
ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN DIABETUS MILLITUS
PADA NY. H DI RUANG IRNA B LANTAI 5 KANAN RSCM

Oleh: Sunardi (Residensi Sp.Kmb)

PENGKAJIAN :

a. Identitas Pasien

Nama : Ny. H
Umur : 69 Tahun ( 25 Agustus 1937 )
Alamat : Jl. Ayub No. 2A  
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  )
Status perkawinan : Janda
Suku : Batak
Tanggal MRS : 11 Mei 
Pengkajian : 15 Mei 2006
Diagnosa masuk : DM + Hematomesis Melena
Penanggung jawab : Tn J
Alamat : Jl. Ayub No 2A 

b. Keluhan Utama
klien mengatakan badannya lemas seperti tidak punya tenaga dan panas

c. Alasan Masuk Rumah Sakit
lima  hari  sebelum  MRS  klien  mengatakan  BAB  nya  berdarah  dan  disertai  lender 
sebanyak  1 ¾  gelas  keluhan ini  disertai  dengan penurunan nafsu makan.  Kemudian 
pasien  dibawah ke  RS Siaga  untuk  di  rawat   dan  diberi  obat  asam folat,  vitamin  B 
complek CaCo3. dua hari setelah dirawat di RS Siaga, klien mengalami  batuk berdahak, 
demam (+), sedikit sesak, lalu pasien di rujuk ke RSCM. Dan di rawat di ICU

d. Riwayat Penyakit  Sekarang
klien menderita DM sejak tahun 1992 dengan control yang tidak teratur dan diet yang 
tidak terkontrol. Klien kadang-kadang control ke dokter umum. 

e. Riwayat Penyakit Dahulu
klien mengatakan tidak mempunyai  penyakit hipertensi,  jantung tidak diketahui, 
hepatitis tidak diketahui.
9 tahun yang lalu klien pernah di rawat di RS siaga karena luka di kaki yang lama 
sembuh.

 

f. Riwayat Penyakit Keluarga
Riwayat  penyakit  keturunan  :  pasien  dan  keluarga  menyangkal  memiliki  penyakit 
keturunan (DM, HT, dll). Suami meninggal tahun 1999  dengan penyakit DM.



 

g. Pola Aktivitas Sehari-hari

Aktivitas Sebelum MRS MRS
1. Nutrisi – Cairan Makan  3 x sehari

Jenis nasi, jagung, 
½ - 1 piring/ makan
kesulitan tidak ada

minum: 2000-2500 cc/hari
Jenis : air putih, the, susu

Makan 3 x sehari
Diet cair ( sonde )
500 cc/makan
Kesulitan  :  penurunan 
kesadaran
+/- 600 cc
 Air putih

2. Eliminasi volume  tidak 
teridentifikasi
Warna kuning jernih
Frekwensi 15-17/24 jam
Kesulitan tidak ada
BAB :frekwensi 1hari
Warna : kuning
Konsistensi lunak
Kesulitan tidak ada

1000 cc/24 jam
warna kuning 
 dohwer kateter
Tidak ada
Belum BAB
-
-
-

3. tidur-istirahat Jumlah 6-7 jam
Siang jarang tidur
Malam 6-7 jam
Kesulitan : tidak

7 -8 jam
siang : 1 -2 jam
malam : 6 – 7 jam
sering  bangun  karena 
peningkatan  suhu 
tubuh.

4. Aktivitas hanya  Bantu  masak  di 
rumah

Istirahat  &  tidur 
( penurunan kesadaran )

5. Ketergantungan Kebiasaan  merokok  , 
penggunaan  obat  bebas  , 
ketergantungan terhadap bahan 
kimia  ,  jamu  ,  Olah 
raga/gerak badan .

Kebiasaan  merokok  , 
penggunaan  obat  bebas  , 
ketergantungan  terhadap 
bahan  kimia  ,  jamu  , 
Olah raga/gerak badan .

h. Pola sensori dan kognitif
Sensori : tidak terkaji karena klien mengalami penurunan kesadaran.
Kognitif : 
Proses berfikir, isi pikiran, daya ingat, orientasi (tempat, waktu, orang ) tidak tahu..

i. Pola penanggulangan stress



Pertahanan  diri  sementara  biasanya  klien  meminta  bantuan  pada  anak-
anaknya karena klien sudah lama ditinggal mati oleh suaminya.

j. Status Diabetus Millitus
Pengobatan diabetus mellitus saat ini    : OHO, diit kadang-kadang.
Pernakah anda mengalami hipoglikemi  : tidak tahu.
Pernahkah anda mengalami KAD    : Tidak tahu.
Keluhan utama ;  keluarga mengatakan bahwa klien  sering lemas seperti 
tidak punya tenaga.
Keluhan lain     : klien (alloanamnese) kesemutan, baal, pernah ada luka di 
kaki yang tidak sembuh-sembuh.polipagi (+), polidipsi (+), poliuri (+), BB 
mengalami  penurunan,  penglihatan  kabur  (+),  diare  (+),  haid  sudah 
menopause.
Apakah pernah diberitahukan bahwa anda menderita DM ? ya, pada tahun 
1992, obat saat ini yang diminum adalah gliben tapi tidak teratur minumnya.
Penyakit kulit  ; ada ulkus dekubitus di cocsigis sebesar 10 cm2 dan di kaki 
bagian bawah sebesar 2 cm2, penyakit  TBC tidak ada tetapi pneumonia (+), 
hipertensi (+), riwayat operasi tidak ada, merokok (+), alergi (+).
 BB : tidak diketahui, TB : tidak diketahui, LILA : 27 cm.

j. Pemeriksaan fisik
1. Status kesehatan umum

Keadaan penyakit sedang, kesadaran samnolen, suara bicara tidak jelas, 
tekanan darah 170/80 mmHg, suhu tubuh 404◦C, pernapasan 22X/menit, 
nadi 80X/menit (regular), GCS 3 4 4. BB ( sakit ): tidak diketahui, BB ( Sblm 
Sakit ) ;  tidak diketahui, LILA : 27 cm

2. Sistem integument
Tidak tampak ikterus, permukaan kulit kering, teksturkasar, rambut hitam 
dan  bersih  ,  tidak  botak,  perubahan  warna   kulit  tidak  ada,  adanya 
dekubitus  di  coksigis  sebesar   sebesar  10  cm2  (  terdapat  pus  kering  di 
tengah luka, nekrosis di pinggir , perdarahan di bagian luar) dan di kaki 
kanan bagian bawah sebesar 2 cm2 ( luka merah, pus  negatif)
   

3. Kepala
Normo cephalic, simetris, nyeri kepala, benjolan  tidak ada.

4. Muka
Simetris, odema  , otot muka dan rahang kekuatan lemah , sianosis tidak 
ada

5. Mata



Alis mata, kelopak mata normal, konjuktiva anemis (- /- ),  pupil isokor 
sclera  ikterus  (-/  -),  reflek  cahaya  positif.  Tajam  penglihatan  menurun 
(pakai kaca mata plus 3 / 4 ), mata cowong.

 
6. Telinga

Secret, serumen, benda asing, membran timpani  dalam batas normal,  

7. Hidung
Deformitas, mukosa, secret, bau, obstruksi tidak ada, pernafasan cuping 
hidung tidak ada. Pernafasan cuping hidung (+).

8. Mulut dan faring
Bau mulut , stomatitis (-), gigi banyak yang hilang, lidah merah merah 
mudah, kelainan lidah tidak ada. Terpasang NGT

9. Leher
Simetris, kaku kuduk tidak ada, pembesaran vena jugularis  5 + 3 cm H2O

10. Thoraks
Paru

            Gerakan simitris, retraksi supra sternal (-), retraksi intercoste (-), perkusi 
resonan,  rhonchi +/+ pada basal paru, wheezing -/-, vocal fremitus tidak 
teridentifikasi.

11. Jantung
Batas jantung  kiri  ics 2 sternal kiri dan ics 4 sternal kiri, batas kanan ics 2 
sternal kanan dan ics 5 mid axilla kanan.perkusi dullness. Bunyi  s1 dan s2 
tunggal, gallop (-), mumur (-). capillary refill 2 – 3 detik .

12. Abdomen
Bising  usus +,  tidak ada benjolan, nyeri tekan tidak ada, perabaan massa 
tidak ada, hepar tidak teraba, asites ( - ),.

13. Inguinal-Genitalia-Anus 
Nadi  femoralis  teraba,  tidak  ada  hernia,  pembengkakan pembulu  limfe 
tidak ada., tidak ada hemoroid, terpasang kateter

14. Ekstrimitas
Akral  hangat,   edema  +/+  derajat  3,  kekuatan  3/3,  gerak  yang  tidak 
disadari  -/-, atropi -/-, capillary refill  3 detik,  abses tidak ada, ulkus di 
kaki kanan bagian bawah sebesar 2 cm2, ganggren (-), reflek patella N/N, 
achiles  N/N.  pembuluh  darah  perifer  :  radialis  (+/+),  femoralis  (+/+), 
poplitea (+/+), tibialis posterior (+/+), dorsalis pediss (+/+).



15. Tulang belakang
Tidak ada lordosis, kifosis atau scoliosis.

k. Pemeriksaan penunjang
 

Darah Lengkap : 11 – 5 – 2006
Hb : 11. 8
LED                : 30.0
Hematokrit : 32.0
Leukosit : 13.700
Eritrosit         : 4.08
Trombosit : 173
Aseton darah: #
Diff Count : 0,2/0,3/8,6/9,2/3,9
SGOT : 17   
SGPT              : 2036,1
Protein total           : 4,4
Masa perdarahan  : 2 menit
Masa bekuan          : 4 menit
Albumin                  :1.60
Globulin                  : 2.80
Na                            : 12.9 
K                              : 3,18 
Cl                             : 106,0
Ureum darah         : 76
Kreatinin                : 2.0
Urine 
    - BJ                      : 1.015
    - PH                    : 6.0
    - Protein            :  3 +
    - Keton              : -
    - Glukosa          : 3+
Analisa Gas Darah 
   - PH                    : 7.38
   - PCO2               : 29.10
   - PO2                  : 70.90
   - HCO3              : 17.00
   - BE                    : - 7.20
   - O2 Sat              : 94.20 %
   - Na/K/Cl
GDP                      : 249

Darah  lengkap 18 – 5 – 2006
8.1    g/dl      (12.0 – 14.0)

24.0  %           (37.0 – 43.0)
7.0    103/ul     (5.0 – 10.0 )
2.93   juta/ul (4.00 – 5.00)  
168     103/ul     (5.0 – 10.0 )
Negatif  

7.365
20.7
81.5
11.6
-12.8
97.3 %
141/3.7/103



GD2PP                  : 332
GDA                      : 422

l. Terapi 
Obat-obatan.

Nama obat Dosis Pemakaian Efek  Samping ( evaluasi perawat )
KSR 1x1 tab Tablet Kadar kalium
captopril 2x12.5 Tablet Tensimeter
Bisoprolol 1 x 5 mg Tablet Suara nafas
Humulin 20-20-15 Injeksi Kadar glukosa
Levofloxacin 1x 500 fl Infuse Panas tubuh, leukocit
Cethiaxone 1 x 2 gr injeksi Panas tubuh, leukocit



RESUME KASUS

Nama : Ny. H
Umur : 69 Tahun ( 25 Agustus 1937 )
Alamat : Jl. Ayub No. 2A  
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  )
Status perkawinan : Janda
Suku : Batak
Tanggal MRS : 11 Mei 
Diagnosa masuk : DM + Hematomesis Melena

Pada  tanggal  18  Mei  2006  telah  dilakukan  terminasi  pemberian  asuhan  keperawatan 
dikarenakan klien dibawah pulang paksa oleh keluarga. Dengan kondisi :
Keadaan  umum  lemah,  tekanan  darah  140/80  mmHg,  HR  :  90/mnt,  RR   :  24/mnt 
( dispneu ), Suhu : 410C, 

Diagnosa yang muncul Diagnosa  yang belum teratasi
Tanggal 15 Mei 2006
a. Actual  infeksi, sepsis b.d adanya 

infeksi  (  dekubitus,  saluran 
nafas/pneumonia )

b. Gangguan nutrisi  jaringan kurang 
dari  kebutuhan  b.d  defisiensi 
insulin

c. Resiko deficit cairan b.d diuresis

Muncul  diagnosa  baru  :  18  Mei 
2006
a. Gangguan  pertukaran  gas  b.d 

demam.

a. Actual  infeksi, sepsis b.d adanya infeksi ( 
dekubitus, saluran nafas/pneumonia )

b. Gangguan  nutrisi  jaringan  kurang  dari 
kebutuhan b.d defisiensi insulin.

c. Resiko deficit cairan b.d diuresis
d. Gangguan pertukaran gas b.d demam.

Hal – hal yang sudah dilakukan dalam pendidikan kesehatan adalah :
1. Penjelasan tentang  pengertian, penyebab, pengobatan dan komplikasi DM.
2. Penjelasan tentang  tata cara berolah raga bagi  klien DM
3. Penjelasan tentang kompres pada klien bila panas.
4. Penjelasan tentang ulkus dekubitus.

                                 



                                                                                            Jakarta, 18 Mei 2006



ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN DIABETUS MILLITUS 
PADA NY. M H DI RUANG IRNA B LANTAI 5 KANAN RSCM

PENGKAJIAN :

a. Identitas Pasien

Nama : Ny. M
Umur : 65 Tahun 
Alamat : Jl. Cikini Kramat
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  )
Status perkawinan : Janda
Suku : Sunda
Tanggal MRS : 3 Mei 2006 
Pengkajian : 15 Mei 2006
Diagnosa masuk : DM + Hematomesis Melena
Penanggung jawab : Tn. S
Alamat : Jl. Cikini Kramat 

b.  Keluhan Utama ( Saat MRS )
klien  mengatakan   muntah  darah  dan  BAB berwarna  hitam sejak  3  hari  sebelum 
masuk rumah sakit.

Keluhan Utama ( Saat Di kaji )
Klien mengaakan badannya lemas dan tidak mempunyai tenaga.

c. Alasan Masuk Rumah Sakit
klien mengatakan bahwa 3 hari sebelum masuk rumah sakit mengalami muntah darah dan 
BAB  berwarna hitam. BAB  2 kali sehari kira-kira  2 gelas aqua kecil. BAB  banyak 
( jumlah tidak teridentifikasi pasien ). Pasien juga tidak mau makan, hanya tiduran saja. 
BAK warna kuning. Klien mengeluh  panas namun ketika  diraba oleh keluarga tidak 
terasa panas. Pasien juga mendadak  bengkak pada ke dua kaki sehingga sulit berjalan.
- Sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh  sesak di dada ( keluarga 
mengakatakn asma ) , batuk (-). Sehari sebelum Masuk Rumah Sakit klien tidak sadarkan 
diri   dan di bawah ke IGD. Di IGD  klien di  infuse dan diberikan   transfusi   darah 
sebanyak 2 kali. Kemudian  pasien sadarkan diri. Kemudian pasien di pindah ke ruang 
IRNA B lantai  5 kanan.

d. Riwayat Penyakit  Sekarang
klien menderita DM sejak 10 tahun yang lalu dengan control yang tidak teratur  dan diet 
bebas. 



e. Riwayat Penyakit Dahulu
klien mengatakan tidak mempunyai  penyakit hipertensi,  jantung tidak diketahui, 
hepatitis tidak diketahui. Asma  ( + )
8 tahun yang lalu klien pernah di rawat di RSCM karena luka di kaki yang lama 
sembuh.

 

f. Riwayat Penyakit Keluarga
Riwayat  penyakit  keturunan  :  pasien  dan  keluarga  menyangkal  memiliki  penyakit 
keturunan (DM, HT, dll). Suami meninggal dengan penyebab yang tidak diketahui.
 

g. Pola Aktivitas Sehari-hari

Aktivitas Sebelum MRS MRS
1. Nutrisi – Cairan Makan  3 x sehari

Nasi, sayur, ikan
½ - 1 piring/ makan
kesulitan tidak ada

minum: 2000-2500 cc/hari
Jenis : air putih, the, susu

Makan 3 x sehari
Bubur kasar 
½ piring/makan 
Kesulitan : tidak ada

+/- 700 cc
 Air putih

2. Eliminasi volume  tidak 
teridentifikasi
Warna kuning jernih
Frekwensi 12 -14/24 jam
Kesulitan tidak ada
BAB :frekwensi 1hari
Warna : kuning
Konsistensi lunak
Kesulitan tidak ada

1000 cc/24 jam
warna kuning 
 9- 10 /24 jam
Tidak ada
1 / 2-3 hari
kuning
Lunak
Tidak ada

3. tidur-istirahat Jumlah 6-7 jam
Siang jarang tidur
Malam 6-7 jam
Kesulitan : tidak

7 -8 jam
siang : 1 -2 jam
malam : 6 – 7 jam
tidak ada

4. Aktivitas hanya  Bantu  masak  di 
rumah

Istirahat & tidur 

5. Ketergantungan Kebiasaan  merokok  , 
penggunaan  obat  bebas  , 
ketergantungan terhadap bahan 
kimia  ,  jamu  ,  Olah 
raga/gerak badan .

Kebiasaan  merokok  , 
penggunaan  obat  bebas  , 
ketergantungan  terhadap 
bahan  kimia  ,  jamu  , 
Olah raga/gerak badan .



h. Pola sensori dan kognitif
Sensori :  baab di ke dua kaki dan terasa panas serta kesemutan,  pandangan 
kabur, pendengaran mengalami penurunan..
Kognitif : 
Proses berfikir, isi pikiran, daya ingat, orientasi (tempat, waktu, orang ) baik.
 

ii. Pola penanggulangan stress
Pertahanan  diri  sementara  biasanya  klien  meminta  bantuan  pada  anak-
anaknya karena klien sudah lama ditinggal mati oleh suaminya.

j. Status Diabetus Millitus
Pengobatan diabetus mellitus saat ini    : OHO, diit kadang-kadang.
Pernakah anda mengalami hipoglikemi  : tidak tahu.
Pernahkah anda mengalami KAD    : Tidak tahu.
Keluhan utama ;  keluarga mengatakan bahwa klien  sering lemas seperti 
tidak punya tenaga.
Keluhan lain     : klien kesemutan, baal, pernah ada luka di kaki yang tidak 
sembuh-sembuh.polipagi  (+),  polidipsi  (+),  poliuri  (+),  BB  mengalami 
penurunan, penglihatan kabur (+), diare (+), haid sudah menopause.
Apakah pernah diberitahukan bahwa anda menderita DM ? ya, pada tahun 
1994, obat saat ini yang diminum adalah gliben tapi tidak teratur minumnya.
Penyakit  kulit   ;  tidak ada,  ulkus dekubitus  (-),  penyakit   TBC tidak ada 
tetapi pneumonia (+), hipertensi (+), riwayat operasi tidak ada, merokok (+), 
alergi (+).
 BB : 64 kg, TB :152 cm 

j. Pemeriksaan fisik
14. Status kesehatan umum

Keadaan penyakit sedang, kesadaran samnolen, suara bicara tidak jelas, 
tekanan darah 130/80 mmHg, suhu tubuh 367◦C, pernapasan 16 X/menit, 
nadi 80X/menit (regular), GCS 4 5 6. BB ( sakit ): tidak diketahui, BB ( Sblm 
Sakit ) ; 64 kg.

15. Sistem integument
Tidak tampak ikterus, permukaan kulit kering, teksturkasar, rambut hitam 
dan  bersih  ,  tidak  botak,  perubahan  warna   kulit  tidak  ada,  tidak  ada 
dekubitus, warna kehitaman pada kulit tidak ada
   

16. Kepala
Normo cephalic, simetris, nyeri kepala, benjolan  tidak ada.

17. Muka



Simetris, odema  , otot muka dan rahang kekuatan lemah , sianosis tidak 
ada

18. Mata
Alis mata, kelopak mata normal, konjuktiva anemis (- /- ),  pupil isokor 
sclera  ikterus  (-/  -),  reflek  cahaya  positif.  Tajam  penglihatan  menurun 
(pakai kaca mata plus 3 / 4 ), mata cowong -/-
 

19. Telinga
Secret, serumen, benda asing, membran timpani  dalam batas normal,  

20. Hidung
Deformitas, mukosa, secret, bau, obstruksi tidak ada, pernafasan cuping 
hidung tidak ada. Pernafasan cuping hidung (-).

21. Mulut dan faring
Bau mulut , stomatitis (-), gigi banyak yang hilang, lidah merah merah 
mudah, kelainan lidah tidak ada. Terpasang NGT (-)

22. Leher
Simetris, kaku kuduk tidak ada, pembesaran vena jugularis  5 + 2 cm H2O

23. Thoraks
Paru

            Gerakan simitris, retraksi supra sternal (-), retraksi intercoste (-), perkusi 
resonan,  rhonchi -/- pada basal paru, wheezing -/-, vocal fremitus tidak 
teridentifikasi.

24. Jantung
Batas jantung  kiri  ics 2 sternal kiri dan ics 4 sternal kiri, batas kanan ics 2 
sternal kanan dan ics 5 mid axilla kanan.perkusi dullness. Bunyi  s1 dan s2 
tunggal, gallop (-), mumur (-). capillary refill 2 – 3 detik .

25. Abdomen
Bising  usus +,  tidak ada benjolan, nyeri tekan tidak ada, perabaan massa 
tidak ada, hepar tidak teraba, asites ( - ),.

26. Inguinal-Genitalia-Anus 
Nadi  femoralis  teraba,  tidak  ada  hernia,  pembengkakan pembulu  limfe 
tidak ada., tidak ada hemoroid.

14. Ekstrimitas
Akral  hangat,   edema  +/+  derajat  3,  kekuatan  3/3,  gerak  yang  tidak 
disadari  -/-, atropi -/-, capillary refill  3 detik,  abses tidak ada, ulkus di 



kaki kanan bagian bawah sebesar 2 cm2, ganggren (-), reflek patella N/N, 
achiles  N/N.  pembuluh  darah  perifer  :  radialis  (+/+),  femoralis  (+/+), 
poplitea (+/+), tibialis posterior (+/+), dorsalis pediss (+/+).

16. Tulang belakang
Tidak ada lordosis, kifosis atau scoliosis.

m. Pemeriksaan penunjang
 

Darah Lengkap :  12– 5 – 2006
Hb : 11. 1
LED                : 22.0
Hematokrit : 37.2
Leukosit : 3.8
Eritrosit         : 4.80
Trombosit : 82
Masa perdarahan  : 2 menit
Masa bekuan          : 4.30 menit
PT control               :12.8   dtk
PT                            : 12,9 dtk
SGOT                      : 28
SGPT                       : 10
GDP                      : 205
GD2PP                  : 245
GDA                      : 276

n. Terapi 
Obat-obatan.

Nama obat Dosis Pemakaian Efek  Samping ( evaluasi perawat )
Sukralfat 1x C1 Sirup Melapisi mucosa usus
Lactulac 3 x C1 sirup Pelunak  feses
Captopril 2 x 6,25 Tablet Tensi meter
KSR 2 x 1 Tablet Kadar kalium darah
cefriaxon 1x 2 amp Infuse Panas tubuh, leukocit, efek alergi
Furosemid 1x 2 amp injeksi Jumlah urine
RI 18-15-15 injeksi Kadar glukosa darah, 
Levofloxacin 1x500 fl infus Jumlah leukosit



RESUME KASUS

Nama : Ny. M
Umur : 65 Tahun 
Alamat : Jl. Cikini Kramat
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  )
Status perkawinan : Janda
Suku : Sunda
Tanggal MRS : 3 Mei 2006 
Diagnosa masuk : DM + Hematomesis Melena

Pada  tanggal  18  Mei  2006  telah  dilakukan  terminasi  pemberian  asuhan  keperawatan 
dikarenakan perawat pindah ruangan dan dioperkan ke perawat primer ruangan. Dengan 
kondisi  :  Keadaan  umum cukup,  tekanan  darah  12/080 mmHg,  HR :  80/mnt,  RR  : 
20/mnt ( dispneu ), Suhu : 3640C, 

Diagnosa yang muncul Diagnosa  yang belum teratasi
Tanggal 15 Mei 2006
a. Kelelahan b.d penurunan produksi 

energi metabolic.
b. Gangguan  sensori  persepsi  b.d 

perubahan kimia.
c. Kurang  pengetahuan  (  kebutuhan 

belajar  )  b.d   keterbatasan 
mengingat

a. Gangguan sensori persepsi b.d perubahan 
kimia.

b. Kurang pengetahuan ( kebutuhan belajar ) 
b.d  keterbatasan mengingat

Hal – hal yang sudah dilakukan dalam pendidikan kesehatan adalah :
1. Penjelasan tentang  pengertian, penyebab, pengobatan dan komplikasi DM.
2. Penjelasan tentang  tata cara berolah raga bagi  klien DM

                                 
                                                                                            Jakarta, 18 Mei 2006





PEMBAHASAN

Diabetic ketoasidosis adalah masalah yang mengancam hidup atau kaus darurat 

yang  disebabkan  oleh  difisiensi   insulin  relative  atau  absolute.  Diabetic  ketoasidosis 

terjadi pada pasien dengan IDDM ( DM tipe 1 ). Kondisi atau situasi  yang diketahui 

mempercepat kekurangan  insulin meliputi : 1) diabetes  tipe I yang tidak terdiagnosa, 2) 

ketidakseimbangan  antara makanan dan insulin, 3) adolesen  dan pubertas, 4 ) latihan 

pada  diabetes   yang  tidak  terkontrol,  5)  stress   yang  berhubungan   dengan penyakit 

infeksi, trauma atau tekanan intracranial.

Pengkajian pasien terutama pada kedua pasien yaitu  Ny.  H dan Ny.  M semua 

gejala muncul : poli  dipsi, poli  pagi, poli uri terutama awal – awal serangan diabetes 

militus.  Pada  riwayat  penyakit  terdahulu  bahwa  ke  dua  pasien  sama  –  sama  pernah 

mengalami  ketoasidosis diebetikum, hal ini disebab bahwa  kedua pasien tidak patuh 

terhadap diet.  Alasan ketidaktaatan ini  karena klien bosan dengan pantangan tersebut. 

Sehinggah  kadang-kadang  klien  tidak  patuh  terhadap  diet.  Hal  tersebut  juga  dapat 

dibenarkan karena kedua pasien sudah cukupnlama menderita DM yaitu sekitar 10 tahun 

lebih.

Pengkajian pada kedua pasien sama-sama ditemukan  gejala klasik DM yaitu 3 P : 

poli dipsi, poli pagi, poli uria.  Komplikasi dari kedua pasien tidak sama, pada Ny. H 

ditemukan  adanya  ulkus  dekubitus  pada  daerah  koksigis  hal  ini  disebabkan  karena 

perawatan klien selama di rumah yang kurang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya 

dekubitus sebelum klien masuk rumah sakit. Dengan adanya dekubitus yang kurang baik 

menyebabkan  peningkatan  suhu tubuh  Ny.  H dan  juga  ditunjang adanya  pneumonia. 

Kedua  penyebab  ini  lah  yang  menimbulkan  sepsis.  Pada  Ny.  M  tidak  ditemukan 

komplikasi tersebut, tetapi ditemukan komplikasi penurunan sensori pada kaki yaitu kaki 

terasa baal.

Diagnosa  keperawatan  yang  muncul  pada  kedua  pasien  tidak  sama.  Pada  Ny.  H 

ditemukan  :  actual   infeksi,  sepsis  b.d  adanya  infeksi  (  dekubitus,  saluran 

nafas/pneumonia  ),  gangguan  nutrisi  jaringan  kurang  dari  kebutuhan  b.d  defisiensi 

insulin, resiko deficit cairan b.d diuresis, gangguan pertukaran gas b.d demam. Pada Ny. 

M diagnosa keperawatan yang muncul adalah Kelelahan b.d penurunan produksi energi 

metabolic,  gangguan  sensori  persepsi  b.d  perubahan  kimia,  kurang  pengetahuan 



(  kebutuhan belajar  )  b.d   keterbatasan  mengingat.  Hal  ini  disebabkan oleh  beratnya 

gejala yang muncul dan beratnya komplikasi DM yang ada pada masing-masing DM. 

Intervensi  keperawatan  pada  masing-masing  diagnosa  keperawatan  dapat 

dilaksanakan secara penuh. Intervensi tersebut meliputi  monitor tanda vital monitor nadi 

perifer, monitor intake-out put, timbang BB, monitor kesadaran, timbang BB, auskultasi 

bising  usus,  monitor  tanda  hipoglikemi,  observasi  tanda  infeksi,  anjurkan semua  staf 

kesehatan untuk cuci tangan, lakukan teknik aseptic lakukan perawatan kulit,  jelaskan 

tentang  penyebab,  komplikasi,  pengobatan  DM.  dan  kolaborasi  dengan  tim  medis  : 

pemberian  antibiotic,  insulin,  infuse NaCl 0,9 %. Semua tindakan keperawatan diatas 

dapat  dilaksanakan oleh perawat.

Evaluasi  diagnosa keperawatan, pada Ny. H dari ketiga diagnosa keperawatan 

masih  belum  teratasi,  bahkan  muncul  diagnosa  keperawatan  baru  yaitu  gangguan 

pertukaran  oksigen.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  sepsis  dari  luka   dekubitus  dan 

pneumonia.  Pada Ny. M diagnosa keperawatan yang muncul ada tiga tetapi pada saat 

terminasi pemberian asuhan keperawatan, ada satu diagnosa keperawatan yang teratasi 

yaitu kelehan. 


