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Buku ajar Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui ini  merupakan bahan ajar berbasis bukti
yang ditujukan bagi mahasiswa  kebidanan. Deskripsi mengenai asuhan masa nifas dan
menyusui yang  tertera dalam buku ini sesuai dengan kompetensi mata kuliah Asuhan Masa 
Nifas dan Menyusui pada Kurikulum Program Diploma Kebidanan yang  memberikan
kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan  kebidanan pada masa nifas dan
menyusui dengan pendekatan manajemen  kebidanan yang didasarkan atas konsep, sikap, dan
keterampilan.

  

Buku ajar ini terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama menjelaskan tentang asuhan masa
nifas yang membahas konsep dasar masa  nifas, perubahan masa nifas, asuhan masa nifas
terfokus, dan deteksi  dini serta penatalaksanaannya. Menyusui merupakan bagian dalam masa
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 nifas yang dibahas pada bagian kedua
buku ini, yang dimulai  dari pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian ASI, 
anatomi dan fisiologi payudara, ASI sebagai makanan utama bayi, IMD,  cara pemberian ASI,
serta tanya jawab seputar ASI dan menyusui. Selain  itu, disertakan pula contoh kasus yang
disajikan dalam pembelajaran  mahasiswa.

  

Buku ini memiliki keunggulan dalam hal penyajian ilustrasi dan foto  berwarna yang akan
membantu visualisasi topik yang dibahas. Selain itu,  pembahasan prosedur yang disajikan
cukup detail dengan langkah demi  langkah kegiatan dan disertai dengan tampilan ilustrasi/foto
berwarna  pada setiap langkahnya akan memudahkan dan meningkatkan pemahaman bagi 
pembacanya. Dengan demikian, tepatlah untuk dikatakan bahwa buku ini  merupakan referensi
ideal bagi pembelajaran mahasiswa.

  

  

Penulisan isi buku ini disusun dalam tata kalimat dan bahasa yang  mudah dimengerti,
sehingga masyarakat awam pun dapat menjadikan buku ini  sebagai pedoman pada masa nifas
dan menyusui.

  

Sekilas Tentang Penulis

  

Buku ini disusun oleh tim penulis yang merupakan para pengajar yang  berasal dari Program
Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas  Padjadjaran Bandung yang terdiri dari Dra.
Sri Astuti, M.Kes.; Dr. Raden  Tina Dewi Judistiani, dr., SpOG; Lina Rahmiati, APP., M.Kes.;
serta Ari  Indra Susanti, S.ST., M.Keb.
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