ET), berikan oksigenasi

100% dan jangan banyak memanipulasi gerakan leher sebelum cedera

cervical dapat disingkirkan.

2) Berikan cairan secukupnya (ringer laktat/ringer asetat) untuk resusitasi

korban agar tetap normovolemia, atasi hipotensi yang terjadi dan

berikan transfusi darah jika Hb kurang dari 10 gr/dl.

3) Periksa tanda vital, adanya cedera sistemik di bagian anggota tubuh

lain, GCS dan pemeriksaan batang otak secara periodik.

4) Berikan manitol iv dengan dosis 1 gr/kgBB diberikan secepat

mungkin pada penderita dengan ancaman herniasi dan peningkatan

TIK yang mencolok.

5) Berikan anti edema cerebri: kortikosteroid deksametason 0,5 mg 3×1,

furosemide diuretik 1 mg/kg BB tiap 6-12 jam bila ada edema cerebri,

berikan anti perdarahan.

6) Berikan obat-obatan neurotonik sebagai obat lini kedua, berikan anti

kejang jika penderita kejang, berikan antibiotik dosis tinggi pada

cedera kepala terbuka, rhinorea, otorea.

7) Berikan antagonis H2 simetidin, ranitidin iv untuk mencegah

perdarahan gastrointestinal.

8) Koreksi asidodis laktat dengan natrium bikarbonat.

9) Operasi cito pada perkembangan ke arah indikasi operasi.

10) Fisioterapi dan rehabilitasi.

J. Kemungkinan Diagnosa Keperawatan

1. Gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan kerusakan aliran

darah otak sekunder edema serebri, hematom.

2. Tidak efektifnya pola napas berhubungan dengan kerusakan

neuromuscular control mekanisme ventilasi, komplikasi pada paru-paru.

3. Resiko deficit volume cairan berhubungan dengan terapi diuretic,

pembatasan cairan.

4. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik.



5. Defisit perawatan diri berhubungan dengan Kerusakan muskuloskeletal,

kerusakanneuromuskular, nyeri, kerusakan persepsi/ kognitif, kecemasan,

kelemahan dan kelelahan

6. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan neuromuskuler,

terapi bedrest, immobilisasi.

K. Intervensi

No

Diagnosa Keperawatan

Rencana Keperawatan

Tujuan dan Kriteria

hasil

Intervensi

1 Perfusi jaringan cerebral

tidak efektif b/d gangguan

afinitas Hb oksigen,

penurunan konsentrasi Hb,

Hipervolemia,

Hipoventilasi,

gangguan transport O2,

gangguan aliran arteri dan

vena

DO

- Gangguan status mental

- Perubahan perilaku

- Perubahan respon

motorik

- Perubahan reaksi pupil

- Kesulitan menelan

- Kelemahan atau

paralisis

- ekstrermitas

- - Abnormalitas bicara

NOC:

1. Status sirkulasi

2. Perfusi jaringan

serebral

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama 3 x 24 jam,

klien mampu mencapai:

1. Status sirkulasi

dengan indikator:

Tekanan darah sis-

tolik dan diastolik

dalam rentang yang

diharapkan

Tidak ada ortostatik

hipotensi

Tidak ada tanda tan-

da PTIK

2. Perfusi jaringan

serebral, dengan

indicator

 Klien mampu

NIC

Monitor Tekanan

Intra Kranial

1. Catat

perubahan respon

klien terhadap

stimulus /

rangsangan

2. Monitor TIK

klien dan respon

neurologis

terhadap aktivitas

3. Monitor intake

dan output

4. Pasang restrain,

jika perlu

5. Monitor suhu

dan angka leukosit

6. Kaji adanya

kaku kuduk

7. Kelola

pemberian



berkomunikasi

dengan jelas dan

sesuai kemampuan

 Klien menunjukkan

perhatian,

konsentrasi, dan

orientasi

 Klien mampu

memproses

informasi

 Klien mampu mem-

buat keputusan

dengan benar

Tingkat kesadaran

klien membaik

antibiotik

8. Berikan posisi

dengan kepala

elevasi 30-40O

dengan leher dalam

posisi netral

9. Minimalkan

stimulus dari

lingkungan

10. Beri jarak antar

tindakan

keperawatan untuk

meminimalkan

peningkatan TIK

11. Kelola obat

obat untuk

mempertahankan

TIK dalam batas

spesifik

Monitoring

Neurologis (2620)

1. Monitor

ukuran,

kesimetrisan,

reaksi dan bentuk

pupil

2. Monitor tingkat

kesadaran klien

3. Monitor tanda-

tanda vital

4. Monitor

keluhan nyeri



kepala, mual, dan

muntah

5. Monitor respon

klien terhadap

pengobatan

6. Hindari

aktivitas jika TIK

meningkat

7. Observasi

kondisi fisik klien

Terapi Oksigen

(3320)

1. Bersihkan jalan

nafas dari secret

2. Pertahankan

jalan nafas tetap

efektif

3. Berikan

oksigen sesuai

instruksi

4. Monitor aliran

oksigen, kanul

oksigen, dan

humidifier

5. Beri penjelasan

kepada klien

tentang pentingnya

pemberian oksigen

6. Observasi

tanda-tanda

hipoventilasi



7. Monitor respon

klien terhadap

pemberian oksigen

8. Anjurkan klien

untuk tetap

memakai oksigen

selama aktivitas

dan tidur

2 Pola Nafas tidak efektif

berhubungan dengan :

 Hiperventilasi

 Penurunan

energi/kelelahan

 Perusakan/pelemahan

muskuloskeletal

 Kelelahan otot

pernafasan

 Hipoventilasi sindrom

 Nyeri

 Kecemasan

 Disfungsi

Neuromuskuler

 Obesitas

 Injuri tulang belakang

DS :

 Dyspnea

 Nafas pendek

DO :

 Penurunan tekanan

inspirasi/ekspirasi

 Penurunan pertukaran

udara per menit

NOC:

Respiratory status :

Ventilation

Respiratory status :

Airway patency

Vital sign Status

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama….x24 jam

pasien menunjukkan

keefektifan pola

nafas,dibuktikan

dengan kriteria hasil:

Mendemonstrasikan

batuk efektif dan suara

nafas yang bersih, tidak

ada sianosis dan

dyspneu (mampu

mengeluarkan sputum,

mampu bernafas

dengan mudah,

tidakada pursed

lips)

Menunjukkan jalan

NIC:

· Posisikan pasien

untuk

memaksimalkan

ventilasi

· Pasang mayo bila

perlu

· Lakukan

fisioterapi dada

jika perlu

· Keluarkan sekret

dengan batuk atau

suction

· Auskultasi suara

nafas, catat adanya

suara tambahan

· Berikan

bronkodilator

· Berikan

pelembab udara

Kassa basah

NaCl Lembab

·Atur intake untuk

cairan



 Menggunakan otot

pernafasan tambahan

 Orthopnea

 Pernafasan pursed-lip

 Tahap ekspirasi

berlangsung sangat lama

 Penurunan kapasitas vital

Respirasi: < 11 – 24 x

/mnt

nafas yang paten (klien

tidak merasa tercekik,

irama nafas, frekuensi

pernafasan dalam

rentang normal, tidak

ada suara nafas

abnormal)

Tanda Tanda vital

dalam rentang normal

(tekanan darah, nadi,

pernafasan)

mengoptimalkan

keseimbangan.

· Monitor respirasi

dan status O2

Bersihkan

mulut, hidung dan

secret

Trakea

Pertahankan

jalan nafas yang

paten

Observasi

adanya tanda tanda

hipoventilasi

Monitor adanya

kecemasan pasien

terhadap

oksigenasi

Monitor vital

sign

Informasikan

pada pasien dan

keluarga

tentang tehnik

relaksasi untuk

memperbaiki pola

nafas.

Ajarkan

bagaimana batuk

efektif

Monitor pola

nafas



3 Defisit Volume Cairan

Berhubungan dengan:

Kehilangan volume

cairan secara aktif

Kegagalan mekanisme

pengaturan

Terapi diuretic

Pembatasan cairan

DS :

Haus

DO:

Penurunan turgor

kulit/lidah

Membran mukosa/kulit

kering

Peningkatan denyut nadi,

penurunan tekanan darah,

penurunan

volume/tekanan nadi

Pengisian vena menurun

Perubahan status mental

Konsentrasi urine

meningkat

Temperatur tubuh

meningkat

Kehilangan berat badan

secara tiba-tiba

Penurunan urine output

HMT meningkat

Kelemahan

NOC:

Fluid balance

Hydration

Nutritional Status :

Foodand Fluid Intake

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

selama…..x 24 jam

defisit volume

cairanteratasi dengan

kriteriahasil:

Mempertahankan

urine output sesuai

dengan usia dan BB, BJ

urine normal

Tekanan darah, nadi,

suhu tubuh dalam batas

normal

Tidak ada tanda

tanda dehidrasi,

Elastisitas

turgor kulit

baik,membran mukosa

lembab, tidak ada rasa

haus yang berlebihan

Orientasi terhadap

waktu dan tempat baik

Jumlah dan irama

pernapasan dalam batas

normal

Elektrolit, Hb, Hmt

dalam batas normal

NIC :

Pertahankan

catatan intake dan

output yang akurat

Monitor status

hidrasi

( kelembaban

membran mukosa,

nadi adekuat,

tekanan darah

ortostatik ), jika

diperlukan

Monitor hasil

lab yang sesuai

dengan retensi

cairan (BUN ,

Hmt ,osmolalitas

urin, albumin, total

protein )

Monitor vital

sign setiap 15

menit – 1 jam

Kolaborasi

pemberian cairan

IV

Monitor status

nutrisi

Berikan cairan

oral

Berikan

penggantian

nasogatrik sesuai



pH urin dalam batas

normal

Intake oral dan

intravena adekuat

output (50 –

100cc/jam)

Dorong

keluarga untuk

membantu pasien

makan

Kolaborasi

dokter jika tanda

cairan

berlebih muncul

meburuk

Atur

kemungkinan

tranfusi

Persiapan untuk

tranfusi

Pasang kateter

jika perlu

Monitor intake

dan urin output

setiap 8 jam

4 Nyeri akut b.d dengan

agen injuri fisik, dengan

batasan karakteristik:

 Laporan nyeri ke-pala

secara verbal atau non

verbal

 Respon autonom

(perubahan vital sign,

dilatasi pupil)

 Tingkah laku eks-presif

(gelisah, me-nangis,

NOC:

1. Nyeri terkontrol

2. Tingkat Nyeri

3. Tingkat kenyamanan

Setelah dilakukan

asuhan keperawatan

selama …. x 24 jam

nyeri dapat teratasi

dengan kriteria hasil :

1. Mengontrol nyeri,

de-ngan indikator:

NIC :

Manajemen nyeri

(1400)

1. Kaji keluhan

nyeri, lokasi,

karakteristik,

onset/durasi,

frekuensi, kualitas,

dan beratnya nyeri.

2. Observasi

respon



merintih)

 Fakta dari observasi

Gangguan tidur (mata sayu,

menye-ringai, dll)

 Mengenal faktor-

faktor penyebab

 Mengenal onset

nyeri

 Tindakan

pertolong-an non

farmakologi

 Menggunakan

anal-getik

 Melaporkan

gejala-gejala

nyeri kepada tim

kesehatan.

 Nyeri terkontrol

2. Menunjukkan

tingkat nyeri, dengan

indikator:

 Melaporkan nyeri

 Frekuensi nyeri

 Lamanya episode

nyeri

 Ekspresi nyeri;

wa-jah

 Perubahan

respirasi rate

 Perubahan

tekanan darah

 Kehilangan nafsu

makan

3. Tingkat

kenyamanan, dengan

ketidaknyamanan

secara verbal dan

non verbal.

3. Pastikan klien

menerima

perawatan

analgetik dengan

tepat.

4. Gunakan

strategi

komunikasi yang

efektif untuk

mengetahui respon

penerimaan klien

terhadap nyeri.

5. Evaluasi

keefektifan

penggunaan

kontrol nyeri

6. Monitoring

perubahan nyeri

baik aktual

maupun potensial.

7. Sediakan

lingkungan yang

nyaman.

8. Kurangi faktor-

faktor yang dapat

menambah

ungkapan nyeri.

9. Ajarkan

penggunaan tehnik



indicator :

Klien melaporkan

kebutuhan tidur dan

istirahat tercukupi

relaksasi sebelum

atau sesudah nyeri

berlangsung.

10. Kolaborasi

dengan tim

kesehatan lain

untuk memilih

tindakan selain

obat untuk

meringankan nyeri.

11. Tingkatkan

istirahat yang

adekuat untuk

meringankan nyeri.

Manajemen

pengobatan

(2380)

1. Tentukan obat

yang dibutuhkan

klien dan cara

mengelola sesuai

dengan anjuran/

dosis.

2. Monitor efek

teraupetik dari

pengobatan.

3. Monitor tanda,

gejala dan efek

samping obat.

4. Monitor

interaksi obat.



5. Ajarkan pada

klien / keluarga

cara mengatasi

efek samping

pengobatan.

6. Jelaskan

manfaat

pengobatan yg

dapat

mempengaruhi

gaya hidup klien.

Pengelolaan

analgetik(2210)

1. Periksa

perintah medis

tentang obat, dosis

& frekuensi obat

analgetik.

2. Periksa riwayat

alergi klien.

3. Pilih obat

berdasarkan tipe

dan beratnya nyeri.

4. Pilih cara

pemberian IV atau

IM untuk

pengobatan, jika

mungkin.

5. Monitor vital

sign sebelum dan

sesudah pemberian



analgetik.

6. Kelola jadwal

pemberian

analgetik yang

sesuai.

7. Evaluasi

efektifitas dosis

analgetik,

observasi tanda

dan gejala efek

samping, misal

depresi pernafasan,

mual dan muntah,

mulut kering, &

konstipasi.

8. Kolaborasi dgn

dokter untuk obat,

dosis & cara

pemberian yg

diindikasikan.

9. Tentukan

lokasi nyeri,

karakteristik,

kualitas, dan

keparahan sebelum

pengobatan.

10. Berikan obat

dengan prinsip 5

benar

11.Dokumentasikan

respon dari

analgetik dan efek



yang tidak

diinginkan

5 Defisit perawatan diri

Berhubungan dengan :

Kerusakanmuskuloskeletal,

kerusakan

neuromuskular,

nyeri,kerusakan persepsi/

kognitif,kecemasan,

kelemahan dankelelahan.

DO :

ketidakmampuan untuk

mandi, ketidakmampuan

untuk berpakaian,

ketidakmampuan untuk

makan, ketidakmampuan

untuk toileting

NOC:

Perawatan diri :

(mandi, Makan

Toiletting, berpakaian)

Setelah diberi motivasi

perawatan selama ….x

24 jam, pasin mengerti

cara memenuhi ADL

secara bertahap sesuai

kemam-puan, dengan

kriteria :

· Mengerti secara

seder-hana cara mandi,

makan, toileting, dan

berpakaian serta mau

mencoba se-cara aman

tanpa cemas

· Klien mau

berpartisipasi dengan

senang hati tanpa

keluhan dalam

memenuhi ADL

NIC: Membantu

perawatan diri

klien Mandi dan

toiletting

Aktifitas:

1. Tempatkan

alat-alat mandi di

tempat yang

mudah dikenali

dan mudah

dijangkau klien

2. Libatkan klien

dan dampingi

3. Berikan

bantuan selama

klien masih

mampu

mengerjakan

sendiri

NIC: ADL

Berpakaian

Aktifitas:

1. Informasikan

pada klien dalam

memilih pakaian

selama perawatan

2. Sediakan

pakaian di tempat

yang mudah



dijangkau

3. Bantu

berpakaian yang

sesuai

4. Jaga privcy

klien

5. Berikan

pakaian pribadi yg

digemari dan

sesuai

NIC: ADL Makan

1. Anjurkan

duduk dan berdo’a

bersama teman

2. Dampingi saat

makan

3. Bantu jika

klien belum

mampu dan beri

contoh

4. Beri rasa

nyaman saat

makan

6 Gangguan mobilitas fisik

Berhubungan dengan :

penurunan neuromuskuler,

terapi bedrest, immobilisasi

DO:

- Penurunan waktu reaksi

- Kesulitan merubah posisi

- Perubahan

NOC :

Joint Movement :

Active

Mobility Level

Self care : ADLs

Transferperformance

Setelah dilakukan

tindakan keperawatan

NIC :

Exercise therapy :

ambulation

Monitoring vital

sign

Sebelum/sesudah

latihan dan

lihatrespon pasien



gerakan(penurunan untuk

berjalan, kecepatan,

kesulitan

memulai langkah pendek)

- Keterbatasan motorik

kasar dan halus

- Keterbatasan ROM

- Gerakan disertai

nafaspendek atau tremor

- Ketidak stabilan

posisiselama melakukan

ADL

- Gerakan sangat lambat

dantidak terkoordinasi

selama….x 24 jam

gangguan mobilitas

fisik teratasi

dengan kriteria hasil:

Klien meningkat

dalam aktivitas fisik

Mengerti tujuan dari

peningkatan mobilitas

Memverbalisasikan

perasaan dalam

meningkatkan kekuatan

dan kemampuan

berpindah

Memperagakan

penggunaan alat Bantu

untuk

mobilisasi(walker)

saat latihan

Konsultasikan

dengan terapi fisik

tentang rencana

ambulasi

sesuaidengan

kebutuhan

Bantu klien

untuk

menggunakan

tongkat saat

berjalan dan

cegahterhadap

cedera

Ajarkan pasien

atau tenaga

kesehatan lain

tentang teknik

ambulasi

Kaji

kemampuan pasien

dalam mobilisasi

Latih pasien

dalam pemenuhan

kebutuhan ADLs

secara mandiri

sesuai

kemampuan

Dampingi dan

Bantu pasien saat

mobilisasi dan

bantu penuhi



kebutuhan

ADLs ps.

Berikan alat

Bantu jika klien

memerlukan.

Ajarkan pasien

bagaimana

merubah

posisi dan berikan

bantuan jika

diperlukan
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A. PENGERTIAN

a. Typhoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran

pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu, gangguan

pencernaan, dan gangguan kesadaran (Ngastiyah, 2005).

b. Typhoid adalah penyakit infeksi yang biasanya mengenai saluran

pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari tujuh hari, gangguan

pada saluran cerna atau gangguan kesadaran (Mansjoer A, 2000).

c. Typhoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran

cerna dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu dan terdapat

gangguan kesadaran (Suriadi, 2001).

d. Typhoid adalah penyakit infeksi akut pada usus halus yang disebabkan

oleh kuman salmonella thypi (Juwono R, 1996).

e. Typhoid merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada usus halus yang

disebabkan oleh salmonella thypii (Hidayat, 2006).

B. ETIOLOGI

a. Penyebab typhoid adalah kuman salmonella typosa dan salmonella

paratyphi A, B, dan C memasuki saluran pencernaan (Noer, 1996).

b. Penyebab typhoid adalah kuman salmonella typosa, yang merupakan basil

gram negatif bergerak dengan rambut getar dan tidak berspora. Kuman

mempunyai 3 macam :

1. Antigen O (Ogne Houch) Somaus (terdiri dari rantai kompleks

lipopoli sakarida).

2. Antigen H (Houch) terdapat pola flagella.

3. Antigen Vi (Kapsul) merupakan kapsul yang meliputi tubuh kuman

dan melindungi O antigen terhadap fagositosis (Hasan, 1991).

Kuman salmonella typosa dapat tumbuh di semua media pH 7,2 dan

suhu 37oC dan mati pada suhu 54,4oC.

C. PATOFISIOLOGI



Infeksi terjadi pada saluran pencernaan. Basil diserap di usus halus. Melalui

pembuluh limfe halus masuk ke dalam peredaran darah sampai di organ-

organ terutama hati dan limpa sehingga organ-organ tersebut akan membesar

disertai nyeri pada perabaan. Kemudian basil masuk kembali ke dalam darah

(bakteremia) dan menyebar ke seluruh tubuh terutama ke dalam kelenjar

limfoid usus halus menimbulkan plak peyeri. Tukak tersebut dapat

mengakibatkan perdarahan dan perforasi usus. Gejala demam disebabkan

oleh endotoksin, sedangkan gejala pada saluran pencernaan disebabkan oleh

kelainan pada usus.

D. PATHWAY



E. MANIFESTASI KLINIK

Salmonella tyiposa

Saluran pencernaan Gangguan kesadaran

Usus halus

Masuk peredaran darah

Hati dan limpa

Tukak lonjong
pada mukosa
diatas plak
playeri

Gangguan saluran
pencernaan

Pembesaran dan
nyeri tekan

Gangguan rasa
nyaman

Kuman mengeluarkan
endotokisn

Mempengaruhi
pusat termoregulasi
dalam hipotalamus

hipertermi

Resioko cidera

Kekurngan
vulume cairan

Mual, muntah

Perubahan nutrisi kurang
dari kebutuhan tubuh



a. Pada minggu pertama, keluhan dan gejala serupa dengan penyakit infeksi

akut pada umumnya yaitu : demam, nyeri kepala, nyeri otot, anoreksia,

mual, muntah, konstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk

dan epistaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan pemeriksaan suhu

tubuh.

b. Pada minggu kedua gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam,

bradikardia, lidah kotor, hepatomegali, splenomegali, gangguan kesadaran

berupa somnolen sampai koma (Rampengan, 1993).

c. Menurut Ngastiyah (2005), gejala prodromal ditemukan seperti perasaan

tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing dan tidak bersemangat, nafsu

makan berkurang. Gambaran klinis yang biasa ditemukan ialah :

1. Demam. Biasanya berlangsung 3 minggu, bersifat febris remiten, dan

suhu tidak tinggi sekali. Selama minggu pertama, suhu tubuh

berangsur-angsur naik setiap hari, biasanya menurun pada pagi hari

dan meningkat lagi pada sore dan malam hari. Dalam minggu kedua,

pasien terus berada dalam keadaan demam. Pada minggu ketiga, suhu

berangsur-angsur turun dan normal kembali pada akhir minggu ketiga.

2. Gangguan pada saluran pencernaan. Pada mulut nafas berbau tidak

sedap, bibir kering dan pecah-pecah, lidah kotor, perut kembung, hati

dan limpa membesar disertai nyeri pada perabaan, dapat disertai

konstipasi atau diare.

3. Gangguan kesadaran. Umumnya kesadaran pasien menurun

walaupun tidak dalam yaitu apatis sampai somnolen, jarang terjadi

sopor, koma atau gelisah (kecuali penyakitnya berat). Pada punggung

dan anggota gerak dapat ditemukan roseola (bintik-bintik kemerahan).

F. KOMPLIKASI

Pada usus halus. Umumnya jarang terjadi tetapi bila terjadi sering fatal.

a. Perdarahan usus. Bila sedikit, hanya dilakukan pemeriksaan tinja

dengan benzidin. Jika perdarahan banyak terjadi melena, dapat disertai

nyeri perut dengan tanda-tanda renjatan.



b. Perforasi usus. Biasanya timbul pada minggu ketiga atau setelahnya dan

terjadi pada bagian distal ileum. Perforasi yang tidak disertai peritonitis

hanya dapat ditemukan bila terdapat udara di rongga peritoneum, yaitu

pekak hati menghilang dan terdapat udara diantara hati dan diafragma

pada foto rontgen abdomen yang dibuat dalam keadaan tegak.

c. Peritonitis. Biasanya menyertai perforasi tetapi dapat terjadi tanpa

perforasi usus. Ditemukan gejala abdomen akut, yaitu nyeri perut yang

hebat, dinding abdomen tegang.

Komplikasi di luar usus. Terjadi karena lokalisasi peradangan akibat sepsis

(bakteremia), yaitu meningitis, koleosistisis, ensefalopati. Terjadi karena

infeksi sekunder, yaitu bronkopneumonia.

G. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK

Menurut FKUI (2005) untuk memastikan diagnosis perlu dikerjakan

pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang berguna untuk menyokong diagnosis

a. Pemeriksaan darah tepi

Terdapat gambaran leukopeni, limfositosis relatif dan aneosinofilia

pada permulaan sakit. Mungkin terdapat anemia dan trombositopenia

ringan.

b. Pemeriksaan sumsum tulang

Terdapat gambaran sumsum tulang berupa hiperaktif

(retikuloendotelial system) RES dengan adanya sel makrofag,

sedangkan sistem eritropoesis, granolupoesis dan trombopoesis

berkurang.

2. Pemeriksaan laboratorium untuk membuat diagnosis

a. Biakan empedu

Basil salmonella typosa dapat ditemukan dalam darah penderita

biasanya dalam minggu pertama sakit. Selanjutnya lebih sering

ditemukan dalam urin dan feses dan mungkin akan tetap positif untuk

waktu yang lama. Jika pada pemeriksaan selama dua kali berturut-



turut tidak didapatkan basil salmonella typosa pada urin dan tinja,

maka pasien dinyatakan betul-betul sembuh.

b. Pemeriksaan widal

Pada permulaan terjadi penyakit, widal akan positif dan dalam

perkembangan selanjutnya, misal 1 – 2 minggu kemudian akan

semakin meningkat meski demam typhoid telah diobati.

Untuk membuat diagnosis yang diperlukan ialah titer zat anti terhadap

O. Titer yang bernilai 1/200 atau lebih dan atau menunjukkan

kenaikan yang progresif digunakan untuk membuat diagnosis.

Menurut NN (2006) dikatakan meningkat dila titernya lebih dari 1/400

atau didapatkan kenaikan titer 2 kali lipat dari titer sebelumnya dalam

waktu satu minggu.

Hasil widal akan bertahan positif cukup lama (berbulan-bulan)

sehingga meski sembuh dari penyakit demam typhoid, widal masih

mungkin positif. Tetapi tidak selalu pemeriksaan widal positif

walaupun penderita sungguh-sungguh menderita typhus abdominalis

sebagaimana terbukti pada autopsi setelah penderita meninggal dunia.

Titer dapat positif karena keadaan sebagai berikut :

c. Titer O dan H tinggi karena terdapatnya aglutinin normal, karena

infeksi basil coli patogen dalam usus.

d. Pada neonatus, zat anti tersebut diperoleh dari ibunya melalui tali

pusat.

e. Terdapat infeksi silang dengan ricketsia (werl felix).

f. Akibat imunisasi secara alamiah karena masuknya basil peroral atau

pada keadaan infeksi subklinis.

H. PENATALAKSANAAN

Pasien yang dirawat dengan diagnosis observasi tifus abdominalis harus

dianggap dan diperlakukan langsung sebagai pasien tifus abdominalis dan

diberikan pengobatan sebagai berikut :

1. Isolasi pasien, desinfeksi pakaian dan ekskreta.



2. Perawatan yang baik untuk menghindari komplikasi, mengingat sakit yang

lama, lemah, anoreksia, dan lain-lain.

3. Istirahat selama demam sampai dengan 2 minggu setelah suhu normal

kembali (istirahat total), kemudian boleh duduk ; jika tidak panas lagi boleh

berdiri kemudian berjalan di ruangan.

4. Diet. Makanan harus mengandung cukup cairan, kalori dan tinggi protein.

Bahan makanan tidak boleh mengandung banyak serat, tidak merangsang

dan tidak menimbulkan gas. Susu 2 gelas sehari. Bila kesadaran pasien

menurun diberikan makanan cair, melalui sonde lambung. Jika kesadaran

dan nafsu makan anak baik dapat juga diberikan makanan lunak.

5. Obat pilihan ialah kloramfenikol, kecuali jika pasien tidak cocok dapat

diberikan obat lainnya seperti kortikoksazol. Pemberian kloramfenikol

dengan dosis tinggi, yaitu 100 mg/kg BB/hari (maksimum 2 gram per hari),

diberikan 4 kali sehari per oral atau intavena. Pemberian kloramfenikol

dengan dosis tinggi tersebut mempersingkat waktu perawatan dan

mencegah relaps. Efek negatifnya adalah mungkin pembentukan zat anti

kurang karena basil terlalu cepat dimusnahkan.

6. Bila terdapat komplikasi, terapi disesuaikan dengan penyakitnya. Bila

terjadi dehidrasi dan asidosis diberikan cairan secara intravena dan

sebagainya.

7. Pembedahan

Pembedahan kurang diperlukan bila penggunaan obat-obatan dan

dekompresi usus gagal mengatasi perdarahan saluran cerna yang berat.

Tindakan tersebut juga dibutuhkan bila terjadi perforasi usus.



I. Diagnosa Keperawatan

1. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit (infeksi).

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dari intake

yang tidak adekuat.

3. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual, muntah.

4. Gangguan pola defeksi : diare b/d proses peradangan pada dinding usus halus

J. RENCANA KEPERAWATAN

No Diagnosa keperawatan Tujuan dan Kriteria

Hasil

Intervensi

1 Hipertemia b/d proses infeksi

salmonella thyposa

Definisi : suhu tubuh naik diatas

rentang normal

Batasan Karakteristik:

 kenaikan suhu tubuh diatas

rentang normal

 serangan atau konvulsi

(kejang)

 kulit kemerahan

 pertambahan RR

takikardi

 saat disentuh tangan terasa

hangat

Faktor faktor yang berhubungan :

 penyakit/ trauma

 peningkatan metabolisme

 aktivitas yang berlebih

NOC :

Thermoregulation

Kriteria Hasil :

 Suhu tubuh dalam

rentang normal

 Nadi dan RR

dalam rentang

normal

Tidak ada perubahan

warna kulit dan tidak

ada pusing, merasa

nyaman

NIC :

Fever treatment

 Monitor suhu

sesering

mungkin

 Monitor IWL

 Monitor warna

dan suhu kulit

 Monitor

tekanan darah,

nadi dan RR

 Monitor

penurunan

tingkat

kesadaran

 Monitor WBC,

Hb, dan Hct

 Monitor intake

dan output

 Kolaborasi

pemberian anti



 pengaruh medikasi/anastesi

 ketidakmampuan/penurunan

kemampuan untuk berkeringat

 terpapar dilingkungan panas

 dehidrasi

pakaian yang tidak tepat

piretik

 Berikan

pengobatan

untuk

mengatasi

penyebab

demam

 Selimuti pasien

 Lakukan tapid

sponge

 Kolaboraikan

dengan dokter

mengenai

pemberian

cairan intravena

sesuai program

 Kompres pasien

pada lipat paha

dan aksila

 Tingkatkan

sirkulasi udara

 Berikan

pengobatan

untuk

mencegah

terjadinya

menggigi

Temperature

regulation

 Monitor suhu

minimal tiap 2

jam

 Rencanakan

monitoring



suhu secara

kontinyu

 Monitor TD,

nadi, dan RR

 Monitor warna

dan suhu kulit

 Monitor tanda-

tanda

hipertermi dan

hipotermi

 Tingkatkan

intake cairan

dan nutrisi

 Selimuti pasien

untuk

mencegah

hilangnya

kehangatan

tubuh

 Ajarkan pada

pasien cara

mencegah

keletihan akibat

panas

 Diskusikan

tentang

pentingnya

pengaturan

suhu dan

kemungkinan

efek negatif

dari kedinginan

 Beritahukan

tentang indikasi

terjadinya



keletihan dan

penanganan

emergency

yang diperlukan

 Ajarkan

indikasi dari

hipotermi dan

penanganan

yang diperlukan

 Berikan anti

piretik jika

perlu

 Vital sign

Monitoring

 Monitor TD,

nadi, suhu, dan

RR

 Catat adanya

fluktuasi

tekanan darah

 Monitor VS

saat pasien

berbaring,

duduk, atau

berdiri

 Auskultasi TD

pada kedua

lengan dan

bandingkan

 Monitor TD,

nadi, RR,

sebelum,

selama, dan

setelah aktivitas

 Monitor



kualitas dari

nadi

 Monitor

frekuensi dan

irama

pernapasan

 Monitor suara

paru

 Monitor pola

pernapasan

abnormal

 Monitor suhu,

warna, dan

kelembaban

kulit

 Monitor

sianosis perifer

 Monitor adanya

cushing triad

(tekanan nadi

yang melebar,

bradikardi,

peningkatan

sistolik)

 Identifikasi

penyebab dari

perubahan vital

sign

2 Resiko defisit volume cairan b/d

pemasukan yang kurang, mual,

muntah/pengeluaran yang

berlebihan, diare, panas tubuh

Definisi : Penurunan cairan

intravaskuler, interstisial, dan/atau

NOC:

Fluid balance

Hydration

Nutritional Status :

Food and Fluid Intake

Kriteria Hasil :

Fluid management

 Timbang

popok/pembalu

t jika

diperlukan

 Pertahankan

catatan intake



intrasellular. Ini mengarah ke

dehidrasi, kehilangan cairan

dengan pengeluaran sodium

Batasan Karakteristik :

 Kelemahan

 Haus

 Penurunan turgor kulit/lidah

 Membran mukosa/kulit kering

 Peningkatan denyut nadi,

penurunan tekanan darah,

penurunan volume/tekanan

nadi

 Pengisian vena menurun

 Perubahan status mental

 Konsentrasi urine meningkat

 Temperatur tubuh meningkat

 Hematokrit meninggi

 Kehilangan berat badan

seketika (kecuali pada third

spacing)

Faktor-faktor yang berhubungan:

 Kehilangan volume cairan

secara aktif

 Kegagalan mekanisme

pengaturan

 Mempertahankan

urine output sesuai

dengan usia dan

BB, BJ urine

normal, HT normal

 Tekanan darah,

nadi, suhu tubuh

dalam batas

normal

 Tidak ada tanda

tanda dehidrasi,

Elastisitas turgor

kulit baik,

membran mukosa

lembab, tidak ada

rasa haus yang

berlebihan

dan output yang

akurat

 Monitor status

hidrasi

( kelembaban

membran

mukosa, nadi

adekuat,

tekanan darah

ortostatik ), jika

diperlukan

 Monitor vital

sign

 Monitor

masukan

makanan /

cairan dan

hitung intake

kalori harian

 Lakukan terapi

IV

 Monitor status

nutrisi

 Berikan cairan

 Berikan cairan

IV pada suhu

ruangan

 Dorong

masukan oral

 Berikan

penggantian

nesogatrik

sesuai output

 Dorong

keluarga untuk



membantu

pasien makan

 Tawarkan

snack ( jus

buah, buah

segar )

 Kolaborasi

dokter jika

tanda cairan

berlebih

muncul

meburuk

 Atur

kemungkinan

tranfusi

 Persiapan untuk

tranfusi

3 Resiko ketidakseimbangan nutrisi

kurang dari kebutuhan tubuh b/d

intake kurang akibat mual,

muntah, anoreksia, atau output

yang berlebihan akibat diare.

Definisi : Intake nutrisi tidak

cukup untuk keperluan

metabolisme tubuh.

Batasan karakteristik :

 Berat badan 20 % atau lebih di

bawah ideal

 Dilaporkan adanya intake

makanan yang kurang dari

RDA (Recomended Daily

Allowance)

 Membran mukosa dan

NOC :

Nutritional Status :

food and Fluid Intake

Kriteria Hasil :

 Adanya

peningkatan berat

badan sesuai

dengan tujuan

 Berat badan ideal

sesuai dengan

tinggi badan

 Mampu

mengidentifikasi

kebutuhan nutrisi

 Tidak ada tanda

tanda malnutrisi

Tidak terjadi

penurunan berat badan

Nutrition

Management

 Kaji adanya

alergi makanan

 Kolaborasi

dengan ahli gizi

untuk

menentukan

jumlah kalori

dan nutrisi yang

dibutuhkan

pasien.

 Anjurkan

pasien untuk

meningkatkan

intake Fe

 Anjurkan

pasien untuk



konjungtiva pucat

 Kelemahan otot yang

digunakan untuk

menelan/mengunyah

 Luka, inflamasi pada rongga

mulut

 Mudah merasa kenyang, sesaat

setelah mengunyah makanan

 Dilaporkan atau fakta adanya

kekurangan makanan

 Dilaporkan adanya perubahan

sensasi rasa

 Perasaan ketidakmampuan

untuk mengunyah makanan

 Miskonsepsi

 Kehilangan BB dengan

makanan cukup

 Keengganan untuk makan

 Kram pada abdomen

 Tonus otot jelek

 Nyeri abdominal dengan atau

tanpa patologi

 Kurang berminat terhadap

makanan

 Pembuluh darah kapiler mulai

rapuh

 Diare dan atau steatorrhea

 Kehilangan rambut yang

cukup banyak (rontok)

 Suara usus hiperaktif

 Kurangnya informasi,

misinformasi

Faktor-faktor yang

berhubungan :

yang berarti meningkatkan

protein dan

vitamin C

 Berikan

substansi gula

 Yakinkan diet

yang dimakan

mengandung

tinggi serat

untuk

mencegah

konstipasi

 Berikan

makanan yang

terpilih ( sudah

dikonsultasikan

dengan ahli

gizi)

 Ajarkan pasien

bagaimana

membuat

catatan

makanan

harian.

 Monitor jumlah

nutrisi dan

kandungan

kalori

 Berikan

informasi

tentang

kebutuhan

nutrisi

 Kaji

kemampuan



 Ketidakmampuan pemasukan

atau mencerna makanan atau

mengabsorpsi zat-zat gizi

berhubungan dengan faktor

biologis, psikologis atau

ekonomi.

pasien untuk

mendapatkan

nutrisi yang

dibutuhkan

Nutrition

Monitoring

 BB pasien

dalam batas

normal

 Monitor adanya

penurunan berat

badan

 Monitor tipe

dan jumlah

aktivitas yang

biasa dilakukan

 Monitor

interaksi anak

atau orangtua

selama makan

 Monitor

lingkungan

selama makan

 Jadwalkan

pengobatan da

n tindakan tidak

selama jam

makan

 Monitor kulit

kering dan

perubahan

pigmentasi

 Monitor turgor

kulit



 Monitor

kekeringan,

rambut kusam,

dan mudah

patah

 Monitor mual

dan muntah

 Monitor kadar

albumin, total

protein, Hb,

dan kadar Ht

 Monitor

makanan

kesukaan

 Monitor

pertumbuhan

dan

perkembangan

 Monitor pucat,

kemerahan, dan

kekeringan

jaringan

konjungtiva

 Monitor kalori

dan intake

nuntrisi

 Catat adanya

edema,

hiperemik,

hipertonik

papila lidah dan

cavitas oral.

 Catat jika lidah

berwarna

magenta,



scarlet

4 Gangguan pola defeksi : diare b/d

proses peradangan pada dinding

usus halus

NOC:

Bowel elimination

 Fluid Balance

 Hydration

 Electrolyte and

Acid base Balance

Kriteria Hasil :

 Feses berbentuk,

BAB sehari sekali-

tiga hari

 Menjaga daerah

sekitar rectal dari

iritasi

 Tidak mengalami

diare

 Menjelaskan

penyebab diare dan

rasional tendakan

 Mempertahankan

turgor kulit

NIC :

Diarhea

Management

 Evaluasi efek

samping

pengobatan

terhadap

gastrointestinal

 Ajarkan pasien

untuk

menggunakan

obat antidiare

 Instruksikan

pasien/keluarga

untukmencatat

warna, jumlah,

frekuenai dan

konsistensi dari

feses

 Evaluasi intake

makanan yang

masuk

 Identifikasi

factor penyebab

dari diare

 Monitor tanda

dan gejala diare

 Observasi

turgor kulit

secara rutin

 Ukur

diare/keluaran

BAB



 Hubungi dokter

jika ada

kenanikan

bising usus

 Instruksikan

pasien

untukmakan

rendah serat,

tinggi protein

dan tinggi

kalori jika

memungkinkan

 Instruksikan

untuk

menghindari

laksative

 Ajarkan tehnik

menurunkan

stress

 Monitor

persiapan

makanan yang

aman
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DIABETES MELLITUS

A. Definisi

Diabetes Melitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang

yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat

kekurangan insulin baik absolut maupun relatif (Noer, 2003).

Diabetes mellitus adalah penyakit dimana penderita tidak bisa mengontrol

kadar gula dalam tubuhnya. Tubuh akan selalu kekurangan ataupun kelebihan

gula sehingga mengganggu system kerja tubuh secara keseluruhan (FKUI,

2001).

Diabetes mellitus adalah penyakit yang sering dijumpai sebagai akibat dari

defisiensi insulin atau penurunan efektivitas insulin (Brooker, 2001).

B. Klasifikasi

Jenis diabetes:

1. Diabetes Melitus Tipe 1 (DM Tipe 1)

Kekerapan DM Tipe 1 di negara barat + 10% dari DM Tipe 2. Di negara

tropik jauh lebih sedikit lagi. Gambaran kliniknya biasanya timbul pada

masa kanak-kanak dan puncaknya pada masa akil balig. Tetapi ada juga

yang timbul pada masa dewasa.

2. Diabates Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2)

DM Tipe 2 adalah jenis yang paling banyak ditemukan (lebih dari 90%).

Timbul makin sering setelah umur 40 dengan catatan pada dekade

ketujuh kekerapan diabetes mencapai 3 sampai 4 kali lebih tinggi

daripada rata-rata orang dewasa.

3. Diabetes Melitus Tipe Lain

Ada beberapa tipe diabetes yang lain seperti defek genetik fungsi sel beta,

defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati,

karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang dan

sindroma genetik lain yang berkaitan dengan DM.



4. Diabetes Melitus Gestasional

Diabetes Melitus Gestasional adalah diabetes yang timbul selama

kehamilan. Jenis ini sangat penting diketahui karena dampaknya pada

janin kurang baik bila tidak ditangani dengan benar.

Tabel : Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa dengan metode enzimatik sebagai

patokan penyaring

Bukan DM Belum pasti DM DM

Kadar glukosa darah

sewaktu:

Plasma vena

Darah kapiler

<110

<90

110-199

90-19

>200

>200

Kadar glukosa darah

puasa:

Plasma vena

Darah kapiler

<110

<90

110-125

90-109

>126

>110

C. Patofisiologi

Dalam proses metabolisme,insulin memegang peran yang sangat penting

yaitu bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel. Insulin adalah suatu zat

yang dikeluarkan oleh sel beta di Pankreas.

1. Pankreas

Pankreas adalah sebuah kelenjar yang letaknya di belakang lambung. Di

dalamnya terdapat kumpulan sel yang disebut pulau-pulau Langerhans

yang berisi sel beta. Sel beta mngeluarkan hormon insulin untuk mengatur

kadar glukosa darah. Selain sel beta ada juga srl alfa yang memproduksi

glukagon yang bekerja sebaliknya dengan insulin yaitu meningkatkan

kadar glukosa darah. Juga ada sel delta yang mngeluarkan somastostatin.

2. Kerja Insulin

Insulin diibaratkan sebagai anak kunci untuk membuka pintu masuknya

glukosa ke dalam sel, untuk kemudian di dalam sel, glukosa itu

dimetabolismekan menjadi tenaga.



3. Patofisiologi DM Tipe 1

Mengapa insulin pada DM Tipe 1 tidak ada? Ini disebabkan oleh karena

pada jenis ini timbul reaksi otoimun yang disebabkan karena adanya

peradangan pada sel beta insulitis. Ini menyebabkan timbulnya anti bodi

terhadap sel beta yang disebut ICA (Islet Cell Antibody). Reaksi antigen

(sel beta) dengan antibodi (ICA) yang ditimbulkannya menyebabkan

hancurnya sel beta.

4. Patofisiologi DM Tipe 2

Pada DM Tipe 2 jumlah insulin normal, malah mungkin lebih banyak

tetapi reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel kurang. Reseptor

inulin ini diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel. Pada

keadaan tadi jumlah lubang kuncinya yang kurang, hingga meskipun anak

kuncinya (insulin) banyak, tetapi karena lubang kuncinya (reseptor)

kurang, maka glukosa yang masuk sel akan sedikit, sehingga sel akan

kekurangan glukosa dan glukosa di dalam darah akan meningkat. Dengan

demikian keadaan ini sama dengan pada DM Tipe 1. Perbedaanya adalah

DM Tipe 2 disamping kadar glukosa tinggi,juga kadar insulin tinggi atau

normal. Keadaan ini disebut resistensi insulin.

Faktor-faktor yang banyak berperan sebagai penyebab resistensi insulin:

1. Obesitas terutama yang bersifat sentral (bentuk apel)

2. Diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat

3. Kurang gerak badan

4. Faktor keturunan (herediter)

D. Etiologi

1. Virus dan Bakteri

Virus penyebab DM adalah rubela, mumps, dan human coxsackievirus

B4. Melalui mekanisme infeksi sitolitik dalam sel beta, virus ini

mengakibatkan destruksi atau perusakan sel. Bisa juga, virus ini

menyerang melalui reaksi otoimunitas yang menyebabkan hilangnya

otoimun dalam sel beta. Diabetes mellitus akibat bakteri masih belum



bisa dideteksi. Namun, para ahli kesehatan menduga bakteri cukup

berperan menyebabkan DM.

2. Bahan Toksik atau Beracun

Bahan beracun yang mampu merusak sel beta secara langsung adalah

alloxan, pyrinuron (rodentisida), dan streptozoctin (produk dari sejenis

jamur). Bahan lain adalah sianida yang berasal dari singkong.

3. Genetik atau Faktor Keturunan

Diabetes mellitus cenderung diturunkan atau diawariskan, bukan

ditularkan. Anggota keluarga penderita DM (diabetisi) memiliki

kemungkinan lebih besar terserang penyakit ini dibandingkan dengan

anggota keluarga yang tidak menderita DM. Para ahli kesehatan juga

menyebutkan DM merupakan penyakit yang terpaut kromosom seks atau

kelamin. Biasanya kaum laki-laki menjadi penderita sesungguhnya,

sedangkan kaum perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk

diwariskan kepada anak-anaknya.



E. Pathway

Defisiensi insulin

Glukagon
meningkat

Penurunan glukosa
oleh sel

glukonegenesis hiperglikemi

gylicosuria

Osmosis diuretik

dehidrasi

homokonsentrasi

aterosklerosis

ketogenesis BUN

proteinlemak

ketonemia

Mual, muntah pH

Nitrogen
urine

Res gangg
nutrisi krng
dri kbthn
tbuh

asidosis

 Koma
 kematian

makro vaskuler

trombosisis

Kekrngn
volume
cairan

mikrovaskuler

retinaekstrimitas ginjalserebral

Miokard infark

jantung

gangrenstroke nefropatiRetinopati
diabetik

Gagal
ginjal

Gangg
penglihatan

Gangg integritas kulit

Resiko injuri



F. Gambaran Klinik

Gejala yang lazim terjadi pada diabetes mellitus sebagai berikut :

1. Poliuri (banyak kencing)

Hal ini disebabkan oleh karena kadar glukosa darah meningkat sampai

melampaui daya serap ginjal terhadap glukosa sehingga terjadi osmotic

diuresis yang mana gula banyak menarik cairan dan elektrolit sehingga

klien mengeluh banyak kencing.

2. Polidipsi(banyak minum)

Hal ini disebabkan pembakaran terlalu banyak dan kehilangan cairan

banyak karena poliuri, sehingga untuk mengimbangi klien lebih banyak

minum.

3. Polipagi(banyak makan)

Hal ini disebabkan karena glukosa tidak sampai ke sel-sel mengalami

starvasi (lapar). Sehingga untuk memenuhinya klien akan terus makan.

Tetapi walaupun klien banyak makan, tetap saja makanan tersebut hanya

akan berada sampai pada pembuluh darah.

4. Berat badan menurun, lemas, lekas lelah, tenaga kurang.

Hal ini disebabkan kehabisan glikogen yang telah dilebur jadi glukosa,

maka tubuh berusama mendapat peleburan zat dari bahagian tubuh yang

lain yaitu lemak dan protein, karena tubuh terus merasakan lapar, maka

tubuh selanjutnya akan memecah cadangan makanan yang ada di tubuh

termasuk yang berada di jaringan otot dan lemak sehingga klien dengan

DM walaupun banyak makan akan tetap kurus.

5. Matakabur

Hal ini disebabkan oleh gangguan lintas polibi (glukosa – sarbitol

fruktasi) yang disebabkan karena insufisiensi insulin. Akibat terdapat

penimbunan sarbitol dari lensa, sehingga menyebabkan pembentukan

katarak.

6. Luka sukar sembuh

7. Pada ibu-ibu sering melahirkan bayi di atas 4 kg.



Kadang-kadang ada pasien yang sama sekali tidak merasakan adanya keluhan,

mereka mengetahui adanya diabetes karena pada saat periksa kesehatan

diemukan kadar glukosa darahnya tinggi.

Tabel gambaran klinik Diabetes Melitus

DM Tipe 1 DM Tipe 2

 Nama lama

 Umur (tahun)

 Keadaan klinik saat

diagnosis

 Kadar insulin

 Berat badan

 pengobatan

DM Juvenil

Biasa <40 (tapi tak

selalu)

Berat

Tak ada insulin

Biasanya kurus

Insulin, diet, olahraga

DM Dewasa

Biasa >40 (tapi tak

selalu)

Ringan

Insulin cukup/tinggi

Biasanya

gemuk/normal

Diet, olahraga, tablet,

insulin

G. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan yang dilakukan sebagai penunjang diagnostik medis antara lain:

1. Pemeriksaan gula darah

Orang dengan metabolisme yang normal mampu mempertahankan kadar

gula darah antara 70-110 mg/dl (engliglikemi) dalam kondisi asupan

makanan yang berbeda-beda. Test dilakukan sebelum dan sesudah makan

serta pada waktu tidur.

2. Pemeriksaan dengan Hb

Dilakukan untuk pengontrolan DM jangka lama yang merupakan Hb

minor sebagai hasil dari glikolisis normal.

3. Pemeriksaan Urine

Pemeriksaan urine dikombinasikan dengan pemeriksaan glukosa darah

untuk memantau kadar glukosa darah pada periode waktu diantara

pemeriksaan darah.



H. Komplikasi

Komplikasi diabetes mellitus dapat muncul secara akut dan secara kronik,

yaitu timbul beberapa bulan atau beberapa tahun sesudah mengidap diabetes

mellitus.

1. Komplikasi Akut Diabetes Mellitus

Dua komplikasi akut yang paling penting adalah reaksi hipoglikemia dan

koma diabetik.

a. Reaksi Hipoglikemia

Reaksi hipoglikemia adalah gejala yang timbul akibat tubuh

kekurangan glukosa, dengan tanda-tanda rasa lapar, gemetar,

keringat dingin, pusing, dan sebagainya. Penderita koma

hipoglikemik harus segera dibawa ke rumah sakit karena perlu

mendapat suntikan glukosa 40% dan infuse glukosa. Diabetisi yang

mengalami reaksi hipoglikemik (masih sadar), atau koma

hipoglikemik, biasanya disebabkan oleh obat anti-diabetes yang

diminum dengan dosis terlalu tinggi, atau penderita terlambat makan,

atau bisa juga karena latihan fisik yang berlebihan.

b. Koma Diabetik

Berlawanan dengan koma hipoglikemik, koma diabetik ini timbul

karena kadar darah dalam tubuh terlalu tinggi, dan biasanya lebih

dari 600 mg/dl. Gejala koma diabetik yang sering timbul adalah :

1) Nafsu makan menurun (biasanya diabetisi mempunyai nafsu

makan yang besar)

2) Minum banyak, kencing banyak

3) Kemudian disusul rasa mual, muntah, napas penderita menjadi

cepat dan dalam, serta berbau aseton

4) Sering disertai panas badan karena biasanya ada infeksi dan

penderita koma diabetik harus segara dibawa ke rumah sakit

2. Komplikasi Kronis Diabetes Mellitus

Komplikasi kronik DM pada dasarnya terjadi pada semua pembuluh

darah di seluruh bagian tubuh (angiopati diabetik). Untuk kemudahan,

angiopati diabetik dibagi 2 :



a. Makroangiopati (makrovaskular)

b. Mikroangiopati (mikrovaskular)

Walaupun tidak berarti bahwa satu sama lain saling terpisah dan tidak

terjadi sekaligus bersamaan.

I. Penatalaksanaan

1. Obat Hipoglikemik Oral

a. Pemicu sekresi insulin:

 Sulfonilurea

 Glinid

b. Penambah sensitivitas terhadap insulin:

 Biguanid

 Tiazolidindion

 Penghambat glukosidase alfa

2. Insulin

3. Pencegahan komplikasi:

a. Berhenti merokok

b. Mengoptimalkan kadar kolesterol

c. Menjaga berat tubuh yang stabil

d. Mengontrol tekanan darah tinggi

e. Olah raga teratur dapat bermanfaat :

 Mengendalikan kadar glukosa darah

 Menurunkan kelebihan berat badan (mencegah kegemukan)

 Membantu mengurangi stres

 Memperkuat otot dan jantung

 Meningkatkan kadar kolesterol ‘baik’ (HDL)

 Membantu menurunkan tekanan darah



J. Pengkajian

Pengkajian adalah langkah awal dan dasar dalam proses keperawatan secara

menyeluruh (Boedihartono, 1994 : 10).

Pengkajian pasien dengan Diabetes mellitus (Doenges, 1999) meliputi :

1. Aktivitas / Istirahat

Gejala : lemah, letih, sulit bergerak/berjalan, kram otot, tonus otot

menurun.

Tanda : penurunan kekuatan otot.

2. Sirkulasi

Gejala : ulkus pada kaki, penyembuhan lama, kesemutan/kebas pada

ekstremitas.

Tanda : kulit panas, kering dan kemerahan.

3. Integritas Ego

Gejala : tergantung pada orang lain.

Tanda : ansietas, peka rangsang.

4. Eleminasi

Gejala : perubahan pola berkemih (poliuria), nakturia

Tanda : urine encer, pucat kering, poliurine.

5. Makanan/cairan

Gejala : hilang nafsu makan, mual/muntah, tidak mengikuti diet,

penurunan berat badan.

Tanda : kulit kering/bersisik, turgor jelek.

6. Nyeri/ kenyamanan

Gejala : nyeri pada luka ulkus

Tanda : wajah meringis dengan palpitasi, tampak sangat hati-hati.

7. Keamanan

Gejala : kulit kering, gatal, ulkus kulit.

Tanda : demam, diaforesis, kulit rusak, lesi/ulserasi

8. Penyuluhan / pembelajaran

Gejala : faktor risiko keluarga DM, penyakit jantung, stroke, hipertensi,

penyembuhan yang lamba. Penggunaan obatseperti steroid, diuretik



(tiazid) : diantin dan fenobarbital (dapat meningkatkan kadar glukosa

darah).

K. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah suatu penyatuan dari masalah pasien yang

nyata maupun potensial berdasarkan data yang telah dikumpulkan

(Boedihartono,1994).

Diagnosa keperawatan pada pasien dengan Diabetes mellitus (Doenges, 1999)

adalah :

1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik,

kehilangan gastrik, berlebihan diare, mual, muntah, masukan dibatasi,

kacau mental.

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan

ketidakcukupan insulin, penurunan masukan oral : anoreksia, mual,

lambung penuh, nyeri abdomen, perubahan kesadaran : status

hipermetabolisme, pelepasan hormon stress.

3. Risiko tinggi terjadi infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya

pertahanan perifer, perubahan sirkulasi, kadar gula darah yang tinggi,

prosedur invasif dan kerusakan kulit.

4. Kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis dan kebutuhan

pengobatan berhubungan dengan salah interpretasi informasi / tidak

mengenal sumber informasi.



L. Intervensi dan Implementasi

NO Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi

1 Defisit Volume Cairan

Definisi : Penurunan

cairan intravaskuler,

interstisial, dan/atau

intrasellular. Ini

mengarah ke dehidrasi,

kehilangan cairan dengan

pengeluaran sodium

Batasan Karakteristik :

 Kelemahan

 Haus

 Penurunan turgor

kulit/lidah

 Membran

mukosa/kulit kering

 Peningkatan denyut

nadi, penurunan

tekanan darah,

penurunanvolume/tek

anan nadi

 Pengisian vena

menurun

 Perubahan status

mental

 Konsentrasi urine

meningkat

 Temperatur tubuh

NOC:

 Fluid balance

 Hydration

 Nutritional Status :

Food and Fluid Intake

Kriteria Hasil :

 Mempertahankan

urine output sesuai

dengan usia dan BB,

BJ urine normal, HT

normal

 Tekanan darah, nadi,

suhu tubuh dalam

batas normal

 Tidak ada tanda-tanda

dehidrasi, Elastisitas

turgor kulit baik,

membran mukosa

lembab, tidak ada rasa

haus yang berlebihan

NIC :

Fluid

management

 Timbang

popok/pembalut

jika diperlukan

 Pertahankan

catatan intake

dan output yang

akurat

 Monitor status

hidrasi

( kelembaban

membran

mukosa, nadi

adekuat, tekanan

darah

ortostatik ), jika

diperlukan

 Monitor vital

sign

 Monitor

masukan

makanan /

cairan dan

hitung intake

kalori harian

 Kolaborasikan

pemberian



meningkat

 Hematokrit meninggi

 Kehilangan berat

badan seketika

(kecuali pada third

spacing)

Faktor-faktor yang

berhubungan :

 Kehilangan volume

cairan secara aktif

 Kegagalan mekanisme

pengaturan

cairan IV

· Monitor status

nutrisi

 Berikan cairan

IV pada suhu

ruangan

 Dorong

masukan oral

 Berikan

penggantian

nesogatrik

sesuai output

 Dorong keluarga

untuk membantu

pasien makan

 Tawarkan snack

( jus buah, buah

segar )

 Kolaborasi

dokter jika tanda

cairan berlebih

muncul

meburuk

 Atur

kemungkinan

tranfusi

 Persiapan untuk

tranfusi

2 Ketidakseimbangan

nutrisi kurang dari

kebutuhan tubuh

NOC :

 Nutritional Status :

food and Fluid Intake

NIC :

Nutrition

Management



Definisi : Intake nutrisi

tidak cukup untuk

keperluan metabolisme

tubuh.

Batasan karakteristik :

 Berat badan 20 % atau

lebih di bawah ideal

 Dilaporkan adanya

intake makanan yang

kurang dari RDA

(Recomended Daily

Allowance)

 Membran mukosa dan

konjungtiva pucat

 Kelemahan otot yang

digunakan untuk

menelan/mengunyah

 Luka, inflamasi pada

rongga mulut

 Mudah merasa

kenyang, sesaat

setelah mengunyah

makanan

 Dilaporkan atau fakta

adanya kekurangan

makanan

 Dilaporkan adanya

perubahan sensasi rasa

 Perasaanketidakmamp

uan untuk mengunyah

 Nutritional Status :

nutrient Intake

Kriteria Hasil :

 Adanya peningkatan

berat badan sesuai

dengan tujuan

 Beratbadan ideal

sesuai dengan tinggi

badan

 Mampumengidentifik

asi kebutuhan nutrisi

 Tidk ada tanda tanda

malnutrisi

 Menunjukkan

peningkatan fungsi

pengecapan dari

menelan

 Tidak terjadi

penurunan berat badan

yang berarti

 Kaji adanya

alergi makanan

 Kolaborasi

dengan ahli gizi

untuk

menentukan

jumlah kalori

dan nutrisi yang

dibutuhkan

pasien.

 Anjurkan pasien

untuk

meningkatkan

intake Fe

 Anjurkan pasien

untuk

meningkatkan

protein dan

vitamin C

 Berikan

substansi gula

 Yakinkan diet

yang dimakan

mengandung

tinggi serat

untuk mencegah

konstipasi

 Berikan

makanan yang

terpilih ( sudah

dikonsultasikan

dengan ahli gizi)



makanan

 Miskonsepsi

 Kehilangan BB

dengan makanan

cukup

 Keengganan untuk

makan

 Kram pada abdomen

 Tonus otot jelek

 Nyeri abdominal

dengan atau tanpa

patologi

 Kurang berminat

terhadap makanan

 Pembuluh darah

kapiler mulai rapuh

 Diare dan atau

steatorrhea

 Kehilangan rambut

yang cukup banyak

(rontok)

 Suara usus hiperaktif

 Kurangnya informasi,

misinformasi

Faktor-faktor yang

berhubungan :

Ketidakmampuan

pemasukan atau

mencerna makanan atau

mengabsorpsi zat-zat gizi

berhubungan dengan

 Ajarkan pasien

bagaimana

membuat

catatan makanan

harian.

 Monitor jumlah

nutrisi dan

kandungan

kalori

 Berikan

informasi

tentang

kebutuhan

nutrisi

 Kaji

kemampuan

pasien untuk

mendapatkan

nutrisi yang

dibutuhkan.

Nutrition

Monitoring

 BB pasien

dalam batas

normal

 Monitor adanya

penurunan berat

badan

 Monitor tipe dan

jumlah aktivitas

yang biasa



faktor biologis,

psikologis atau ekonomi.

dilakukan

 Monitor

interaksi anak

atau orangtua

selama makan

 Monitor

lingkungan

selama makan

 Jadwalkan

pengobatan dan

tindakan tidak

selama jam

makan

 Monitor kulit

kering dan

perubahan

pigmentasi

 Monitor turgor

kulit

 Monitor

kekeringan,

rambut kusam,

dan mudah

patah

 Monitor mual

dan muntah

 Monitor kadar

albumin, total

protein, Hb, dan

kadar Ht

 Monitor

makanan



kesukaan

 Monitor

pertumbuhan

dan

perkembangan

 Monitor pucat,

kemerahan, dan

kekeringan

jaringan

konjungtiva

 Monitor kalori

dan intake

nuntrisi

 Catat adanya

edema,

hiperemik,

hipertonik

papila lidah dan

cavitas oral.

 Catat jika lidah

berwarna

magenta, scarlet

3 Resiko Infeksi

Definisi : Peningkatan

resiko masuknya

organisme patogen

Faktor-faktor resiko :

 Prosedur Infasif

 Ketidakcukupan

NOC :

 Immune Status

 Knowledge : Infection

control

 Risk control

Kriteria Hasil :

 Klien bebas dari tanda

dan gejala infeksi

NIC :

Infection Control

(Kontrol infeksi)

 Bersihkan

lingkungan

setelah dipakai

pasien lain

 Pertahankan

teknik isolasi



pengetahuan untuk

menghindari paparan

patogen

 Trauma

 Kerusakan jaringan

dan peningkatan

paparan lingkungan

 Ruptur membran

amnion

 Agen farmasi

(imunosupresan)

 Malnutrisi

 Peningkatan paparan

lingkungan patogen

 Imonusupresi

 Ketidakadekuatan

imum buatan

 Tidak adekuat

pertahanan sekunder

(penurunan Hb,

Leukopenia,

penekanan respon

inflamasi)

 Tidak adekuat

pertahanan tubuh

primer (kulit tidak

utuh, trauma jaringan,

penurunan kerja silia,

cairan tubuh statis,

perubahan sekresi pH,

perubahan peristaltik)

 Penyakit kronik

 Menunjukkan

kemampuan untuk

mencegah timbulnya

infeksi

 Jumlah leukosit dalam

batas normal

 Menunjukkan perilaku

hidup sehat

 Batasi

pengunjung bila

perlu

 Instruksikan

pada

pengunjung

untuk mencuci

tangan saat

berkunjung dan

setelah

berkunjung

meninggalkan

pasien

 Gunakan sabun

antimikrobia

untuk cuci

tangan

 Cuci tangan

setiap sebelum

dan sesudah

tindakan

kperawtan

 Gunakan baju,

sarung tangan

sebagai alat

pelindung

 Pertahankan

lingkungan

aseptik selama

pemasangan alat

 Ganti letak IV

perifer dan line



central dan

dressing sesuai

dengan petunjuk

umum

 Gunakan kateter

intermiten untuk

menurunkan

infeksi kandung

kencing

 Tingktkan

intake nutrisi

 Berikan terapi

antibiotik bila

perlu

Infection

Protection

(proteksi

terhadap infeksi)

 Monitor tanda

dan gejala

infeksi sistemik

dan lokal

 Monitor hitung

granulosit,

WBC

 Monitor

kerentanan

terhadap infeksi

 Batasi

pengunjung

 Saring



pengunjung

terhadap

penyakit

menular

 Partahankan

teknik aspesis

pada pasien

yang beresiko

 Pertahankan

teknik isolasi

k/p

 Berikan

perawatan kuliat

pada area

epidema

 Inspeksi kulit

dan membran

mukosa

terhadap

kemerahan,

panas, drainase

 Ispeksi kondisi

luka / insisi

bedah

 Dorong

masukkan

nutrisi yang

cukup

 Dorong

masukan cairan

 Dorong istirahat

 Instruksikan



pasien untuk

minum

antibiotik sesuai

resep

 Ajarkan pasien

dan keluarga

tanda dan gejala

infeksi

 Ajarkan cara

menghindari

infeksi

 Laporkan

kecurigaan

infeksi

 Laporkan kultur

positif

4 Kurang pengetahuan

Definisi :

Tidak adanya atau

kurangnya informasi

kognitif sehubungan

dengan topic spesifik.

Batasan karakteristik :

memverbalisasikan

adanya masalah,

ketidakakuratan

mengikuti instruksi,

perilaku tidak sesuai.

Faktor yang

berhubungan :

NOC :

 Kowlwdge : disease

process

 Kowledge : health

Behavior

Kriteria Hasil :

 Pasien dan keluarga

menyatakan

pemahaman tentang

penyakit, kondisi,

prognosis dan

program pengobatan

 Pasien dan keluarga

mampu melaksanakan

prosedur yang

NIC :

Teaching : disease

Process

 Berikan

penilaian

tentang tingkat

pengetahuan

pasien tentang

proses penyakit

yang spesifik

 Jelaskan

patofisiologi

dari penyakit

dan bagaimana

hal ini

berhubungan



keterbatasan kognitif,

interpretasi terhadap

informasi yang salah,

kurangnya keinginan

untuk mencari informasi,

tidak mengetahui

sumber-sumber

informasi.

dijelaskan secara

benar

 Pasien dan keluarga

mampu menjelaskan

kembali apa yang

dijelaskan perawat/tim

kesehatan lainnya.

dengan anatomi

dan fisiologi,

dengan cara

yang tepat.

 Gambarkan

tanda dan gejala

yang biasa

muncul pada

penyakit,

dengan cara

yang tepat

 Gambarkan

proses penyakit,

dengan cara

yang tepat

 Identifikasi

kemungkinan

penyebab,

dengna cara

yang tepat

 Sediakan

informasi pada

pasien tentang

kondisi, dengan

cara yang tepat

 Hindari jaminan

yang kosong

 Sediakan bagi

keluarga atau

SO informasi

tentang

kemajuan pasien



dengan cara

yang tepat

 Diskusikan

perubahan gaya

hidup yang

mungkin

diperlukan

untuk mencegah

komplikasi di

masa yang akan

datang dan atau

proses

pengontrolan

penyakit

 Diskusikan

pilihan terapi

atau penanganan

 Dukung pasien

untuk

mengeksplorasi

atau

mendapatkan

second opinion

dengan cara

yang tepat atau

diindikasikan

 Eksplorasi

kemungkinan

sumber atau

dukungan,

dengan cara

yang tepat



 Rujuk pasien

pada grup atau

agensi di

komunitas lokal,

dengan cara

yang tepat

 Instruksikan

pasien mengenai

tanda dan gejala

untuk

melaporkan

pada pemberi

perawatan

kesehatan,

dengan cara

yang tepat.
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DIARE

A. Pengertian

Diare adalah gejala kelainan pencernaan, absorbsi dan fungsi sekresi

(Wong, 2001 : 883). Diare adalah pasase feses dan konsistensi lunak atau cair,

sering dengan atau tanppa ktidaknyamanan yang disebabkan oleh efek-efek

kemoterapi pada apitelium (Tusker, 1998 : 816).Diare adalah kehilangan

banyak cairan dan elektrolit melalui tinja (Behiman, 1999 : 1273).

Diare ialah frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan

lebih dari 3 kali padaanak; konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau

dapat pula bercampur lender dan darah atau lender saja. (Ngastiyah, 2005 :

224). Diare mengacu pada kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan

yang terjadi dengan bagian feces tidak terbentuk (Nettina, 2001 : 123).

Jadi diare adalah gejala kelainan pencernaan berupa buang air besar dengan

tinja berbentuk cairan atau setengah cair dengan frekuensi lebih dari 3 x

sehari pada anak sehingga mengacu kehilangan cairan dan elektrolit.

B. Klasifikasi

Diare dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Diare akut

Diare akut dikarakteristikkan oleh perubahan tiba-tiba dengan frekuensi

dan kualitas defekasi.

4. Diare kronis

Diare kronis yaitu diare yang lebih dari 2 minggu.

B. Etiologi

Penyebab diare dapat dibagi dalam beberapa faktor :

1. Faktor infeksi

a. Faktor internal : infeksi saluran pencernaan makanan yang

merupakan penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi

internal sebagai berikut :



2. Infeksi bakteri : vibrio, e.coli, salmonella, campylobacler, tersinia,

aeromonas, dsb.

3. Infeksi virus : enterovirus (virus ECHO, cakseaclere, poliomyelitis),

adenovirus, rotavirus, astrovirus dan lain-lain

4. Infeksi parasit : cacing (Asoanis, Trichuris, Oxyuris, Strong Ylokles),

protozoa (Entamoeba histolytica, Giarella lemblia, trachomonas

homonis), jamur (Candida albicans).

a. Infeksi parenteral ialah infeksi diluar alat pencernaan makanan,

seperti : Otitis Media Akut (OMA), tonsilitis, tonsilofasingitis,

bronkopneumonia, ensefalitis dsb. Keadaan ini terutama terdapat

pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun.

5. Faktor malabsorbsi

a. Malabsorbsi karbohidrat : disakarida (intoleransi laktosa, maltosa,

dan sukrosa), mosiosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa, dan

galatosa).

b. Pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering intoleransi laktasi.

c. Malabsorbsi lemak

d. Malabsorbsi protein

5. Faktor makanan

Makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.

6. Faktor psikologis

Rasa takut dan cemas (jarang terjadi, tetapi dapat terjadi pada anak

yang lebih besar).

C. Patofisiologi

Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare adalah :

1. Gangguan Osmotik

Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan

menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga

terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga

usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkannya

sehingga timbul diare.



2. Gangguan sekresi

Akibat gangguan tertentu (misal oleh toksin) pada dinding usus akan

terjadi peningkatan sekresi, air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan

selanjutnya diare tidak karena peningkatan isi rongga usus.

3. Gangguan motilitas usus

Hipersekresi akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk

menyerap makanan, sehingga timbul diare, sebaliknya jika peristaltik

usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang

selanjutnya dapat menimbulkan diare.

Patogenesis diare akut masuknya jasad renik yang masih hidup ke dalam usus

halus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung.Jasad renik tersebut

berkembangbiak (multiplikasi) di dalam usus halus kemudian mengeluarkan

toksin (toksin diaregenik). Akibat toksin terjadi hipersekresi di usus halus

yang selanjutnya akan menimbulkan diare.Patogenesis diare kronis lebih

komplek dan faktor-faktor yang menimbulkan yaitu infeksi, (bakteri, parasit),

malabsorbsi, dan malnutrisi.



D. Pathway

makanan/ minuman

yang terkontaminasi

Makanan/zat yang

tidak dpt diserap

Tekanan osmotic

rongga usus

Mual, muntah

Intake

Shigela, E. Colli,
salmonella

enteral

Pergeseran air &
elektrolit ke lumen usus

Tekanan osmotik

Gangguan nutrisi
kurang

darikebutuhan

bakteri

DIAREmakanan

Infeksi

Psikologis

Kekurangan
volume cairan

Kehilangan cairan

Merangsang usus
untuk

mengeluarkannya

Isi rongga usus
berlebih

KH,lemak,
protein

Gangguan
Istirahat/cemas

Takut & cemas

hospitalisasi

Bronkopneumonnia,
enchepalitis, tonsilitis

malabsorpsi

parenteral

Peningkatan
frekuensi BAB

Kulit sekitar
anus lecet

Resiko
kerusakan

integritas kulit



F. Manifestasi Klinis

Mula-mula pasien cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nasfu

makan berkurang atau tidak ada. Kemudian disertai diare, tinja cair, mungkin

disertai lendir atau lendir darah.Warna tinja makin lama berubah kehijau-

hijauan karena bercampur empedu. Anus dan daerah sekitar timbul lecet

karena sering defekasi dan tinja makin lama makin asam sehingga akibat

makin lama makin asam sehingga akibat makin banyak asam laktat yang

berasal dari laktosa yang tidak di absorbsi oleh usus selama diare.Gejala

muntah dapat timbul sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan karena

lambung turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan

elektrolit. Bila pasien banyak kehilangan cairan dan elektrolit, mata dan

ubun-ubun cekung (pada bayi) selaput lendir bibir dan mulut serta kulit

tampak kering (Ngastiyah, 1997).

G. Pemeriksaaan Penunjang

a. Feses

1. Makroskopis dan Mikroskopis

2. pH dan kadar gula pada tinja dengan kertas lakmus dan tablet clinitest,

bila diduga terdapat intoleransi gula.

3. Biakan dan uji resisten.

b. Pemeriksaan keseimbangan asam basa dalam darah, dengan menentukan

pH dan cadangan alkalin atau dengan analisa gas darah.

c. Ureum kreatinin untuk mengetahui faal ginjal.

d. Elektrolit terutama natrium, kalium dan fosfor dalam serum.

e. Pemeriksaan Intubasi deudenum untuk mengetahui jenis jasad renik atau

parasit.

H. Penatalaksanaan Medik

Dasar pengobatan diare adalah :

1. Pemberian cairan : jenis cairan, cara memberikan cairan, jumlah

pemberianya.



Pemberian cairan pada pasien diare dan memperhatiakan derajat

dehidrasinya dan keadaan umum.

a. Pemberian cairan

Pasien dengan dehidrasi rignan dan sedang cairan diberikan per oral

berupa cairan yang berisikan NaCl dan Na HCO3, KCl dan glukosa

untuk diare akut dan karena pada anak di atas umur 6 bulan kadar

natrium 90 ml g/L. pada anak dibawah 6 bulan dehidrasi ringan /

sedang kadar natrium 50-60 mfa/L, formula lengkap sering disebut :

oralit.

b. Cairan parontenal

Sebenarnya ada beberapa jenis cairan yang diperlukan sesuai engan

kebutuhan pasien, tetapi kesemuanya itu tergantung tersedianya

cairan setempat. Pada umumnya cairan Ringer Laktat (RL) diberikan

tergantung berat / rignan dehidrasi, yang diperhitungkan dengan

kehilangan cairan sesuai dengan umur dan BB-nya.

- Belum ada dehidrasi

Per oral sebanyak anak mau minum / 1 gelas tiap defekasi.

- Dehidrasi ringan

1 jam pertama : 25 – 50 ml / kg BB per oral

selanjutnya : 125 ml / kg BB / hari

- Dehidrasi sedang

1 jam pertama : 50 – 100 ml / kg BB per oral (sonde)

selanjutnya 125 ml / kg BB / hari

- Dehidrasi berat

Tergantung pada umur dan BB pasien.

2. Dietetik (cara pemberian makanan)

Untuk anak di bawah 1 tahun dan anak di atas 1 tahun dengan BB kurang

dari 7 kg jenis makanan :

- Susu (ASI adalah susu laktosa yang mengandung laktosa rendah dan

asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM, al miron).

- Makanan setengah padar (bubur) atau makanan padat (nasitim), bila

anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa.



- Susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan susu

dengan tidak mengandung laktosa / asam lemak yang berantai

sedang / tidak sejuh.

3. Obat-obatan.

Prinsip pengobatan diare adalah mengganti cairan yang hilang melalui

tinja dengan / tanpa muntah dengan cairan yang mengandung elektrolit

dan glukosa / karbohidrat lain (gula, air tajin, tepung beras sbb).

- Obat anti sekresi

Asetosal, dosis 25 mg/ch dengan dosis minimum 30 mg.

Klorrpomozin, dosis 0,5 – 1 mg / kg BB / hari

Obat spasmolitik, dll umumnya obat spasmolitik seperti papaverin,

ekstrak beladora, opium loperamia tidak digunakan untuk mengatasi

diare akut lagi, obat pengeras tinja seperti kaolin, pektin, charcoal,

tabonal, tidak ada manfaatnya untuk mengatasi diare sehingga tidak

diberikan lagi.

- Antibiotik

Umumnya antibiotik tidak diberikan bila tidak ada penyebab yang

jelas bila penyebabnya kolera, diberiakan tetrasiklin 25-50 mg / kg

BB / hari.

Antibiotik juga diberikan bile terdapat penyakit seperti : OMA,

faringitis, bronkitis / bronkopneumonia.

I. Komplikasi

Akibat diare, kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak dapat terjadi

berbagai komplikasi sebagai berikut :

1. Dehidrasi (ringan, sedang, berat, hipotonik, isotonik atau hipertonik)

Penilaian Ringan Sedang Berat

Keadaanum

um

baik,

sadar

gelisah, rewel lesu,

lunglaiatautidaksad

ar

Mata Normal cekung sangatcekung

Air mata ada tidakada kering



Mulutdanli

dah

Basah Kering tidakada,

sangatkering

Rasa haus minumbi

asa,

tidakhaus

haus, inginminumbanyak malas/tidakbisamin

um

Turgor

kulit

Kembali kembalilambat kembalisangatlamb

at

Hasilpemer

iksaan

tanpadehi

drasi

Dehidrasiringan, sedang,

bilaadatandaditambahsatua

taulebihtanda lain.

Bilaadasatutandadi

tambahsatuataulebi

htanda lain.

2. Renjatan hipovolemik

3. Hipokalemia (dengan gejala miteorismus, hipotoni otot, lemak,

bradikardia, perubahan elektrokardiagram).

4. Hipoglikemia

5. Intoleransi sekunder akibat kerusakan vili mukosa usus dan defisiensi

enzim laktasi.

6. Kejang-kejang pada dehidrasi hipertonik

7. Malnutrisi energi protein (akibat muntah dan diare, jika lama atau

kronik).

J. Pengkajian

1. Identitas pasien

2. Terdiri dari : Nama, Umur, Alamat, Jenis Kelamin, Agama, Status,

Pendidikan terakhir, pekerjaan.

3. Identitas Penanggung Jawab

4. Terdiri dari : Nama, Umur, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Hubungan

dengan pasien.

5. Pola Fungsi

a. Aktivitas/istirahat:

Gejala : Kelelelahan, kelemahan atau malaise umum, insomnia,

tidak tidur semalaman karena diare, gelisah dan ansietas



b. Sirkulasi :

Tanda : Takikardia (reapon terhadap dehidrasi, demam, proses

inflamasi dan nyeri), hipotensi, kulit/membran mukosa : turgor jelek,

kering, lidah pecah-pecah

c. Integritas ego:

Gejala : ansietas, ketakutan, emosi kesal, perasaan tak berdaya.

Tanda : respon menolak, perhatian menyempit, depresi

d. Eliminasi :

Gejala: tekstur feses cair, berlendir, disertai darah, bau anyir/busuk,

Tenesmus, nyeri/kram abdomen.

Tanda : bising usus menurun atau meningkat, oliguria/anuria

e. Makanan dan cairan :

Gejala : haus, anoreksia, mual/muntah, penurunan berat badan,

intoleransi diet/sensitif terhadap buah segar, sayur, produk susu,

makanan berlemak.

Tanda : penurunan lemak subkutan/massa otot, kelemahan tonus otot,

turgor kulit buruk, membran mukosa pucat, luka, inflamasi rongga

mulut.

f. Hygiene

Tanda : ketidakmampuan mempertahankan perawatan diri, badan

berbau

g. Nyeri dan Kenyamanan

Gejala : nyeri/nyeri tekan kuadran kanan bawah, mungkin hilang

dengan defekasi

Tanda : nyeri tekan abdomen, distensi.

h. Keamanan

Tanda : peningkatan suhu pada infeksi akut, penurunan tingkat

kesadaran, gelisah, lesi kulit sekitar anus.

i. Seksualitas

Gejala : kemampuan menurun, libido menurun

j. Interaksi sosial

Tanda : penurunan aktivitas sosial, penyuluhan/pembelajaran:



Gejala : riwayat anggota keluarga dengan diare, proses penularan

infeksi fekal-oral, personal higyene, rehidrasi.

K. Diagnosa Keperawatan

1. Kekurangan volume cairan b/d kehilangan berlebihan melalui feses dan

muntah serta intake terbatas (mual)

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b/d gangguan absorbsi

nutrien dan peningkatan peristaltik usus

3. Resiko gangguan Integritas Kulit perianal berhubungan dengan

peningkatan frekuensi BAB (Diare).

4. Cemas berhubungan dengan kondisi dan hospitalisasi (pada anak).

L. Intervensi dan Implementasi
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FARINGITIS

A. KONSEP DASAR MEDIS

1. Definisi

Faringitis adalah peradangan pada mukosa faring.(Efiaty Arsyad

S,Dr,Sp.THT, 2000). Faringitis adalah infeksi pada faring yang disebabkan

oleh virus dan bakteri, yang ditandai oleh adanya nyeri tenggrokan, faring

eksudat dan hiperemis, demam, pembesaran limfonodi leher dan malaise.

(Vincent, 2004).

Faringitis (pharyngitis) adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang

tenggorok atau faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu.

Kadang juga disebut sebagai radang tenggorok.(Wikipedia.com).

Anatomi Faring

Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong

dengan bagian atas yang besar dan bagian bawah yang sempit. Faring

merupakan ruang utama traktus resporatorius dan traktus digestivus.

Kantong fibromuskuler ini mulai dari dasar tengkorak dan terus

menyambung ke esophagus hingga setinggi vertebra servikalis ke-6.

Panjang dinding posterior faring pada orang dewasa ±14 cm dan bagian

ini merupakan bagian dinding faring yang terpanjang. Dinding faring

dibentuk oleh selaput lendir, fasia faringobasiler, pembungkus otot dan

sebagian fasia bukofaringeal.

Otot-otot faring tersusun dalam lapisan melingkar (sirkular) dan

memanjang (longitudinal). Otot-otot yang sirkular terdiri dari

M.Konstriktor faring superior, media dan inferior. Otot-otot ini terletak ini

terletak di sebelah luar dan berbentuk seperti kipas dengan tiap bagian

bawahnya menutupi sebagian otot bagian atasnya dari belakang. Di

sebelah depan, otot-otot ini bertemu satu sama lain dan di belakang

bertemu pada jaringan ikat. Kerja otot konstriktor ini adalah untuk

mengecilkan lumen faring dan otot-otot ini dipersarafi oleh Nervus Vagus.



2. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala faringitis dibedakan berdasarkan etiologinya, yaitu:

a. Virus

Jarang ditemukan tanda dan gejala yang spesifik. Faringitis yang

disebabkan oleh virus menyebabkan rhinorrhea, batuk, dan

konjungtivitis.Gejala lain dari faringitis penyebab virus yaitu demam

yang tidak terlalu tinggi dan sakit kepala ringan. Pada penyebab

rhinovirus atau coronavirus, jarang terjadi demam, dan tidak terlihat

adanya adenopati servikal dan eksudat faring.Pada penyebab virus

influenza, gejala klinis bisa tampak lebih parah dan biasanya timbul

demam, myalgia, sakit kepala, dan batuk. Pada penyebab adenovirus,

terdapat demam faringokonjungtival dan eksudat faring. Selain itu,

terdapat juga konjungtivitis. Pada penyebab HSV, terdapat inflamasi

dan eksudat pada faring, dan dapat ditemukan vesikel dan ulkus

dangkal pada palatum molle.Pada penyebab coxsackievirus, terdapat

vesikel-vesikel kecil pada palatum molle dan uvula. Vesikel ini mudah

ruptur dan membentuk ulkus dangkal putih. Pada penyebab CMV,

terdapat eksudat faring, demam, kelelahan, limfadenopati generalisata,

dan splenomegali. Pada penyebab HIV, terdapat demam, myalgia,

arthralgia, malaise, bercak kemerahan makulopapular yang tidak

menyebabkan pruritus, limfadenopati, dan ulkus mukosa tanpa eksudat.

b. Bakteri

Faringitis dengan penyebab bakteri umumnya menunjukkan tanda dan

gejala berupa lelah, nyeri/pegal tubuh, menggigil, dan demam yang

lebih dari 380 C. Faringitis yang menunjukkan adanya mononukleosis

memiliki pembesaran nodus limfa di leher dan ketiak, tonsil yang

membesar, sakit kepala, hilangnya nafsu makan, pembesaran limpa, dan

inflamasi hati. Pada penyebab streptokokus grup A, C, dan G, terdapat

nyeri faringeal, demam, menggigil, dan nyeri abdomen. Dapat

ditemukan hipertrofi tonsil, membran faring yang hiperemik, eksudat

faring, dan adenopati servikal. Batuk tidak ditemukan karena

merupakan tanda dari penyebab virus. Pada penyebab S. Pyogenes,



terdapat demam scarlet yang ditandai dengan bercak kemerahan dan

lidah berwarna stoberi.

3. Etiologi

Faringitis disebabkan oleh virus dan bakteri. Kebanyakan disebabkan oleh

virus, termasuk virus penyebab:

a. Common cold/flu

b. Adenovirus

c. Virus influenza (A dan B).

d. Parainfluenza (tipe 1-4).

e. Adenovirus.

f. ECHO.

Bakteri yang menyebabkan faringitis antara lain :

a. Streptokokus grup A

b. Korinebakterium

c. Arkanobakterium

d. Streptococcus β hemolitikus.

e. Streptococcus viridians.

f. Streptococcus piyogenes

g. Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia pneumoniae.

4. Klasifikasi

Berdasarkan lama berlangsungnya

a. Faringitis akut, adalah radang tenggorok yang disebabkan oleh virus

dan bakteri yaitu streptokokus grup A dengan tanda dan gejala mukosa

dan tonsil yang masih berwarna merah, malaise, nyeri tenggorok dan

kadang disertai demam dan batuk.Faringitis ini terjadinya masih

baru,belum berlangsung lama.

b. Faringitis kronis adalah radang tenggorok yang sudah berlangsung

dalam waktu yang lama, biasanya tidak disertai nyeri menelan, cuma

terasa ada sesuatu yang mengganjal di tenggorok.Faringitis kronis

umumnya terjadi pada individu dewasa yang bekerja atau tinggal dalam

lingkungan berdebu,menggunakan suara berlebihan, menderita batu

kronik, dan kebiasan menkonsumsi alcohol dan tembakau.



Faringitis kronik dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Faringitis hipertrofi,ditandai dengan penebalan umum dan kongesti

membran mukosa.

b. Faringitis atrofi merupakan tahap lanjut dari faringitis hipertrofi

(membran tipis, keputihan,licin dan pada waktunya berkerut).

c. Faringitis granular kronik terjadi pembengkakan folikel limfe pada

dinding faring.

5. Patofisiologi

Penularan terjadi melalui droplet. Kuman menginfiltrasi lapisan epitel

kemudian epitel terkikis maka jaringan limfoid superficial bereaksi

terjadi pembendungan radang dengan infiltrasi leukosit polimorfonuklear.

Pada stadium awal terdapat hiperemi, kemudian oedem dan sekresi yang

meningkat. Eksudat mula-mula serosa tapi menjadi menebal dan

cenderung menjadi kering dan dapat melekat pada dinding faring.

Dengan hiperemi, pembuluh darah dinding faring menjadi lebar. Bentuk

sumbatan yang berwarna kuning, putih, atau abu-abu terdapat pada

folikel atau jaringan limfoid. Tampak bahwa folikel limfoid dan bercak-

bercak pada dinding faring posterior atau terletak lebih ke lateral menjadi

meradang dan membengkak sehingaa timbul radang pada tenggorok atau

faringitis.



6. Pathways

Demam Edema mukosa Batuk

Mukosa
Kemerahan

PARINGITIS

Inflamasi

Gangguan
nutrisi

Produksi
sputum

meningkat

Kebersihan
jln nafas tidak

efektif

nyeri

Kesulitan
menelan

penguapan

hipertermi



7 . Manifestasi klinis

Manifestasi klinis akut :

a. Membran faring tampak merah

b. Folikel tonsil dan limfoid membengkak dan di selimuti oleh eksudat

c. Nodus limfe servikal membesar dan mengeras

d. Mungkin terdapat demam, malaise dan sakit tenggorokan

e. Serak, batuk, rhinitis bukan hal yang tidak lazim.

f. Kesulitan menelan.

Manifestasi klinis kronis :

a. Rasa iritasi dan sesak yang konstan pada tenggorokan.

b. Lendir yang terkumpul dalam tenggorokan dan dikeluarkan dengan

batuk.

8. Pemeriksaan Penunjang

a. Pada pemeriksaan dengan mempergunakan spatel lidah, tampak tonsil

membengkak, hiperemis, terdapat detritus, berupa bercak (folikel,

lakuna, bahkan membran). Kelenjar submandibula membengkak dan

nyeri tekan, terutama pada anak.

b. Pemeriksaan Biopsi

Contoh jaringan untuk pemeriksaan dapat diperoleh dari saluran

pernapasan (sekitar faring) dengan menggunakan teknik endoskopi.

Jaringan tersebut akan diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui

adanya peradangan akibat bakteri atau virus.

c. Pemeriksaan Sputum

Pemeriksaan sputum makroskopik, mikroskopik atau bakteriologik

penting dalam diagnosis etiologi penyakit. Warna bau dan adanya darah

merupakan petunjuk yang berharga.

d. Pemeriksaan Laboratorium

Kultur tenggorok : merupakan suatu metode yang dilakukan untuk

menegaskan suatu diagnosis dari faringitis yang disebabkan oleh

bakteri GABHS. Untuk mencapai hasil yang akurat, pangambilan swab

dilakukan pada daerah tonsil dan dinding faring posterior. Spesimen



diinokulasi pada agar darah dan ditanami disk antibiotik.

Kriteria standar untuk penegakan diagnosis infeksi GABHS adalah

persentase sensitifitas mencapai 90-99 %. Kultur tenggorok sangat

penting bagi penderita yang lebih dari 10 hari.

GABHS rapid antigen detection test

 merupakan suatu metode untuk mendiagnosa faringitis karena

infeksi GABHS. Tes ini akan menjadi indikasi jika pasien memiliki

resiko sedang, atau jika seorang dokter tidak nyaman memberikan

terapi antibiotik dengan resiko tinggi untuk pasien. Jika hasil yang

diperoleh adalah positif maka pengobatan antibiotik yang tepat,

namun jika hasilnya negatif maka pengobatan antibiotik dihentikan

kemudian dilakukan follow-up

 Hasil kultur tenggorok negatif

 Rapid antigen detection tidak sensitive untuk Streptococcus Group C

dan G atau jenis bakteri patogen lainnya

9. Penatalaksanaan

a. Antibiotika golongan penisilin atau sulfonamida selama lima hari

b. Antipiretik

c. Obat kumur atau obat hisap dengan desinfektan

d. Bila alergi dengan penisilin dapat diberikan eritromisin atau

klindamisi

e. Berkumur-kumur dengan larutan garam hangat

f. pemberian kompres panas atau dingin pada leher untuk meringankan

nyeri.

Pengobatan secara medikamentosa umumnya menggunakan :

a. Antimikroba.

b. Antibiotik (dalam dosis terapeutik).

c. Dapat pula dilakukan dengan cara irigasi hangat pada tenggorokan.

d. Pemberian cairan yang adekuat.

e. Menghindari makanan pedas, berminyak, mengandung vetsin, es

juga disarankan.



10. Komplikasi

a. Otitis media purulenta bakterialis

b. Daerah telinga tengah normalnya adalah steril. Bakteri masuk melalui

tube eustacius akibat kontaminasi sekresi dalam nasofaring.

c. Abses Peritonsiler

d. Sumber infeksi berasal dari penjalaran faringitis/tonsilitis akut yang

mengalami supurasi, menembus kapsul tonsil.

e. Sinusitis

f. Sinusitis adalah radang sinus yang ada disekitar hidung dapat berupa

sinusitis maksilaris / frontalis. Sinusitis maksilaris disebabkan oleh

komplikasi peradangan jalan napas bagian atas (salah satunya

faringitis), dibantu oleh adanya faktor predisposisi.

B. KONSEP DASAR ASUHAN KEPERAWATAN

a. Pengkajian

1) Data Dasar

 Identitas Pasien (nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan,

agama, suku bangsa, pendidikan, bahasa yang digunakan, pekerjaan,

alamat, diagnosa medis, sumber biaya, dan sumber informasi).

 Identitas Penanggung jawab (nama, jenis kelamin, umur, status

perkawinan, agama, suku bangsa, pendidikan, bahasa yang

digunakan, pekerjaan, alamat, dan hubungan dengan pasien)

2) Riwayat Keperawatan, meliputi :

a. Riwayat Kesehatan Sekarang

Mengkaji data subjektif yaitu data yang didapatkan dari klien,

meliputi :

 Alasan masuk rumah sakit

 Pasien mengatakan terasa nyeri di leher dan mengatakan sakit

saat menelan.

Keluhan utama :

 Pasien mengatakan nyeri dan merasa tidak nyaman pada

daerah leher



 Pasien mengatakan mual dan muntah.

 Pasien mengatakan sakit saat menelan

 Kronologis keluhan : Pasien mengeluh nyeri di leher.

b. Riwayat Kesehatan Masa Lalu

Mengkaji apakah sebelumnya pasien pernah mengalami sakit yang

sama atau yang berhubungan dengan penyakit yang saat ini diderita.

Misalnya, sebelumnya pasien mengatakan pernah mengalami infeksi

pada saluran tenggorokan dan pernah menjalani perawatan di RS.

c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Mengkaji apakah dalam keluarga pasien ada/tidak yang mengalami

penyakit yang sama.

d. Riwayat Psikososial dan Spiritual

Mengkaji orang terdekat dengan pasien, interaksi dalam keluarga,

dampak penyakit pasien terhadap keluarga, masalah yang

mempengaruhi pasien, mekanisme koping terhadap stres, persepsi

pasien terhadap penyakitnya, tugas perkembangan menurut usia saat

ini, dan sistem nilai kepercayaan.

e. Data Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

Dikaji 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Handerson,

seperti :

1. Bernafas

Dikaji apakah pasien mengalami gangguan pernafasan, sesak,

atau batuk, serta ukur respirasi rate.

2. Makan

Dikaji apakah klien menghabiskan porsi makan yang telah

disediakan RS, apakah pasien mengalami mual atau muntah

ataupun kedua-duanya.

3. Minum

Dikaji kebiasaan minum pasien sebelum dan saat berada di RS,

apakah ada perubahan (lebih banyak minum atau lebih sedikit

dari biasanya).

4. Eliminasi



Dikaji pola buang air kecil dan buang air besar. Terutama

difokuskan tentang apakah pasien cenderung susah dalam buang

air kecil (kaji kebiasaan dan volume urine) atau mempunyai

keluhan saat BAK.

5. Gerak aktivitas

Dikaji apakah pasien mengalami gangguan/keluhan dalam

melakukan aktivitasnya saat menderita suatu penyakit (dalam

hal ini adalah setelah didiagnosa mengalami Faringitis) atau saat

menjalani perawatan di RS.

6. Istirahat/tidur

Dikaji apakah pasien mengalami gangguan pola tidur akibat

penyakitnya, misalnya gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak saat

merasa nyeri di leher.

7. Pengaturan suhu tubuh

Dikaji/ukur TTV pasien untuk mengetahui keadaan umum

pasien, apakah pasien mengalami demam atau tidak. Selain itu,

observasi kondisi pasien mulai dari ekspresi wajah sampai kulit,

apakah kulitnya hangat atau kemerahan, wajahnya pucat atau

tidak.

8. Kebersihan diri

Dikaji kebersihan pasien saat dirawat di RS, bila perlu libatkan

keluarga pasien dalam melakukan perawatan diri pasien,

misalnya saat mandi dan sebagainya.

9. Rasa nyaman

Dikaji kondisi pasien yang berhubungan dengan gejala-gejala

penyakitnya, misalnya pasien merasa nyeri di perut bagian

bawah (dikaji dengan PQRST : faktor penyebabnya,

kualitas/kuantitasnya, lokasi, lamanya dan skala nyeri).

10. Rasa aman

Dikaji apakah pasien merasa cemas akan setiap tindakan

keperawatan yang diberikan kepadanya, dan apakah pasien

merasa lebih aman saat ditemani keluarganya selama di RS.



11. Sosial dan komunikasi

Dikaji bagaimana interaksi pasien terhadap keluarga, petugas

RS dan lingkungan sekitar (termasuk terhadap pasien lainnya).

12. Pengetahuan

Dikaji tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit yang

diderita saat ini dan terapi yang akan diberikan untuk

kesembuhannya.

13. Rekreasi

Dikaji apakah pasien memiliki hobi ataupun kegiatan lain yang

ia senangi.

14. Spiritual

Dikaji bagaimana pendapat pasien tentang penyakitnya,

apakah pasien menerima penyakitnya adalah karena murni

oleh penyakit medis ataupun sebaliknya.

3). Pengkajian Fisik, meliputi :

- Keadaan Umum, yaitu dengan mengobservasi bentuk tubuh, warna

kulit, kesadaran, dan kesan umum pasien (saat pertama kali masuk

RS).

- Gejala Kardinal, yaitu dengan mengukur TTV (suhu, nadi, tekanan

darah, dan respirasi).

- Keadaan Fisik, yaitu melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan

auskultasi dari kepala sampai anus, tapi lebih difokuskan pada

bagian leher.

- -Pemeriksaan Penunjang, yaitu dari hasil pemeriksaan laboratorium

dengan uji kultur dan uji resistensi.

4). Anamnesa

Adanya riwayat merokok,adanya riwayat streptokokus,dan yang

penting ditanyakan apakah klien pernah mengalami nyeri/lesi pada

mulut (nyeri saat menelan).



2. Diagnosa Keperawatan

1) Kebersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan

produksi sekret.

2) Ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan

dengan ketidakmampuan untuk menelan

3) Nyeri akut berhubungan dengan peradangan pada faring

4) Hipertermia berhubungan dengan peradangan

3. Rencana Keperawatan

No Diagnosa Keperawatan Tujuan (NOC) Intervensi (NIC)

1 Nyeri acute bd. Peradangan

Batasan karakteristik :

 Laporan secara verbal

 atau non verbal

 Fakta dari observasi

 Posisi antalgic untuk

 menghindari nyeri

 Gerakan melindungi

 Tingkah laku berhati-hati

 Muka topeng

 Gangguan tidur (mata sayu,

tampak capak, sulit atau

gerakan kacau,

menyeringai)

 Terfokus pada diri sendiri

 Fokus menyempit penurunan

persepsi waktu kerusakan

proses berpikir, penurunan

dengan orang lain dan

lingkungan)

 Tingkah laku distraksi,contoh

: jalan-jalan,

Setelah dilakukan

tindakan keperawata

n selama 3 x 24 jam

nyeri berkurang

dengan kriteria

hasil :

a. Pasien melaporkan

bahwa nyeri

berkurang

b. Pasien melaporkan

kebutuhan tidur

dan istirahat

tercukupi

c. Pasien mampu

menggunakan

metode non

farmakologi

untuk mengurangi

nyeri.

Manajemen

nyeri
1. Lakukan pengkaji

an nyeri secara

komprehensif ter

masuk lokasi,

karakteristik,

durasi, frekuensi,

kualitas dan

faktor presipitasi.

2. Observasi reaksi

nonverbal dari

ketidaknyamanan

3. Gunakan teknik

komunikasi

terapeutik

untuk mengetahui

pengalaman nyeri

pasien.

4. Kaji kultur yang

mempengaruhi

respon nyeri.

5. Evaluasi

pengalaman nyeri

masa lampau



menemui orang lain

dan/atau aktivitas, aktivitas

berulang-ulang)

 Respon autonom (seperti

diaphoresis, perubahan

tekanan darah,

perubahan nafas, nadi dilatasi

pupil).

 Perubahan autonomic

dalam tonus (mungkin

dalam rentang dari lemah ke

kaku)

 Tingkah laku ekspresif

contoh gelisah, merintih,

menangis, waspada, iritabel,

nafas panjang /

berkeluh kesah.

 Perubahan dalam nafsu

makan dan minum.

6. Evaluasi bers

ama pasien dan

tim kesehatan

lain tentang

ketidakefektifan

kontroln

yeri masa lampau

7. Bantu pasien dan

keluarga untuk

mencari dan

menemukan duku

ngan

8. Kontrol lingkung

an yang dapat

mempengaruhi n

yeri seperti suhu

ruangan,

pencahayaan dan

kebisingan.

9. Kurangi factor

presipitasi nyeri

10.Pilih dan lakukan

penanganan nyeri

(farmakologi,

Nonfarmakologi

dinterpersonai).

11.Kaji tipe dan

sumber nyeri

untuk

menentukan

intervensi.

12.Ajarkan tentangT

eknik non

farmakologi

13.Berikan analgetik



untuk menguran

gi nyeri

14.Evaluasi keefekti

fankontrol nyeri

15.Tingkatkan

istirahat

16.Kolaborasikan de

ngan dokter

jika ada keluhan

dan tindakan

nyeri tidak

berhasil

17.Monitor penerim

aan

pasien tentang

manajemen nyeri

18. Administrasi

analgetik

a. Tentukan lokasi,

karakteristik,

kualitas

dan derajat nyeri

sebelum pemberi

an obat

b. Cek instruksi

dokter

tentang jenis obat

,dosis, dan

frekuensi

c. Cek riwayat

alergi

d. Pilih analgesik

yang diperlukan



atau kombinasi

dari

analgesik ketika

pemberian lebih

dari satu.

e. Tentukan analges

ik pilihan

tergantung tipe

dan beratnya

nyeri.

f. Tentukan analges

ik pilihan,

rute pemberian

dan dosis optimal

g. Pilih rute

pemberian secara

IV, IM untuk

pengobatan nyeri

secara teratur.

h. Monitor vital sign

sebelum dan

sesudah

pemberian

analgesik

pertama kali.

i. Berikan analgesik

tepat waktu

terutama saat

nyeri hebat

j. Evaluasi

kefektifitasan

algesik, tanda dan

gejala (efek samp

ing)

2 Resiko kekurangan volume Setelah dilakukan Monitor Cairan



cairan b.d kehilangan volume

cairan aktif, kegagalan dalam

mekanisme pengaturan

- Batasan karakteristik :

- Kelemahan

- Haus

- Penurunan turgor kulit

- Membran mucus/kulit

- kering

- Nadi meningkat, tekanan

darah menurun,tekanan

nadi menurun

- Penurunan pengisian

kapiler

- Perubahan status mental

- penurunan urin output

- Peningkatan konsentrasi

urin

- Peningkatan suhu tubuh

- Hematokrit meningkat

- Kehilangan berat badan

mendadak.

tindakan perawatan

selama 3 X 24 jam

volume cairan dan

elektrolit adequate /

seimbang.

Hidrasi (0602)

Kriteria hasil :

- Hidrasi kulit adekuat

- Tekanan darah

dalam batas normal

- Nadi teraba

- Membran mukosa

lembab

- Turgor kulit normal

- Berat badan stabil

dan dalam batas

normal

- Kelopak mata tidak

cekung

- Urin out put normal

- Tidak demam

- Tidak asites, edema

perifer

- tidak ada rasa haus

yang sangat

- tidak ada napas

pendek /kusmaul

Balance Cairan

Kriteria hasil

- Tekanan darah

normal

- Nadi perifer teraba

a. Tentukan

riwayat jenis

dan banyaknya

intake cairan

dan kebiasaan

eleminasi

2. Tentukan faktor

resiko yang

meyebabkan

etidakseimbang

an cairan

(hipertermi,

diuretic,

kelainan ginjal,

muntah, poliuri,

diare,

diaporesis,

terpapar panas,

infeksi)

3. Menimbang BB

4. Monitor vital

sign

5. Monitor intake

dan output

6. Periksa serum,

elektrolit

dan membatasi

cairan bila

diperlukan

7. Jaga keakuratan

catatan intake

dan output

8. Monitor

membrane

mukosa, turgor



- Tidak terjadi

ortostatikhypotensi

on

- Intake-output

seimbang dalam 24

jam

- Serum, elektrolit

dalam batas

normal.

- Hmt dalam batas

normal

- Tidak ada suara

napas tambahan

- BB stabil

- Tidak ada asites,

edema perifer

- Tidak ada distensi

vena leher

- Mata tidak cekung

- Tidak bingung

- Rasa haus tidak

berlebihan

- Membran mukosa

lembab

- Hidrasi kulit

adekuat

kulit

dan rasa haus

9. Monitor warna

dan jumlah urin

10.Monitor distensi

vena leher,

crackles di

paru, odem

perifer dan

peningkatan

berat badan.

11.Monitor akses

intrvena

12.Monitor tanda

dan gejala

13. overload cairan

14. Catat adanya

vertigo

15. Berikan cairan

16. Pertahankan

aliran infuse

17.sesuai advis

Manajemen

Cairan
1. Timbang beratat

badan tiap hari

dan monitor

2. kecenderungann

ya.

3. Timbang popok

4. Pertahankan

keakuratan

catatan intake

dan



5. output

6. Pasang kateter

kalau perlu

7. Monitor status

hidrasi

(kelembaban

membrane

mukosa, denyut

nadi, tekanan

darah)

8. Monitor vital

sign

9. Monitor tanda-

tanda

overhidrasi /

kelebihan ca-

iran (crackles,

edema perifer,

distensi vena le-

her, asites,

edema pulmo)

10.Berikan cairan

intravena

11.Monitor status

nutrisi

12.Berikan cairan

intravena

13.Berikan intake

oral selama 24

jam

14.Berikan cairan

dengan selang

(NGT)

kalau perlu

15.Monitor respon



pasien terhadap

terapi elektrolit

16.Konsul dokter

jika ada tanda

dan gejala

17.kelebihan cairan

Manajemen

Hipovolemia
a. Monitor status

cairan termasuk

intake dan

output

b. Pertahankan

patensi akses

intravena

c. Monitor Hb dan

Hct

d. Monitor

kehilangan

cairan

(perdarahan,

muntah, diare)

e. Monitor tanda

vital

f. Monitor respon

pasien terhadap

perubahan

cairan

g. Berikan cairan

isotonic /

kristaloid

(NaCl, RL)

untuk rehidrasi

ekstraseluler



h. Monitor tempat

tusukan

intravena dari

tanda infiltrasi

atau infeksi

i. Monitor IWL

(missal :

diaporesis)

j. Anjurkan pasien

untuk

menghindari

mengubah posi

si dengan cepat,

dari tidur ke

duduk atau

berdiri

k. Monitor berat

badan

l. Monitor tanda

dehirasi ( turgor

kulit menurun,

pengisi-an

kapiler lambat,

membrane

mukosa kering,

urin output

menurun,

hipotensi, rasa

haus meningkat,

nadi lemah

m. Dorong intake

oral

(distribusikan

cairan selama

24 jam dan beri



cairan diantara

waktu makan)

n. Pertahankan

aliran infuse

o. Posisi pasien

Trendelenburg

ketika hipotensi

jika perlu

Monitoring

Elektrolit (2020)
1.Monitor elektrolit

serum

2. Laporkan jika ada

ketidakseimbanga

n elektrolit

2. Monitor tanda

dan gejala ke

tidakseimbanga

elektrolit

(kejang, kram

perut, tremor,

mual dan muntah,

letargi, cemas,

bingung,

disorientasi,

kram otot, nyeri

tulang, depresi

pernapasan,

gangguan irama

jantung, penurun

akesadaran : apa

tis, coma)



Manajemen

Elektrolit (2000)
a.Pertahankan

cairan infuse

yang

mengandung

elektrolit

b.Monitor

kehilangan

elektrolit lewat

suction

nasogastrik,

diare, diaporesis

c.Bilas NGT

dengan normal

salin

d.Berikan diet

makanan yang

kaya kalium

e.Berikan

lingkungan yang

aman bagi pasien

yang mengalami

gangguan

neurologist atau

neuromuskuler

f. Ajari pasien dan

keluarga tentang

tipe, penyebab,

dan pengobatan

ketidakseimbanga

n elektrolit

g.Konsul dokter

bila tanda dan

gejala



ketidakseimbang-

an elektrolit

menetap.

h.Monitor respon

pasien terhadap

terapi elektrolit

i. Monitor efek

samping

pemberian

suplemen

elektrolit.

j. Konsul dokter

pemberian obat

yang mengandun

g elektrolit

(aldakton,

kalsium

glukonas, Kcl).

k.Berikan

suplemen

elektrolit baik

lewat oral, NGT,

atau infuse sesuai

resep

3 Hipertermi b.d. dehidrasi

peningkatan metabolik

penyakit

Batasan karakteristik :

- Suhu tubuh > normal

- Kejang

- Takikardi

- Respirasi meningkat

- Diraba hangat

- Kulit memerah

Setelah dilakukan

tindakan perawatan

2 x 24 jam suhu

badan pasien

normaln

Termoregulasi

Kriteria hasil :

- Suhu kulit normal

- Suhu badan 35,9°C-

37,7°C

Pangaturan

panas
a. Monitor suhu

tiap 2 jam.

b. Monitor

tekanan darah,

nadi dan

respirasi.

c. Monitor suhu

dan warna kulit.

d. Monitor dan



- Tidak ada sakit

kepala

- Tidak ada nyeri otot

- Tidak ada perubahan

warna kulit

- Nadi, respirasi dalam

batas normal.

- Hidrasi adequate

- Pasien menyatakan

nyaman

- Tidak menggigil

- Tidak iritabel /

gragapan / kejang

laporkan tanda

dan gejala

hipertermi.

e. Anjurkan intake

cairan dan

nutrisi yang

adequate.

f. Ajarkan pasien

bagaimana

mencegah panas

yang tinggi.

g. Berikan obat

antipiretik

h. Berikan obat

untuk mencegah

atau mengontrol

menggigil.

Pengobatan Fun

gsi
a. Monitor suhuden

gan sering

b. Monitor IWL

c. Monitor suhu dan

warna kulit

d. Monitor tekanan

darah, nadi dan

respirasi

e. Monitor derajat

penurunan kesada

ran

f. Monitor kemamp

uan aktivitas

g. Monitor leukosit,

hematokrit



h. Monitor intake

dan output

i. Monitor adanya

aritmia jantung

j. Dorong peningka

tan intake cairan

k. Berikan cairan

intravena

l. Tingkatkan

sirkulasi udara

dengan kipas

angin

m. Dorong atau

lakukan oral

hygiene

n. Berikan obat

antipiretik untuk

mencegah pasien

menggigil

o. Berikan

obat antibiotic

untuk mengobati

penyebab

demam.

p. Berikan oksigen

q. Kompres dingin

diselangkangan d

an aksila

r. Anjurkan pasien

untuk

tidak memakai se

limut dan mema

kai baju berbahan

dingin.



Manajemen ling

kungan (6480)
1. Berikan ruangan

sendiri sesuai

indikasi

2. Berikan tempat

tidur clan

kain/linen yang

bersih dan nyama

n

3. Batasi
pengunjung

Mengontrol infe

ksi
a.Anjurkan pasien

Untuk mencuci ta

ngan

2.Gunakan sabun

Untuk mencuci ta

ngan

3.Cuci tangan

sebelum dan sesu

dah melakukan

kegiatan

perawatan Pasien

4.Ganti tempat

infuse

dan bersihkan ses

uai

dengan protokol.

5.Berikan perawata

n kulit di area

yang odem



6.Dorong

pasien Untuk

cukup istirahat

7.Lakukan pemasa

ngan

infuse dengan tek

nik aseptic

8.Anjurkan pasien

minum antibiotic

sesuai resep.

4 Resiko ketidakseimbangan

nutrisi kurang dari kebutuhan

tubuh berhubungan

dengan ketidakmampuan

pemasukan atau mencerna

makanan atau mengabsorbsi zat-

zat gizi berhubungan dengan

faktor bioiogis,

psikologis atau ekonomi.

Batasan karakteristik :

- Berat badan 20% atau lebih

dibawah ideal

- Dilaporkan adanya intake

makanan yang kurang dari

RPA (Recommended daily

allowance)

- Membrana mukosa dan

konjungtiva pusat

- Kelemahan otot yang

digunakan untuk

menelan/mengunyah.

- Luka, inflamasi pada rongga

mulut

- Mudah merasa kenyang,

sesaat setelah mengunyah

Setelah dilakukan

tindakan

keperawatan selama

2 x 24 jam

kebutuhan nutrisi

pasien terpenuhi

dengan criteria hasil:

- Adanya

peningkatan berat

badan sesuai

dengan tujuan

- Berat badan ideal

sesuai dengan

tinggi badan

- Mampu

mengidentifikasi

kebutuhan nutrisi

- Tidak ada tanda-

tanda mal nutrisi

- Menunjukkan

peningkatan fung

si

pengecapan danm

Monitor nutrisi
1.BB pasien dalam

batas normal

2.Monitor adanya

penurunan berat

badan

3.Monitor tipe dan

jumlah aktivitas

Yang biasa

dilakukan

4.Monitor interaksi

anak atau orang

tua selama makan

5.Monitor lingkung

an selama makan

6.Jadwalkan

pengobatan dan

tindakan tidak

selama jam

makan

7.Monitor kulit

kering dan

perubahan

pigmentasi

8.Monitor turgor



makanan.

- Dilaporkan atau fakta adanya

kekurangan makanan

- Dilaporkan adanya perubahan

sensasi rasa

- Perasaan ketidakmampuan

untuk mengunyah makanan

- Miskonsepsi

- Kehilangan BB dengan

makanan cukup

- Keengganan untuk makan

- Kram pada abdomen

- Tonus otot jelek

- Nyeri abdomen dengan atau

tanpa patologi.

- Kurang berminat terhadap

makanan

- Pembuluh darah kapiler mulai

rapuh

- Diare atau steatorhea

- Kehilangan rambut yang

cukup banyak (rontok)

- Suara usus hiperaktif

- Kurangnya informasi, miss

informasi

enelan

- Tidak terjadi

penurunan berat

badan yang

berarti.

kulit

9.Monitor

kekeringan,

rambut kusam,

dan mudah patah

10. Monitor mual

dan muntah

11. Monitor kadar

albumin, total

Protein, Hb dan

Ht.

12. Monitor makan

an kesukaan

13. Monitor pertum

buhan

dan perkemban

gan

14. Monitor pucat,

kemerahan dan

kekeringan

jaringan

konjungtiva

15. Monitor kalori

dan intake

nutrisi

16. Catat adanya

edema,

hiperemik,

hipertonik

papula Iidah

Dan

cavitas oval.

Manajemen

nutrisi



a. Hindari makanan

yang

membuat alergi

b. Hindari makanan

yang

tidak bisa ditolera

nsi oleh pasien

c. Kolaborasi denga

n ahli gizi untuk

menentukan

kebutuhan kalori

dan jenis

makanan yang

dibutuhkan.

d. Berikan makanan

secara selektif

e. Berikan buah

segar

(pisang) atau jus

buah

f. Berikan informas

i tentang

kebutuhan

nutrisi yang

dibutuhkan

pasien dan

bagaimana

cara makannya.
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