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“ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TUBERCULOSIS PARU

DI RUANG SERUNI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE

SAMARINDA”

Dita Pramasari1), Joko Sapto Pramono2), Frana Andrianur3)

1)Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 2)Dosen

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim

Pendahulun : Tuberculosis (TB) adalah penyakit lama yang masih menjadi

pembunuh terbanyak di antara penyakit menular. Berdasarkan laporan WHO

2017 diperkirakan ada 1.020.000 Kasus di Indonesia namun baru terlaporkan ke

Kementerian kesehatan sebanyak 420.000 kasus. Besar dan luasnya permasalahan

akibat TBC mengharuskan semua pihak untuk dapat berkomitmen dan

berkerjasama dalam melakukan pencegahan dan pengendalian TBC. Penelitian

ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai

Asuhan Keperawatan pada Tuberculosis Paru di Ruang Seruni Abdul Wahab

Sjahranie.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan

Asuhan Keperawatan dengan mengambil satu kasus sebagai unit analisis. Unit

anlisis adalah Pasien dengan Tuberculosis Paru di Ruang Seruni Abdul Wahab

Sjahranie Samarinda. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara,

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Instrumen pengambilan data

menggunakan format Asuhan Keperawatan sesuai ketentuan yang meliputi

Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi, Evaluasi Keperawatan.

Hasil dan Pembahasan : Pada subjek 1 dan subjek 2 timbul masalah Bersihan

jalan napas tidak efektif, gangguan Pertukaran Gas, Pola Napas Tidak Efektif,

Defisit nutrisi, Hipertermia, Defisit Pengetahuan, dan Ketidakpatuhan Program

Pengobatan. Pada subjek 1 dan subjek 2 terjadi peningkatan status kesehatan dan

teratasinya beberapa masalah yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas

tidak efektif, Hipertermia, Defisit pengetahuan, dan ketidakpatuhan program

pengobatan. Dan terdapat beberapa masalah yang teratasi sebagian ialah

Gangguan Pertukaran gas dan defisit nutrisi

Kesimpulan dan saran : Pada Subjek 1 dan Subjek 2 terdapat 5 masalah yang

teratasi yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, Pola napas tidak efektif,

hipertermia, defisit pengetahuan, dan ketidakpatuhan program untuk pengobatan

untuk subjek 1. Dan 2 masalah yang teratasi sebagian yaitu gangguan pertukaran

gas, dan defisit nutrisi. Sehingga diharapkan untuk kedepannya bgi tenaga

kesehatan untuk meningkatkan keterampilan keperawatandalam memberikan

Asuhan Keperawatan terutama memberikan pendidikan kesehatan tentang

Tuberculosis Paru untuk mengurangi penulrankepada orang lain sehingga bisa

menurunkan angka kejadian penyakit Tuberculosis Paru.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberculosis Paru
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuberculosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan

bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ,

terutama paru-paru. Tetapi Tuberculosis juga sangat liar karena dapat menyerang

organ selain paru. TB bisa menyerang organ kelenjar getah bening, usus, tulang,

otak, dan selaputnya, laring, ginjal bahkan payudara. Tuberkulosis bisa mengenai

setiap organ pada tubuh manusia, walaupun sebagian besar tuberkulosis

mengenai paru, tapi kejadian ekstra paru atau penyakit TB di luar Paru dilaporkan

mencapai 5 hingga 30 %. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak

tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Meskipun

jumlah kematian akibat Tuberculosis menurun 22% antara tahun antara tahun

2000-2015, namun tuberculosis masih menepati peringkat ke-10 penyebab

kematian tertinggi didunia pada tahun 2016. Oleh sebab itu hingga saat ini. TBC

masih menjadi prioritas utama di dunia dan menjadi salah satu tujuan dalam

SDGs (Sustainability Development Goals) (Susenes, 2017).

Tuberculosis adalah penyakit lama yang masih menjadi pembunuh

terbanyak di antara penyakit menular. Berdasarkan laporan WHO 2017

diperkirakan ada 1.020.000 Kasus di Indonesia namun baru terlaporkan ke

Kementerian kesehatan sebanyak 420.000 kasus. Besar dan luasnya permasalahan

akibat TBC mengharuskan semua pihak untuk dapat berkomitmen dan
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berkerjasama dalam melakukan pencegahan dan pengendalian TBC. Kerugian

yang diakibatkannya sangat besar, bukan hanya dari aspek kesehatan semata tetapi

juga dari aspek sosial ancaman terhadap cita-cita pembangunan dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh karenanya perang terhadap

TBC berarti pula perang terhadap kemiskinan, ketidakproduktifan, dan

kelemahan akibat TBC (Kemenkes, 2018).

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016, Penemuan

kasus TB BTA (+) Kota Samarinda sebanyak 457 kasus. Menurut jenis kelamin,

jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuam yaitu 270 kasus

pada laki-laki dan 187 kasus pada perempuan. Menurut Kelompok umur, Kasus

Tuberkulosis pada tahun 2016 paling banyak ditemukan pada kelompok umur 25-

34 Tahun. Sedangkan kasus Tuberkulosis pada anak-anak 0-14 Tahun sekitar 3%

dari total penemuan kasus. Dan data yang diperoleh pada daerah (Palaran 39

Kasus), (Samarinda sebrang 37 Kasus), (Loa Janan Ilir 45 Kasus), (Sungai

Kunjang 71 Kasus), (Samarinda Ulu 47 Kasus), (Samarinda Ilir 41 Kasus),

Sambutan 34 Kasus ), (Samarinda Utara 61 Kasus ), (Sungai Pinang 50 Kasus).

Menunjukan Kasus TB BTA+ Tahun 2016 paling banyak ditemukan di kecamatan

Sungai Kunjang menyusul Kasus terbanyak kedua tercatat ditemukan di

Kecamatan Samarinda Utara (Profil Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016).

Menurut Data rekam medik Rumah Sakit Abdul Wahab sjahranie

didapatkan jumlah pasien Tuberkulosis sebanyak 553 orang dari 33.241 pasien

yang di rawat atau sekitar 1,66% dari seluruh pasien pada tahun 2017.
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Tuberculosis (TB) Paru akan menimbulkan dampak secara langsung bagi

penderita yaitu kelemahan fisik, batuk terus menerus, sesak napas, nyeri dada,

nafsu makan menurun, berat badan menurun, keringat dimalam hari dan panas

tinggi sedangkan dampak bagi keluarga yaitu penderita TB Paru yang tidak

diobati akan menularkan kuman TB pada keluarganya, dan akan sangat sulit jika

penderita TB tinggal dalam satu rumah dengan banyak orang. (Jurnal Ilmu

Keperawatan).

Upaya untuk mengatasi masalah Tuberculosis di Indonesia TOSS TBC

(Temukan Obati Sampai Sembuh) Adalah gerakan untuk menemukan pasien

sebanyak mungkin dan mengobati sampai sembuh sehingga rantai penularan di

masyarakat bisa dihentikan. Gerakan TOSS TBC sebagai upaya pencegahan dan

pengendalian TBC (Kemenkes, 2018).

Sejalan dengan meningkatnya kasus TB, pada awal tahun 1990-an WHO

dan IUATLD mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal sebagai

strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course). Strategi DOTS terdiri

dari 5 komponen kunci, yaitu: Komitmen Politis dari para pengambil keputusan

termasuk dukungan dana, Diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara

mikroskopis langsung, Pengobatan dengan paduan OAT jangka pendek dengan

Pengawasan Menelan Obat (PMO), Kesinambungan persediaan Obat Anti

Tuberculosis (OAT) jangka pendek untuk pasien, Pencatatan dan pelaporan yang

baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program TB.

Selain itu, Upaya untuk mengatasi masalah keperawatan bersihan jalan
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nafas tidak efektif pada pasien TB yaitu dengan cara Postural Drainage atau

dengan cara batuk efektif, Gangguan pertukaran gas dengan memposisikan pasien

untuk memaksimalkan ventilasi, hipertermi dengan memonitor jumlah nutrisi dan

kandungan kalori dan resiko infeksi dengan memonitor tanda dan gejala infeksi

sistemik dan local (NANDA, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk

membuat karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien

Tuberculosis Paru Di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberculosis

Paru di Ruang Seruni Rumah Sakit Umum Daerah Abdul WahabSjahranie.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan

Tuberculosis Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1. Melakukan Pengkajian pada pasien TB paru di Ruang Seruni RSUD

Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.2. Merumuskan Masalah keperawatan pada pasien TB paru di Ruang

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.



5

1.3.2.3. Menyusun Rencana keperawatan pada pasien TB paru di Ruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.4. Melaksanakan Tindakan keperawatan pada pasien TB paru di Ruang

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie

1.3.2.5. Melakukan Evaluasi keperawatan pada pasien TB paru di Ruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi,

menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada perawat dan

mengaplikasikan dalam memberikan Asuhan Keperawatan pada Pasien TB

Paru

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi bacaan ilmiah

untuk melakukan Asuhan Keperawatan pada pasien TB Paru

1.4.3 Bagi perkembangan Ilmu Keperawatan

Sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

Asuhan Keperawatn pada Pasien dengan Tuberculosis Paru.



6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Penyakit

2.1.1 Definisi

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksius atau penyakit menular, yang

terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularakan

kebagian tubuh lainnya, termasuk meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe.

Agens infeksius utama, Mycobacterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan

asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar

ultraviolet (Brunner & Suddarth, 2013).

Secara umum sifat Kuman Bakteri Mycobacterium Tuberculosis antara

lain sebagai berikut : Berbentuk Batang dengan panjang 1-10 mikron, Lebar 0,2 –

0,6 mikron, Bersifat tahan asam dalam perwarnaan, Memerlukan media khusus

untuk biakan, Kuman nampak berbentuk batang berwarna merah dalam

pemeriksaan dibawah mikroskop, Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat

bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat celcius

sampai 70 derajat celcius. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar ultraviolet,

sebagian besar kuman akan mati, dalam waktu beberapa menit. Dalam dahak

pada suhu antara 30 – 37 derajat celcius akan mati dalam waktu lebih kurang 1

minggu, Kuman dapat bersifat
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dormant (tidur/tidak berkembang) (Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis,

2014).

Penyakit ini lebih sering menyerang paru daripada organ tubuh lainnya yang

ditandai dengan pembentukan granuloma dan menyebabkan timbulnya nekrosis

jaringan. Terdapat dua macam virus Mycobacterium Tuberculosis, yaitu tipe human

dan tipe bovin biasanya berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberculosis

usus, sedangkan pada tipe human biasanya berada di bercak ludah yang terbang di

udara berasal dari ludah penderita TBC terbuka, orang akan mudah terinveksi TBC

apabila menghirup bercak ludah ini (Wim de Jong et al, 2005 dalam Huda A, 2013).

Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan (GI)

dan luka terbuka pada kulit. Tetapi paling banyak melalui inhalasi droplet yang

berasal dari orang yang terinfeksi bekteri tersebut. (Sylvia A.Price & Padila, 2013).

Klasifikasi menurut American Thoracis Society :

2.1.1.1 Kategori 0 : Tidak pernah terpajan dan tidak terinfeksi, riwayat kontak

negative, tes tuberculin negative

2.1.1.2 Kategori 1 :Terpajan Tuberkulosis, tapi tidak terbukti ada

infeksiRiwayat kontak positif, Tes Tuberculin negatif

2.1.1.3 Kategori 2 : Terinfeksi Tuberculosis, tetapi tidak sakit. Test Tuberkulin

Positif, Radiologis dan sputum negative

2.1.1.4 Kategori 3 : Terinfeksi Tuberkulosis dan sakit
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2.1.2 Etiologi

Sumber penularan adalah penderita TBC BTA (+) yang ditularkan dari orang

ke orang oleh transmisi melalui udara. Pada waktu berbicara, batuk, bersin, tertawa

atau bernyanyi, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet

(percian dahak) besar (>100 µ) dan kecil (1-5 µ). Droplet yang besar menetap,

sementara droplet yang kecil tertahan di udara dan terhirup oleh individu yang rentan

(Smeltzer & Bare, 2002). Kemungkinan seseorang terinfeksi TBC ditentukan oleh

tingkat penularan, lamanya pajanan/kontak dan daya tahan tubuh (Kemenkes RI,

2013). Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler,

sehingga jika terjadi infeksi oportunistik, seperti tuberkulosis, maka yang

bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila

jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah penderita TBC akan meningkat,

dengan demikian penularan TBC di masyarakat akan meningkat pula.

2.1.3 Manifestasi klinis

Pada stadium awal penyakit TB Paru tidak menunjukkan tanda dan gejala

yang spesifik. Namun seiring dengan perjalanan penyakit akan menambah jaringan

parunya mengalami kerusakan, sehingga dapat meningkatkan produksi sputum yang

ditunjukkan dengan seringnya klien batuk sebagai bentuk kompensasi pengeluaran

dahak.
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Selain itu, klien dapat merasa letih, lemah, berkeringat pada malam hari dan

mengalami penurunan berat badan. Secara rinci tanda dan gejala TB Paru ini dapat

dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu gejala sistemik dan gejala respiratorik

2.1.3.1 Demam

Demam merupakan gejala pertama dari Tuberkulosis Paru, biasanya timbul

pada sore dan malam hari disertai dengan keringat mirip demam influenza yang

segera mereda. Tergantung dari daya tahan tubuhdan virulensi kuman, serangan

demam berikutnya dapat terjadi setelah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Demam seperti

influenza ini hilang timbul dan semakin lama semakin panjang serangannya,

sedangkan masa bebas serangan akan makin pendek. Demam dapat mencapai suhu

tinggi yaitu 40 derajat – 41 derajat C.

2.1.3.2 Malaise

Karena Tuberkulosis bersifat radang menahun, maka dapat terjadi rasa

tidak enak badan, pegal-pegal, nafsu makan berkurang, sakit kepala, mudah lelah dan

pada wanita kadng-kadang dapat terjadi gangguan siklus haid.

2.1.3.3 Batuk

Batuk baru timbul apabila proses penyakit telah melibatkan bronkhus.

Batuk mula-mula terjadi oleh karena iritasi bronkhus; selanjutnya akibat adanya

peradangan pada bronkhus, batuk akan menjadi produktif. Batuk produktif ini

berguna untuk membuang produk-produk ekskresi peradangan. Dahak dapat

bersifasat mukoid atau purulen.
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2.1.3.4 Batuk Darah

Batuk darah terjadi akibat pecahnya pembuluh darah. Berat dan ringannya

batuk darah yang timbul, tergantung dari besar kecilnya pembuluh darah yang pecah.

Batuk darah tidak selalu timbul akibat pecahnya aneurisma pada dinding kavitas, juga

dapat terjadi karena ulserasi pada mukosa bronkhus. Batuk darah inilah yang paling

sering membawa penderita berobat ke dokter.

2.1.3.5 Nyeri Dada

Gejala ini timbul apabila sistem persyarafan yang terdapat di pleura terkena,

gejala ini dapat bersifat lokal atau pleuritik. Gejala reaktivasi tuberkulosis berupa

demam menetap yang naik dan turun (hectic fever), berkeringat pada malam hari yang

menyebabkan basah kuyup (drenching night sweat), kaheksia, batuk kronik dan

hemoptisis. Pemeriksaan fisik sangat tidak sensitif dan sangat non spesifik terutama

pada fase awal penyakit. Pada fase lanjut diagnosis lebih mudah ditegakkan melalui

pemeriksaan fisik, terdapat demam penurunan berat badan, crackle, mengi, dan suara

bronkial (Darmanto, 2009).

2.1.3.6 Sesak Napas

Gejala ini ditemukan pada penyakit yang lanjut dengan kerusakan paru

yang cukup luas. Jadi, pada awal penyakit gejala ini tidak pernah ditemukan
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2.1.4 Patofisiologi

Dari individu yang rentan menghirup basil tuberkulosis dan menjadi

terinfeksi. Kemudian, Bakteri dipindahkan memlalui jalan napas ke alveoli, tempat

dimana mereka berkumpul dan mulai untuk memperbanyak diri. Basil juga dapat

dipindahkan melalui sistem limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lainnya ( Seperti

Ginjal, Tulang, Korteks Serebri, Dan area pau-paru lainnya atau Lobus atas ).

Sistem imun tubuh akan berespon dengan melakukan reaksi inflamasi.

Fagosit (Neutrofil dan Makrofag) menelan banyak bakteri ; Limfosit spesifik-

Tuberkulosis melisis (Menghancurkan) basil dan jaringan normal. Reaksi jaringan

ini mengakibatkan penumpukan eksudat dalam alveoli, menyebabkan

bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya terjadi 2 sampai 10 minggu setelah

pemejanan.

Terdapat massa jaringan baru, yang disebut granulomas, yang merupakan

gumpalan basil yang masih hidup dan yang sudah mati, dikelilingi oleh makrofag

yang membentuk dinding protektif. Granulomas diubah menjadi massa jaringan

fibrosa. Bagian sentral dari massa fibrosa ini disebut Turbekel Ghon. Bahan (Bakteri

dan makrofag) menjadi nekrotik, membentuk massa seperti keju. Massa ini dapat

mengalami klasifikasi, membentuk skar kolagenosa. Bakteri menjadi dorman, tanpa

perkembangan penyakit aktif.
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Setelah pemajanan dan infeksi awal, individu dapat mengalami penyakit

aktif karena gangguan atau respons yang inadekuat dari respon sistem imun. Penyakit

aktif dapat juga terjadi dengan infeksi ulang dan aktivasi bakteri dorman. Dalam

kasus ini, Tuberkel Ghon memecah, melepaskan bahan seperti keju kedalam bronki.

Bakteri kemudian menjadi tersebar di udara, mengakibatkan penyebaran penyakit

semakin menjauh .turbekel yang memecah menyembuh, membentuk jaringan parut.

Paru yang terinfeksi menjadi lebih membengkak, mengakibatkan terjadinya

bronkopneumonia lebih lanjut, pembentukan turbekel, dan selanjutnya.

Kecuali proses tersebut dapat dihentikan, penyebaran nya dengan lambat

mengarah kebawah ke hilum paru-paru dan kemudian meluas ke lobus yang

berdekatan. Proses mungkin berkepanjangan dan ditandai oleh remisi lama ketika

penyakit dihentikan, hanya supaya diikuti dengan periode aktivitas yang diperbaharui.

Hanya sekitar 10% individu yang awalnya terinfeksi mengalami penyakit aktif

(Brunner & Suddarth, 2013).
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2.1.5 Pathway

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang

Menurut Mansjoer,dkk (2009) pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada

klien tuberculosis paru, yaitu :

2.1.6.1 Pemeriksaan Radiologis

Tuberkulosisi dapat memberikan gambaran yang bermacam-macam pada

foto rontgen toraks, akan tetapi terdapat beberapa gambaran yang karakteristik untuk

tuberkulosisi paru yaitu : Apabila Lesi terdapat terutama dilapangan atas paru,

Bayangan berwarna atau bercak pada foto rontgen, Terdapat kavitas tunggal atau

multiple atau ganda, Apabila ada lesi bilateral terutama bila terdapat pada lapangan

atas paru atau lobus atas paru – paru, Bayangan abnormal yang menetap ada pada

foto toraks setelah foto ulang beberapa minggu kemudian.

2.1.6.2 Pemeriksaan Bakteriologik

Pemeriksaan Darah Pada TB Paru aktif biasanya ditemukan peningkatan

leukosit dan laju endap darah (LED). Sputum BTA Pemeriksaan Bakteriologik

dilakukan untuk menemukan kuman tuberkulosis. Diagnosa pasti ditegakkan bila

pada biakan ditemukan kuman tuberkulosis. Pemeriksaan penting untuk diagnosa

definitive dan menilai kemajuan klien. Dilakukan tiga kali berturut-turut dan

biakan/kultur BTA selama 4-8 min.
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2.1.6.3 Pemeriksaan Diagnostik

Salah satu masalah dalam mendiagnosis pasti tuberkulosis adalah lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk pembiakan kuman tuberkulosis secara konvensional.

Dalam perkembangan kini ada beberapa teknik baru yang dapat mengidentifikasi

kuman tuberkulosis secara lebih cepat.

Polymerase chain reaction (PCR) Pemeriksaan PCR adalah teknologi

canggih yang dapat mendeteksi DNA, termasuk DNA M.tuberculosis.

Mycodot Uji ini mendeteksi antibodi anti mikobakterial di dalam tubuh

manusia. Uji ini menggunakan antigen lipoarabinomannan (LAM) yang direkatkan

pada suatu alat yang berbentuk sisir plastik. Sisir plastik ini kemudian dicelupkan ke

dalam serum penderita, dan bila di dalam serum tersebut terdapat antibodi spesifik

anti LAM dalam jumlah yang memadai yang sesuai dengan aktiviti penyakit, maka

akan timbul perubahan warna pada sisir yang dapat dideteksi dengan mudah.

Uji peroksidase anti peroksidase (PAP) Merupakan uji serologi

imunoperoksidase memakai alat histogen staining untuk menentukan adanya igG

spesifik terhadap basil TB.

ICT Uji Immunochromatographic tuberculosis (ICT tuberculosis) adalah uji

serologik untuk mendeteksi antibodi M.tuberculosis dalam serum. garis kontrol dan

minimal satu dari empat garis antigen pada membran.

Pemeriksaan BACTEC Dasar teknik pemeriksaan biakan dengan BACTEC

ini adalah metode radiometrik. M tuberculosis memetabolisme asam lemak yang

kemudian menghasilkan CO2 yang akan dideteksi growth indexnya oleh mesin ini.
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Sistem ini dapat menjadi salah satu alternatif pemeriksaan biakan secara cepat untuk

membantu menegakkan diagnosis.

Uji Tuberkulin / Test Mantoux adalah test kulit yang digunakan untuk

menentukan apakah individu telah terinfeksi basil TB. Ekstrak hasil Tuberkel

(Tuberkulin) disuntiikan ke dalam lapisan intradermal pada aspek dalam lengan

bawah, sekitar 10cm dibawah siku. Derivatif protein yang dimurnikan (PPD) dengan

kekuatan sedang (5 Tu) digunakan. Menggunakan spuit tuberkulin, Jarum 1,25 cm

no.26 atau 27 ditusukan dibawah kulit dengan bevel jarum menghadap keatas.

Kemudian 0,1 ml PPD disuntikkan, membentuk benjolan pada kulit, melembung.

Tempat nama antigen, kekuatan dan tanggal serta waktu tes dilakukan, dicatat. Hasil

pemeriksaan akan terlihat 48 sampai 72 jam setelah suntikkan. Test kulit tuberkulin

memberikan reaksi setempat lambat, yang menandakan bahwa individu tersebut

sensitif terhadap tuberkulin (NANDA,2015).

2.1.7 Komplikasi

Menurut Wahid&Imam (2013), dampak masalah yang sering terjadi pada TB paru

adalah:

2.1.7.1 Hemomtisis berat (perdarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat

mengakibatkan kematian karena syok hipovolemik atau tersumbatnya jalan

nafas.

2.1.7.2 Kolaps dari lobus akibat retraksi bronchial
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2.1.7.3 Bronki ektasis (peleburan bronkus setempat) dan fibrosis (pembentukan

jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) pada paru.

2.1.7.4 Pneumothoraks (adanya udara dalam rongga pleura) spontan: kolaps spontan

karena kerusakan jaringan paru.

2.1.7.5 Penyebaran infeksi keorgan lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan

sebagainya.

2.1.7.6 Insufisiensi kardiopulmonar (Chardio Pulmonary Insuffciency).

2.1.8 Penatalaksanaan Medis

2.1.8.1 Tujuan Pengobatan TB

Menyembuhkan Pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup,

Mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak buruk selanjutnya,

Mencegah terjadinya kekambuhan TB, Menurunkan penularan TB, Mencegah

terjadinya dan penularan TB Resisten Obat

2.1.8.2 Prinsip Pengobatan TB

Obat Anti Tuberculosis (OAT) adalah Komponen terpenting dalam

pengobatan TB. Pengobatan TB adalah merupakan salah satu upaya paling efisien

untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman TB, Pengobatan yang adekuat

harus memenuhi prinsip: Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat

mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi, Diberikan
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dalam dosis yang tepat , Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh

PMO (Pengawas Menelan Obat) Sampai selesai pengobatan, Pengobatan diberikan

dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk

mencegah kekambuhan.

2.1.8.3 Tahapan pengobatan TB

Tahapan Pengobatan TB harus selalu meliputi pengobatan tahap awal dan

lanjutan dengan maksud :

Tahap Awal (Intensif)Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan

pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman

yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman

yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan.

Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2 bulan. Pada

umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya

penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 Minggu. Pada minggu

ke 7 dilakukan pemeriksaan sputum BTA, jika BTA (-) dilanjutkan pada tahap

lanjutan dan selanjutnya lakukan pemeriksaan ulang dahal sesuai jadwal (pada bulan

ke 5 dan akhir pengobatan). Apabila BTA (+) pada pasien baru mendapatkan

pengobatan dengan paduan OAT Kategori 1

Tahap Lanjutan (Lanjtan) Pengobatan tahap lanjutan merupakan tahap yang

penting untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh khususnya

kuman persister sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya
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kekambuhan. Dilanjutkan dalam pengobatan selama 4 atau 7 bulan jumlah obat yang

diberikan hanya 2 jenis obat (rimfapisin dan isoniazid), pemeriksaan sputum

dilakukan pada 1 bulan sebelum fase lanjutan selesai.

2.1.8.4 Obat Anti Tuberculosis ( OAT )

Tabel 2.1 OAT Lini Pertama

Jenis Sifat Efek Samping

Isoniazid (H) Bakterisidial Neuropati Perifer, Psikosis

Toksik, Gangguan Fungsi

Hati, Kejang

Rimfapisin (R) Bakterisidal Flu Syndrome, Gangguan

gastrointestinal, Urine

berwarna merah, Gangguan

fungsi hati, Trombositopeni,

demam, Skinrash, sesak
napas, Anemia Hemolitik

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal,

Gangguan fungsi hati, Gout
Atritis

Streptomisin (S) Bakterisidal Nyeri ditempat suntikan,

gangguan keseimbangan dan

pendengaran, renjatan

anafilaktik, Anemia,

Agranulositosis,
Trombositopeni

Etambutol (E) Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta
warna, neuritis perifer
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Tabel 2.2 Kisaran Dosis OAT Lini pertama bagi pasien dewasa

OAT

DOSIS

Harian 3 x / Minggu

Kisaran Dosis

(Mg/Kg BB)

Maksimum

(Mg)

Kisaran

Dosis

(Mg/Kg BB)

Maksimun/

Hari (Mg)

Isoniazid 5 ( 4 - 6 ) 300 10 ( 8 – 12 ) 900

Rimfapisin 10 (8 – 12 ) 600 10 ( 8 – 12 ) 600

Pirazinamid 25 ( 20 – 30 ) - 35 ( 30 – 40 ) -

Etambutol 15 ( 15 – 20 ) - 30 ( 25 – 35 ) -

Streptomisin 15 ( 12 – 18 ) - 15 ( 12 – 18 ) 1000

Catatan : Pemberian Streptomisin untuk pasien yang berumur > 60 Tahun atau pasien dengan berat

badan <50 Kg mungkin tidak dapt mentoleransi dosis >500Mg/Hari. Beberapa buku rujukan

menganjurkan penurunan dosis menjadi 10 Mg/Kg/Hari

2.1.8.5 Paduan OAT yang digunakan di Indonesia

(Sesuai Rekomendasi WHO dan ISTC) Paduan OAT yang digunakan oleh

Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia adalah : (Kategori 1) = 2

( HRZE) /4 (HR)3 , (Kategori 2) = 2 (HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 (Kategori Anak)

= 2 (HRZ)/4(HR) atau 2HRZA(S)/4-10HR.

Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TN Resisten Obat di

Indonesia terdiri dari OAT Lini ke-2 Yaitu Kanamisin, Kapreomisin, Levofloksasin,
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Etionamid, Sikloserin, Moksifloksasin dan PAS, serta OAT lini -1, Yaitu Pirazinamid

dan Etambutol

Paduan OAT Kategori 1 dan Kategori 2 disediakan dalam bentuk paket

Kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT ini terdiri dari Kombinasi 2 atau 4

jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan

ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien.

Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari isoniazid,

Rimfapisin, Pirazinamid, dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan

OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang terbukti

mengalami efek samping pada pengobatan dengan OAT-KDT sebelumnya.

2.1.8.6 Paduan OAT KDT Lini Pertama dan Lini Kedua

(Kategori 1) = 2(HRZE)/4(HR)3 paduan OAT ini diberikan untuk pasien Baru,

Pasien TB Paru terkonfirmasi bakteriologis, Pasien TB Paru terdiagnosis klinis,

Pasien TB Paru Ekstra Paru.



21

Tablet 2.3 Dosis Paduan OAT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR) 3

Berat Badan

Tahap Intensif tiap Hari

Selama 56 Hari RHZE

(150/75/400/275)

Tahap Lanjutan 3 Kali

Seminggu Selama 16

Minggu RH (150/150)

30 – 37 Kg 2 Tablet 4KDT 2 Tablet 2KDT

38 – 54 Kg 3 Tablet 4KDT 3 Tablet 2KDT

55 – 70 Kg 4 Tablet 4KDT 4 Tablet 2KDT

≥ 71 Kg 5 Tablet 4KDT 5 Tablet 2KDT

Tabel 2.4 Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2HRZE/4H3R3

Tahap

Pengobatan

Lama

Pengobata

n

Dosis Per Hari/Kali Jumlah

Hari/K

ali

Menela

n Obat

Tablet

Isonia

zid 300

Mgr

Kaplet

Rimfapi

sin 450

Mgr

Tablet

Pirazina

mid 500

Mgr

Tablet

Etambu

tol 250

Mgr

Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56

Lanjutan 4 Bulan 2 1 - - 48

(Kategori 2) = 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3(E3)

Paduan OAT ini diberikan untuk Pasien BTA Positif yang pernah diobati sebelumnya

(Pengobatan Ulang) : Pasien Kambuh, Pasien Gagal pada pengobatan dengan Paduan

OAT Kategori 1 Sebelumnya, Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost

to follow up)
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Tabel 2.5 Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3

Berat Badan

Tahap Intensif tiap Hari RHZE

(150/75/400/275) + S

Tahap Lanjutan 3

Kali Seminggu RH

(150/150) + E(400)

Selama 56 Hari
Selama 28

Hari
Selama 20 Minggu

30 – 37 Kg
2 Tab 4KDT + 500 Mg

Streptomisin Inj.
2 Tab 4KDT

2 Tab 2KDT + 2 Tab

Etambutol

38 – 54 Kg
3 Tab 4KDT + 750 Mg

Streptomisin Inj.
3 Tab 4KDT

3 Tab 2KDT + 3 Tab

Etambutol

56 – 70 Kg
4 Tab 4KDT + 1000

Mg Streptomisin Inj.
4 Tab 4KDT

4 Tab 2KDT + 4 Tab

Etambutol

≥ 71 Kg
5 Tab 4KDT + 1000

Mg Streptomisin Inj.

5 Tab 4KDT

(> do Maks)

5 Tab 2KDT + 5 Tab

Etambutol

Tabel 2.6 Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2HRZES/HRZE/5H3R3E3

Tahap

Pengobatan

Lama

Pengob

atan

Tablet

Isoniaz

id 300

Mgr

Kaplet

Rimfap

isin 450

Mgr

Tablet

Pirazina

mid 500

Mgr

Etambutol Strepto

misin

injeksi

Jumlah

Hari/K

ali

Menela
n Obat

Tab

250

Mgr

Tab

400

Mgr

Tahap Awal

(Dosis Harian)

2 Bulan

1 Bulan

1

1

1

1

3

3

3

3

-

-
0,75 Gr

56

28

Tahap

Lanjutan

(Dosis 3x
Seminggu)

5

Bulan
2 1 - 1 2 - 60
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2.1.8.7 Pemantauan kemajuan dan hasil Pengobatan TB

Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa

dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. Untuk memantau

kemajuan pengobatan dilakukan pemeriksaan dua contoh uji dahak (Sewaktu dan

Pagi ). Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila ke 2 contoh uji dahak tersebut

negatif. Bila salah satu contoh uji positif atau keduanya positif, hasil pemeriksaan

ulang dahak tersebut dinyatakan positif.

Ringkasan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dahak untuk

memantau kemajuan hasil pengobatan. Apabila hasil pemeriksaan pada akhir tahap

awal negatif : Pada pasien baru maupun pengobatan ulang, segera diberikan dosis

pengobatan tahap lanjutan dan Selanjutnya lakukan pemeriksaan ulang dahak sesuai

jadwal (pada bulan ke 5 dan Akhir Pengobatan).

Apabila hasil pemeriksaan pada akhir tahap awal positif : Pada pasien baru

(mendapat pengobatan dengan paduan OAT kategori 1) : Lakukan penilaian apakah

pengobatan tidak teratur. Diberikan dosis tahap lanjutan, bila pemeriksaan dahak

positif. Lakukan pemeriksaan uji kepekaan obat. Bila tidak memungkinkan, lanjutkan

pengobatan dan periksa ulang pada akhir bulan ke 5.

Pada bulan ke-5 atau lebih : Baik pada pengobatan pasien baru atau

pengobatan ulang, jika hasil pemeriksaan dahak negatif, lanjutkan pengobatan sampai

selesai. Apabila hasil pemeriksaan ulang dahak hasilnya positif, pengobatan

dinyatakan gagal dan pasien dinyatakan terduga pasien TB MDR.
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Tabel 2.8 Hasil pengobatan TB

Hasil Pengobatan Definisi

Sembuh

Pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis

positif pada awal pengobatan. Dan pada akhir pengobatan

menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan

sebelumnya

Pengobatan Lengkap

Pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara

lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir

pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil

pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan

Gagal

Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap posistif atau

kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih

selama pengobatan atau kapan saja apabila selama dalam

pengobatan diperoleh hasil labotarorium yang menun

jukkan adanya resistensi OAT.

Meninggal
Pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum

memulai atau sedang dalam pengobatan

Putus Berobat (loss

to follow up)

Pasien TB yang tidak memulai pengobatannya atau yang

pengobatannya terputus selama 2 bulan terus menerus atau

lebih.

Tidak dievaluasi

Pasien TB yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya.

Termasuk dalam kriteria ini adalah “Pasien pindah

(Transfer out) “ ke kabupaten/kota lain dimana hasil akhir
pengobatannya tidak diketahui oleh yang ditinggalkannya

(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, 2014)
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2.1.8.8 Diet

Terapi Diet untuk penderita kasus Tuberkulosis Paru adalah: Energi

diberikan sesuai dengan keadaan penderita untuk mencapai berat badan normal,

Protein tinggi untuk mengganti sel-sel yang rusak meningkatkan kadar albumin

serum yang rendah (75-100 gr). Lemak cukup 15-25 % dari kebutuhan energi total,

Karbohidrat cukup sisa dari kebutuhan energi total

Vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan total. Macam diit untuk

penyakit TBC: a) Diit Tinggi Energi Tinggi Protein I (TETP 1) Energi: 2600 kkal,

protein 100 gr (2/kg BB). b) Diit Tinggi Energi Tinggi Protein II (TETP II) Energi

3000 kkal, protein 125 gr (2,5 gr/kg BB) NB : Perhitungan kebutuhan energi dan zat

gizi makro dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh penderita (BB dan TB) dan

Penderita dapat diberikan salah satu dari dua macam diit Tinggi Energi Tinggi

Protein (TETP) sesuai tingkat penyakit penderita

2.1.8.9 Kondisi Ruangan

Lingkungan harus tenang, sirkulasi udara harus baik, penerangan harus

cukup baik. Kuman penyebab TB umumnya dapat bertahan hidup di udara bebas

selama satu sampai dua jam, tergantung dari ada tidaknya paparan sinar matahari,

kelembapan, dan ventilasi. Pada kondisi gelap, lembab, dan dingin, kuman TB dapat

bertahan berhari-hari. Namun, Bakteri Tb bisa langsung mati jika terpapar oleh sinar

matahari langsung. Maka, jendela dan tirai harus terbuka dan biarkan sinar matahari
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masuk ke dalam ruangan. Sehingga sirkulasi udara pun dapat membantu mendorong

kuman-kuman keluar rumah dan kuman mati ketika terpapar ultraviolet dari sinar

matahari.

2.1.8.10 PMO

PMO (Pengawas Minum Obat)Persyaratan PMO : Seseorang yang dikenal,

dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu harus

di segani dan dihormati oleh pasien, Sesorang yang tinggal dekat dengan pasien

,Bersedia membantu pasien dengan sukarela, Bersedia dilatih dan atau mendapat

penyuluhan bersama-sama dengan pasien, Siapa yang bisa jadi PMO

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, Perawat.

Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader

kesehatan, guru atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarga.

Tugas Seorang PMO: Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara

teratur sampai selesai pengobatan. Memberi dorongan kepada pasien agar mau

berobat teratur. Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang

telah ditentukan. Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang

mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit

Pelayanan Kesehatan.
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2.2 Konsep Pengkajian Asuhan Keperawatan

Dokumentasi pengkajian keperawatan merupakan catatan tentang hasil

pengkajian yang dilaksanakan, untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat

data dasar tentang pasien, dan membuat catatan tentang respons kesehatan pasien.

Pengkajian yang komprehensif atau menyeluruh, sistematis yang logis akan

mengarah dan mendukung pada identifikasi masalah-masalah pasien. Masalah-

masalah ini dengan menggunakan data pengkajian sebagai dasar formulasi yang

dinyatakan sebagai diagnosa keperawatan dengan tiga tahap yaitu pengumpulan data,

Analisis Data, dan Penentuan Masalah.

Pengumpulan Data : Diperoleh data dan informasi mengenai masalah kesehatan

yang ada pada pasien sehingga dapat ditentukan tindakan yang harus diambil untuk

mengatasi masalah tersebut yang menyangkut aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual

serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Data tersebut harus akurat dan

mudah dianalisis yaitu Data Objektif dan Data Subjektif

Analisa Data adalah kemampuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir

rasional sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan

Perumusan masalah Setelah analisa data dilakukan, dapat dirumuskan beberapa

masalah kesehatan. Masalah kesehatan tersebut ada yang dapat diintervensi dengan

Asuhan keperawatan (Masalah Keperawatan) tetapi ada juga yang tidak dan lebih
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memerlukan tindakan medis. Selanjutnya disusun Diagnosa keperawatan sesuai

dengan prioritas.

2.2.1 Pengkajian

2.2.1.1 Identitas klien

Meliputi, nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, status perkawinan,

pekerjaan, alamat, diagnosa medik, nomor register, tanggal masuk rumah sakit dan

tanggal pengkajian.

2.2.1.2 Keluhan Utama

Pada umumnya keluhan utama pada kasus TB Paru adalah batuk, batuk

berdarah, sesak napas, nyeri dada bisa juga di sertai dengan demam. Batuk terjadi

karena adanya iritasi pada bronkus, sebagai reaksi tubuh untuk

membuang/mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai dengan

batuk purulen (menghasilkan sputum) timbul dalam jangka waktu lama yaitu selama

tiga minggu atau lebih.

2.2.1.3 Riwayat Penyakit Sekarang

Keluhan yang sering muncul antara lain: Demam: subfebris, febris (40-

41oC) hilang timbul. Batuk: terjadi karena adanya iritasi pada bronkus batuk ini

terjadi untuk membuang/mengeluarkan produksi radang yang dimulai dari batuk

kering sampai dengan atuk purulent (menghasilkan sputum).
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Sesak nafas: bila sudah lanjut dimana infiltrasi radang sampai setengah paru-

paru. Keringat pada malam hari. Nyeri dada: jarang ditemukan, nyeri akan timbul bila

infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis.

Malaise: ditemukan berupa anoreksia, nafsu makan menurun, berat badan

menurun, sakit kepala, nyeri otot, keringat malam. Sianosis, sesak nafas, kolaps:

merupakan gejala atelektasis. Bagian dada pasien tidak bergerak pada saat bernafas

dan jantung terdorong ke sisi yang sakit. Pada foto toraks, pada sisi yang sakit

nampak bayangan hitam dan diagfragma menonjol keatas.

Perlu ditanyakan dengan siapa pasien tinggal, karena biasanya penyakit ini

muncul bukan karena sebagai penyakit keturunan tetapi merupakan penyakit infeksi

menular

2.2.1.4 Riwayat Kesehatan Masa Lalu

Biasanya penderita TB Paru dahulunya pernah mengalami penyakit yang

yang berhubungan dengan penyakit TB seperti ISPA, efusi pleura, atau pernah

mengalami TB sebelumnya dan kambuh.

2.2.1.5 Riwayat Kesehatan Keluarga

Pada riwayat kesehatan keluarga ini dikaji tentang penyakit yang menular

atau penyakit menurun yang ada di dalam keluarga
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2.2.1.6 Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum Biasanya KU sedang atau buruk. TD Normal ( kadang

rendah karena kurang istirahat). Nadi Pada umumnya nadi pasien meningkat.

Pernafasan Biasanya nafas pasien meningkat (normal : 16-20x/i). Suhu Biasanya

kenaikan suhu ringan pada malam hari, Suhu mungkin tinggi atau tidak teratur.

Seiring kali tidak ada demam .

Kepala Inspeksi Biasanya wajah tampak pucat, wajah tampak meringis,

konjungtiva anemis, skelra tidak ikterik, hidung tidak sianosis, mukosa bibir kering,

biasanya adanya pergeseran trakea.

Pemeriksaan Thorak Inpeksi Kadang terlihat retraksi interkosta dan tarikan

dinding dada, biasanya pasien kesulitan saat inspirasi. Palpasi Fremitus paru yang

terinfeksi biasanya lemah. Perkusi Biasanya saat diperkusi terdapat suara pekak.

Auskultasi Biasanya terdapat bronki.

Pemeriksaan Abdomen Inspeksi biasanya tampak simetris. Palpasi biasanya

tidak ada pembesaran hepar. Perkusi biasanya terdapat suara tympani. Auskultasi

biasanya bising usus pasien tidak terdengar.

Ekremitas atas Biasanya CRT>3 detik, akral teraba dingin, tampak pucat,

tidak ada edema. Ekremitas bawah Biasanya CRT>3 detik, akral teraba dingin,

tampak pucat, tidak ada edema.
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2.2.1.7 Aktifitas/Istirahat

gejalanya kelelahan umum, kelemahan. Napas pendek karena kerja,

kesulitan tidur pada malam atau demam malam hari, menggigil atau berkeringat dan

mimpi buruk. Tandanya yaitu : takikardia, takipnea/dispnea pada kerja, kelelahan otot,

nyeri dan sesak.

Integritas ego gejalanya yaitu : adanya faktor stres lama, masalah keuangan,

rumah, perasaan tak berdaya/tak ada harapan. Tandanya yaitu : menyangkal

(khususnya selama tahap dini) dan ansietas, ketakutan

Makanan/cairan gejalanya yaitu : kehilangan nafsu makan, tak dapat

mencerna dan penurunan berat badan. Tandanya yaitu : turgor kulit buruk,

kering/kulit bersisik, kehilangan otot/hilang lemak subkutan.

Nyeri/keamanan gejalanya yaitu : nyeri dada meningkat karena batuk

berulang. Tandanya yaitu: berhati-hati pada area yang sakit, perilaku distraksi dan

gelisah.

Pernapasan gejalanya : batuk, produktif atau tidak produktif , napas pendek

dan Tuberkulosis /terpajan pada individu terinfeksi. Tandanya yaitu :peningkatan

frekuensi pernapasan (penyakit luas atau fibrosis parenkim paru dan pleura),

pengembangan pernapasan tidak simetris (efusi pleura), perkusi pekak dan penurunan

premitus (cairan pleural atau penebalan pleural), bunyi napas :menurun/ tidak ada

secara bilateral atau unilateral (efusi pleura/pneumotoraks), bunyi napas : tubuler atau

bisikan pektoral diatas lesi luas.
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Interaksi Sosial Gejala yaitu : perasaan isolasi / penolakan karena penyakit

menular. Tandanya yaitu:denial. Penyuluhan dan Pembelajaran gejalanya yaitu:

riwayat keluarga TB, ketidakmampuan umum / status kesehatan buruk, gagal untuk

membaik / kambuh TB, tidak berpartisipasi dalam terapi.Pertimbangan rencana

pemulangan : memerlukan bantuan dengan / gangguan dalam terapi obat dan bantuan

diri dan pemeliharaan / perawatan rumah (Doenges, 2000)

2.2.1.8 Pemeriksaan Penunjang

Darah : Leukosit sedikit meningkat dan LED meningkat. Sputum : BTA

pada BTA (+) ditemukan sekurang-kurangnya 3 batang kuman pada satu sediaan

dengan kata lain 5.000 kuman dalam 1 ml sputum. Test tuberculin : Mantoux tes

(PPD). Roentgen : Foto PA. (Padila, 2013)

2.2.2 Konsep Analisa Data

Tabel 2.9 Konsep Analisa Data

Data Etiologi Masalah Keperawatan

DS :

 Pasien mengatakan sesak

atau sulit bernapas

(Dispnea)

 Pasien mengatakan Sulit

Bicara

 Pasien mengatakan sesak
jika berbaring lurus
ditempat tidur

Bronkospasme, sekresi

yang tertahan, spasme

jalan napas,

Hipersekresi jalan

napas

Bronkospasme

Bersihan jalan napas

tidak efektif
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Data Etiologi Masalah Keperawatan

DO:

 Terlihat pasien sulit

mengeluarkan dahak

 Terlihat pasien tidak

mampu batuk atau batuk

tidak efektif

 Terdapat bunyi napas

Ronkhi, wheezhing atau

mengi

 Terlihat pasien gelisah

karena tidak nyaman

akibat batuk terus

menerus

 Terlihat frekuensi napas

berubah-ubah
 Terlihat pola napas

berubah

DS :

 Pasien mengatakan sulit

bernapas

 Pasien mengatakan
pusing

 Pasien mengatakan

penglihatan kabur

DO:

 Hasil dari PCO2

Meningkat/Menurun
 Hasil dari PO2Menurun

 Teraba Takikardi pada

Nadi pasien

 Hasil PH Arteri

Meningkat/Menurun

 Terdapat bunyi napas
tambahan

 Terlihat Keringat

berlebihan ( Diaforesis )
 Pasien terlihat Gelisah

 Terdapat Cuping Hidung

 Terlihat Pola Napas

Abnormal

Prubahan membran

alveolus kapiler atau

Ketidakseimbangan

ventilasi perfusi

Gangguan pertukaran gas



34

Data Etiologi Masalah Keperawatan

(Cepat/Lambat,

Reguler/Ireguler,

Dalam/Dangkal)

 Terlihat Warna Kulit

Pucat atau Kebiruan
 Kesadaran Menurun

DS : Kurangnya Asupan Defisit nutrisi

 Paien mengatakan tidak makanan, Peningkatan

napsu makan kebutuhan

 Pasien mengatakan tidak metabolisme

mau makan

 Pasien mengatakan cepat

kenyang setelah makan

D0:

 Berat Badan Pasien

menurun minimal 10%

dibawah rentang ideal

 Bising Usus Hiperaktif

 Otot pengunyah Lemah

 Otot menelan lemah

 Membran mukosa pucat

 Sariawan

 Serum albumin turun

 Rambut Rontok

Berlebihan

 Diare

DS : Proses penyakit (mis. Hipertermia

DO : Infeksi), peningkatan

 Suhu Tubuh diatas nilai laju metabolisme

Normal

 Terlihat kulit merah

 Takikardi

 Takipnea

 Kulit Terasa Hangat

DS : Kurang terpapar Defisit pengetahuan

 Pasien mengatakan tidak informasi, kurang

memahami mengenai mampu mengingat,

penyebab dari ketidaktahuan
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Data Etiologi Masalah Keperawatan

penyakitnya
DO :
 Pendidikan pasien

 Pasien belum pernah

mendapatkan penyuluhan

mengenai penyakitnya

 Pasien terlihat banyak

bertanya mengenai

perawatan dan

pengobatan

menemukan sumber
informasi

DS : Efek samping, Ketidakpatuhan

 Pasien mengatakan program

tentang perilaku gagal perawatan/pengobatan,

dalam menjalani program terapi lama

perawatan atau (D.0114)

pengobatan

DO :

 Perilaku menunjukkan

pasien gagal mematuhi

perawatan / pengobatan

 Tanda dan gejala

penyakit masih ada atau

meningkat

 Terjadi komplikasi

penyakit

(SDKI, 2017)

2.2.3 Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga,

atau, masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang

aktual atau potensial. Diagnosa keperawatan merupakan dasar dalam penyusunan

rencana tindakan asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan sejalan dengan
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diagnosa medis sebab dalam mengumpulkan data –data saat melakukan pengkajian

keperawatan yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa keperawatan ditinjau dari

keadaan penyakit dalam diagnosa medis.

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, diagnosa yang termuat dalam

standar ini diurutkan sesuai dengan kategori dan subkategori diagnosis keperawatan.

Diagnosis-diagnosis keperawatan yang berada dalam satu subkategori diurutkan

secara alfabetis untuk memudahkan pencarian diagnosis keperawatan dalam satu

subkategori yang akan dirujuk. Terdapat 5 Kategori dan 14 Subkategori Diagnosis

Keperawatan, Fisiologis, Psikologis, Prilaku, Relasional, Lingkungan.

2.3.3.1 Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan Bronkospasme,

sekresi yang tertahan, spasme jalan napas, Hipersekresi jalan napas

(D.0001)

2.3.3.2 Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan Prubahan membran

alveolus kapiler atau Ketidakseimbangan ventilasi perfusi (D.0003)

2.3.3.3 Defisit Nutrisi berhubungan dengan Kurangnya Asupan makanan,

Peningkatan kebutuhan metabolisme (D.0019)

2.3.3.4 Hipertermia berhubungan dengan Proses penyakit (mis. Infeksi),

peningkatan laju metabolisme (D.0130)

2.3.3.5 Defisit Pengetahuan Berhubungan dengan Kurang terpapar informasi,

kurang mampu mengingat, ketidaktahuan menemukan sumber informasi

(D.0111)
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2.3.3.6 Ketidakpatuhan berhubungan dengan Efek samping, program

perawatan/pengobatan, program terapi lama (D.0114)

2.2.4 Intervensi Keperawatan

Pada tahap ini perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk

mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan pasien. Perencanaan keperawatan

adalah suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dari

prioritasnya, perumusan tujuan, rencana tindakan dan penilaian asuhan keperawatan

pada pasien /klien berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan.

Menentukan prioritas masalah merupakan upaya perawat untuk

mengidentifikasi respon pasien terhadap masalah kesehatannya, baik aktual, maupun

potensial. Untuk menetapkan prioritas masalah seringkali digunakan hierarki

kebutuhan dasar manusia.

Menetukan tujuan dan kriteria hasil , membuat tujuan berarti membuat standar

atau ukuran yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan

pasien dan keterampilan dalam merawat pasien. Tujuan keperawatan yang baik

adalah peryataan yang menjelaskan suatu tindakan yang dapat diukur berdasarkan

kemampuan kewenangan perawat. Karena Kriteria hasil diagnosa keperawatan

mewakili status kesehatan pasien yang dapat dicapai atau dipertahankan melalui

rencana tindakan keperawatan yang mandiri, sehingga dapat membedakan antara

diagnosa keperawatan dan masalah kolaboratif. Tujuan perawatan berdsarkan

SMART.
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Rencana Tindakan keperawatan (nursing order), rencana tindakan yang akan

diberikan pada pasien ditulis secara spesifik, jelas dan dapat diukur. Rencana

perawatan dibuat selaras dengan rencana medis, sehingga saling melengkapi dalam

meningkatkan status kesehatan pasien

Tabel 2.10 Tabel Intervensi Keperawatan

No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

1 Bersihan jalan

nafas tidak efektif

berhubungan

dengan

bronkospasme

(D.0001)

Respiratory status :
ventilation

Respiratory status : airway

patency

 Dengan kriteria hasil :

mendemonstrasikan

batuk efektif dan suara

nafas yang bersih, tidak

ada sianosis dan

dyspneu (mampu

mengeluarkan sputum,

mampu bernafas

dengan mudah).

 Menunjukkan jalan

nafas yang paten (klien

tidak merasa tercekik,

irama nafas, frekuensi

pernafasan dalam

rentang normal, dan

tidak ada suara nafas

abnormal).

 Mampu

mengidentifikasi dan

mencegah faktor yang

dapat menghambat

jalan nafas.

NIC : Airway suction

- Auskultasi suara nafas

sebelum dan sesudah

suctioning

- Keluarkan sekret dengan
batuk efektif atau suction

- Berikan O2

- Anjurkan pasien untuk

istirahat dan napas dalam

- Posisikan pasien untuk

memaksimalkanVentilasi

- Auskultasi suara nafas,

catat adanya
suara tambahan

- Atur intake untuk cairan

mengoptimalkankeseimb

angan.

- Monitor respirasi dan

status O2

- Pertahankan hidrasi yang

adekuat

untukmengencerkan

secret
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No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

2 Gangguan

pertukaran gas

berhubungan

dengan Perubahan

membran

Alveolus Kapiler

(D.0003)

Respiratory status : Gas

exchange
Respiratory status :

ventilation

Vital sign status

 Dengan kriteria hasil :

mendemonstrasikan

peningkatan ventilasi

dan oksigenasi yang

adekuat

 Memelihara kebersihan

paru-paru dan bebas

dari tanda tanda

distress pernafasan

 Mendemonstrasikan

batuk efektif dan suara
nafas yang bersih

 Tidak ada sianosis dan

dyspneu (mampu

mengeluarkan sputum

 Mampu bernafas

dengan mudah), tanda-

tanda vital dalam

rentang normal

NIC : Airway Management

- Posisikan pasien untuk

memaksimalkanventilasi

- Keluarkan sekret dengan

batuk efektif atausuction
- Pasang mayo bilaperlu

- Atur intake untuk cairan

mengoptimalkan

keseimbangan.

- Monitor respirasi dan

status O2

- Catat pergerakan

dada,amatikesimetrisan,

penggunaan otot

tambahan, retraksi otot

supraclavicular
dan intercostal

- Monitor suara nafas,

seperti dengkur

- Monitor pola

nafasbradipena,

takipenia,kussmaul,hiper

ventilasi, cheyne

stokes, biot

- Auskultasi suara nafas,

catat areapenurunan /

tidak adanya ventilasi

dansuara tambahan

- Observasi sianosis

khususnya

membranemukosa
- Auskultasi bunyi jantung,

jumlah, iramadan denyut

jantung
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No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

3 Defisit Nutrisi

berhubungan

dengan

Penggunaan

energi kurang dari

kebutuhan

(D.0019)

NOC : Nutritional status :

food and fluid Intake

Nutritional status :

Nutrient Intake

Weight control

Dengan kriteria 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

 Menujukkan

peningktan fungsi

pengecapan dari

menelan dan tidak

terjadi penurunan berat

badan yang berarti.

NIC : Nutrition

Management
- Kaji adanya alergi

makanan

- Kolaborasi dengan ahli

gizi untuk menentukan

jumlah kalori dan nutrisi

yang dibutuhkan pasien

- Anjurkan pasien untuk
menigkatkan Fe

- Anjurkan pasien untuk

meningkatkan protein

dan vitamin C
- Berikan substansi gula

- yakinkan diet yang

dimakan mengandung

tinggi serat untuk

mencegah konstipasi

- Monitor adanya

penurunan BB dan

guladarah

- Berikan makanan yang

terpilih (sudah

dikonsultasikan dengan

ahli gizi)

- Monitor intake nuntrisi

- Informasikan pada klien

dan keluargatentang

manfaat nutrisi
- Anjurkan banyak minum

- Monitor turgor kulit

- Monitor kekeringan,

rambut kusam,

totalprotein, Hb dan

kadar Ht

- Monitor mual dan

muntah
- Monitor pucat,
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No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

kemerahan, dan

kekeringan jaringan

konjungtiva

- Berikan informasi

tentang kebutuhan nutrisi

dan kaji kemampuan

pasien untuk

mendapatkan nutrisi

yang dibutuhkan.

No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

4 Hipertermia

Berhubungan

dengan dengan

Proses penyakit

(mis. Infeksi),

peningkatan laju

metabolisme

(D.130)

Thermoregulation

Kriteria Hasil :

 Suhu Tubuh dalam

Rentang Normal

 Nadi dan RR dalam

Rentang Normal

 Tidak ada perubahan
warna kulit dan tidak

ada pusing

NIC

Fever Treartment

- Monitor Suhu sesering

mungkin
- Monitir 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
- Berikan Anti Piretik

- Kolaborasikan

Pemberian cairan

Intravena
- Kompres pasien pada
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No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

lipat paha dan aksila\

- Berikan pengobatan

untuk mencegah

terjadinya menggigil

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

hiportermi

- Tingkatkan Intake cairan
dan Nutrisi

- Selimuti Pasien untuk

mencegah hilangnya

kehangatan tubuh

- Ajarkan pada pasien cara

mencegah keletihan

akibat panas
-

5. Defisit

Pengetahuan

Berhubungan

dengan Kurang

terpapar

informasi, kurang

mampu

mengingat,

ketidaktahuan

menemukan

sumber informasi

(D.0111)

NOC :

Knowledge : disease

process

Knowledge : Health

Behavior

Kriteria Hasil :

 Pasien dan keluarga

menyatakan

pemahaman tentang

penyakit, kondisi,

progosis dan program

pengobatan

 Pasien dan keluarga

NIC :

Teaching Desease Process

- Berikan penilaian tentang

tingkat pengetahuan

pasien tentang proses

penyakit yang spesifik

- Gambarkan tanda dan

gejala yang biasa muncul

pada penyakit, dengan

cara yang tepat

- Gambarkan proses

penyakit dengan cara

yang tepat
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No

Diagnosa

Keperawatan

Intervensi

NOC NIC

mampu melaksanakan

prosedur yang

dijelaskan secara benar

 Pasien dan keluarga

mampu menjelaskan

kembali apa yang

dijelaskan perawat/tim

kesehatan lainnya.

- Identifikasikan

kemungkinan penyebab,

dengan cara yang tepat

6. Ketidakpatuhan

berhubungan

dengan Efek

samping, program

perawatan/pengob

atan, program

terapi lama

(D.0114)

Setelah dilakukan tindakan

keperawatan selama 3x24

jam diharapkan

ketidakpatuhan akan turun

yang akan ditunjukkan

dengan kepatuhan,

pengendalian gejala dan

perilaku penanganan

penyakit. Dengan kriteria

hasil :

 Pasien mampu

menjelaskan alasan

penyimpangan dari

program yang

direkomendasikan

 Melaporkan

penggunaan strategi

untuk menghilangkan

perilakutidak sehat

dan memaksimalkan

kesehatan

 Patuh pada pengobatan
dan program
perawatan.

- Identifikasi penyebab

dari perilaku
ketidakpatuhan pasien.

- Kaji faktor-faktor

problematika dari terapi

yang diberikan (biaya,

efek samping dll).

- Bantu pasien dan

keluarga memahami

kebutuhan untuk
mengikuti program

perawatan dan

konsekuensi akibat

ketidakpatuhan

- Konsultasikan dengan

dokter tentang

perubahan yang

mungkin dalam

program pengobatan

untuk mendukung

kepatuhan pasien.

(NANDA, 2015)
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2.2.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi / pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk

mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan

disusun dan ditujukan pada nuersing order untuk membantu klien mencapai tujuan

yang diharapkan (Nursalam, 2008).

Ada 3 tahap implementasi :

2.2.5.1 Fase orientasi

terapeutik dimulai dari perkenalan klien pertama kalinya bertemu dengan

perawat untuk melakukan validasi data diri.

2.2.5.2 Fase kerja

Fase kerja merupakan inti dari fase komunikasi terapeutik, dimana perawat

mampu memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, maka dari itu perawat

diharapakan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang klien dan

masalah kesehatanya.

2.2.5.3 Fase terminasi

Pada fase terminasi adalah fase yang terakhir, dimana perawat meninggalkan

pesan yang dapat diterima oleh klien dengan tujuan, ketika dievaluasi nantinya klien

sudah mampu mengikuti saran perawat yang diberikan, maka dikatakan berhasil

dengan baik komunikasi terapeutik perawat-klien apabila ada umpan balik dari
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seorang klien yang telah diberikan tindakan atau asuhan keperawatan yang sudah

direncanakan.

2.2.6 Evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang

bertujuan untuk menilai hasil akhir dari semua tindakan keperawatan yang telah

diberikan. Evaluasi yang dilakukan penulis berdasarkan kondisi klien dan dibuat

sesuai masalah yang ada dalam evaluasi yaitu dengan menggunakan SOAP (subyektif,

obyektif, analisa, dan perencanaan).

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses keperawatan dengan cara

melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau

tidak. Pada tahap evaluasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan yang dilakukan

dengan mengevaluasi selama proses keperawatan berlangsung atau menilai dari

respon klien disebut evaluasi proses dan kegiatan melakukan evaluasi dengan target

tujuan yang diharapkan disebut evaluasi hasil. Terdapat dua jenis evaluasi yaitu

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat memberikan

intervensi dengan respon segera. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan rekapitulasi

dari hasil observasi dan analisis status pasien pada waktu tertentu berdasarkan tujuan

yang direncanakan pada tahap perencanaan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Studi Kasus

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk studi kasus. Metode

penlitian deskriptif merupakan suatu metode yang memiliki tujuan utama dengan

memberikan gambaran situasi atau fenomena secara jelas dan rinci tentang apa

yang terjadi (Afiyanti, Yati. 2014). Hasil yang diharapkan oleh peneliti adalah

melihat asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus TB paru di Ruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2018.

Penelitian ini memaparkan penerapan asuhan keperawatan pasien dengan

TB Paru di Ruang Seruni Abdul Wahab Sjahranie tahun 2018.

3.2 Subjek Studi Kasus

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau

subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006).

Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah pasien dengan diagnosa medis

Tuberculosis Paru sebanyak dua responden yang dirawat di “Ruang Seruni

Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur”.

3.2.1 Kriteria Inklusi

3.2.1.1 Pasien dengan Diagnosa medis Penyakit Tuberculosis Paru di Ruang

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

3.2.1.2 Bersedia menjadi responden



49

3.2.1.3 Usia diatas 15 Tahun

3.2.1.4 Dapat berkomunikasi dengan baik

3.2.1.5 Memiliki pendengaran yang baik

3.2.2 Kriteria Eklusi

3.2.2.1 Pasien dengan masa perawatan kurang dari 3 hari

3.2.2.2 Pasien yang mengundurkan diri pada saat penelitian sedang berlangsung

3.2.2.3 Pasien meninggal sebelum penelitian berakhir

3.3 Batasan Istilah

Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan praktik

keperawatan langsung pada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang

pelaksanaannya berdasarkan kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti

praktik keperawatan (Ali, 2009).

Proses Keperawatan adalah suatu metode yang sistematis dan ilmiah yang

digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau

mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial dan spiritual yang optimal,

melalui tahap pengkajian, identifikasi diagnosis keperawatan, penentu rencana

keperawatan, serta evaluasi tindakan keperawatan (Suarli & Bahtiar, 2009)

Asuhan keperawatan merupakan cara sistematis yang dilakukan oleh

perawat bersama pasien dalam menentukan kebutuhan pasien dengan melakukan

pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
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serta pengevaluasian hasil asuhan yang telah di berikan dengan berfokus pada

pasien dan berorientasi pada tujuan (Hidayat, 2009).

Tuberculosis Merupakan suatu penyakit kronik dan menular yang

disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis (Ardiansyah, 2012)

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus

3.4.1 Waktu

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari-April 2019. Asuhan

keperawatan pada pasien dengan kasus Tuberculosis paru di Ruang Seruni Rumah

Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2019, Enam hari untuk

masing-masing partisipan.

3.4.2 Tempat

Penelitian ini dilakukan pada pasien dengan diagnosa medis Tuberculosis

Paru di “ Ruang Seruni Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda “
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Penyusunan Proposal Studi Kasus pasien dengan Tuberculosis

Proposal disetujui Oleh Pembimbing

Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus melalui

surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Mencari dua Pasien dengan Studi kasus yang sama dan memberikan

informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada pasien

Bagi pasien yang setuju untuk berpartisipasi dalam studi kasus, diberikan

lembar persetujuan (inform concent) untuk ditanda tangani.

Meminta keluarag respondent yang setuju berpartisi dalam pelaksaaan studi

kasus tersebut.

Melakukan pengumpulan data, merumuskan diagnosis, menentukan

intervensi, implementasi, evaluasi dan dokumentasi pada pasien dengan

Tuberculosis Paru

Membandingkan hasil asuhan keperawatan dari dua responden

Membuat Kesimpulan

3.5 Prosedur penelitian

Prosedur penelitian untuk memberikan asuhan keperawatan kepada kasus

yang akan dijadikan subjek dengan metode studi kasus. Dengan bagan alur

penelitian sebagai berikut :
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3.6 Metode dan instrument pengumpulan data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1.1 Wawancara

Wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data secara lisan

dari responden atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan responden misalnya

mengenai biodata klien, biodata orang tua/wali, alasan masuk rumah sakit,

keluhan utama yang dirasakan klien saat wawancara berlangsung, riwayat

penyakit sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga,

genogram, riwayat sosial, kebutuhan dasar seperti, nutrisi, aktivitas/ istirahat,

personal hygiene, eliminasi, pengkajian fisik dan mental.

3.6.1.2 Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Sugiyono, 2008).

Pengamatan menggunakan metode pengamatan terlibat (observasi partisipasif).

Pengamat benar-benar mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dengan kata lain pengamat ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas yang telah di

selidiki, misalnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan

masalah bersihan jalan napas tidak efektif

3.6.1.3 Pemeriksaan fisik

Pengamatan yang mempunyai kerangka atau struktur yang jelas.

Kerangka tersebut memuat beberapa hal, pada masalah bersihan jalan napas tidak

efektif hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain keluhan utama, pemeriksaan

fisik terutama pada pemeriksaan thoraks. Dan pada umumnya observasi
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sistematika ini didahului oleh observasi pendahuluan yakni dengan observasi

partisipasif.

3.6.1.4 Dokumentasi

Pada metode dokumentasi peneliti memegang check list untuk mencari

variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari,

maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai

(Arikunto, 2006).

Dari hasil data yang sudah diperoleh meliputi wawancara, pengkajian

dan observsi untuk memvalidasi hasil tersebut peneliti melakukan check list hasil

yang didapat dengan data pada rekam medik klien.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah format pengkajian

asuhan keperawatan dengan kasus Tuberculosis Paru dan menggunakan angket

atau kuesioner.

3.7 Keabsahan Data

Untuk membuktikan kualitas data yang diperoleh dalam penelitian sehingga

menghasilkan data dengan validitas tinggi.

3.7.1 Data Primer

Keabsahan dilakukan dengan pengambilan data primer yakni sumber data

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa

wawancara dari individu pasien maupun hasil observasi dari suatu objek dan

kejadian.
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3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder berisi sumber data penelitian yang diperoleh melalui media

perantara atau secara tidak langsung seperti data dari kerabat atau keluarga pasien.

3.7.3 Data Tersier

Diperoleh dari catatan perawatan klien atau rekam medis klien yang

merupakan riwayat penyakit atau perawatan klien dimasa lalu.

3.8 Analisis Data

Analisis Data merupakan kemampuan kognitif dalam pengembangan daya berfikir

dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan,

pengalaman, dan pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisis data,

diperlukan kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan data tersebut

dengan konsep, teori dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam

menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien (Nursalam, 2008)



55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Studi Kasus

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terletak di Jl.

Palang Merah Indah No. 01, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, RSUD ini dibangun tahun 1933, RSUD

Abdul Wahab Sjahranie adalah Rumah Sakit tipe A sebagai Rumah Sakit rujukan

terdapat fasilitas pelayanan IGD 24 jam, Poliklinik Spesialis, Laboratorium,

Instalasi Radiologi, Instalasi Bedah Sentral, Apotek, Instalasi Gizi, Histologi/

Kamar Jenazah, Fisioterapi, Ruang Kemoterapi, CSSD, Ruang Intensif Terpadu,

Ruang Hemodialisa, Ruang Bersalin/VK, Gedung Pavilium, Instalasi Rawat Inap

(kelas I, II, III, dan VIP).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Ruang Seruni yaitu ruang rawat inap

yang digunakan bagi klien dengan masalah pernafasan yang diterima langsung

setelah pasien datang dari IGD.

Bangunan pada ruang Seruni terdiri dari 11 ruangan dengan kapasitas 62 tempat

tidur, 2 kamar mandi disetiap kamar pasien 1 ruang kepala ruangan, 1 ruang

dokter, 1 ruang pertemuan atau mahasiswa, 1 ruang obat, 1 ruang mushollah, 1

ruang laken, 2 kamar mandi perawat, 1 ruang tindakan, 1 ruang penitipan barang

pasien, 1 ruang pantry.
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4.1.2 Data Asuhan Keperawatan

4.1.2.1 Pengkajian

Tabel 6.4 Pengkajian

No. Identitas Pasien Pasien I Pasien II

1. Nama Pasien Ny. S Tn. A

2. Tanggal Lahir 20 Mei 1956 5 September 1976

3. Suku/Bangsa Banjar/indonesia Banjar/Indonesia

4. Agama Islam Islam

5. Pendidikan SD SD

6. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Driver Ojek

7. Alamat Jln. Wiratama Jln. Sempaja utara

8. Diagnosa Medis Hemaptoe + TB Paru HIV AIDS + TB Paru

9. Sumber Informasi Klien dan keluarga Klien dan keluarga

10. No. Register 76.41.20.xx 01.05.44.xx

11. Tanggal Pengkajian 19 April 2019 19 April 2019

12. Keluhan Utama Batuk Berdarah Sesak napas

13.
Riwayat Penyakit

Sekarang

Pada saat pengkajian pasien

mengeluhkan batuk sudah 3

minggu dan bercampur

darah segar sejak 3 hari

SMRS sampai sekarang.

Disertai demam tinggi pada

malam hari sejak 1 minggu

dan berkeringat pada malam

hari. Pasien juga mengalami

penurunan nafsu makan dan

penurunan BB

Pada saat pengkajian

pasien mengeluhkan batuk

tak kunjung sembuh

selama 1 bulan disertai

sesak napas, disertai lemas

mual muntah setiap kali

makan. Pasien juga

mengeluh BAB cair 4 kali

sehari selama 2 minggu

dan demam 1 bulan turun

naik disertai sariawan

selama 1 Bulan dan

penurunan nafsu makan
dan BB

14.
Riwayat Penyakit

Dahulu

Pasien pernah punya riwayat

TB Paru namun gagal

pengobatan kemudian

Pasien dirawat pada tahun

2017 dengan TB Paru dan

mengkonsumsi obat OAT

selama 9 bulan. Dan selama

56 hari injeksi streptomisin.

Obat yang dikonsumsi

sekarang Codein,

Methylprednisolon,
Salbutamol

Pasien sebelumnya tidak

pernah dirawat dan tidak

memiliki riwayat penyakit

seperti Hipertensi, Diabetes

Melitus, dan lain lain
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No. Identitas Pasien Pasien I Pasien II

15.
Riwayat Penyakit

Keluarga

Keluarga mengatakan tidak

ada riwayat penyakit TB

Paru

Keluarga mengatakan tidak

ada riwayat penyakit TB

Paru

16.

Genogram Pasien I

Keterangan :

: Meninggal

: Laki-laki

:Perempuan

: Pasien

Genogram Pasien II

Keterangan :

:Meninggal

: Laki-laki

: Perempuan

: Pasien

17. Keadaan Umum Sedang Sedang

18. Kesadaran
Compos Mentis
E4M6V5

Compos Mentis
E4M6V5

19. Tanda – Tanda Vital

TD :130/80 mmHg

Nadi : 112 kali/menit

RR : 24 kali/menit
Temp : 36.5 oC

TD :130/70 mmHg

Nadi : 120 kali/menit

RR : 30 kali/menit
Temp : 36.2 oC

20. Kenyamanan/nyeri Tidak ada nyeri Tidak ada nyeri

20.
Status Fungsional

Barthel Indeks

Total skor 20

Dengan kategori tingkat

ketergantungan pasien

adalah Mandiri

Total skor 20

Dengan kategori tingkat

ketergantungan pasien

adalah Mandiri

21. Pemeriksaan Kepala

Kepala :

Simetris, kepala bersih,

penyebarab rambut merata,

warna rambut hitam mulai

beruban dan tidak ada

kelainan.

Mata :

Sklera putih, konjungtiva

anemis, palpebra tidak ada

Kepala :

Simetris, kepala bersih,

penyebarab rambut merata,

warna rambut hitam dan

tidak ada kelainan.

Mata :

Sklera putih, konjungtiva

anemis, palpebra tidak ada

edema, refleks cahaya +,
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No. Identitas Pasien Pasien I Pasien II

edema, refleks cahaya +, pupil isokor.

pupil isokor. Hidung :

Hidung : Pernafasan cuping hidung

Pernafasan cuping hidung tidak ada, posisi septum

tidak ada, posisi septum nasal simetris, lubang

nasal simetris, lubang hidung bersih, tidak ada

hidung bersih, tidak ada penurunan ketajaman

penurunan ketajaman penciuman dan tidak ada

penciuman dan tidak ada kelainan

kelainan Rongga Mulut dan Lidah

Rongga Mulut dan Lidah : :

Warna bibir merah muda, Warna bibir pucat kering,

lidah warna merah muda, lidah warna putih, mukosa

mukosa lembab, ukuran lembab, ukuran tonsil

tonsil normal, letak uvula normal, letak uvula

simetris ditengah simetris ditengah

Keluhan : Keluhan :

Pasien Batuk berdarah dan Pasien ada keluhan sesak

tersa sesak nafas, dan batuk

Inspeksi : Inspeksi :

Bentuk dada simetris, Bentuk dada simetris,

frekuensi nafas 24 frekuensi nafas 30

kali/menit, irama nafas kali/menit, irama nafas

teratur, ada cuping hidung , tidak teratur, ada

ada penggunaan otot bantu pernafasan cuping hidung ,

nafas , pasien tidak ada penggunaan otot bantu

menggunakan alat bantu nafas , pasien

nafas. menggunakan alat bantu

Palpasi : nafas, NRM 9 lpm

22. Pemeriksaan Thorax
Vokal premitus teraba
diseluruh lapang paru

Palpasi :
Vokal premitus teraba

Ekspansi paru simetris, diseluruh lapang paru

pengembangan sama di paru Ekspansi paru simetris,

kanan dan kiri pengembangan sama di

Tidak ada kelainan paru kanan dan kiri

Perkusi : Tidak ada kelainan

Sonor, batas paru hepar ICS Perkusi :

5 dekstra Sonor, batas paru hepar

Auskultasi : ICS 5 dekstra

Suara nafas Ronkhi Auskultasi :

Kesan Foto Rongent : Suara nafas Ronkhi

Bayangan berawan / Kesan Foto Rongent :

Nodular di segmen apikal Tampak Bercak-bercak
dan posterior lobus atas paru infiltrate dan cavitas pada
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dan segmen superior lobus

bawah, Kaviti Terutama

lebih dari satu dikelilingi

oleh byngan opak berawan

atau nodular

segmen anterior lobus

superior paru kanan,

Bayangan bercak milier,

TB Paru aktif

23. Pemeriksaan Jantung

a. Tidak ada keluhan nyeri

dada

b. Inspeksi

- Tidak terlihat adanya

pulsasi iktus kordis

- CRT <2 detik

- Tidak ada sianosis

c. Palpasi

- Ictus Kordis teraba di

ICS 5

- Akral Hangat

d. Perkusi

- Batas atas : ICS II line

sternal dekstra

- Batas bawah : ICS V

line midclavicula

sinistra

- Batas kanan : ICS III

line sternal dekstra

- Batas kiri : ICS III line

sternal sinistra

e. Auskultasi

- BJ II Aorta : Dub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ II Pulmonal : Dub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ I Trikuspid : Lub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ I Mitral : Lub,

reguler dan intensitas

kuat

- Tidak ada bunyi

jantung tambahan

- Tidak ada kelainan

a. Tidak ada keluhan

nyeri dada

b. Inspeksi

- Tidak terlihat adanya

pulsasi iktus kordis

- CRT < 2 detik

- Tidak ada sianosis

c. Palpasi

- Ictus Kordis teraba di

ICS 5

- Akral Hangat

d. Perkusi

- Batas atas : ICS II line

sternal dekstra

- Batas bawah : ICS V

line midclavicula

sinistra

- Batas kanan : ICS III

line sternal dekstra

- Batas kiri : ICS III line

sternal sinistra

e. Auskultasi

- BJ II Aorta : Dub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ II Pulmonal : Dub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ I Trikuspid : Lub,

reguler dan intensitas

kuat

- BJ I Mitral : Lub,

reguler dan intensitas

kuat

- Tidak ada bunyi

jantung tambahan

- Tidak ada kelainan
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24.

Pemeriksaan Sistem

Pencernaan dan Status

Nutrisi

a. BB : 48 Kg

b. TB : 156 Cm

c. IMT : 19,8

d. Terdapat penurunan

berat badan dalam 6

bulan terakhir dari

awalnya BB adalah 55

Kg menjadi 48 Kg

e. Asupan makan

berkurang karena pasien

mengaku tidak nafsu

makan

f. BAB

- 2 hari sekali

- Konsistensi lunak

g. Diet

- Jenis diet NTKTP

- Frekuensi makan 3 kali

sehari

- Nafsu makan kurang

- Porsi makan hanya

habis 5 sendok makan

h. Abdomen

Inspeksi

- Bentuk : Bulat

- Tidak ada bayangan

vena

- Tidak terlihat adanya

benjolan

- Tidak ada luka operasi

pada abdomen

- Tidak terpasang drain

Auskultasi

- Peristaltik

9 kali/menit

Palpasi

- Tidak ada nyeri tekan

- Tidak teraba adanya

massa

- Tidak ada pembesaran

pada hepar dan lien

Perkusi

- Shifting Dullness (-)
- Tidak ada nyeri pada

a. BB : 60 Kg

b. TB : 160 Cm

c. IMT : 23,5

d. Terdapat penurunan

berat badan dalam 6

bulan terakhir dari

awalnya 70 kg menjadi

60 kg

e. Asupan makan

berkurang karena tidak

nafsu makan

f. BAB

- 4 kali sehari

- Konsistensi cair

g. Diet

- Jenis diet NTKTP

- Frekuensi makan 3

kali sehari

- Nafsu makan Kurang

- Porsi makan hanya

habis 3 sendok makan

h. Abdomen

Inspeksi

- Bentuk : Bulat

- Tidak ada bayangan

vena

- Tidak terlihat adanya

benjolan

- Tidak ada luka operasi

pada abdomen

- Tidak terpasang drain

Auskultasi

- Peristaltik

45 kali/menit

Palpasi

- Tidak ada nyeri tekan

- Tidak teraba adanya

massa

- Tidak ada pembesaran

pada hepar dan lien

Perkusi

- Shifting Dullness (-)

- Tidak ada nyeri pada

pemeriksaan perkusi
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pemeriksaan perkusi

ginjal

ginjal

Pemeriksaan

Syaraf

Sistem a. Memori : Panjang

b. Perhatian : Dapat

mengulang

c. Bahasa : Baik (dengan

komunikasi verbal

menggunakan bahasa

Indonesia )

d. Kognisi : Baik

e. Orientasi : Baik

(Terhadap orang, tempat

dan waktu)

f. Refleks Fisiologis

- Patella : 2 (Normal)

- Achilles : 2 (Normal)

- Bisep : 2 (Normal)

- Trisep : 2 (Normal)

- Brankioradialis : 2

(Normal)

g. Tidak ada keluhan

pusing

h. Istirahat/ tidur 6 jam/hari

i. Pemeriksaan syaraf

kranial

- N1 : Normal (Pasien

mampu membedakan

bau minyak kayu putih

dan alkohol)

- N2 : Normal (Pasien

mampu melihat dalam

jarak 30 cm)

- N3 : Normal (Pasien

mampu mengangkat

kelopak mata)

- N4 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

bola mata kebawah )

- N5 : Normal (Pasien

mampu mengunyah )

- N6 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

mata kesamping )

a. Memori : Panjang

b. Perhatian : Dapat

mengulang

c. Bahasa : Baik (dengan

komunikasi verbal

menggunakan bahasa

Indonesia )

d. Kognisi : Baik

e. Orientasi : Baik

(Terhadap orang,

tempat dan waktu)

f. Refleks Fisiologis

- Patella : 2 (Normal)

- Achilles : 2 (Normal)

- Bisep : 2 (Normal)

25. - Trisep : 2 (Normal)

- Brankioradialis : 2

(Normal)

g. Tidak ada keluhan

pusing

h. Istirahat/ tidur 6

jam/hari

i. Pemeriksaan syaraf

kranial

- N1 : Normal (Pasien

mampu membedakan

bau minyak kayu putih

dan alkohol)

- N2 : Normal (Pasien

mampu melihat dalam

jarak 30 cm)

- N3 : Normal (Pasien
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- N7 : Normal (Pasien

mampu tersenyum dan

mengangkat alis mata)

- N8 : Normal (Pasien

mampu mendengar

dengan baik)

- N9 : Normal (Pasien

mampu membedakan

rasa manis dan asam )

- N10 : Normal (Pasien

mampu menelan)

- N11 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

bahu dan melawan

tekanan)

- N12 : Normal (Pasien

mampu menjulurkan

lidah dan

menggerakkan lidah

keberbagai arah)

mampu mengangkat

kelopak mata)

- N4 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

bola mata kebawah )

- N5 : Normal (Pasien

mampu mengunyah )

- N6 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

mata kesamping )

- N7 : Normal (Pasien

mampu tersenyum dan

mengangkat alis mata)

- N8 : Normal (Pasien

mampu mendengar

dengan baik)

- N9 : Normal (Pasien

mampu membedakan

rasa manis dan asam )

- N10 : Normal (Pasien

mampu menelan)

- N11 : Normal (Pasien

mampu menggerakkan

bahu dan melawan

tekanan)

- N12 : Normal (Pasien

mampu menjulurkan

lidah dan

menggerakkan lidah

keberbagai arah)

26.
Pemeriksaan Sistem

Perkemihan

a. Kebersihan : Bersih

b. Kemampuan berkemih :

Tidak Menggunakan alat

bantu

- Produksi urine

2000ml/hari

- Warna : Kuning cerah

- Bau : Khas urine
c. Tidak ada distensi

a. Kebersihan : Bersih

b. Kemampuan berkemih :

Tidak Menggunakan

alat bantu

- Produksi urine

2400ml/hari

- Warna : Kuning cerah

- Bau : Khas urine
c. Tidak ada distensi
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kandung kemih

d. Tidak ada nyeri tekan

pada kandung kemih

kandung kemih

d. Tidak ada nyeri tekan

pada kandung kemih

Balance Cairan Pasien I Balance Cairan Pasien II
Intake

Minum

peroral

Cairan

Infus

Obat IV

19/4 20/4 21/4

1000 1100 1150

ml ml ml

1500 1500 1500

ml ml ml

361 ml 361 ml 361 ml

Makanan

(1 kalori =

0,14

ml/hari)

Total

119 ml 119 ml 119 ml

2980

ml

3080

ml

3130

ml

Intake

Minum

peroral

Cairan

Infus

Obat IV

19/4 20/4 21/4

1000 1200 1100

ml ml ml

1500 1500 1500

ml ml ml

361 ml 361 ml 361 ml

Makanan

(1 kalori =

0,14

ml/hari)

Total

119 ml 119 ml 119

ml

3000

ml

3180

ml

3080

ml

27.

a. Balance Cairan tgl 19 April 2019

2980 - 2920 = -60

b. Balance Cairan tgl 20 April 2019

3080 – 3020 = +60

c. Balance Cairan tgl 21 April 2019

3130 – 3120 = -10

a. Balance Cairan tgl 19 April 2019

2980 – 2900 = +80

b. Balance Cairan tgl 20 April 2019

3180 – 3000 = +80

c. Balance Cairan tgl 21 April 2019

3080 – 2950 = +130

Output

Urine

IWL

19//4 20/4

2000 2200

ml ml

720 ml 720 ml

Feces (1x

= 200

200

ml

21/4

2200

ml

720

ml

100 ml 200 ml

ml/hari)

Total 2920 3080 3120

ml ml ml

Output 19/4 20/4 21/4

Urine 2000 ml 1900 ml 2050 ml

IWL 900
ml

900
Ml

900 ml

Feces (1x

= 200

ml/hari)

(-) 200 ml (-)

Total 2900

ml

3000

Ml

2950 ml
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28.

Pemeriksaan Sistem

Muskoloskeletal dan

Integumen

a. Pergerakan sendi bebas

b. Kekuatan otot

c. Tidak ada kelainan

ekstremitas

d. Tidak ada kelainan

tulang belakang

e. Tidak ada fraktur tidak

terpasang traksi

f. Kulit berwarna

kemerahan

g. Turgor kulit baik

h. Tidak Terdapat Luka

i. Tidak Edema ekstremitas

j. Tidak ada pitting edema

k. Tidak risiko dekubitus

a. Pergerakan sendi bebas

b. Kekuatan otot

c. Tidak ada kelainan

ekstremitas

d. Tidak ada kelainan

tulang belakang

e. Tidak ada fraktur tidak

terpasang traksi

f. Kulit berwarna

kemerahan

g. Turgor kulit baik

h. Tidak Terdapat Luka

i. Tidak Edema

ekstremitas

j. Tidak ada pitting edema
k. Tidak risiko dekubitus

29.

Pemeriksaan Sistem

Endokrin

a. Tidak ada pembesaran

kelenjar tyroid

b. Tidak ada pembesaran

kelenjar getah bening

c. Tidak ada trias DM

d. Pasien tidak mengalami

keadaan hiperglikemia

dngan kadar glukosa

darah

a. Tidak ada pembesaran

kelenjar tyroid

b. Tidak ada pembesaran

kelenjar getah bening

c. Tidak ada trias DM

d. Pasien tidak mengalami

keadaan hiperglikemia

dngan kadar glukosa

darah

30.

Kemanan Lingkungan Total skor penilaian risiko

pasien jatuh dengan skala

morse adalah

Pasien dalam kategori

Mandiri

Total skor penilaian risiko

pasien jatuh dengan skala

morse adalah

Pasien dalam kategori

Mandiri

30.

Pengkajian

Psikososial
a. Persepsi klien terhadap

penyakitnya adalah

merupakan cobaan

Tuhan

b. Ekspresi klien terhadap

penyakitnya adalah

murung

c. Pasien kooperatif saat

interaksi

d. Pasien tidak mengalami

ganguan konsep diri

a. Persepsi klien terhadap

penyakitnya adalah

merupakan cobaan

Tuhan

b. Ekspresi klien terhadap

penyakitnya adalah

murung

c. Pasien kooperatif saat

interaksi

d. Pasien tidak mengalami

ganguan konsep diri
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31.

Pengkajian Spiritual Kebiasaan beribadah

a. Sebelum sakit pasien

sering beribadah

b. Setelah sakit pasien

beribadah hanya

kadang -kadang

Kebiasaan beribadah

a. Sebelum sakit pasien

sering beribadah

b. Setelah sakit pasien

beribadah hanya kadang
–kadang

32.

Personal Hygiene a. Mandi 2 kali sehari

b. Keramas 3 hari sekali

c. Memotong kuku setiap

1 minggu sekali

d. Ganti pakaian 2 kali

sehari

e. Sikat gigi 2 hari sekali

a. Mandi 2 kali sehari

b. Keramas 3 hari sekali

c. Memotong kuku setiap

1 minggu sekali

d. Ganti pakaian 2 kali

sehari

e. Sikat gigi 2 hari sekali

33.

Pemeriksaan

Penunjang

a. Leukosit : 11,81 103/L

b. Eritrosit : 3,14 106/L

c. Hemoglobin : 9,8 g/dL

d. Hematokrit : 28,5 %

e. Natrium : 131 mmol/L

f. Kalium : 5,1 mmol/L

g. Chloride : 96 mmol/L

h. LED : 15< mm/jam

a. Leukosit :12,54 103/L

b. Eritrosit : 4,32 106/L

c. Hemoglobin 10,5 g/dL

d. Hematokrit : 31,3 %

e. Natrium : 128 mg/Dl

f. Kalium : 5,2 mmol/L

g. Chloride : 98 mmol/L

h. LED : 18 < mm/jam

34.

Terapi yang diterima Kalnex 3x500 mg (IV)

Sucralfat Syr 3x1 (PO)

Ranitidin (IV) 2x1

Salbutamol 2 mg 3x1 (PO)

Combivent+pulnicord /8jam

Aminofluid (IV) 20 tpm

Ranitidin (IV) 2x1

Metocloropamid 3x1 (IV)

Paracetamol 3x1 (IV)
RL (IV) 20 Tpm
Combivent /8jam
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4.1.2.2 Diagnosa Keperawatan

No Pasien 1 Ny.S Pasien 2 Tn.A

Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan

1. JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0005) Pola Napas tidak efektif

Berhubungan Dengan Hambatan upaya

napas
Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan terasa sesak tapi

tak nyaman menggunakan oksigen
Data Objektif :

a. Terlihat fase ekspresi memanjang

b. Frekuensi Napas RR: 24 Kali/Menit

c. Pola napas cepat

d. Posisi pasien semifowler

e. Terdapat Suara auskultasi napas

tambahan Ronkhi

JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0005) Pola Napas tidak efektif

Berhubungan Dengan Hambatan upaya

napas
Data Subjektif :

a. Pasien merasa sangat sesak

Data Objektif :

a. Terlihat penggunaan otot bantu

pernpasan
b. Terlihat cuping hidung

c. Terlihat fase ekspirsi memanjang

d. Terlihat pola napas abnormal takipnea

e. Frekuensi pernapasan RR : 30

Kali/Menit

f. Terpasang NRM 9 Lpm dengan Spo2

80

f. Terdapat Suara auskultasi napas

tambahan Ronkhi

2. JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan

dengan kurangnya asupan makanan

Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan tidak nafsu

makan, makan dan minum hanya

sedikit

b. Merasa mual jika makan dan ingin

muntah
Data Objektif

JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan

dengan kurangnya asupan makanan

Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan tidak nafsu makan

dan hanya makan sedikit

b. Merasa mual jika makan dan ingin

muntah
Data Objektif :
a. A (Antropometri):
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Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan

a. A (Antropometri):

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg

IMT : 19,8

b. B (Biokimia) :

HB: 9,8 g/dL
Creatinin : 0,7 mg/dl
Natrium : 131 mmol

Kalium : 5,1 mmol

Leukosit : 11,81 103/L

Eritrosit : 3,14 106/L
c. C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran

mukosa kering tampak lemah

d. D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi

potein, frekuensi 3xsehari, setiap

makan habis 5 sendok

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg

Sesudah sakit 60 kg

IMT : 23,3

b. B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol

Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
c. C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa

kering tampak lemah

d. D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi

potein, frekuensi 3xsehari, setiap

makan habis 3 sendok

3. JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0130) Hipertermi Berhubungan dengn

proses penyakit infeksi

Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan panas tinggi pada

malam hari
Data Objektif :

a. Suhu tubuh T: 38 Derajat pada

malam hari
b. Kulit pasien terasa hangat

JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0130) Hipertermi Berhubungan dengn

proses penyakit infeksi

Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan panas tinggi naik

turun tak menentu
Data Objektif :

a. Suhu tubuh T: 38,7 derajat tidak

menentu naik turun
b. Kulit pasien terasa hangat
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Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan Hari, Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan

c. Terlihat kulit pasien merah

4. JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0111) Defsit pengetahuan terjadinya

penularan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi
Data Subjektif :

a. Pasien mennyakan tentang

penyakitnya
Data objektif :

a. Terlihat pasien tidak mengerti akan

penykitnya

b. Terlihat pasien kurang terpapar

informasi

c. Pasien pernah putus obat

JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0111) Defsit pengetahuan terjadinya

penularan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi
Data Subjektif :

a. Pasien tidak tahu akan penyakitnya

Data objektif :

a. Pasien terlihat tidak mengerti akan

penyakitnya

b. Pasien kurang terpapar informasi

6 JUMAT, 19 APRIL 2019 (D.0114) Ketidakpatuhan Program

pengobatan Berhubungan dengan kurang

terpapar informasi
Data Subjektif :

a. Pasien mengatakan tidak tahu

bahaya dari penyakitnya
Data Objektif :

a. Pasien tidak tahu akan penykitnya

b. Pasien kurang memahami program

pengobatan
c. Pasien pernah putus obat
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Tabel Intervensi Keperawatan Pasien Dengan Tuberculosis Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun

2019

No. Tanggal

Ditemukan

Diagnosa Keperawatan Tujuan Dan Kriteri Hasil Intervensi Keperawatan

1 19 April 2019 (D.0005) Pola Napas tidak

efektif Berhubungan

Dengan Hambatan upaya

napas

NOC

Respiratory status : ventilation

Respiratory status : airway patency

Vitl sign status

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x

24 jam diharapkn pasien :
Dengan kriteria hasil :

1. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara

nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan

dyspneu (mampu mengeluarkan sputum,

mampu bernafas dengan mudah).

2. Menunjukkan jalan nafas yang paten (klien

tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi

pernafasan dalam rentang normal, dan tidak ada

suara nafas abnormal).

Mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor yang

dapat menghambat jalan nafas

1.1 Monitor frekuensi, irama kedalaman

dan upaya napas
1.2 Monitor adanya retensi sputum

1.3 Posisikan semif fowler atau fowler

1.4 Auskultasi suara napas

1.5 Lakukan fisioterapi dada jika perlu

1.6 Jelaskan tujuan dan prosedur batuk

efektif
1.7 Berikan Oksigen Bila perlu

1.8 Kolaborasi pemberin mukolitik atau

ekspetoran bila perlu

2. 19 April 2019 (D.0019) Defisit Nutrisi

Berhubungan dengan

kurangnya asupan makanan

NOC

Nutritional status : food and fluid Intake Nutritional

status : Nutrient Intake
Weight control

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x

24 jam diharapkan pasien
Dengan kriteria hasil :

2.1 Identifikasi status nutrisi

2.2 Identifiksi alergi dan intoleransi

makanan
2.3 Monitor asupan makanan

2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi

protein
2.5 Anjurkan pasien untuk menghabiskan
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No. Tanggal

Ditemukan

Diagnosa Keperawatan Tujuan Dan Kriteri Hasil Intervensi Keperawatan

1. Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan

tujuan
2. Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan

3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi

4. Tidak ada tanda-tanda mal nutrisi

5. Menujukkan peningktan fungsi pengecapan dari

menelan dan tidak terjadi penurunan berat badan

yang berarti

porsi makan

3. 19 April 2019 (D.0130) Hipertermi

Berhubungan dengan

proses penyakit infeksi

NOC : Thermoregulation

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8

jam diharapkan pasien

Kriteria Hasil :

1. Suhu Tubuh dalam Rentang Normal

2. Nadi dan RR dalam Rentang Normal

TD : 120/80 mmHg

N : 60 - 100 Kali/Menit

RR : 16-20 Kali/Menit

T : 36,7 Derajat

3. Tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada

pusing

3.1 Identifiksi penyebab hipertermia

3.2 Monitor suhu tubuh

3.3 Monitor haluaran urine

3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan

elektrolit intravena

4. 19 April 2019 (D.0111) Defsit

pengetahuan berhubungan
dengan kurang terpapar

NOC

Knowledge : disease process

Knowledge : Health Behavior

4.1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi
4.2. Sediakan materi dan media pendidikan
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No. Tanggal

Ditemukan

Diagnosa Keperawatan Tujuan Dan Kriteri Hasil Intervensi Keperawatan

informasi Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x25

menit diharapkan pasien
Kriteria Hasil :

1. Pasien dan keluarga menyatakan pemahaman

tentang penyakit, kondisi, progosis dan program

pengobatan

2. Pasien dan keluarga mampu melaksanakan

prosedur yang dijelaskan secara benar

3. Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali

apa yang dijelaskan perawat/tim kesehatan

lainnya.

kesehatan

4.3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai

kesepakatan

4.4. Jelaskan faktor resiko yang dapat

mempengaruhi kesehatan

5. 19 April 2019 (D.0114) Ketidakpatuhan

Program pengobatan

Berhubungan dengan

kurang terpapar informasi

Pasien mampu menjelaskan alasan penyimpangan

dari program yang direkomendasikan

1. Melaporkan penggunaan strategi untuk

menghilangkan perilaku tidak sehat dan

memaksimalkan kesehatan
2. Patuh pada pengobatan dan program perawatan.

5.1 Identifikasi kepatuhan menalani

program pengobatan

5.2 Buat komitmen menjalani program

pengobatan dengan baik

5.3 Libatkan keluarga untuk mendukung

program pengobatan yang dijalani
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4.1.2.3 Implementasi Keperawatan

Tabel Implementasi Keperwatan pada Pasien 1 Ny. S dengan Tuberculosis Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Samarinda

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

1. Jumat, 19 April 2019

16.20

16.22

16.24

16.29

16.40

16.45

16.50

1.1 Mengidentifikasi kemampuan batuk

1.2 Memantau adanya retensi sputum

1.4 Memberikan minum air hangat

1.5 Melakukan fisioterapi dada dan pemberian nebulezer

3.3 Monitor kemampuan batuk efektif

3.2 Memonitor pola napas

1.7 Memberikan Obat

Kalnex 3x500 mg (IV)

Sucralfat Syr 3x1 (PO)

Ranitidin (IV) 2x1

- Pasien batuk produktif berdahak terus menerus dan berdarah

segar

- Pasien sulit mengelurkan sputum atau dahak, sputum kental

kekuningan

- Pasien minum air hangat dan terasa nyaman

- Pasien mengatakan mersa nyaman setelah dilakukan

fisioterapi dada dan pemberian uap

- Pasien batuk efektif

- Frekuensi napas pasien 24 Kali/Menit

- Obat sudah diberikan, pasien tidak ada alergi obat
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

17.00 4.1 Identifikasi Status Nutrisi

4.3 Memantau asupan makanan pasien

4.4 Memberikan pasien makan tinggi kalori tinggi

protein

4.5 Menganjurkan Pasien untuk menghabiskan makanan

2.2 Memantau tanda-tanda vital pasien

1.7 Memberikan obat Pasien

Kalnex 3x500 mg (IV)

a. A (Antropometri):

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg

IMT : 19,8

Lila : 24

b. B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl

Natrium : 128 mmol

Kalium : 5,1 mmol
Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

c. C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

d. D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinngi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5 sendok

17.10 - Pasien hanya menghabiskan setengah porsi dari makanannya

17.15 - Diit Pasien NTKTP sayur sop dan ayam

17.20 - Pasien hanya menghabiskan setengah porsi dari makanannya

17.45 - TD: 120/80 mmHg N: 101x/mt RR: 24x/mt T:36.9 C

20.00 - Pasien sudah diberi obat dan tidak ada alergi
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

2 Sabtu, 20 April 2019

07.30

08.00

08.05

08.10

08.15

08.16

08.30

08.35

08.40

Sucralfat Syr 3x1 (PO)

2.1 Memantau Frekuensi irama kedalaman dan upaya

napas

1.7 Memberikan obat pasien

Kalnex 3x500 mg (IV)

Sucralfat Syr 3x1 (PO)

Ranitidin (IV) 2x1

1.1 Mengidentifikasi kemampuan batuk, batuk efektif

1.6 Menjelaskan tujuan dan prosedur

1.3 Memposisikan pasien semifowler dan fowler

1.5 Melakukan tindakan fisioterapi dada dan pemberian

nebulizer

1.1 Mengidentifikasikan batuk efektif

1.2 Memonitor adanya sputum

1.4 Memberikan pasien minum air hangat

- Frekuensi napas pasien RR: 23 Kali/Menit

- Pasien sudah diberi obat dan tidak ada alergi

- Pasien agak susah melakukannya

- Pasien dapat memahami cara dan tujuan batuk efektif

- Posisi pasien semifowler

- Pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan fisioterapi

dada dan pemberian uap, combivent + pulnicord selama 10

menit

- Pasien dapat batuk efektif sesuai yang dijelaskan

- Pasien dapat mengeluarkan dahak, batuk darah berkurang

- Pasien minum air hangat dan merasa nyaman
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

08.45

08.50

09.00

09.10

11.00

11.10

11.20

11.30

12.00

3.2 memonitor pola pernapasan pasien

2.3 Memonitor asupan makanan pasien

2.4 Memberikan pasien makan tinggi kalori tinggi

protein

2.5 Menganjurkan pasien untuk menghabiskn

makanannya

2.3 memonitor haluaran urine

6.1 Mengidentifikasi kepatuhan menjalani program

pengobatan

5.1 Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi

5.3 Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai

kesepakatan

1.2 Memantau tanda-tanda vital

- Frekuensi pernapasan RR: 23 Kali/Menit

- Pasien hanya menghabiskan setengah porsi karena tidak

nafsu makan

- Diit Pasien NTKTP Sayur capcay telur dan ikan

- Pasien menghabiskn setengah porsi karena tidak nafsu

makan

- Urine output : 2000 ml

- Pasien tidak memahami akan bahaya jika putus obat

- Pasien mau mendengarkan informsi akan penyakitnya

- Pasien koopertif dan meminta besok untuk pendidikan

kesehatan bersama keluarga

- TD: 120/70 mmHg N: 96x/mt RR: 23x/mt T: 36,7 C
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

3. Minggu 21 April 2019

07.30

07.35

07.40

08.00

08.05

08.20

08.25

08.30

08.35

1.1 Monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya

napas

1.6 Mengidentifikasi kemampuan batuk efektif

1.2 Monitor adanya sputum

1.7 Memberikan pemberian obat

Kalnex 3x500 mg (IV)

Sucralfat Syr 3x1 (PO)

Ranitidin (IV) 2x1

1.3 Memposisikan semifowler/ fowler

1.8 Melakukan tindakan fisioterapi dada dan pemberian

nebulizer

1.6 Mengidentifiksikan kemampuan batuk

1.2 Memonitor adanya retensi sputum

1.4 Memberikan air hangat

- Frekuensi pernapasan pasien RR : 22 Kali/Menit

- Pasien mampu batuk efekif sesuai prosedur

- Pasien dapat mengeluarkan sputum

- Obat sudah diberikan, Pasien tidak ada alergi

- Posisi pasien semifowler

- Pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan fisioterapi

dada dan pemberian uap

- Pasien dapat batuk mengeluarkn dahak sesuai prosedur yng

dijelaskan

- Pasien batuk darah sudah tidak ada dan dahak masih kental

kekuningan

- Pasien minum air hangat jika batuk
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

08.38 1.1 Memonitor pola napas - Pola pernapasn pasien frekuensi naps RR: 21 Kali/Menit

08.45 1.6 Memonitor kemampuan batuk efektif - Pasien dapat batuk efektif sesuai yang diajarkan

09.00 2.1 Mengidentifikasi status nutrisi - A (Antropometri):

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg

IMT : 19,8

Lila : 24

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl

Natrium : 128 mmol

Kalium : 5,1 mmol
Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinngi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5 sendok

09.15 2.3 Monitor asupan makanan - Pasien makan sudah hampir 1 porsi habis

09.20 2.4 Memberikan makanan tinggi kalori tinggi protein - Pasien Diit NTKTP nasi sayur bayam tempe dan ayam
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No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan

09.25 2.5 Anjurkan pasien untuk menghabiskan porsi makan - Pasien sudah dapat makan hampir 1 porsi habis

- Pasien dan keluarga sudah dapat menerima informasi

kesehatan

- Melakukan pendidikan kesehatan menggunakan media

lembar balik

- Pasien kooperatif n saling tanya jawb saat pemberian

pendidikn kesehatan

- Pasien membentuk PMO Pengaws Makan Obat kepada

keluarganya agar tidak putus obat

- Pasien berharap keluarga mengingatkan untuk program

pengobatan

- TD: 120/80 mmHg N: 100x/mt RR:22 x/mt T: 36,6 C

10.00 4.1 mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi

10.10 4.2 Menyediakan materi dan media pendiikan kesehatan

10.15 4.4 Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi

kesehatan

10.30 5.1 Membuat komitmen menjalani program pengobatan

dengan baik

12.00 5.2 Melibatkan keluarga untuk mendukung program

pengobatan yang dijalani

12.10 2.2 Memantau tanda-tanda vital
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Tabel Implementasi Keperwatan pada Pasien 2 Tn.A dengan Tuberculosis Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Samarinda

No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

1 Jumat 19 April 2019

15.30

15.32

15.35

15.40

15.45

15.55

15.58

16.05

16.07

16.10

1.1 Mengidentifikasi kemampuan batuk pasien

1.2 Memonitor adanya retensi sputum

1.6 Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif

1.3 Memposisikan Semifowler/fowler

1.8 Melakukan pemberian uap nebulizer

1.6 Memonitor kemampuan batuk efektif

1.2 Memonitor adanya sputum

1.1 Memonitor pola napas pasien

1.7 Memberikan pasien Oksigen

1.8 Kolaborasi pemberian obat

Aminofluid (IV) 20 tpm

Ranitidin (IV) 2x1

Metocloropamid 3x1 (IV)

- Pasien tidak dapat batuk secara efektif, batuk pasien batuk

kering

- Pasien tidak dapat mengeluarkan dahak

- Pasien sulit melakukan karena sangat sesak

- Posisi pasien semifowler

- Pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan nebulezer

dengan combivent, nebulizer dilakukan setiap per 8 jam

- Pasien dapat batuk

- Pasien Mengeluarkan dahak bercampur ludah

- Pola napas pasien takipnea RR: 30x/mt

- Pasien terpasang Oksigen NRM 9Lpm

- Obat sudah diberikan, Pasien tidak ada alergi obat
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

16.30

17.00

17.05

17.10

17.12

Paracetamol 3x1 (IV)

RL (IV) 20 Tpm

3.1 Mengidentifikasi penyebab hipertermia

3.2 Memonitor suhu tubuh pasien

3.4 Kolaborasikan pemberian obat Paracetamol

2.2 Mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan

2.1 Mengidentifikasi nutrisi pasien

- Pasien demam naik turun dan meningkat pada malam hari

proses infeksi

- Suhu tubuh pasien T: 38,2 Derajat Celcius

- Pasien diberi obat Paracetamol via IV 10 tpm

- Pasien tidak ada alergi mkanan namun merasa mual jika

makan

- A (Antropometri):

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg

Sesudah sakit 60 kg
IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 3 sendok
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

17.20

17.25

17.24

18.00

19.40

19.45

2.4 Memberikan makanan tinggi kalori tinggi protein

2.3 Memantau asupan makanan pasien

2.5 Menganjurkan pasien untuk menghabiskan porsi

makan

2.2 Memantau tanda-tanda vital

4.1 Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi

4.3 Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai

kesepakatan

- Pasien diet tinggi kalori dan tinggi protein, nasi sayur sop

dan ayam

- Pasien tidak mengahabiskan porsi makan hanya makan 3

sendok dan buah jeruk

- Pasien tidak menghabiskan porsi makannya

- TD : 110/70 mmHg N: 96x/mt RR:30x/mt T:38,7 C

- Pasien mau menerima informasi tentang penyakitnya

- Pasien bersedia dan mau diberi pendidikan kesehatan dengan

keluarganya besok siang

Sabtu, 20 April 2019

07.30

07.35

07.40

08.00

1.1 Monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas

1.6 Mengidentifikasi kemampuan batuk efektif

1.2 Monitor adanya sputum

1.8 Memberikan pemberian obat

Aminofluid (IV) 20 tpm

- Frekuensi pernapasan pasien RR : 28 Kali/Menit

- Pasien mampu batuk efekif sesuai prosedur

- Pasien dapat mengeluarkan sputum kekuningan

- Obat sudah diberikan Pasien tidak ada alergi
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

08.10

08.12

08.25

08.30

08.40

08.42

08.44

08.50

08.55

Ranitidin (IV) 2x1

Metocloropamid 3x1 (IV)

Paracetamol 3x1 (IV)

RL (IV) 20 Tpm

1.3 Memposisikan semifowler/ fowler

1.8 Melakukan tindakan pemberian nebulezer

1.6 Mengidentifiksikan kemampuan batuk

1.2 Memonitor adanya retensi sputum

1.1 Memonitor pola napas

1.7 Memberikan oksigen

1.6 Memonitor kemampuan batuk efektif

3.2 Memantau suhu tubuh pasien

3.4 Kolaborasi dalam pemberian parcetamol

- Posisi pasien semifowler

- Pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan dan

pemberian uap dengan combivent

- Pasien dapat batuk mengeluarkan dahak sesuai prosedur yng

dijelaskan

- Pasien batuk kering dahak masih kental kekuningan

bercmpur ludah

- Pola pernapasan pasien frekuensi napas RR: 28 Kali/Menit

- Pasien terpasang oksigen NRM 9Lpm

- Pasien dapat batuk efektif sesuai yang diajarkan

- Suhu tubuh pasien T : 37,8 C biasanya meningkat pada

malam hari

- Pasien diberi Paracetamol Via IV 10 Tpm
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

09.00

09.05

09.10

09.12

11.00

11.05

2.1 Mengidentifikasi status nutrisi

2.3 Monitor asupan makanan

2.4 Memberikan makanan tinggi kalori tinggi protein

2.5 Anjurkan pasien untuk menghabiskan porsi makan

4.1 Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi

4.2 Menyediakan materi dan media pendiikan kesehatan

- A (Antropometri):

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit70 kg

Sesudah sakit 60 kg

IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

- C (Clinical) :
Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5-8 sendok dan makan biskuit

- Pasien makan sudah hampir 1 porsi habis

- Pasien Diit NTKTP nasi sayur bayam tempe dan ayam

- Pasien sudah dapat makan 5-8 sendok

- Pasien dan keluarga sudah dapat menerima informasi

kesehatan

- Melakukan pendidikan kesehatan menggunakan media
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

11.10

12.00

4.4 Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi

kesehatan

2.2 Memantau tanda-tanda vital

lembar balik

- Pasien kooperatif dan saling tanya jawab saat pemberian

pendidikan kesehatan

- TD: 100/60 mmHg N: 90x/mt RR:28 x/mt T: 37,8 C

3. Minggu 21 April 2019

07.30

08.00

08.10

08.15

08.17

08.30

08.35

08.40

1.1 Memantau Frekuensi irama kedalaman dan upaya

napas

1.8 Memberikan obat pasien

Aminofluid (IV) 20 tpm

Ranitidin (IV) 2x1

Metocloropamid 3x1 (IV)

Paracetamol 3x1 (IV)

RL (IV) 20 Tpm

1.1 Mengidentifikasi kemampuan batuk, batuk efektif

1.3 Memposisikan pasien semifowler dan fowler

1.5 Melakukan tindakan pemberian nebulizer

1.1 Mengidentifikasikan batuk efektif

1.2 Memonitor adanya sputum

1.4 Memberikan pasien minum air hangat

- Frekuensi napas pasien RR: 22 Kali/Menit

- Obat sudah diberikan pasien tidak ada alergi

- Pasien dapat batuk efektif sesuai prosedur yang diberikan

- Posisi pasien semifowler

- Pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan pemberian

uap, combivent selama 10 menit

- Pasien dapat batuk efektif sesuai yang dijelaskan

- Pasien dapat mengeluarkan dahak, batuk darah berkurang

- Pasien minum air hangat dan merasa nyaman
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

08.42 3.2 memonitor pola pernapasan pasien - Frekuensi pernapasan RR: 22 Kali/Menit

09.00 4.1 Mengidentifikasi asupan nutrisi pasien - A (Antropometri):

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg

Sesudah sakit 60 kg

IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl

Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, Habis setengah porsi dan makan biskuit serta buh

semangka

- Pasien menghabiskan setengah porsi makan dan juga buah

09.05 4.3 Memonitor asupan makanan pasien

- Diit Pasien NTKTP Sayur capcay telur dan ikan serta buah

09.10 4.4 Memberikan pasien makan tinggi kalori tinggi semangka

protein

- Pasien menghabiskan setengah porsi karena tidak nafsu

09.15 4.5 Menganjurkan pasien untuk menghabiskan makan

makanannya
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No. Hari/Tanggl/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi

12.20 2.2 Memantau tanda-tanda vital - TD: 120/70 mmHg N: 96x/mt RR: 22x/mt T: 37,2 C

4.1.2.4 Evaluasi Keperawatan

No. Hari Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny.S Evluasi Pasien 2 Tn.A

1. Jumat, 19 April

2019

(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas

S :

- Pasien mengatakan sesak berkurang jika posisi duduk

- Pasien tidak nyaman jika menggunakan oksigen

O :

- Pasien terlihat sesak jika berbaring

- Pasien dalam posisi semifowler

- Pola pernapasan pasien cepat RR : 24 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tidak efektif belum teratasi

P :

- Lanjutkan intervensi

- 1.1 Monitor frekuensi, irama kedalaman dan upaya napas

- 1.2 Monitor pola napas

- 1.3 Monitor kemampuan batuk efektif

- 1.4 Monitor adanya sumbatan jalan napas

- 1.5 Berikan oksigen bila perlu

(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas

S :

- Pasien mengatakan sangat sesak saat berbaring

O :

- Pasien terlihat sangat sesak jika berbaring

- Pasien dalam posisi semifowler

- Terpasang oksigen dengan NRM 9Lpm

- Pola pernapasan pasien 30 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tdak efektif belum teratasi

P :

- Lanjutkan intervensi

- 1.1 Monitor frekuensi, irama kedalaman dan upaya napas

- 1.2 Monitor pola napas

- 1.3 Monitor kemampuan batuk efektif

- 1.4 Monitor adanya sumbatan jalan napas

- 1.5 Berikan oksigen bila perlu
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No. Hari Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny.S Evluasi Pasien 2 Tn.A

2. Jumat , 19 April

2019

(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan
S :

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan

- Pasien mengatakan merasa mual jika makan

- Pasien mengatakan hanya habis 5 sendok makan
O :
- A (Antropometri):

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg
IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinngi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5 sendok

A :

- Masalah Defisit nutrisi belum teratasi

P :
- Lanjutkan intervensi

(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan

S :

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan

- Pasien mengatakan merasa mual dan ingin muntah jika

makan

- Pasien mengatakan hanya makan 3 sendok makan dan

buah

O :
- A (Antropometri):

TB : 170 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg
Sesudah sakit 60 kg

IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak

lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 3 sendok
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No. Hari Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny.S Evluasi Pasien 2 Tn.A

- 2.1 Identifikasi status nutrisi

- 2.2 Identifiksi alergi dan intoleransi makanan

- 2.3 Monitor asupan makanan

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein

- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghbiskan porsi makan

A :

- Masalah Defisit Nutrisi belum teratasi

P :

- Lanjutkan intervensi

- 2.1 Identifikasi status nutrisi

- 2.2 Identifiksi alergi dan intoleransi makanan

- 2.3 Monitor asupan makanan

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein

- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghbiskan porsi makan

3. Jumat, 19 April

2019
(D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit

infeksi
S :

- Pasien mengatakan demam hanya pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien hanya demam pada malm hari disertai keringat

malam hari
- Suhu tubuh pasien T : 38 Derajat Celcius

- Output urine : 2000 ml

- Paracetamol Via IV 10 tpm

A :

- Masalah Hipertermi teratasi sebagian

P :

- 3. 1Identifiksi penyebab hipertermia
- 3.2 Monitor suhu tubuh

- 3.3 Monitor haluaran urine

- 3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena

(D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit

infeksi
S :

- Pasien mengatakan demam naik turun setiap hari

- Pasien mengatakan meningkat pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien demam Naik turun setiap hari

- Dan emam meningkat pada malam hari

- Suhu tubuh pasien T : 38,7 Derajat Celcius

- Output urine : 1900 ml

- Paracetamol Via IV 10 tpm

A :

- Masalah Hipertermi belum teratasi

P :

- 3. 1Identifiksi penyebab hipertermia

- 3.2 Monitor suhu tubuh

- 3.3 Monitor haluaran urine
- 3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena
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No. Hari Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny.S Evluasi Pasien 2 Tn.A

4. Jumat, 19 April

2019
(D.0111) Defsit pengetahuan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi

S :

- Pasien mengatakan tidak mengerti akan penyakitnya

- Pasien mengatakan tidak tahu sumber informasi akan
penykitnya

O :

- Terlihat pasien sering menanyakan penyakitnya

- Terlihat psien kurang terpapar informasi

- Terlihat pasien tidak mengerti akan penyakitnya

A :

- Masalah defisit pengetahuan belum teratasi

P :

- Lanjutkan intervensi

- 4.1 Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima

informasi

- 4.2 Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

- 4.3 Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

- 4.4 Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi

kesehatan

(D.0111) Defsit pengetahuan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi

S :
- Pasien mengatakan tidak mengerti akan penyakitnya

O :

- Terlihat pasien bertanya akn penyakitnya

- Terlihat pasien tidak mengerti akan penyakitnya

- Telah dijadwalkan pendidikan kesehatan pada sabtu pagi
dengan keluarga

A :

- Masalah defisit pengetahuan belum teratasi

P :

- Lanjutkan intervensi

- 4.1 Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima

informasi

- 4.2 Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

- 4.3 Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

- 4.4 Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi
kesehatan

5. Jumat, 19 April

2019
(D.0114) Ketidakpatuhan Program pengobatan berhubungan

dengan Kurangnya terpapar informasi

S :

- Pasien mengatakan tidak mengerti akan program
pengobatannya

- Pasien mengatakan tidak tahu akan bahaya nya jika

putus obat
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No. Hari Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny.S Evluasi Pasien 2 Tn.A

- Pasien mengatakan tidak mengkonsumsi obat lagi

karena gejala sudah hilang

O :

- Terlihat pasien tidak mengerti akan bahayanya jika putus
obat

- Pasien pernah putus obat

No. Hari tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny. S Evaluasi Pasien 2 Tn. A

1. Sabtu 20 April

2019

(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas

S :

- Pasien mengatakan tidak terlalu sesak jika posisi duduk

- Pasien tidak nyaman jika menggunakan oksigen

O :

- Pasien terlihat sesak jika berbaring

- Pasien dalam posisi semifowler

- Pola pernapasan pasien cepat RR : 22 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tidak efektif teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 1.1 Monitor frekuensi, irama kedalaman dan upaya napas

- 1.2 Monitor pola napas

- 1.3 Monitor kemampuan batuk efektif

(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas

S :

- Pasien mengatakan sangat sesak saat berbaring

O :

- Pasien terlihat sangat sesak jika berbaring

- Pasien dalam posisi semifowler

- Terpasang oksigen dengan NRM 9Lpm

- Pola pernapasan pasien 28 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tdak efektif teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 1.1 Monitor frekuensi, irama kedalaman dan upaya napas

- 1.2 Monitor pola napas

- 1.3 Monitor kemampuan batuk efektif
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- 1.4 Monitor adanya sumbatan jalan napas

- 1.5 Berikan oksigen bila perlu

- 1.4 Monitor adanya sumbatan jalan napas

- 1.5 Berikan oksigen bila perlu

2. Sabtu 20 April

2019

(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan
S :

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan

- Pasien mengatakan merasa mual jika makan

- Pasien mengatakan hanya habis 5- 8 sendok makan

O :
- A (Antropometri):

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg

IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL
Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5-8 sendok

A :

(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan

S :

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan

- Pasien mengatakan merasa mual dan ingin muntah jika

makan

- Pasien mengatakan hanya makan 5 sendok makan dan

buah buhan

O :
- A (Antropometri):

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg

Sesudah sakit 60 kg

IMT : 19,8

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering tampak
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- Masalah Defisit nutrisi teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 2.1 Identifikasi status nutrisi

- 2.2 Identifiksi alergi dan intoleransi makanan

- 2.3 Monitor asupan makanan

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein

- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghbiskan porsi makan

lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 3 sendok

A :

- Masalah Defisit Nutrisi teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 2.1 Identifikasi status nutrisi

- 2.2 Identifiksi alergi dan intoleransi makanan

- 2.3 Monitor asupan makanan

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein

- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghbiskan porsi makan

3. Sabtu 20 April

2019

(D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit

infeksi
S :

- Pasien mengatakan demam hanya pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien hanya demam pada malm hari disertai keringat

malam hari
- Suhu tubuh pasien T : 36,8 Derajat Celcius

- Output urine :1900 ml

- Paracetamol Via IV 10 tpm

A :

- Masalah Hipertermi teratasi sebagian
P :

- 3. 1Identifiksi penyebab hipertermia

- 3.2 Monitor suhu tubuh
- 3.3 Monitor haluaran urine

(D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit

infeksi
S :

- Pasien mengatakan demam naik turun setiap hari

- Pasien mengatakan meningkat pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien demam Naik turun

- Dan emam meningkat pada malam hari

- Suhu tubuh pasien T : 38 Derajat Celcius

- Output urine : 1700 ml

- Paracetamol Via IV 10 tpm

A :

- Masalah Hipertermi teratasi sebagian

P :

- 3. 1Identifiksi penyebab hipertermia
- 3.2 Monitor suhu tubuh
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- 3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena - 3.3 Monitor haluaran urine
- 3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena

4. Sabtu 20 April

2019

(D.0111) Defsit pengetahuan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi

S :

- Pasien dan keluarga mengatakan sudah dapat mengerti

akan penyakitnya

- Pasien dan keluarga mampu memahami informasi yang

diberikan

O :

- Pasien dan keluarga terlihat aktif saat pendkes dan

sering bertanya

- Pasien dan keluaraga terlihat sudah dapat memahami

akan penyakitnya

A :

- Masalah defisit pengetahuan sudah teratasi

P :

- Hentikan intervensi

(D.0111) Defsit pengetahuan berhubungan dengan kurang

terpapar informasi

S :

- Pasien dan keluarga mengatakan sudah dapat mengerti

akan penyakitnya

- Pasien dan keluarga mampu memahami informasi yang

diberikan

O :

- Pasien dn keluarga terlihat aktif saat pendkes dan

sering bertanya

- Pasien dan keluarga terlihat sudah dapat memahami

akan penyakitnya

A :

- Masalah defisit pengetahuan sudah teratasi

P :

Hentikan intervensi

6. Sabtu 20 April

2019

(D.0114) Ketidakptuhan Program pengobatan berhubungan

dengan kurangnya terpapar informasi

S :
- Pasien mengatakan sudah dapat mengerti akan penyakitnya

- Paien mengatakan sudah paham akan bahaya jika pengobatan

tidak tuntas

- Pasien mengatakan agar keluarga terdekat bisa menjadi PMO

O :
- Pasien dan keluarga terlihat sudah dapat memahami kn
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program pengobatan

- Pasien dan keluarga terlihat mengerti akan bahaya dari putus

obat

- Pasien dn keluarga saling mengingatkan jika waktu minum

obat sampai dengan tuntas

No. Hari, Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny. S Evaluasi Pasien 2 Tn. A

1. Minggu 21

April 2019
(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas
S :

- Pasien mengatakan tidak terlalu sesak jika posisi duduk

- Pasien tidak nyaman jika menggunakan oksigen

O :

- Pasien dalam posisi semifowler

- Pola pernapasan pasien RR : 20 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tidak efektif teratasi

P :
- Hentikan intervensi

(D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan

Hambatan upaya napas
S :

- Pasien mengatakan tidak sesak saat berbaring

O :

- Pasien terlihat tidak sesak jika berbaring

- Pasien dalam posisi semifowler

- Pola pernapasan pasien 22 x/mt

A :

- Masalah Pola napas tdak efektif teratasi

P :
- Hentikan intervensi

2. Minggu 21

April 2019
(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan
S :

- Pasien mengatakan sudah nafsu makan

- Pasien mengatakan merasakan tidak mual lagi

- Pasien mengatakan habis 8 sendok makan, biskuit dan

buah-buahan
O :

- A (Antropometri):

(D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan
S :

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan

- Pasien mengatakan merasa mual jika makan

- Pasien mengatakan hanya makan 5 sendok makan, Roti dan

buah buhan

O :

- A (Antropometri):
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No. Hari, Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny. S Evaluasi Pasien 2 Tn. A

TB : 156 Cm

BB : Sebelum sakit 55 kg

Sesudah sakit 48 kg

IMT : 19,8

Lila : 24

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L
- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membran mukosa kering

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 8 sendok, biskuit dan buah-

buahan
A :

- Masalah Defisit nutrisi teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein

- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghabiskan porsi makan

TB : 160 Cm

BB : Sebelum sakit 70 kg

Sesudah sakit 60 kg

IMT : 23,3

Lila : 30

- B (Biokimia) :

HB: 10,5 g/dL

Creatinin : 0,8 mg/dl
Natrium : 128 mmol
Kalium : 5,1 mmol

Leukosit :12,54 103/L

Eritrosit : 4,32 106/L

- C (Clinical) :

Turgor kulit sedang, membrane mukosa kering tampak

lemah

- D (Diit) :

Diit NTKTP Nasi tinggi kalori tinggi potein, frekuensi

3xsehari, setiap makan habis 5 sendok, Roti dan buah

buahan
A :

- Masalah Defisit Nutrisi teratasi sebagian

-

P :

- Lanjutkan intervensi

- 2.4 Berikan makanan tinggi kalori tinggi protein
- 2.5 Anjurkan pasien untuk menghbiskan porsi makan

3. Minggu 21 (D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit (D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit
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No. Hari, Tanggal Evaluasi Pasien 1 Ny. S Evaluasi Pasien 2 Tn. A

April 2019 infeksi

S :

- Pasien mengatakan demam hanya pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien hanya demam pada malam hari disertai keringat

malam hari dan turun jika diberi paracetamol
- Suhu tubuh pasien T : 36,5 Derajat Celcius

- Output urine :1800 ml

- Paracetamol Syrup

A :

- Masalah Hipertermi teratasi

P :

- Hentikan intervensi

infeksi

S :

- Pasien mengatakan demam naik turun

- Pasien mengatakan meningkat pada malam hari

- Pasien mengatakan berkeringat pada malam hari

O :

- Pasien demam Naik turun

- Dan demam meningkat pada malam hari

- Suhu tubuh pasien T : 37 Derajat Celcius

- Output urine : 1700 ml

- Paracetamol Via IV 10 tpm

A :

- Masalah Hipertermi teratasi sebagian

P :

- Lanjutkan intervensi

- 3.2 Monitor suhu tubuh
- 3.4 Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena
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4.2 Pembahasan

4.2.1 (D.0005) Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan Hambatan

upaya napas

1) Pola napas tidak efektif adalah keadaan ketika seseorang individu

mengalami kehilangan ventilasi yang aktual dan potensial yang

berhubungan dengan perubahan pola pernapasan ( Carpenito, Lynd

Juall 2007 hal.383) . Berdasarkan hasil pengkajian tentang pola napas

tidak efektif didapatkan dari data dua pasien tersebut terjadi

peningkatan frekuensi pernapasan dari batas normal RR: 16-20 x/mt

yaitu pasien Ny. S RR: 24x/mt dan pasien Tn. A RR: 30 x/mt. Pada

Pasien Ny. S mengeluh sesak dan mengatakan sesak berkurang ketika

posisi duduk sedangkan Pada pasien Tn. A mengeluh sangat sesak jika

berbaring dan sesak berkurang ketika menggunakan oksigen, Oksigen

yang diberikan ialah NRM 9 Lpm. Pasien tampak sesak nafas ketika

berbaring, tampak penggunaan otot bantu pernapasan, terdengar suara

ronkhi, inspirasi lebih panjang, ekspirasi menurun.

1) Pada kasus Ny. S dan Tn. A terjadi pola nafas tidak efektif yaitu

inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberi ventilasi adekuat. Batasan

karakteristik menurut teori yang ada yaitu perubahan kedalaman

pernapasan, penurunan tekanan ekspirasi, dispnea, ortopnea,

penggunaan aksesorius untuk bernafas (Nurarif & Hardhi, 2013).

Pemberian Terapi Oksigen pada pola napas tidak efektif dapat



107

memberikan oksigenasi lebih baik. Dimana dalam teori ada 2 aliran

pemberian terapi Oksigen yaitu aliran rendah 1-6 liter/menit dan

aliran tinggi 6-15 liter/menit. Disini penulis memberikan terapi

oksigen aliran tinggi pad Tn. A yaitu 9 Liter dengan menggunakan

NRM Non Rebreathing Masker. Terapi ini dilakukan pada akhir

periode 10 menit pasien di evaluasi adanya dispnea, mulut kering dan

keseluruhan dan kenyamanan. Menggunakan terapi oksigen dapat

memberikan oksigenasi lebih baik dan dapat menurunkan tingkat

pernafasan yang lebih rendah (Roca, et al, 2010: 408-413). Selain itu

posisi semifowler menurut supadi, dkk (2008) dalam jurnal safitri,

(2011) posisi semifowler dapat memberikan kenyamanan dan

membantu memperingan kesukaran bernafas. Saat terjadi serangan

sesak biasanya pasien merasa sesak dan tidak dapat tidur dengan

posisi berbaring, melainkan harus dengan posisi duduk atau setengah

duduk untuk meredakan penyempitan jalan nafas dan memenuhi

Oksigen dalam darah. ). Selain itu implementasi yang dilakukan ialah

melakukan fisioterapi dada kepada Pasien Ny. S Karena pasien

mengalami penumpukan sekret dibagian dada sebelah kiri kuadran 2

sehingga penulis melakukan fisioterapi dada dengan cara

memiringkan badan pasien kesebelah kiri lalu anjurkan pasien untuk

minum air hangat terlebih dahulu agar sekret yang berada di dalam

paru-paru akan encer. Setelah itu ditepuk-tepuk, APD yang digunakan

adalah handscoon, masker, tempat, penampungan sekret dan tissu.
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Pembersihan sekret disaluran napas atau higienitas saluran napas

merupakan proses fisiologis normal yang diperlukan untuk menjaga

kepatenan jalan napas dan mencegah infeksi saluran napas (Yunita,

2015). Selain itu implementasi yang dilakukan ialah pemberian uap

atau tindakan terapi nebulizer, Nebulasi adalah salah satu terapi

inhalasi dengan menggunakan alat bernama nebulizer. Alat ini

mengubah cairan menjadi droplet aerosol sehingga dapat dihirup oleh

pasien. Obat yang digunakan untuk nebulizer dapat berupa solusio tu

suspensi (Tanto, 2014). Berikan terapi nebulizer sesuai advis dokter,

intervensi yang diberikan dalam teori terapi nebulizer untuk relaksasi

dari spasme bronchial, mengencerkan sekret melancarkan jalan nafas,

melembabkan saluran pernapasan (Purnamadyawati,2000)

2) Penulis berasumsi bahwa terjadinya pola napas tidak efektif

diakibatkan karena sesak yang muncul pada pasien Tuberculosis paru

merupakan proses penyakit TBC yang meningkatkan produksi lendir

dan dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas, serta merusak

jaringan paru. Dengan demikian kondisi sesak ini muncul dan

meningkat pada kondisi tertentu, seperti stress atau kelelahan fisik.

Kondisi ini akan membaik seiring berjalannya proses pengobatan.

Salah satu cara yang dilakukan penulis untuk mengatasi pola napas

tidak efektif ialah dengan cara memposisikan pasien dengan posisi

nyaman seperti semifowler atau fowler selain itu dapat dengan

dilakukan pemberian terapi oksigen pada kondisi sesak dan
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melakukan tindakan nebulizer dan fisioterapi dada. Evaluasi pada

pasien 1 Ny. S setelah dilakukannya tindakan selama 3 hari pasien

mengatakan sudah tidak merasakan sesak lagi RR : 20x/mt tidak

terdengar bunyi napas tambahan ronkhi, tidak adanya cuping hidung,

tidak adanya penggunaan otot bantu pernapasan maka masalah pola

napas tidak efektif teratasi. Sedangkan Evaluasi pada pasien 2 Tn. A

mengatakan sesak sudah berkurang, RR : 22 x/mt, tidak terdengar

bunyi suara napas tambahan ronkhi, tidak adanya cuping hidung, tidak

adanya penggunaan otot bantu pernapasan . Maka masalah pola napas

tidak efektif teratasi.

4.2.2 (D.0019) Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan

makanan

1) Defisit Nutrisi adalah Nutrisi atau gizi substansi organik yang

dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh,

pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Berdasarkan hasil pengkajian

didapatkan dari data dua pasien tersebut Pasien Ny. S mengatakan

bahwa tidak nafsu makan dari 2 minggu yang lalu serta mengalami

penurunan berat badan dari 55Kg menjadi 48 Kg sedangkan pada

Pasien Tn. A mengatakan tidak nafsu makan dari 3 minggu yang lalu

merasa mual dan ingin muntah jika makan pasien juga mengalami

penurunan berat badan dari 70 Kg menjadi 60 Kg. Data Objektif dari

pasien Ny. S terlihat pasien tidak menghabiskan porsi makanannya
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dan hanya memakan 5 sendok saja sedangkan pasien Tn. A hanya

makan 3 sendok saja disertai buah.

2) Prinsip Diet untuk pasien Tuberculosis adalah diet tinggi kalori tinggi

protein (TKTP), cukup lemak, vitamin, dan mineral. Diet TKTP

diberikan agar psien TB mendapat cukup makanan untuk memenuhi

kebutuhn kalori dan protein yng meningkat. Umumnya kebutuhan

energi penderita penyakit infeksi lebih tinggi karena selain terjadi

hiperkatabolisme, juga terjadi malnutrisi. Kedua kondisi tersebut

diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan energi dan protein. Oleh

karena itu, rekomendasi kebutuhan energi total untuk pasien TB

ditingkatkan menjadi 35-45 kkal/Kgbb. Rekomendasi kecukupan

energi untuk pasien TB dengan infeksi lainnya dilakukan melalui diet

yng disesuaikan dengan peningkatan kebutuhn energi masing-masing

individu (Schwenk et al). Berdasarkan keluhan utama yang dirasakan

pasien adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhn tubuh

berhubungan dengan faktor biologis maka penulis melakukan tindakan

untuk mengatasi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan

tubuhsalah satunya dengan mengkaji kemampuan pasien mendapatkan

nutrisi yang dibutuhkan. Kemampuan pasien mendapatkan nutrisi

yang dibutuhkan adalah untuk memperthankan kekuatan, meningktkan

fungsi sistem imun, meningkatkan kemampuan tubuh untuk

memerangi infeksi. Masalah nutrisi erat kaitannya dengan intake
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mkanan dan metabolisme tubuh serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya (Supariasa, I Dewa nyoman, 2012).

3) Penulis berasumsi bahwa terjadinya defisit nutrisi pada pasien

tuberculosis ialah karena pada plasma darah penderita TB Paru,

terjadinya penurunan konsentrasi leptin. Leptin adalah protein

merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan massa

lemak yang tersimpan dalam jaringan, dan juga nafsu makan.

Kurangnya leptin ini menyebabkan penurunan berat badan pada

penderita. Penderita TB Paru harus mengkonsumsi obat setiap hari

selama 6 bulan atau lebih. Obat yang dikonsumsi dalam jangka waktu

lama tentu memiliki efek samping. Salah satunya biasanya kondisi

mual dan muntah yang kembali mempengaruhi nafsu makan.

Sehingga yang dilkukan penulis untuk mengatasi defisit nutrisi pada

pasien Tuberculosis Paru ialah dengan menganjurkan untuk

mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh. Berat

badan yang turun dikarenakan energi yang masuk lebih sedikit dari

energi yang dibutuhkan. Konsumsi mkanan yang sehat dan bergizi,

tingkatkan mengkonsumsi mkanan yng tinggi protein dan tinggi klori

TKTP serta selingi dengan konsumsi cemilan berkalori, istirahat

cukup, olahraga teratur dan kelola stress dapat membantu. Evaluasi

pada pasien 1 Ny. S setelah dilakukan tindakan selama 3 hari hari

pasien mengatakan bahwa nafsu makan menurun sudah berkurang dan

sudah dapat menghabiskan 8 sendok dalam 1 porsi berserta biskuit
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dan perasaan mual sudah berkurang. Maka maslah defisit nutrisi

teratasi sebagian. Sedangkn pada pasien 2 Tn. A setelah dilakukan

tindakan keperawatan selama 3 hari pasien mengatakan mual sudah

berkurang pasien dapat menghabiskan 5 sendok makan dalam 1 porsi

serta buah-buahan maka masalah defisit nutrisi teratasi sebagian.

4.2.3 (D.0130) Hipertermi Berhubungan dengan proses penyakit infeksi

1) Hipertermia adalah peningkatan suhu inti tubuh manusia yang

biasanya terjadi karena infeksi. Hipertermia juga dapat didefinisikan

sebagai suhu tubuh yang terlalu panas atau tinggi. Umumnya, manusia

akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh.

Berdasarkan hasil pengkajian diapatkan dari data dua pasien tersebut

pasien 1 Ny. S mengatakan demam terjadi hanya pada malam hari saja

sudah selama 2 minggu disertai berkeringat pada malam hari dan

demam turun saat diberikan obat sabutamol Suhu pasien T: 38 Derajat.

Sedangkan pasien 2 Tn. A mengatakan demam yang dirasakan setiap

hari dan naik turun serta meningkat pada malam hari dengan suhu T :

38,7 Derajat serta berkeringat terus pada malam hari. Demam yang

dirasakan sudah hampir 1 bulan. Obat yang dikonsumsi ialah

Paracetamol.

2) Menurut Marianti (2017) hipertermia adalah suatu kondisi dimana

suhu tubuh meningkat drastis dari suhu normal, hipertermi sendiri

merupakan gejala khas yang menandakan adanya infeksi

mikroorganisme dalam tubuh. Penanganan dengan kompres air hangat
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dapat membantu mempermudah pengeluaran panas dari tubuh

ditambah dengan mengunakan pakaian yng tipis dan longgar untuk

membantu proses penguapan panas. Menganjurkan untuk bed rest,

anjurkan memakai pakaian tipis dan menyerap keringat dengan

membantu aktivitas sebagai tindakan dalam mencegah respon panas,

agar tidak menahan pengeluaran panas secara konveksi serta

kolaborasikan dengan dokter dalam memberi pemberian antipiretik

dengan membantu menurunkan panas ( Ridha, 2014)

3) Penulis berasumsi bahwa terjadinya hipertermia pada Tuberculosis

paru karena demam menandakan bahwa tubuh sedang menyerang

infeksi. Bakteri TBC yang aktif menimbulkan infeksi pasti

merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawannya. Ini sebabnya

pasien akan mersakan demam yang hilang kambuh. Jadi untuk

mengatasi hipertermi pada pasien Tuberculosis paru penulis

melakukan Kompres hangat yang dapat mempermudah pengeluaran

panas dari tubuh ditambah dengan menggunakan pakaian tipis dan

longgar untuk membantu proses penguapan serta kolaborasikan dalam

pemberian obat antipiretik. Evaluasi pasien 1 Ny. S setelah dilakukan

tindakan selama 3 hari pasien mengatakan demam akan turun ketika

dibei obat Salbutamol dan lebih nyaman ketika menggunakan pakaian

tipis, Suhu tubuh pasien T : 36,7 Derajat. Maka masalah hipertermia

teratasi. Evaluasi pada pasien 2 Tn. A setelah dilakukannya tindakan

selama 3 hari pasien mengatakan masih terus demam naik turun, dan
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demam akan turun ketika diberikan obat paracetamol suhu tubuh

pasien T : 37 Derajat, Maka masalah Hipertermia Teratasi sebagian.

4.2.4 (D.0111) Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar

informasi

1) Defisit pengetahuan adalah suatu keadaan dimana seorang individu

atau kelompok mengalami defisiensi pengetahuan kognitif atau

keterampilan-ketermpilan psikomotor berkenan dengan kondisi atau

rencana pengobatan. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan dari

data dua pasien tersebut Pasien 1 Ny. S mengatakan tidak memahami

akan penyakitnya dan tidak tahu mengapa penykitnya bisa kambuh

kembali serta kurang terpaparnya informasi masalah penyakitnya dan

terlihat Ny. S tidak memahami akan bahaya penyakitnya. Sedangkan

pada Pasien 2 Tn. A mengatakan tidak mengetahui sama sekali akan

penyakitnya dan kurang terpaparnya informasi

2) Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimlikinya (Mata,

hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu

penginderaan sampai menghsilkan pengetahuan tersebut sangat

dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagai

besar pengethun seseorang diperoleh melalui indera pendengaran

(telinga) dan indera penglihtan (mata) (Notoadmojo, 2010).

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal.

Pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti
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seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah

pula. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua

aspek, yaitu spek positif dan negatif. Kedua aspek ini yang kan

menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positf dan objek

yng diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap

objek tertentu ( Dewi & Wawan, 2010). Pengetahuan yng dimiliki

perawat sangat penting untuk memberikan infomasi bagi pasien dan

keluarga tentang masalah keperawatan yang dialaminya. Hal ini

karena pengetahuan merupkan faktor presdoposisi terbentuknya

prilaku kesehatan seseorang (Notoadmojo, 2010). Pemberian

informasi pengetahuan kepada pasien Tuberculosis sangat penting

dilakukan, karena pasien dan keluarga menghadapi situasi yang belum

dipahami sebelumnya, sehingga pemberian informasi akan

menurunkan tingkat ketidaktahuan, pemberian informsi dapat

dilakukan melalui pendidikan kesehatan.

3) Penulis berasumsi bahwa terjadinya defisit pengetahuan, Karena

tingkat ketidaktahuan pasien mengenal masalah dan kurangnya

terpapar informasi serta kurangnya mencari informasi masalah

penyakit. Dengan itu Pendidikan kesehatan dapat berperan untuk

merubah perilaku individu, kelompok dan masyarakat sesui dengan

nilai-nilai kesehatan. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah

dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan., mencegah risiko

terjadinya sakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta
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berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga

perubahan perilaku merupakan hasil dari pendidikan kesehatan

(Notoadmojo, 2010). Konsep pembelajaran dalam pendidikan

kesehatan merupakan suatu langkah sistematis untuk mencapai

perubahan perilaku yang meliputi evaluasi pendidikan kesehatan. Jadi,

manfaat dari pendidikan kesehatan yang telah dilakukan dapat

merubah perilaku, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan,

serta mencegah risiko terjadinya kekambuhan. Evaluasi pada pasien

Ny. S setalah dilakukan tindakan keperawtan selama 30 menit pasien

dan keluarga mengatakan sudah dapat memahami tentng penyakit TB

Paru dan dapat mengerti dari informasi yang diberikan terlihat dari

psien dan keluarga yang aktif bertanya saat pendidikan kesehatan.

Maka masalah defisit pengetahuan teratasi. Evaluasi pada pasien 2 Tn.

A setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30 menit pasien

mengatakan dapat mampu memahami dari penyakitnya dan mengerti

akan informasi yang diberikan

4.2.5 (D.0114) Ketidakpatuhan Program pengobatan berhubungan dengan

kurangnya terpapar informasi

1) Ketidakpatuhan adalah merupakan suatu sikap dimana pasien tidak

disiplin atau tidak maksimal dalam melaksanakan pengobatan yang

telah diinstruksikan oleh dokter kepadanya. Berdasarkan pengkajan

pada pasien 1 Ny. S mengatakan tidak mengerti akan penyakitnya dan

tidak memahami akan program pengobatannya serta tidak mengetahui
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bahayanya jika berhenti dalam pengobatan, selain itu pasien

mengatakan berhenti dalam pengobatan karena merasa penyakit sudah

sembuh terlihat dari pasien tidak mengerti jika ditanya akan

pengobatannya dan bahaya jika putus obat.

2) Kepatuhan terhadap pengobatan membutuhkan partisipasi aktif pasien

dalam manajemen perawatan diri dan kerja sama antara pasien dan

petugas kesehatan (Depkes RI, 2010). Kepatuhan adalah tingkat

ketepatan perilaku seorang individu dengan nasihat medis atau

kesehatan dan menggambarkan penggunaan obat sesuai dengan

petunjuk pada resep serta mencakup penggunaannya pada waktu yang

benar (Siregar, 2016). Maka penulis melakukan tindakan mengenai

Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari promosi kesehatan yaitu

suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tidak hanya mengaitkan

diri pada peningkatan atau memperbaiki lingkungan dalam rangka

memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka (Notoadmojo, 2007).

Serta berkomitmen pada pasien, Berkomitmen agar bisa sembuh

dalam menjalani program pengobatan dan memberikan keyakinan

kepada pasien akan efektifitas obat dalam proses penyembuhan.

Menurut Niven (2012) Dukungan keluarga sangat penting karena

keluarga merupakan bagian dari penderita yang paling dekat dan tidak

dapat dipisahkan. Penderita akan merasa senang dan tentram apabila

mendapat perhatian dan dukungan dari keluarganya.
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Karena dengan dukungan tersebut akan menimbulkan keperacayaan

dirinya untuk menghadapi dan mengelola penyakitnya dengan lebih

baik, serta penderita mau menuruti saran-saran yang diberikan oleh

keluarga untuk menunjang pengelolahan penyakitnya.

3) Penulis berasumsi bahwa terjadinya ketidakpatuhan program

pengobatan pada pasien Tuberculosis paru ialah kurangnya

pengetahuan dan terpaparnya informasi mengenai ketetapan dalam

memberikan informasi secara jelas dan eksplisit terutama penting

sekali dalam pemberian antibiotic untuk mencegah timbulnya penyakit

infeksi. Karena sering kali pasien menghentikan obat tersebut setelah

gejala yang dirasakan hilang bukan saat obat itu habis. Maka penulis

melakukan Pendidikan kesehatan mengenai program pengobatan

Tuberculosis Paru, Melakukan saling berkomitmen pada pasien untuk

patuh dalam program pengobatan serta adanya dukungan pada

keluarga. Evaluasi pada Pasien 1 Ny. S setelah dilkukannya tindakan

selama 30 menit pasien dan keluarga mengatakan sudah dapat

memahami informasi yang diberikan dan mengerti akan bahayanya

jika berhenti dalam program pengobatan atau putus obat terlihat dari

pasien yang aktif tanya jawab mengenai penyakitnya. Selain itu pasien

berharap dari dukungan keluraga untuk menunjang dari pengelolaan

penyakitnya dan terlihat pasien serta keluarga membentuk PMO yaitu

pengawas minum obat dalam program pengobatannya sampai tuntas.
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Asuhan Keperawatan pda pasien 1 dan

pasien 2 pada pasien Tuberculosis Paru di RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Samarinda di Ruang Seruni penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Hasil pengkajian pada data dua pasien didapatkan data pasien 1 Ny. S

mengeluh Batuk berdahak bercampur darah sudah selama 3 minggu

sedangkan data dari Pasien 2 Tn. A mengeluh batuk kering tak kunjung

sembuh selama 1 bulan.

2. Diagnosa Keperawatan utama yang muncul pada kedua pasien yaitu,

Pola Napas tidak efektif Berhubungan Dengan Hambatan upaya napas,

Defisit Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan makan,

Hipertermia Berhubungan dengn proses penyakit infeksi, Defisit

Pengetahun Berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, Dan

Ketidakpatuhan Program Pengobatan berhubungan dengan kurangnya

informasi

3. Perencanaan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Masalah pola

napas tidak efektif dengan intervensi selalu monitor pola napas dan

berikan oksigen bila perlu lakukan batuk efektif dan pemberian mukolitik.

Masalah defisit nutrisi dengan intervensi memberikan makanan NTKTP

dan menganjurkan untuk menghabiskn makanan. Masalah hipertermia

dengan intervensi Kompres hangat, anjurkan
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pakaian tipis serta kolaborasikan pemberian antipiretik. Pada defisit

pengetahuan yaitu menanyakan tingkat pengetahuan pasien sehingga

dapat diberikan edukasi kesehatan sesuai yang belum dipahami pasien.

Pada masalah ketidakpatuhan dengn intervensi membut komitmen untuk

menjalani program pengobatan serta melibatkan keluarga.

4. Pelaksanaan tindakan pada kasus ini dilaksanakan sesuai dengan

intervensi yang telah dibuat dan dilakukan pada kedua pasien subjek

pada tanggal 19 April 2019 – 21 April 2019

5. Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan

keperawatan yang diberikan pada evaluasi yang peneliti lakukan selama

3 hari pada pasien 1 dan pasien 2 dengan diagnosa keperawatan Pola

Napas tidak efektif Berhubungan Dengan Hambatan upaya napas, Defisit

Nutrisi Berhubungan dengan kurangnya asupan makan, Hipertermia

Berhubungan dengn proses penyakit infeksi, Defisit Pengetahun

Berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, Dan Ketidakpatuhan

Program Pengobatan berhubungan dengan kurangnya informasi sesuai

yang diharapkan

6. Berdasarkan hasil evaluasi pasien 1 dan pasien 2 ditemukan perbedaan

hasil yaitu Pasien 1 Ny. S Batuk berdahak dan sudah tidak batuk

bercampur darah sedangkan Pasien 2 Tn. A Batuk kering dan kadang

mengeluarkan dahak kental kekuningan. Kemudian Pasien 1 Ny. S tidak

merasakan sesak jika dalam posisi semifowler sedangkan Pasien 2 Tn. A

mengeluh sesak dan harus menggunakan oksigen NRM 9 lpm dan sesak
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berkurang setelah 3 Hari masa perawatan. Serta Pasien 1 Ny. S mengeluh

demam hanya terjdi pada malam hari dan demam turun ketika diberi obat

salbutamol sedangkan Pasien 2 Tn. A mengeluh demam naik turun setiap

hari dan turun bila diberi Obat Paracetamol.

5.2 Saran

Berdasarkan analisa data kesimpulan penelitian maka dalam sub bab ini

peneliti akan menyampaikan beberapa saran diantaranya :

5.2.1 Bagi Pasien

Dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang bagaimana

menangani masalah tuberkulosis paru dengan tindkan yang benar sehingga

masalah Tuberculosis paru teratasi dan kebutuhan kenyamanan pasien

terpenuhi.

5.2.2 Bagi institusi pendidikan

Dapat meningkatkan mutu pendidikan yng lebih berkualitas dan professional

agar tercipta perwat yng professional, terampil, inovatif, aktif, dan bermutu

yang mampu memberikan asuhan keperwatan secara menyeluruh berdasarkan

kode etik keperawatan

5.2.3 Manfaat bagi penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Sebagai

bahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman

penulis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Tuberculosis

Paru.
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Lampiran 4

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Bahasan : Tuberkulosis

Waktu : Sabtu 20 April 2019

Sasaran : Pasien dan Keluarga

Tempat : Di Ruang Seruni Abdul Wahab Sjahranie Samarinda

Pelaksana : Mahasiswa

A. Tujuan Umum

Setelah dilakukan peyuluhan kesehatan, diharapkan pasien dan keluarg dapat mengerti

dan memahami tentang Tuberkulosis

B. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit diharapkan pasien dan Keluarga mampu:

1. Mengetahui dan memahami tentang pengertian Tuberculosis

2. Mengetahui cara penularan Tuberkulosis

3. Mengetahui dan memahami gejala Tuberkulosis

4. Mengetahui dan mengerti cara pemeriksaan Tuberkulosis

5. Mengetahui dan memahami cara pengobatan Tuberkulosis

6. Mengetahui dan menyebutkan cara pencegahan Tuberkulosis

C. Isi Materi

Adapun materi dari penyuluhan ini, yaitu:

1. Pengertian Tuberkulosis

2. Cara Penularan Tuberkulosis

3. Gejala Tuberkulosis

4. Pemeriksaan Tuberkulosis

5. Pengobatan Tuberkulosis
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6. Pencegahan Tuberkulosis

D. Metode

1. Ceramah

2. Diskusi

3. Demonstrasi, yang terdiri dari:

a. Etika Batuk

b. Mencuci Tangan

E. Media

Media yang digunakan adalah Leaflet dan Lembar Balik

F. Kegiatan Penyuluhan

Adapun jadwal kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:

No Tahap Waktu Kegiatan Penyuluhan
Kegiatan

Peserta
Metode

1 Pembukaan 5 menit

1. Mengucapkan salam

2. Memperkenalkan diri

3. Menjelaskan tujuan

umum dan tujuan khusus

Menjawab

salam,

memperhatika

n dan

mendengarkan

Ceramah

2 Inti 15 menit

1. Menjelaskan pengertian

TOSS TBC

2. Menjelaskan pengertian

tuberkulosis

3. Menjelaskan cara

penularan tuberkulosis

4. Menjelaskan gejala

tuberkulosis

Mendengar Ceramah
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5. Menjelaskan cara

pemeriksaan

tuberkulosis

6. Menjelaskan cara

pengobatan tuberkulosis

7. Menjelaskan bagaimana

cara pencegahan

tuberkulosis

3 Demonstrasi 5 menit
1. Etika Batuk

2. Mencuci Tangan

Mengikuti

gerakan

Demon-

strasi

4 Diskusi 10 menit Bertanya Diskusi

5 Penutup 5 menit 1. Menyimpulkan semua

penyuluhan yang telah

dilaksanakan

2. Salam penutup

Mendengar

Menjawab

salam

Ceramah

G. Kriteria Evaluasi

1. Kriteria Struktur

a. Kontrak waktu dan tempat diberikan 2 hari sebelum acara dilakukan

b. Pengumpulan SAP 1 hari sebelum pelaksanaan penyuluhan

c. Peserta hadir pada tempat yang telah ditentukan

d. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh mahasiswa bekerja sama dengan tim

Puskesmas Bengkuring

2. Kriteria proses

a. Acara dimulai tepat waktu

b. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan

c. Peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan

d. Peserta mendengarkan dan memperhatikan penyuluhan
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3. Kriteria Hasil

a. Ada umpan balik positif dari peserta seperti dapat menjawab pertanyaan yang

diajukan pemateri

b. Pasien dan Keluarga mampu menjawab dengan benar
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Lampiran 5

SATUAN ACARA PENYULUHAN

PROGRAM PENGOBATAN TUBERCULOSIS

Pokok Bahasan : Pengobatan TBC

Sub PokokBahasan : Cara Pengobatan TBC

1. Pengawasan Minum Obat (PMO)

2. Tugas PMO

3. Prinsip Pengobatan TBC

4. Efek samping Pengobatan TBC

5. Cara konsumsi OAT

6. Akibat konsumsi OAT tidak teratur

Sasaran : Pasien dan Keluarga

Waktu :± 20 menit

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 April 2019

Tempat : di Ruang Seruni Abdul Wahab Sjahranie Samarinda

1) Tujuan Instruksional Umum

Setelah diberikan penyuluhan, di harapkan masyarakat dapat mengetahui tentang

penatalaksanaan pengobatan pada pasien TBC dengan baik.

2) Tujuan Instruksiona Khusus

Setelah dilakukan penyuluhan selama±20 menit, masyarakat mampu :

a. Mengetahui cara pengobatan TBC

b. Mengetahui PMO

c. Mengetahui Tugas PMO

d. Mengetahui prinsip pengobatan TBC

e. Mengetahui efek samping pengobatan TBC

f. Mengetahui cara konsumsi OAT



g. Mengetahui akibat dari tidak minum obat secara teratur.

NO. TAHAP KEGIATAN Kegiatan Peserta

1. Pembukaan

( 5 menit )

 Mengucapkan salam

 Memperkenalkan diri

 Menjelaskan tujuan

pendidikan kesehatan

 Apersepsi dengan cara

menggali pengetahuan

yang dimiliki pasien

dan keluarga tentang

penyakit tuberculosis

 Menjawab salam

 Mendengarkan

2. Pelaksanaan

( 20 menit )

 Menjelaskan materi

 Pasien dan keluarga

memperhatikan

penjelasan tentang

penyakit tuberculosis

(TB)

 Pasien dan keluarga

menanyakan tentang

hal-hal yang belum

jelas

 Mendengarkan

 Bertanya

3. Penutup

(5menit)

 Menyimpulkan materi

 Mengevalusi pasien

dan keluarga tentang

materi yang telah

diberikan

 Mengakhiri pertemuan

 Mendengarkan

 Menjawab salam

3) MateriPembelajaran



a. Pengobatan TBC : Cara pengobatan TBC yaitu dengan Obat Anti TB (OAT)

yang di dapatkan di pelayanan kesehatan secara gratis yang harus di minum

secara teratur tidak boleh putus selama 6-8 bulan dan dosis yang diminum

sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan. Saat minum obat perlu adanya

PMO (Pengawas Minum Obat). PMO adalah singkatan dari Pengawas

Menelan Obat. Kriteria menjadi PMO antara lain PMO adalah :

b. Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan

maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.

c. Seorang PMO idealnya adalah seseorang yang tinggal dekat dengan pasien,

d. Bersedia membantu pasien dengan sukarela dan bersedia dilatih dan atau

mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien.

e. Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di desa, perawat,

pekarya, sanitarian, juru imunisasi, dan lainlain. Bila tidak ada petugas

kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan,

guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota

keluarga.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa PMO yang berasal dari anggota keluarga

meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat. Namun, anggota keluarga

itu harus terlebih dahulu diberi edukasi oleh petugas kesehatan mengenai seluk

beluk penyakit TB. Tugas PMOdiantaranya:

1) Mengetahui tanda gejala dari TBC

2) Mengajak pasien agar memeiksakan diri ke unit pelayanan kesehatan

3) Mengawasi pasien TB agar menelan obat ecara teratur sampai selesai

pengobatan. Tanpa PMO, pasien rentan drop out, sehingga kuman terlanjur

kebal obat dan waktu pengobatan bisa diulang dan lebih panjang.

4) Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur.

5) Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah

ditentukan.

6) Seminggu sebelum akhir bulan ke – 2 pengobatan : untuk menentukan perlu

obat tambahan atau tidak.



7) Seminggu sebelum akhir bulan ke – 5 pengobatan : untuk mengetahui

kegagalan

8) Seminggu sebelum akhir bulan ke – 6 pengobatan : untuk mengetahui

kesembuhan

9) Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai

gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit

Pelayanan Kesehatan.

10) Menjelaskan kepada penderita :

 Supaya terjamin kesembuhannya

 Jika terjadi efek samping obat dapat segera diawasi

 Mengapa tidak boleh lupa minum obat.

 Jelaskan pada penderita bahwa penderita tidak boleh lupa minum obat

supaya di dalam darahnya selalu ada obat pembunuh kuman TB.

11) Obat TB diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis, dalam

jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan, supaya semua kuman dapat

dibunuh. Dosis tahap intensif dan dosis tahap lanjutan ditelan dalam dosis

tunggal, sebaiknya pada saat perut kosong. Apabila paduan obat yang

digunakan tidak adekuat, kuman TB akan berkembang menjadi kuman kebal.

12) Efek Samping Obat : Beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat

mengkonsumsi obat TB bervariasi mulai dari ringan hingga berat. Efek

samping ringan dapat berupa berubahnya warna urine menjadi kemerahan

yang diakibatkan oleh rifampicin. Efek samping lainnya dapat berupa nyeri

sendi, tidak ada nafsu makan, mual, kesemutan dan rasa terbakar di hati,

gatal dan kemerahan dikulit gangguan keseimbangan hingga kekuningan

(ikterus). Jika pasien merasakan hal-hal tersebut, pasien harus segera

berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh penanganan lebih lanjut, fase

lanjutan. Dalam beberapa kasus pengobatan bisa berlangsung hingga delapan

bulan.

13) Cara MinumObat : Dalam mengawasi pengobatan TB dengan Obat Anti

Tuberkulosa (OAT). PMO harus mengawasi langsung setiap kali pasien

meminum obat.



 Waktu minum obat yang baik adalah setiap pagi hari saat perut kosong

atau setiap malam hari sebelum tidur dengan jumlah obat yang telah

ditentukan oleh tenaga kesehatan

 OAT harus diminum dalam satu dosis. Misalkan 3 tablet dalam satu kali

minum. Jika OAT diminum terpisah harus habis dalam waktu kurang

dari dua jam.

14) Akibat Tidak Teratur Minum Obat PMO dapat mengingatkan pasien akibat

yang akan ditimbulkan, jika pengobatan tidak teratur atau obat tidak

diminum. Akibat tidak minum obat secara teratur:

 Pasien dapat menularkan TB ke orang lain terutama orang yang

tinggalserumahdanlingkungansekitarnya

 Penyakit TB sulit diobati karena kuman TB kebal terhadap obat

 Pengobatan TB kebal obat menjadi lebih mahal, lama dan belum dapat

dilakukan di semua FasilitasPelayananKesehatan (Fayankes)

 Pasien akan mengulang pengobatan TB dengan obat yang lebih banyak
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Mycobacterium Tuberkulosa Droplet Infection Masuk lewat jalan napas 

Alveoli ( tempat berkumpulnya 

bakteri utk memperbanyak diri 

Menempel pada Paru Sistem limfe dan aliran 

darah 

Menyebar pd Ginjal, tulang 
Korteks serebri atau lobus 

atas paru 

Menetap di jaringan paru Dibersihkan oleh Makrofag Keluar dari tracheobionchial 

bersama sekret 

Terjadi proses peradangan 

Sembuh tanpa pengobatan 

Pengeluaran zat pirogen 

Mempengaruhi hipotalamus 

Mempengaruhi sel point 

Hipertermia (D.0130) 

Tumbuh dan berkembang di 

sitoplasma makrofag 

Sarang primer/afek primer  

(fokus ghon) 

Komplek Primer Limafingitis Lokal Limfadinitis Regional 

Menyebar ke Organ lain Sembuh sendiri tanpa pengobatan Sembuh dengan bekas fibrosis 

Radang  tahunan bronkus Pertahanan primer tidak adekuat 

Berkembang mengahancurkan 

jaringan ikat sekitar 

Pembentukan Turbekel Kerusakan membran 

alveolar 

Bagian tengah nekrosis  

Pembentukan Sputum 

berlebihan 
Menurunnya permukaan 

efek paru Membentuk jaringan Keju 

Sekret keluar saat batuk 

Batuk produktif 

Nyeri dada 

Tidak nyaman 

Gangguan rasa nyaman 

:Nyeri (D.0074) 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif (D.0001) 

Batuk berat 

Distensi abdomen 

Mual muntah Intake nutrisi 

kurang Defisit Nutrisi 

(D.0074) 

Alveolus mengalami 

konsolidasi & eksudasi 

Gg pertukaran gas 

(D.0003) 

2.1.5  Pathway  

Sumber :(NANDA, 2015) 

Proses Peradangan 

Batuk terus menerus 



 

 

Kategori 

Pengobatan 

BULAN PENGOBATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pasien Baru BTA 

Positif 

2(HRZE)/4(HR)3 

(====) 

(====) 

X 

Apabila Hasil 

BTA Positif, 

Periksa kembali  

Pada Bulan Ke 3 

(------) 

(X) 

Apabila Hasilnya BTA 

Positif *, Lanjutkan 

Pengobatan dan Periksa 

kembali pada Bulan Ke 

5 

(------) 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya 

BTA Positif 

**, 

dinyatakan 

Gagal 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya BTA 

Positif**, 

dinyatakan 

Gagal 

 

Pasien Baru BTA 

Negatif 

2(HRZE)/4(HR)3 

(====) 

(====) 

X 

Apabila Hasilnya 

BTA Positif, 
Periksa kembali 

pada Bulan Ke 3 

(------) 

(X) 

Apabila Hasilnya BTA 

Positif*, Lanjutkan 
Pengobatan dan Periksa 

kembali pada Bulan Ke 

5 

(------) 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya 

BTA Positif 
**, 

dinyatakan 

Gagal 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya BTA 
Positif**, 

dinyatakan 

Gagal 

Pasien Pengobatan 

Ulang BTA Positip 

2(HRZE)S/(HRZE) 

(====) (====) 

(====) 

X 

Apabila Hasilnya BTA 

Positif*, Lanjutkan 

Pengobatan dan Periksa 

kembali pada bulan Ke 

5 

(------) 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya 

Positif **, 

dinyatakan 

Gagal 

(------) (------) 

(------) 

X 

Apabila 

Hasilnya 

BTA 

Positif** 

dinyatakan 

Gagal 

(Dimodifikasi dari : Management of Tuberculosis, Traning for Health Facility Staf, WHO,2010) 

Keterangan  
(====)  : Pengobatan Tahap Awal 

(-------) : Pengobatan Tahap Lanjutan 

X : Pemeriksaan Dahak ulang pada minggu terakhir bulan pengobatan untuk memantau hasil pengobatan 

(X) : Pemeriksaan Dahak ulang pada bulan ini dilakukan hanya apabila hasil pemeriksaan pada akhir tahap awal hasilnya BTA(+)  

* : Lakukan Pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Jika Hasilnya menunjukkan ada resistensi, pasien dinyatakan GAGAL 

** : Pasien dinyatakan Gagal. Lakukan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Jika hasilnya menunjukkan ada resistensi, rujuk MDR 

Tabel 2.7 Pemeriksaan dahak ulang untuk pemantauan hasil pengobatan 
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Gambar 7. Foto Rongent Pasien 2 Tn. A
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