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OBSERVASI/PEMANTAUAN STATUS GIZI

• Pemantauan Status Gizi

Dalam membahas observasi/pemantauan

status gizi perlu dipahami beberapa

pengertian yang berkaitan dengan hal

tersebut al: Status Gizi, Keadaan Gizi,

Malnutrisi dan Kurang Energi Protein (KEP).

Status GiziStatus GiziStatus GiziStatus Gizi
• Status gizi merupakan suatu tampilan keadaan

keseimbangan atau perwujudan nutrien

dengan variabel spesifik, sebagai contoh:

gondok endemik, merupakan keadaan

ketidakseimbangan pemasukan dan

pengeluaran yaodium dalam tubuh.

Keadaan Gizi

• Keadaan gizi merupakan suatu keadaan akibat

dari keseimbangan antara konsumsi dan

penyerapan zat gizi dan penggunaannya, atau

keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat

gizi dalam seluler tubuh.

MalnutrisiMalnutrisiMalnutrisiMalnutrisi

• Malnutrisi atau nutrisi salah merupakan suatu
keadaan patologis yang diakibatkan karena
kelebihan atau kekurangan satu atau lebih zat
gizi, dikenal beberapa bentuk malnutrisi:

–
U n d e r n u t r i t i o n

atau kekurangan konsumsi
pangan untuk periode tertentu.

– O v e r n u t r i t i o n
atau kelebihan konsumsi pangan

untuk periode tertentu.

– S p e s i f i c d e f i c i e n c y
atau kekurangan gizi tertentu,

misalnya Vit D, Vit A, Fe dll

Kurang Energi Protein (KEP)Kurang Energi Protein (KEP)Kurang Energi Protein (KEP)Kurang Energi Protein (KEP)

• Merupakan defisiensi gizi yang paling berat

dan meluas terutama pada balita. Hal ini

disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi

dan protein dalam makanan sehari-hari

ataupun gangguan suatu penyekit. Umumnya

penderita KEP berasal dari keluarga dengan

penghasilan sangat terbatas.
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Pemeriksaan yang dilakukan untuk

mengetahui gejala:

• Menimbang BB

• Mengukur TB

• Dihubungkan dengan umur

• Pada anak gunakan KMS untuk mencatat 

untuk menilai perkembangan BB anak.

• Pada orang dewasa dengan membandingkan 

BB/TB atau IMT

Pengukuran Status Gizi dikelompokkan sbb:

• Pengukuran langsung

– Antropometri, 

– Klinis

– Biokimia

– Biofisik

• Pengukuran tidak langsung

– Survey konsumsi

– Statistik vital

– Faktor ekologi

Antropometri:

• Dari sudut pandang gizi, antropometri

berhubungan dengan pengukuran dimensi

dan komposisi tubuh pada berbagai tingkat

umur.

• Digunakan untuk melihat ketidak seimbangan

asupan protein dan energi yang terlihat pada

pola pertumbuhan fisik serta proporsi jaringan

tubuh spt lemak dan otot.

Klinis:

• Metode pemeriksaan klinis didasarkan atau

perubahan-perubahan yang terjadi pada

jaringan epitel seperti mata, kulit, rambut dan

mukosa.

• Penggunaan metode klinis dirancang untuk

mendeteksi secara cepat tanda-tanda

kekurangan zat gizi, dengan melakukan antara

lain pemeriksaan fisik riwayat penyakit

Biokimia:

• Pemeriksaan secara lab untuk berbagai

macam jaringan tubuh, mis: darah urine,

feses, hati, otot.

• Banyak gejala klinis yang tidak spesifik

sehingga diperlukan pemeriksaan kimia saat

yang diharapkan dapat menentukan

kekurangan gizi yang lebih tepat

Biofisik:

• Penggunaan metode penentuan status gizi

dengan melihat kemampuan fungsi dan

perubahan struktur jaringan.

• Pada umumnya digunakan pada situasi

tertentu, mis: kejadian buta senja epidemik

dengan tes adaptasi gelap.
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Survey Konsumsi:

• Merupakan penentuan status gizi dengan

melihat jumlah dan macam zat gizi yang

dikonsumsi.

• Pengumpulan data konsumsi makanan pada

masyarakat, keluarga memberikan gambaran.

Konsumsi berbagai zat gizi yang dapat

mengidentifikasikan kelebihan dan

kekurangan zat gizi

Statistik Vital:

• Dengan analisis beberapa data statistik

kesehatan seperti angka kesakitan dan

kematian karena penyakit tertentu.

• Angka kematian berdasarkan umur atau data

lain yang berhubungan dengan gizi

Faktor ekologi:

• Pengukuran faktor ekologi penting untuk

mengetahui penyebab malnutrisi.

• Keadaan malnutrisi merupakan hasil interaksi

beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan

budaya.

• Bahan makanan yang tersedi tergantung pada

keadaan ekologi spt: tanah, iklim atau

pengairan

KOLABORASI DAN RUJUKAN

• Kolborasi merupakan upaya kemitraan atau
kerjasama antara lintas program dan sektor untuk
meningkatkan perbaikan gizi masyarakat.

• Salah satu bentuknya adalah UPGK, dengan
instansi terkait:
– Depkes

– Deptan

– Depag

– Depdagri

– BKKBN

– Diknas

Peran Pemerintah:

• Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 1999,

tentang Gerakan Nasional Penanggulangan

Masalah Pangan dan Gizi.

• Tujuan untuk menggali berbagai potensi yang

ada pada keluarga dan masyarakat untuk

memenuhi kecukupan pangan di tingkat

keluarga.

Peran Masyarakat:

• Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi

UPGK.

• Kader Posyandu

• dll
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KOLABOTASI GIZI DI DI RS

• TIM ASUHAN GIZI

–Merupakan tim fungsional yang mengkoordinasi

kan penyelenggaraan asuhan gizi mulai dari P1, P2

dan P3.

– Tim dipimpin seorang dokter dengan anggota

dokter, nutritionis/dietesien, perawat dan tenaga

kesehatan lainnya.

– Tim asuhan gizi bertugas menyelenggarakan

pelayanan gizi paripurna kepada pasien utamanya

yang membutuhkan terapi gizi termasuk pasien

rawat jalan.

JALUR KOORDINAS KOLABORASI 

TIM ASUHAN GIZI

Direktur

Tim Dukungan GiziTim Dukungan GiziTim Dukungan GiziTim Dukungan Gizi

Komite Medik

Panitia Asuhan Gizi

PERAN ANGGOTA TIM ASUHAN GIZI

• DOKTER

– Keadaan klinis diagnosa masalah gizi pasien

–Menentukan diet pasien bersama nutritionis

–Menjelaskan kepada keluarga pasien ttg peranan 

diet

–Merujuk pasien untuk konsultasi ke dietesien

–Melakukan P3 bersama tim selama pasien dlm 

perawatan

• Nutritionis/Dietesien

– Mengkaji status gizi berdasarkan data

– Anamnesa riwayat diet pasien

– Menerjemahkan diet ke dalam bentuk makanan

– Memberikan saran pada dokter hasil P3, terapi gizi

– Memantau masalah berkaitan dengan gizi bersama 

perawat

– Konseling

– Visite tim atau individual

– P3 secara berkala

– Pemantau interaksi obat dengan makanan

• PERAWAT

–Membantu pasien waktu makan

– Pengukuran antropometri

–Memantau masalah berkaitan dengan gizi 

bersama nutritionis

– P3 dan melaporkan asupan makanan dan respon 

klinis klien terhadap diet yang diberikan

• FARMASI

–Melaksanakan permintaan obat cairan 

berdasarkan resep dokter

–Mendiskusikan interkasi obat

– P3 penggunaan obat dan cairan oleh pasien

–Mengganti jenis obat seusai petunjuk dokter

– Bersma nutritionis melakukan pemantauan 

interaksi obat
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LATIHAN MENENTUKAN STATUS GIZI

• Contoh kasus

– Seorang anak laki-laki memiliki BB 4.5 kg umur 3

minggu, TB/PB 44 cm ibunya sering

mengkonsumsi makanan berlemak sewaktu hamil

ada riwayat obesitas pada keluarga (hereditas),

tentukan status gizi anak tersebut menurut

• BB menurut Umur

• TB menurut umur

• BB menurut TB

• BB menurut Umur

– Lihat baku rujukan penilaian status gizi anak laki-

laki usia 0-59 bulan menurut BB dan umur.

– Karena umur anak masih 3 minggu, termasuk 0 

bulan.

– Lihat kolom 1 umur (bulan), 0 bulan

– BB anak 4.5 kg, g i z i l e b i h
atau > + 2 S D

• TB menurut Umur

– Lihat tabel TB atau PB menurut umur.

– Umur kolom 1 = 0 bulan.

– Tinggi badan 44 cm, lihat kolom 2

– Status gizi menurut PB/U adalah p e n d e k • BB menurut TB

– PB 44 cm, beradadibawah stnadra berarti anak 

pendek

– BB 4,4 kg berada diatas standar gemuk 4,3 kg

– Berarti anak ini p e n d e k
dan g e m u k ( o b e s i t a s ) .

Latihan Kasus 1

• Seorang anak perempuan bengkak dibagian

anggota badan, rambut mudah dicabut, umur

36 bulan, BB 8 kg, TB 86 cm, hitung status gizi

menurut:

– BB/U

– TB/U

– BB/U

– Diagnosasny apa?

Latihan Kasus 2

• Seorang anak laki-laki umur 37 bulan, BB 8 kg,

TB 86 cm, hitung status gizi menurut:

– BB/U

– TB/U

– BB/U


