
ASUHAN KEPERAWATAN  “ GASTRITIS “ 

Konsep Medik : 

1. Pengertian  

 

Gastritis berasal dari bahasa yunani yaitu gastro, yang berarti perut/lambung dan 

itis yang berarti inflamasi/peradangan. 

Secara umum Gastritis adalah inflamasi pada dinding lambung terutama pada 

mukosa dan submukosa lambung. 

 

2. Klasifikasi 

 

a. Gastritis Akut 

Merupakan kelainan klinis akut yang jelas penyebabnya dengan tanda dan gejala 

yang khas. Biasanya ditemukan sel inflamasi akut dan neutrofil. Jenisnya adalah 

gastritis stress akut, gastritis erosit kronis, gastritis eosinofilik.  

b. Gastritis Kronik 

Penyebabnya sering bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik bervariasi. Gastritis 

kronik bila infiltrasi sel radang yang terjadi pada lamina propria, daerah epiteliel atau 

pada kedua daerah tersebut terutama terdiri atas limfosit dan sel plasma. Kelainan ini 

sering berkaitan erat dengan infeksi Helicobacter pylori. 

 

3. Etiologi 

 

a. Gastritis Akut 

- Gastritis stress akut 

Merupakan jenis gastritis yang paling berat, yang disebabkan oleh penyakit berat 

atau trauma (cedera) yang terjadi secara tiba-tiba. Cederanya sendiri mungkin 

tidak mengenai lambung, seperti yang terjadi pada luka bakar yang luas atau 

cedera yang menyebabkan perdarahn hebat. 

- Gastritis Erosif kronis 

Merupakan akibat dari bahan-bahan seperti obat-obatan, terutama aspirin dan obat 

anti peradangan lainnya, infeksi virus dan jamur. 

- Gastritis Eosinofilik 

Bisa terjadi sebagai akibat dari reaksi alergi terhadap infestasi cacing gelang. 

Eosinofilik (sel darah putih) terkumpul di dinding lambung. 

b. Gastritis Kronis 

- Gastritis kronik korpus atau tipe-A 

Perubahan histopatologik terjadi padda korpus dan kardia lambung. Tipe ini 

sering dihubungkan dengan proses auto-imun dan dapat berlanjut menjadi anemia 

pernisiosa. 

- Gastritis Kronik Antrum atau tipe-B 

Merupakan tipe yang paling sering dijumpai. Biasanya merupakan akibat dari 

infeksi oleh Helicobakter Pylori (bakteri yang tumbuh di dalam sel penghasil 

lendir dilapisan lambung). 

 

4. Patofisiologi 

 

 Gastritis akut 

 

Membran mukosa lambung menjadi edema dan hiperemik (kongesti dengan jaringan, 

cairan, dan darah) dan mengalami erosi superfisial, bagian ini mensekresi sejumlah 

getah lambung, yang mengandung sangat sedikit asam tetapi banyak mukus. Ulserasi 



superfisial dapat terjadi dan dapat menimbulkan hemoragi. 

 

 Gastritis kronik 

 

Gastritis kronik tipe A (gastritis autoimun) diakibatkan dari perubahan sel parietal, 

yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Hal ini dihubungkan dengan penyakit 

autoimun seperti anemia pernisiosa dan terjadi pada fundus atau korpus dari lambung. 

 

Gastritis kronik tipe B (gastritis Helicobacterpylori) mempengaruhi antrum dan pilorus 

(ujung bawah lambung dekat duodenum). Ini dihubungkan dengan bakteri 

Helicobacterpylori; faktor diet seperti minum panas atau pedas; penggunaan obat-

obatan dan alkohol; merokok; atau refluks isi usus ke dalam lambung. 

 

5. Manifestasi Klinik 

 

a. Gastritis Akut 

- Muntah darah 

- Nyeri epigastrium 

- Nausea dan vomiting 

- Nyeri tekan yang ringan pada epigastrium 

b. Gastritis Kronis 

- Nyeri ulu hati 

- Anoreksia, Nausea 

- Nyeri tekan epigastrium 

- Cairan lambung tergangg 

- Kadar gastrin serum tinggi 

 

6. Pemeriksaan Diagnostik 

 

- Endoskopi saluran cerna bagian atas 

- Histopatologi biopsi mukos lambung 

- Pemeriksaan darah 

- Pemeriksaan feces 

 

7. Komplikasi 

 

- peptic ulcers 

- pendarahan lambung 

- kanker lambung 

 

8. Pencegahan 

 

-  Makan secara benar 

- Hindari alkohol 

- Jangan merokok 

- Lakukan olahraga secara teratur 

- Kendalikan stress 

- Ganti obat penghilang stress 

 

9. Pengobatan  

 

Pengobatan gastritis tergantung pada penyebabnya. Gastritis akut akibat konsumsi 

alkohol dan kopi berlebihan, obat-obat NSAID dan kebiasaan merokok dapat sembuh 



dengan menghentikan konsumsi bahan tersebut. Gastritis kronis akibat infeksi bakteri 

Helicobakter pylori dapat diobati dengan terapi eradikasi Helicobakter pylori. 

Untuk mengurangi gejala iritasi dinding lambung, penderita gastritis lazim diberi obat 

yang menetralkan atau mengurangi asam lambung, misalnya : 

- Antasid : Promag, Mylanta dll. Antasid menetralkan asam lambung sehingga 

cepat mengobati gejala 

- Penghambat asam (acid blocker) 

Jika antasid tidak cukup untuk mengobati gejala, dokter biasanya meresepkan 

obat penghambat asam antara lain simetidin, ranitidin, atau famotidin. 

- Penghambat pompa proton ( Proton pump inhibitor ) 

Yang termasuk obat golongan ini adalah omeprazole, lansoprazole, rabeprazole 

dan esomeprazole. Obat-obat golongan ini juga menghambat kerja Helicobakter 

pylori. 

- Cytoprotective agents 

Obat-obat golongan ini membantu untuk melindungi jaringan-jaringan yang 

melapisi lambung dan usus kecil. Yang termasuk didalamnya adalah secraflate 

dan misoprostol. Cytoprotective agents yang lainnya adalah bismuth subsalicylate 

yang juga menghambat aktivitas Helicobakter pylori. 

 

 

Konsep Keperawatan : 

1. Pengkajian  

 

Data dasar pengkajian pasien: 

1. Aktivitas/ istirahat. 

Gejala: Kelemahan/ kelelahan. 

Tanda: Takhikardi, takipnoe, ( hiperventilasi ). 

2. Sirkulasi. 

Gejala: Hipotensi, Takhikardi, Disritmia. 

Tanda: Kelemahan nadi / perifer, Pengisian kapiler lambat,Warna kulit pucat, sianosis, 

Kelembaban kulit, berkeringat. 

3. Integritas Ego. 

Gejala: Faktor stress akut / psikologi, perasaan tidak berdaya. 

Tanda: Tanda ansietas, misalnya ; pucat, gelisah, berkeringat, perhatian menyempit. 

4. Eliminasi. 

Gejala: Perubahan pola defekasi /karakteristik feces. 

Tanda: Nyeri tekan abdomen, Distensi abdomen, peningkatan bunyi usus,karakteristik 

feses ; diare dan konstipasi. 

5. Makanan /Cairan. 

Gejala: Anorexia,mual, dan muntah, cegukan, tidak toleran terhadap makanan. 

Tanda: Muntah, membran mukosa kering, turgor kulit menurun. 

6. Neorosensori. 

Gejala: Pusing, sakit kepala, terasa berdengung. 

Tanda: Status mental, tingkat kesadaran terganggu, cenderung mengantuk, 

disorientasi, bingung. 

7. Nyeri /Kenyamanan. 

Gejala: Nyeri digambarkan tajam, dangkal, rasa terbakar, perih 

Tanda: Rasa ketidaknyamanan / distres samar-samar setelah banyak makan & hilang 

setelah minum obat antasida. Nyeri epigastrium kiri menyebar ketengah dan menjalar 



tembus kepinggang 1-2 jam setelah makan ( ulkus peptik ). Nyeri epigastrium 

kanan ± 4 jam setelah makan dan hilang setelah diberi antasida ( ulkus doudenum). 

Faktor pencetus, makanan, rokok, alkohol penggunaan obat tertentu. Stress psikologis. 

8. Keamanan. 

Gejala : Alergi Terhadap Obat. 

Tanda: Peningkatan suhu. 

 

2. Diagnosa Keperawatan 

 

- Gangguan Kebutuhan Nutrisi Kurang Dari kebutuhan b/d intake yang tidak 

adekuat 

- Ansietas b/d kurang pengetahuan tentang proses penyakit 

 

3. Perencanaan  

No 

Dx 
Intervensi Rasional 

1 Berikan makanan pada klien dengan 

porsi sedikit tapi sering 

 

Untuk mencegah terjadinya mual dan 

muntah. 

 

 Berikan diet sesuai program terapi 

 

Mempercepat proses penyembuhan 

agar ketika keluarga klien ingin 

memberikan makanan yang disukai 

klien, tetap memperhatikan terapi yang 

diberikan. 

 

 Pertahankan jadwal penimbangan BB 

secara teratur 

 

Untuk mengetahui penurunan atau 

peningkatan berat badan yang akurat 

 

 Kolaborasi dengan tim medis 

program terapi 

 

Untuk mencegah adanya komplikasi 

 

 Libatkan keluarga dalam perencanaan 

diet yang diberikan 

 

Agar keluarga klien dapat mengerti 

dan memahami tentang diet yang 

diberikan. 

. 

No 

Dx 
Intervensi Rasional 

2. Kaji skala ansietas yang terjadi pada 

klien 

 

Untuk mengetahui tingkat kecemasan 

yang terjadi pada klien sehingga dapat 

ditentukan terapi yang akan diberikan 

 

 Berikan pertanyaan pada klien yang 

mengarahkan pada eksplorasi 

Agar klien secara kooperatif dapat 

mengeluarkan semua keluhan yang 



perasaan klien 

 

nantinya akan dapat mempermudah 

perawat dalam pemberian terapi 

 

 Kolaborasi dengan tim medis untuk 

pemberian obat anti ansietas yang 

berlebih 

 

Untuk mencegah adanya komplikasi 

 

 Libatkan keluarga untuk penjelasan 

tentang jalannya penyakit 

 

Agar keluarga dapat memberikan 

support pada klien untuk mempercepat 

proses penyembuhan. 
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