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ABSTRAKSI 
 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. T DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN : GASTRITIS DI BANGSAL FLAMBOYAN 

RSUD SUKOHARJO 
Yulia Beni Prabandari. J 200 070 051. Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 

Gastritis merupakan proses inflamasi pada lapisan mukosa dan sub 
mukosa pada lambung dengan gejala nyeri ulu hati, mual, mumtah, rasa penuh, 
dan tidak nyaman, dan gastritis bisa juga disebabkan oleh virus Hellicobacter 
pylori. 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah meliputi : 
Tujuan umum : mampu menerapkan Asuhan Keperawatan pada klien dengan 
gangguan gastritis. Tujuan khusus yakni : mampu meningkatkan pengertian 
mengenai masalah yang berhubungan dengan gastritis, mampu memberikan 
Asuhan Keperawatan pada klien dengan gastritis, mampu menerapkan teori pada 
mata kuliah keperawatan khususnya penyakit dalam. 

Dari Asuhan Keperawatan pada An.T dengan Gastritis di bangsal 
Flamboyan RSUD Sukoharjo, penulis melakukan tindakan selama 3 hari dan 
penulis menemukan 3 diagnosa keperawatan yang muncul pada An.T yaitu : 
1. Nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa lambung. 
2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

anoreksia. 
3. Kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidakadekuatan informasi faktor 

pencetus iritan pada mukosa lambung. 
Dari ketiga diagnosa diatas, dilakukan tindakan sesuai intervensi dengan 

kriteria waktu 3x24 jam tiap-tiap diagnosa keperawatan. 
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, kemudian 

diperoleh 1 masalah teratasi dan 2 masalah belum teratasi. 
 
Kata kunci: asuhan keperatan, gangguan sistem pencernaan, gastritis 

 
 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gatritis merupakan salah satu penyakit yang paling banyak dijumpai di 

Klinik Penyakit Dalam. Didasarkan pada manifestasi klinis, gastritis dapat 

dibagi menjadi akut dan kronik. Tetapi keduanya tidak saling berhubungan. 

Gastritis kronik bukan merupakan kelanjutan gastritis akut (Hirlan, 2001) 

Penyakit gastritis sering terjadi pada remaja, orang-orang yang stress, 

karena stress dapat meningkatkan asam lambung, bahkan juga terjadi pada 
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anak-anak. Gejala yang timbul pada penyakit gastritis adalah rasa tidak enak 

pada perut, perut kembung, sakit kepala, dan mual.Selain itu penyakit gastritis 

bisa disebabkan oleh bakteri Hellikobacter pylori (Misnadiarly. 2009) 

Pada tahun 1994 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan 

bahwa infeksi H. pylori lebih tinggi pada klien dengan penyakit kanker 

lambung daripada yang tidak. Sementara itu di Jepang, seperti dikutip majalah 

Look Japan, setiap 4-5 orang dibawah usia 30 tahun sudah terinfeksi bakteri 

ini walaupun tampak sehat. Orang yang terinfeksi di atas usia 50 tahun bahkan 

sampai 50%. Namun hasil penelitian di Jepang dan Australia menunjukkan, 

infeksi pertama justru jarang pada usia dewasa. Jadi bakteri itu mungkin sudah 

mendekam didalam tubuh selama puluhan tahun sejak usia anak-anak atau 

remaja. Bukti ini terlihat dalam suatu penelitian di Hiroshima, Jepang, 

terhadap orang usia 25-35 tahun ternyata yang sudah terinfeksi 15 tahun lalu 

54%, sedangkan yang baru terinfeksi hanya 27%. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa prevalensi orang yang terinfeksi lebih rendah pada lingkungan yang 

higienis daripada lingkungan dengan system pembuangan kotoran serta 

penyaluran air kurang baik. Kesimpulannya, lebih banyak pengidap yang 

terinfeksi sejak kecil terutama pada keluarga dengan higienis rendah (Manan 

C, 2003). 

Di Universitas Kobe, 43 anak terinfeksi H. pylori diteliti, ternyata 

angka terinfeksi pada anak-anak dengan orang tua yang sudah terinfeksi 

bakteri ini (H. pylori positif) juga lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan 

orang tua H. pylori negatif. Penularan yang cepat ini mungkin lewat ludah itu 

tadi (Manan C, 2003). 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu menerapkan Asuhan Keperawatan pada klien dengan 

gangguan gastritis. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu meningkatkan pengertian mengenai masalah yang 

berhubungan dengan Gastritis. 

b. Mahasiswa mampu memberikan Asuhan Keperawatan pada klien 

dengan Gatritis. 

c. Mahasiswa mampu menerapkan teori pada mata kuliah keperawatan 

khususnya penyakit dalam. 

 

TINJAUAN TEORI 

Pengertian 

Gastritis merupakan peradangan lokal atau penyebaran pada mukosa lambung 

dan berkembang dipenuhi bakteri (Charlene, J. 2001) 

Gastritis merupakan proses inflamasi (pembengkakan) pada lapisan mukosa 

dan sub mukosa pada lambung yang dapat bersifat akut, kronik, difusi atau lokal. 

(Brunner dan Suddarth. 2002) 

Inflamasi ini menyebabkan sel darah putih (leukosit) menuju dinding lambung 

sebagai respon terjadinya kelainan pada bagian tersebut. (Brunner dan Suddarth. 

2002) 

Gastritis merupakan kumpulan gejala yang dirasakan sebagai nyeri ulu hati, 

orang yang terserang penyakit ini biasanya sering mual, muntah, rasa penuh, dan 

rasa tidak nyaman. (Misnadiarly. 2009) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Gastritis merupakan proses 

inflamasi pada lapisan mukosa dan sub mukosa pada lambung dengan gejala nyeri 

ulu hati, mual, muntah, rasa penuh, dan tidak nyaman dan gastritis bisa juga 

disebabkan oleh virus Hellicobacter pylori. 

Menurut Mansjoer (2001), penyebab utama dari Gastritis antara lain : 

a. Infeksi Helicobakter pylori, bakteri ini mengakibatkan perubahan pada 

dinding lambung . 

b. Iritasi, mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit (aspirin, ibuprofen, 

naproxen). Penggunaan berlebihan terhadap obat ini dapat melemahkan 

proteksi dinding lambung. 
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c. Reaksi autoimun 

Penyebab lain yang berpengaruh pada timbulnya Gastritis, antara lain : 

1) Pengeluaran asam lambung yang berlebihan 

2) Pertahanan dinding lambung yang lemah 

d. Penyakit empedu yang dapat menyebabkan cairan empedu masuk dan 

mengiritasi mukosa lambung. 

e. Stress yang disebabkan karena pembedahan, infeksi akut, cedera berat dapat 

mengakibatkan gastritis akut. 

 

RESUME KEPERAWATAN 

A. Pengkajian  

Klien masuk rumah sakit pada tanggal 19 April 2011, no. register 

151336, pengkajian dilakukan pada tanggal 21 April 2011 pukul 14.30 di 

bangsal Flamboyan RSUD Sukoharjo. 

1. Biodata 

a. Identitas klien 

Klien bernama An.T, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat 

Jurangsari RT 03/03, Njagan, Bendosari, Sukoharjo, pendidikan klien 

SD, agama Islam, suku/ bangsa Jawa/ Indonesia. 

b. Identitas penanggung jawab 

Tn. S adalah ayah klien, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 

pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jurangsari RT 03/03, 

Njagan, Bendosari, Sukoharjo. 

2. Keluhan Utama 

Klien mengatakan perut sakit. 

3. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat Penyakit Sekarang. 

Klien mengatakan 3 hari yang lalu sebelum masuk RS merasakan 

perutnya sakit dan terasa panas yang disertai dengan mual dan muntah 

5x karena merasa tidak kuat dengan keadaannya, kemudian klien 

dibawa ke RSUD Sukoharjo dan masuk di IGD. 
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b. Riwayat Penyakit Dahulu  

Klien mengatakan sering batuk pilek akan tetapi klien belum 

pernah dirawat di RS. Klien tidak mempunyai riwayat penyakit menular 

maupun keturunan (seperti DM, Hipertensi dan sesak napas). 

c. Riwayat Penyakit Keluarga  

Anggota keluarga klien tidak ada yang menderita penyakit 

seperti yang dialami klien, anggota keluarga tidak ada yang menderita 

hipertensi, DM dan penyakit keturunan lainnya. 

4. Riwayat Pediatri 

a. Pre natal 

Selama hamil ibu memeriksakan kehamilannya ke puskesmas terdekat 

±6 X dan mendapat imunisasi TT 2X,. Ibu hanya mengeluh pusing, 

mual muntah, ANC dilakukan 1x tiap bulan di rumah bidan dan 

minum obat Fe untuk penambah darah. 

b. Natal 

Klien lahir spontan di puskesmas, kondisi bayi menangis kuat, BB 3,5 

kg, PB 47 cm.  

c. Post natal 

Setelah lahir klien dirawat oleh orang tuanya, klien mendapat ASI 

eksklusif sampai umur 1 thn. Makanan tambahan diberikan pada umur 

14 bulan. Status imunisasi klien sudah mendapat imunisasi lengkap. 

Alergi klien tidak mengalami alergi obat, makanan dan lain-lain. 

Kecelakaan selama ini klien belum pernah mengalami kecelakaan. 

Tabel Riwayat Imunisasi 

Vaksin 1 2 3 4 

BCG 2 bln    

DPT 2 bln 3 bln 4 bln 5 bln 

Polio 2 bln 3 bln 4 bln  

Campak    9 bln 

Hepatitis B 2 bln 3 bln 4 bln  



6 
 

 

Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

 

 

 

 

 

d. Pengkajian Tumbang 

Klien bisa senyum pada usia 1,5 bulan, miring pada usia 2 bulan, 
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anak yang mudah bergaul dengan teman-temannya sehingga klien 

mempunyai banyak teman di sekolahnya. Selain itu, klien juga rajin 

mengerjakan PR di rumah. Dalam waktu luang, klien menonton TV, 

bermain bersama temannya. 

Selama di Rumah sakit kebutuhan klien tegantung keluarga dan 

perawat, aktivitas klien terbatas tidak bisa melanjutkan aktivitas 

sekolah dan bermain dengan reman-temannya. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Pengkajian 

Pengkajian adalah proses sistemis dari pengumpulan data, verifikasi 

dan komunikasi data tentang pasien. Pengkajian ini didapat dari dua tipe yaitu 

data subyektif atau persepsi pasien tentang masalah/pengukuran yang dibuat 

oleh pengumpul data.(Potter, 2005). 

Selain itu, pengumpulan data dilakukakan dengan menggunakan model 

pada fungsional menurut Gordon karena terbentuk antara dari pasien dan 

lingkungan dan dapat digunakan untuk perorangan, keluarga atau 

komunitas.Setiap pola merupakan suatu rangkaian perilaku yang membantu 

perawat mengumpulkan, mengorganisasikan dan memilah-milah data.(Potter, 

2005). 

Tanda dan gejala Gastritis yaitu mual muntah, kembung, penurunan 

berat badan, nyeri tekan pada epigastrium, lambung merasa penuh, perut 

keroncongan, bersendawa, sering kentut. Pada Gastritis akut tanda dan gejala 

yang muncul adalah mual muntah, penurunan berat badan, nyeri tekan pada 

epigastrium. 

Sedangkan data yang didapat pada An.T adalah nyeri perut bagian 

atas, hal ini disebabkan karena adanya iritasi mukosa lambung sehingga 

mengakibatkan nyeri pada epigastrium (Price, 2002). Klien juga tidak nafsu 

makan, lemas, BB 31 kg, mual, hal ini disebabkan karena peningkatan asam 

lambung sehingga mengakibatkan anoreksia (Affandi, 2000).  
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B. Diagnosa yang Muncul pada Kasus dan Sesuai Teori 

1. Nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa lambung. 

Nyeri akut adalah keadaan ketika individu mengalami dan 

melaporkan adanya sensasi tidak nyaman atau ketidaknyamanan yang 

parah, yang berlangsung selama satu detik sampai kurang dari 6 bulan 

(Carrpenito, 2009) 

Setelah dilakukan pengkajian pada klien ditemukan data An.T 

perut bagian atasnya nyeri, skala nyeri 3-6. 

Penulis memprioritaskan masalah ini sebagai diagnose 

keperawatan yang pertama karena diagnosa ini saat pengkajian yang 

paling klien keluhkan adalah nyeri pada perut bagian atas, diagnosa ini 

didasarkan pada triage consept yaitu penulis memprioritaskan masalah 

yang perlu penanganan perawatan yang tepat, tidak mengancam 

kehidupan, tetapi mengancam gangguan kesehatan yang lebih berat, 

masalah ini bila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas sehari-

hari. 

  Adapun implementasi dan rasional untuk mengatasi diagnosa 1 

yaitu : 

1) Kaji KU dan TTV 

Rasional : Deteksi awal untuk interpretasi intervensi selanjutrnya. 

2) Kaji nyeri yang dialami oleh anak 

Rasional : Pengkajian nyeri pada anak seharusnya tidak hanya 

berdasarkan perilaku, pengkajian nyeri terdiri atas tiga bagian : sifat 

nyeri yang dihasilkan oleh keadaan patologis terkait, respon otonom 

nyeri, dan perilaku anak 

3) Ajarkan teknik relaksasi 

Rasional : Meningkatkan intake oksigen sehingga akan menurunkan 

nyeri sekunder dari iskemia intestinal 

4) Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik 

Rasional : Dokter harus terlibat dalam penentuan pemberian obat untuk 

mengurangi rasa nyeri 
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5) Beri obat sesuai program terapi 

Rasional : Untuk ;pemberian obat pada klien sesuai dengan dosis yang 

diberikan 

Adapun alasan implementasi yang tidak dilaksanakan adalah : 

Diagnosa 1.4, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik, karena 

sudah dilakukan oleh perawat jaga. 

  Kekuatan dari tindakan keperawatan ini klien dan keluarga 

kooperatif sehingga tindakan mandiri perawat dan kolaborasi dapat di 

laksanakan dengan baik. Kelemahan yang ditemukan oleh penulis pada 

tindakan tidak dapat seluruhnya dilakukan secara sempurna karena klien 

masih merasakan nyeri. Untuk mengatasi masalah nyeri penulis memakai 

kriteria waktu 3 x 24 jam, dan evaluasi yang diharapkan adalah nyeri 

berkurang atau bahkan hilang dalam jangka waktu yang cukup. 

  Adapun evaluasi yang penulis dapatkan tanggal 23 April 2011 

yaitu, Data subyektif, klien mengatakan nyeri pada perut sudah  

berkurang, skala nyeri 3-6. Data obyektif, klien tampak lebih 

rileks, kesadaran composmentis. Assesment, masalah teratasi sebagian. 

Planning, lanjutkan mengkaji KU dan TTV, lanjutkan intervensi 

mengkaji tingkat nyeri, lanjutkan intervensi memberikan obat sesuai 

program terapi. 

2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan anoreksia. 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah 

suatu keadaan dimana individu yang tidak puasa atau mengalami beresiko 

penurunan berat badan karena tidak adekuatnya asupan atau metabolisme 

zat nutrisi untuk kebutuhan metabolik (Carrpenito, 2009) 

Setelah dilakukan pengkajian pada klien ditemukan data An.T 

yaitu An.T mengatakan tidak nafsu makan, TB 143 cm, BB 31 kg, klien 

makan habis 3 sendok. 



10 
 

Penulis memprioritaskan masalah ini sebagai diagnose keperawatan 

yang kedua karena diagnosa ini mencerminkan kebutuhan jangka panjang 

klien (Potter, 2005) 

Adapun implementasi dan rasional untuk mengatasi diagnosa 2 

yaitu : 

1) Kaji kebiasaan makan klien 

Rasional :Untuk mengetahui pola makan klien 

2) Berikan makan sedikit tapi sering 

Rasional : Makanan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan 

meningkatkan masukan, juga mencegah distensi gaster 

3) Usahakan untuk memberikan makanan kecil setiap kira-kira 1 jam 

sesuai kebutuhan 

Rasional : Makanan dalam jumlah yang besar mungkin terlalu banyak 

untuk klien yang mengakibatkan kesulitan dalam menelan  

4) Timbang berat badan 

Rasional : Dengan menimbang BB dapat mengetahui tentang 

kebutuhan diit atau keefektifan terapi 

5) Berikan perawatan oral secara teratur 

Rasional : Meningkatkan nafsu makan dan peroral 

Adapun alasan implementasi yang tidak dilaksanakan adalah : 

Diagnosa 2.3, usahakan untuk memberikan makanan kecil setiap kira-kira 

1 jam sesuai kebutuhan karena tindakan itu dilakukan oleh keluarga klien 

dan klien. 

Diagnosa 2.5, berikan perawatan oral secara teratur karena tindakan klien 

sudah bias merawat kebersihan mulutnya sendiri dengan cara menggosok 

gigi 2x sehari. 

Kekuatan dari tindakan keperawatan ini klien dan keluarga 

kooperatif sehingga tindakan mandiri perawat dan kolaborasi dapat di 

laksanakan dengan baik. Kelemahan yang ditemukan oleh penulis pada 

tindakan tidak dapat dilakukan secara sempurna karena klien belum 

mampu merubah pola kebiasaan makan. 
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Untuk mengatasi masalah diatas, penulis memakai kriteria waktu 

3x24 jam dan diharapkan nutrisi klien terpenuhi dengan criteria hasil: 

klienmakanhabis 1 porsi, tidak terjadi penurunan BB, tidak muntah saat 

makan. Dalam jangka waktu 3x24 jam yaitu sasaran diharapkan tercapai 

dalam waktu yang diharapkan. (Potter, 2005) 

Adapun evaluasi yang penulis dapatkan tanggal 23 April 2011 

yaitu, Data subyektif, klien mengatakan nafsu makan bertambah, Data 

obyektif, klien makan habis ½ porsi makanan yang diberikan dari rumah 

sakit, Assesment, masalah teratasi sebagian, Planning, lanjutkan 

intervensi mengkaji pola makan klien, lanjutkan intervensi menganjurkan 

klien untuk makan sedikit tapi sering. 

3. Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan 

kurangnya informasi. 

  Kurang pengetahuan adalah suatu keadaan dimana seorang 

individu atau kelompok mengalami defisiensi pengetahuan kognitif atau 

ketrampilan-ketrampilan psikomotorik berkenaan dengan kondisi atau 

rencana pengobatan(Carrpenito, 2001) 

Setelah dilakukan pengkajian pada klien ditemukan data An.T dan 

keluarga mengatakan belum tahu apa penyebab penyakit yang sedang 

diderita An.T. 

Penulis memprioritaskan masalah ini sebagai diagnose 

keperawatan yang ketiga karena mencakup kebutuhan dan tidak 

mengancam kehidupan.(Potter, 2005) 

Adapun implementasi dan rasional untuk mengatasi diagnosa 3 

yaitu : 

1) Kaji kemampuan klien untuk mengikuti pembelajaran. 

Rasional : Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

kesiapan fisik, emosional, dan lingkungan yang kondusif 

2) Jelaskan tentang proses terjadinya gastritis sampai menimbulkan 

keluhan pada klien. 
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Rasional :Pengetahuan klien tentang gastritis dievaluasi sehingga 

rencana penyuluhan dapat bersifat individual. Diit diberikan dan 

disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kalori harian, makanan yang 

disukai, serta pola makan 

3) Bantu klien mengidentifikasikan agen iritan. 

Rasional :Meningkatkan partisipasi klien dalam program pengobatan 

dan mencegah klien untuk kontak kembali dengan agen iritan lambung 

4) Hindari dan beri daftar agen-agen iritan yang menjadi predisposisi 

timbulnya keluhan. 

Rasional : Klien diberi daftar agen-agen iritan untuk dihindari (misal : 

kafein, nikotin, bumbupedas, pengiritasi atau makanan sangat 

merangsang, dan alkohol) 

5) Tekankan pentingnya mempertahankan intake nutrisi yang 

mengandung protein dan kalori yang tinggi, serta intake cairan yang 

cukup setiap hari. 

Rasional : Diit tinggi kalori dan tinggi protein dan cairan yang adekuat 

memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik tubuh. Pendidikan 

kesehatan tentang hal tersebut meningkatkan kemandirian klien dalam 

perawatan penyakitnya 

Kekuatan dari tindakan keperawatan ini aktivitas klien 

terkontrol, klien dan keluarga kooperatif sehingga tindakan mandiri 

perawat dan kolaborasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kelemahan yang 

ditemukan oleh penulis pada tindakan dalam pelaksanaan intervensi untuk 

memberikan penyuluhan kesehatan klien belum terfokus pada materi yang 

disampaikan karena waktu yang terbatas. 

Adapun evaluasi yang penulis dapatkan tanggal 23 April 2011 

yaitu, Data subyektif, klien dan keluarga klien mengatakan sudah mengerti 

tentang penyakit gastritis atau penyakit yang diderita klien, Data obyektif, 

klien tampak mengerti dan klien bisa menjelaskan apa itu penyakit 

gastritis, apa penyebab dan cara pencegahannya, Assesment, masalah 

teratasi, Planning, pertahankan intervensi. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Gastritis merupakan proses inflamasi pada lapisan mukosa dan sub 
mukosa pada lambung dengan gejala nyeri ulu hati, mual, muntah, rasa penuh, 
dan tidak nyaman dan gastritis bias juga disebabkan oleh virus Hellicobacter 
pylori. 

Dari asuhan keperawatan pada An.T dengan Gastritis di Ruang 
Flamboyan RSUD Sukoharjo, penulis melakukan tindakan selama 3 hari dan 
penulis menemukan 3 diagnosa keperawatan yang muncul pada An.T yaitu : 
1. Nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa lambung. 
2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan anoreksia. 
3. Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

informasi. 
Dari ketiga diagnosa diatas, dilakukan tindakan sesuai intervensi 

dengan criteria waktu 3x24 jam tiap-tiap diagnosa keperawatan. 
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, kemudian 

diperoleh 1 masalah teratasi dan 2 masalah belum teratasi. 
B. Saran 

1. Bagi Perawat 
Diharapkan perawat setiap melakukan tindakan sesuai dengan teori 

yang ada agar tercapainya asuhan keperawatan yang bermutu dan juga 
diharapkan untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih bagi 
mahasiswa dalam kegiatan praktik di Rumah Sakit. 

2. Bagi Mahasiswa 
Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat memahami 

konsep–konsep serta dasar–dasar teori sesuai dengan kasus yang  diambil. 
3. Bagi Keluarga 

Demi kesembuhan klien penulis mengharapkan keluarga perlu 
memperhatikan keadaan klien dan membantu memenuhi kebutuhan klien 
selama sakit untuk mempercepat proses penyembuhan klien. Keluarga di 
harapkan selalu menjaga lingkungan agar bersih, sehingga klien bisa 
istirahat dengan tenang dan nyaman. 
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