
PROSES KEPERAWATAN 

 

 

A. Pengakajian 

 Nyeri diatas area yang sakit dari ekstremitas, khususnya pada malam hari. 

 Keterbatasan pengguanaan ekstremitas 

 Anoreksia 

 Penurunan berat badan 

 Kelelahan 

 Pembengkakan lokal dengan atau tanpa trauma 

 Peningkatan suhu kulit diatas area yang dipengaruhi 

 Peningkatan suhu 

 

B. Diagnosa keperawatan 

1.Koping individu tidak efektif berhubungan dengan diagnosis kanker dan prognosa 

yang tidak pasti 

 Kriteria hasil 

Ansitas, kekuatiran dan kelemahan menurun pada tingkat yang dapat 

mendemonstrasikan kemandirian yang meningkat dalam aktivitas dan proses 

pengambilan keputusan.  

  Intervensi keperawatan 

a. gunakan pendekatan yang tenang dan berikan suatu suasana lingkungan yang 

dapat diterima 

R / membantu pasien dalam menbangun kepercayaan pada tenaga kesehatan 

b. evaluasi kemampuan pasien dalam pembuatan keputusan 

R/ membantu pengkajian terhadap kemandirian dalam pengambilan keputusan. 

c. dorong sikap harapan yang realistis 

R/ meningkatkan kedamaian diri 

d. dukung pengguanaan mekanisme pertahanan diri yang sesuai 

R/ meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

e. klasifikasi persepsi pasien tentang proses penyakit, pengobatan . 

R/ membantu dalam memahami informasi yang penting dan menghilangkan 

mitos 

f. jawab pertanyaan pasien atau bantu mereka dalam mendapatkan informasi. 

R/ menemulan kebutuhan penyuluhan pasien mungkin dapat membantu dalam 

koping 

g. dorong untuk bersikap asertif dalam mencari informasi 

R/ untuk menemukan kebutuhan pasien 

 



2. Resiko terhadap infeksi berhubungan dengan pengobatan kemoterapi berkaitan 

dengan destruksi secara cepat pembelahan sel hematopoetik normal yang 

mengakibatkan immunosupresi. 

 Kriteria hasil 

Penurunan potensial infesksi 

 Intervensi keperawatan 

a. pantau infeksi sistemik atau lokal infeksi  

R/ kekurangan neutropil selama granulositopenia menghambat kemampuan 

untuk melawan infeksi dan dapat menutupi munculnya tanda- tanda infeksi. 

b. pantau tanda- tanda vital setiap 4 jam dan lebih sering jika diperlukan 

R/ demam atau hipotermia mungkin mengindikasikan munculnya infeksi pada 

pasien granulositopetik. 

c. kaji semua daerah prosedur invasif terhadap kemungkinan adanya tanda infeksi 

R/ membantu mengidentifikasi komplikasi 

d. kaji kemungkinan adanya kerusakan kulit dan permukaan mukosa 

R/ kulit dan membran mukosa memberikan jalan pertama dari pertahanan 

terhadap mikroorganisme 

e. laporkan demam diatas 37,7 C dengan segera 

R/ peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan jumlah sel darah putih yang 

rendah mungkin hanya merupakan tanda infeksi pasien. 

f. mulai terapi antibotik dengan segera setelah diperoleh kultur yang perlu. 

R/ pasien dapat mengalami sepsis dalam12 jam demam tinggi jika tidak diobati 

dengan antibiotik. 

g. bantu pasien mengenai kebersihan diri meliputi mandi, kebersihan mulut dan 

perawatan perineal. 

R/ menurunkan kehadiran organisme endogen. 

h. anjurkan istirahat sesuai kebutuhan 

R/ keletihan dapat menekan sistem imun tubuh. 

i. ganti semua balutan setiap hari termasuk pada jalur sentral 

R/ mencegah sepsis pada daerah invasif atau daerah lain. 

 

3.Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, 

muntah dan diare karena kemoterapi 

 kriteria hasil 

pasien mempertahankan berat badan 5 % sebelum pengobatan. Pasien tidak 

mengalami mual, muntah atau jika akan dikontrol dan diminimalkan. 

 Intervensi keperawatan 

a. kaji   masukan makanan dan cairan. 

b. beritahu jika pasien mempunyai beberapa jenis alergi 

c. kolaborasi dengan ahli gizi sesuai kebutuhan 



d. timbang berat badan pasien saat masuk dan setiap minggu dengan menggunakan 

timbangan yang sama 

e. anjurkan makan dalam porsi kecil tapi sering 

f. instruksikan untuk menelam obat antiemetik sebelum makan jika ada mual atau 

muntah 

h. anjurkan pasien untuk mencoba makanan yang berbeda jika ada perubahan rasa 

kecap. 

 

4.Perubahan eliminasi urinarius berhubungan dengan efek samping kemoterapi yang 

dapat mengakibatkan kemoterapi hematuriaatau tosisitas renal. 

 Krietria hasil  

 Kriteria hasil 

Eliminasi urine optimal dapat dipertahankan 

 Intervensi keperawatan 

a. pantau eliminasi urine yang meliputi warna, jumlah, adanya sel darah merah. 

Ureum, keratinin 

b. berikan kemoterapi pada pagi hari 

c. instruksikan pasien untuk minum paling sedikit 8- 12 gelas perhari sebelum atau 

sesudah kemoterapi. 

d. Instruksikan pasien untuk berkemih setiap dua sampai tiga jam sebelum tidur 

dan ketika bangun di malam hari. 

e. Beritahu mengenai rasioanal untuk masukan cairan adekuat dan sering 

berkemih. 

 

5.Nyeri berhubungan dengan intervensi pembedahan 

 Kriteria hasil  

Nyeri tidak ada atau terkontrol 

 Intervensi keperawatan 

a. tentukan letak nyeri, karakteristik, kualitas dan beratnya sebelum pasien 

mendapatkan pengobatan. 

b. Cek pesanan medis terhadap obat, dosis dan frekuensi pemberian analgetik 

c. Cek riwayat alergi obat 

d. Pilih analgesik yang sesuai jika lebih dari satu yang diresepkan. 

e. Pantau tanda- tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgetik narkotik 

untuk dosis pertama atau jika ada tanda yang tidak umummohon dicatat. 

f. Bantu relaksasi untuk memfasilitasi respon terhadap analgetik 

g. Berikan analgetik pada waktunya terutama untuk nyeri berat. 

 

6. kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan penuruana kekuatan otot, nyeri 

karena pembedahan atau amputasi bagian tubuh yang terkena, interupsi pembedahan 

atau pengangkatan otot – otot ,kartilago dan ligamen. 



 

Kriteria hasil  

Pasien mampu bergerak atau berpidah secara mandiri 

Intervensi keperawatan 

a. Kaji puntung terhadap pembengkakan dan tanda –tanda infeksi. 

b. Kaji balutan terhadap perdarahan 

c. Tinggikan kepala tempat tidur selama 24 jam pertama setelah amputasi  

d. Posisikan anggota badan yang sakit pada kesejajaran tubuh yang tepat  

e. Posisikan pasien degan amputasi kaki pada lambung 3 x sehari  

f. Posisikan puntung dibawah lutut pada posisi ekstensi 

g. Berikan alat untuk berpegangan diatas tempat tidur 

h. Bantu dalam latihan dengan tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


