Asuhan Keperawatan Anak Pada Penyakit Tropis

Buku Asuhan Keperawatan Anak pada Penyakit Tropis ini membahas tentang penyakit tropis
pada anak yaitu demam berdarah, demam tifoid, morbili (campak), penyakit kaki-tangan-mulut,
varicella (cacar air), chikungunya, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, poliomielitis, serta
malaria. Topik yang dibahas mulai dari pengertian, penyebab, gambaran klinis, pato_ siologi,
pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan medis, komplikasi, serta asuhan keperawatan yang
disertai dengan diagnosis dan rasionalnya.

Buku ini sesuai dengan kurikulum di bidang keperawatan yang disusun berdasarkan hasil dari
penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan yang ada di Indonesia sehingga sesuai
dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, disertakan pula prosedurprosedur tindakan
perawatan pada anak yang mengalami gangguan pernapasan dan penyakit tropis yang
dilengkapi dengan foto berwarna dalam setiap urutan langkahnya. Prosedur tersebut meliputi:
mencuci tangan dengan 7 langkah, _ sioterapi dada, inhalasi sederhana, memasang dan
memberi makan melalui slang nasogastrik, water tepid sponge, imunisasi BCG/DPT, serta cara
memandikan anak/bayi. Keunggulan lain buku ini adalah pato_ siologi yang disajikan dalam
bentuk _ owchart, serta daftar tilik sebagai model untuk menilai kemampuan mahasiswa
terhadap keterampilan keperawatan yang harus dikuasainya. Selain itu, disajikan pula
pertanyaan beserta jawabannya untuk mereview kembali apa yang telah dipelajarinya.
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