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Deskripsi

Kesulitan menelan (dysphagia) sering terjadi diberbagai kelompok usia, 

khususnya pada orang tua.   Dysphagia merujuk pada kesulitan menelan 

makanan atau minuman .  Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, yang paling 

sering adalah  karena stroke, penyakit neurologi progresif,  adanya selang 

tracheostomy, paralise atau tidak adanya pergerakan pita suara, tumor dalam 

mulut, tenggorokan atau esofagus, pembedahan kepala, leher atau daerah 

esofagus. Masalah yang terjadi akibat gangguan menelan adalah aspirasi, 

malnourishment dan dehidrasi.

Diet modifikasi pada pasien dengan gangguan menelan.

Teknik modifikasi diet pada pasien dengan gangguan menelan meliputi merubah 

bentuk dan suhu makanan berdasarkan pada hasil evaluasi makanan yang 

ditelan.  Liquid dapat dikentalkan dengan  produk komersial atau makanan lain. 

Penggunaan makanan lain seperti cereal bayi, tak berasa gelatin, atau tapioka 

bisa dirubah secara konsisten dengan pasien dysphagia yang diperlukan pasien 

sesuai kebutuhan untuk memenuhi nutrisi dan hidrasi mereka.  Bila prinsip dasar 

penatalaksanaan  gagal untuk  menghasilkan kemajuan dalam dua sampai tiga 

minggu atau jika pasien mengalami kemunduruan setelah pengembangan dibuat, 

pertimbangan harus diberikan untuk mengevaluasi kembali dan menyerahkan 

selanjutnya untuk intervensi medik.

Pengalaman klinik yang terkait dengan topik

Pengalaman merawat pasien post stroke dalam hal memberikan makanan 

biasanya bekerja sama dengan tim yang lain seperti ahli gizi, terapist (terapi 

wicara), dokter dan perawat.  Karena biasanya pasien stroke untuk memberikan 

nutrisi melalui pipa lambung (NGT), maka sebelum NGT dilepas pasien perlu 

dilatih untuk makan per oral guna melatih kemampuan menelan.  Setelah 

dievaluasi ternyata pasien mampu menelan makanan, pipa lambung baru 

dilepas.  Proses pemberian makanan pada pasien post  gangguan menelan ini 

perlu kesabaran.  Karena itu kerjasama dengan anggota keluarga terdekat untuk 
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mempersiapkan perawatan lanjut di rumah.  Pemilihan makanan juga harus 

disesuaikan dengan kemampuan menelan pasien.  Oleh karena itu kerjasama 

dengan ahli gizi sangat penting untuk pemilihan dan penyediaan makanan yang 

sesuai dengan perkembangan pasien.  Frekuensi pemberian makanan pada 

pasien pun berbeda dengan orang normal.  Karena kemampuan pasien belum 

optimal asupan  makanannya pun belum adekuat.  Untuk itu frekuensi pemberian 

makanan dibuat sesering mungkin dengan porsi disesuaikan dengan 

kemampuan pasien.  Selain itu perlu kerjasama dengan ahli terapi wicara untuk 

melatih otot-otot wicara yang terkait juga dengan otot-otot menelan.  Dalam hal 

ini perlu juga keterlibatan keluarga terdekat untuk mengajak berkomunikasi 

verbal dengan pasien sesering mungkin.

Perawat  dituntut untuk cermat menilai perkembangan pasien post stroke 

terutama dalam hal kemampuan menelan.  Perlu juga mengkaji status emosi 

pasien, karena ada pasien yang karena kondisinya tidak dipahami oleh orang 

lain, menjadi mogok tidak mau makan atau bicara.

Banyak perawat yang kurang paham bagaimana merawat pasien post stroke dan 

gangguan menelan.   Pemberian nutrisi pada pasien dilihat sebagai pemenuhan 

kebutuhan dasar, tanpa melihat adanya gangguan dalam proses masuknya. 

Perawat yang membantu apabila kurang memahami proses akan tidak sabar dan 

meninggalkan pasien dan  menitipkannya pada orang lain atau keluarga dan 

tidak kembali untuk mengevaluasi.  Keadaan inilah yang kiranya perlu 

mendapatkan pelatihan khusus, atau peningkatan pengetahuan.

Fisiologi/patofisiologi terkait dengan topik

Normalnya orang menelan makanan padat atau minum cairan dan menelan 

saliva atau mukus yang dihasilkan tubuh beratus-ratus kali setiap hari.  Proses 

menelan ini mempunyai empat tahap: tahap pertama persiapan di mulut, di mana 

makanan atau zat padat  digerakkan/dimanipulasi dan dikunyah dalam persiapan 

untuk ditelan.   Selama tahap oral,  lidah mendorong makanan atau zat padat ke 

bagian belakang mulut, dan mulailah respon menelan.   Tahap pharyngeal mulai 

segera setelah makanan atau liquid melewati pharynx (saluran yang 

menghubungkan mulut dengan esofagus) kedalam esofagus atau saluran 

pencernaan.  Tahap terakhir adalah tahap esophageal, makanan atau liquid 

melewati esophagus ke dalam lambung.
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Meskipun tahap pertama dan kedua mempunyai beberapa kontrol voluntair, 

tahap tiga dan empat terjadi dengan sendirinya tanpa disadari.  Apabila proses 

menelan terhenti karena berbagai sebab, akan mengakibatkan kesulitan 

menelan.

Pengkajian keperawatan

Pengkajian keperawatan yang perlu dilakukan pada pasien yang mengalami 

gangguan menelan meliputi:

• Riwayat penyakit

o Riwayat stroke

o Riwayat pemakaian alat medik: trakeostomi, NGT, mayo tube, ETT, 

post pemeriksaan endoscopy.

o Riwayat pembedahan daerah laryx, pharynx, esophagus, tiroid.

o Post operasi daerah mulut

• Pemeriksaan fisik

o Bentuk mulut tidak simetris

o Tampak adanya peradangan pada pharynx

o Adanya candida dalam oral/mulut

o Edema pharynx

Diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan

Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan gangguan menelan 

tergantung pada  jenis kerusakan/gangguannya dan berat ringannya lokasi 

gangguan.  Kemungkinan diagnosa yang muncul adalah:

1. Risiko gangguan menelan berhubungan dengan kelemahan otot-otot 

menelan akibat paralise.

Hasil yang diharapkan:

Pasien dapat menunjukkan metode menelan makanan yang tepat 

tanpa menimbulkan keputusasaan.

Intervensi keperawatan:

- Tinjau ulang kemampuan pasien menelan, catat luasnya paralisis 

fasial.
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- Tingkatkan upaya untuk dapat melakukan proses menelan yang efektif 

seperti membantu pasien menegakkan kepala.

- Letakkan pasien pada posisi duduk/tegak selama dan setelah makan.

R/ Gaya gravitasi untuk memudahkan proses menelan dan 

menurunkan risiko terjadinya aspirasi.

- Stimulasi bibir untuk membuka dan menutup mulut secara manual 

dengan menekan ringan diatas bibir/dibawah dagu.

R/ Membantu melatih kembali sensori dan meningkatkan kontrol 

muskuler.

- Letakkan makanan pada daerah mulut yang tidak sakit/terganggu.

R/ Memberikan stimulasi sensori yang dapat menimbulkan usaha 

untuk menelan.

- Sentuh bagian pipi paling dalam dengan spatel untuk mengetahui 

adanya kelemahan lidah.

R/ Meningkatkan gerakan dan kontrol lidah dan menghambat jatuhnya 

lidah.

- Berikan makan dengan perlahan pada lingkungan yang tenang.

R/ Pasien dapat berkonsentrasi selama mekanisme makan tanpa ada 

gangguan dari luar/lingkungan.

- Mulai dengan memberikan makanan per oral setengah cair, makanan 

lunak ketika pasien dapat menelan air.

R/ Makanan lunak/kental/cair lebih mudah untuk mengendalikannya di 

dalam mulut sehingga mudah ditelan.

- Bantu pasien untuk memilih makanan yang kecil atau tidak perlu 

mengunyah dan mudah ditelan.

- Anjurkan pasien menggunakan sedotan untuk meminum cairan.

R/ Menguatkan otot-otot fasial dan otot menelan serta menurunkan 

risiko terjadinya aspirasi/tersedak.

- Anjurkan untuk berpartisipasi dalam program latihan.

2. Risiko tinggi nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

kurangnya asupan  makanan yang adekuat.

Hasil yang diharapkan:

-  Asupan nutrisi adekuat.
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Intervensi keperawatan:

- Anjurkan pasien makan dengan perlahan dan mengunyah makanan 

dengan seksama.

R/ Makanan dapat lewat dengan mudah ke lambung.

- Pemberian makanan sedikit dan sering dengan bahan makanan yang 

tidak bersifat iritatif.

R/ Meningkatkan pencernaan dan mencegah iritasi jaringan.

- Sajikan makanan dengan cara yang menarik.

R/ Membantu merangsang nafsu makan.

- Hindari makan makanan atau minum yang mengandung zat iritan 

seperti alkohol.

R/ Mencegah terjadinya iritasi jaringan sehingga menambah masalah 

kesulitan menelan.

- Timbang berat badan tiap hari dan catat pertambahannya.

- Observasi asupan nutrien pasien dan kaji hal-hal yang 

menghambat/mempersulit proses menelan.

3. Risiko terjadi aspirasi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan 

akibat kerusakan saraf kontrol fasial.

Hasil yang diharapkan:

- Pasien dapat menelan makanan dan minuman tanpa terjadi aspirasi 

atau tidak tersedak.

Intervensi keperawatan:

- Berikan posisi tubuh tegak/duduk/setengah duduk pada saat makan 

atau minum.

R/ gaya gravitasi bumi membantu memudahkan proses menelan 

sehingga kemungkinan kecil terjadi aspirasi.

- Hindari posisi kepala over ekstensi pada saat pasien mencoba makan 

atau minum.

R/ Pada posisi hiperekstensi glotis akan terbuka sehingga 

makanan/minuman yang didorong masuk/ditelan akan masuk pada 

saluran pernapasan sehingga akan menimbulkan aspirasi. 

- Berikan makanan yang lunak yang dapat diatur oleh lidah untuk 

didorong masuk/ditelan.
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R/ Gerakan lidah mendorong makanan dapat mempengaruhi otot-otot 

menelan sehingga membantu proses menelan.

- Hindari memberi air dalam jumlah yang banyak sekaligus untuk diteguk

R/ Cairan sulit dikontrol oleh lidah dan  bisa masuk sendiri tanpa 

proses menelan sehingga mudah terjadi aspirasi.

Kritik tentang topik

Menurut saya topik ini sangat penting mendapat perhatian khusus bagi perawat 

ruangan yang sering kali merawat pasien dengan kasus pemberian nutrisi pada 

pasien post gangguan menelan.   Kebanyakan  perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan  berorientasi pada  menjalankan tugas rutin, tanpa 

memperhatikan kondisi pasien.  Dalam teori yang dibahas pada topik ini 

dijelaskan bahwa  pasien-pasien post gangguan menelan, tindakan pemberian 

nutrisi harus disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangannya.  Untuk itu 

perlu kerjasama tim terkait 

dalam memberikan asuhan perawatan.  Perawat tidak bisa bekerja sendiri tanpa 

bantuan tim, karena pada pasien ini harus dilatih menggerakkan otot-otot wicara 

oleh ahli terapi, dan untuk memberikan makanan ahli gizi yang bisa memilihkan 

makanan yang sesuai dalam hal ini ahli terapi memberikan laporan 

perkembangan pasien.  Perawat yang memberikan makan pada pasien perlu 

mengatur posisi yang tepat, menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

menimbulkan selera makan bagi pasien, perlu pemahaman dan kesabaran, bisa 

membesarkan hati pasien untuk terus mencoba dan belajar, dan juga harus 

melihat respon pasien pada saat makan.  Harus mencatat makanan yang 

dihabiskan, hambatan/kesulitan pasien, sehingga bisa menilai perkembangan 

dari hari ke hari.

Rencana aplikasi di klinik

Hal-hal yang mendukung

- Tersedia tim ahli pemberi asuhan yang diperlukan

- Fasilitas yang diperlukan tersedia

- Adanya dukungan dari pemberi asuhan

- Orientasi pelayanan untuk  kebaikan dan pemulihan pasien 
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Hambatan

- Biaya administrasi yang mahal karena banyaknya konsulen yang terlibat 

dalam merawat satu pasien bagi keluarga kurang mampu.

- Kurangnya kesadaran  personal yang terlibat akan perkembangan pasien.

- Kebiasaan menjalankan tugas rutin.

- Keterlibatan anggota keluarga kurang.

Hasil analisis dan sintesis

Perkembangan teknologi semakin hari semakin meningkat, sementara 

perkembangan di bidang keperawatan khususnya dalam pemberian asuhan 

keperawatan di ruang rawat kurang mendapat perhatian, sehingga 

perkembangan sangat lambat.  Lambatnya perkembangan asuhan keperawatan 

tidak semata-mata terletak karena kurangnya pengetahuan perawat saja, akan 

tetapi juga karena latar belakang personal perawat dan motivasi kerja.  Latar 

belakang ekonomi, sosial dan budaya kiranya juga cukup berpengaruh pada 

kinerja perawat.  Beban kerja sampingan di luar tugas sebagai perawat juga bisa 

mempengaruhi kinerja perawat dalam memberi asuhan.   Latar belakang ini 

hanyalah kemungkinan salah satu penyebab kurangnya perhatian paerawat 

terhadap pasien yang memerlukan bantuan khusus.  Pasien-pasien yang 

mengalami gangguan menelan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal 

pemberian makanan/nutrisi.  Dalam hal ini perawat tidak  bisa otomatis 

memberikan makanan apa saja yang dihidangkan, sementara pasien kesulitan 

menelan makanan.  Perawat harus cermat melihat permasalahan yang dialami 

pasiennya, dan bertindak cepat untuk memberikan bantuan pemecahana 

masalahnya.  Hal ini yang sangat diharpkan oleh masyarakat saat ini, ketika 

mereka mencari bantuan kesehatan.  

Pemberian nutrisi pada pasien dengan post gangguan menelan, memerlukan 

perhatian khusus untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi.  Perawat 

harus terlatih dan mempunyai pengalaman khusus dibidang ini.  Perawat yang 

kurang paham akan perawatan ini akan memperpanjang masalah.  Untuk itu 

perlunya  perawat mendapat pembekalan sesuai dengan kebutuhan.  Pelatihan-

pelatihan perawatan khusus kiranya perlu sering dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.
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