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Makalah Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diagnosa
Buku ini dimaksud agar mempermudah mahasiswa dalam mendalami Mata Ajar Manajeman Keselamatan pasien. Buku ini
didasarkan pada Hasil Penelitian Penulis dan Penerapan di Rumah Sakit tempat Penulis mengabdi dan meneliti sehingga
mempermudah mahasiswa untuk dapat memahaminya secara konsep maupun praktik dilapangan. Buku ini dilengkapi pula
dengan penerapan di tatanan pelayanan kesehatan dan disertai dengan contoh dan standar prosedur operasionalnya.
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karuniaNya sehingga buku ajar
Manajemen Keperawatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan pedoman bagi mahasiswa pendidikan vokasi
atau DIII Keperawatan dalam menempuh mata kuliah Manajemen Keperawatan. Buku ini disusun berdasarkan capaian
pembelajaran mata kuliah Manajemen Keperawatan dalam kurikulum tahun 2014 yang telah di Up-Date dan diterapkan mulai
tahun ajaran 2019/2020. Buku ini tersusun dari 7 Bab yang membahas tentang manajemen keperawatan, konsep model
keperawatan profesional, konsep supervisi, timbang terima dan pendelegasian, konsep manajemen konflik, konsep kolaborasi
dan negosiasi dan konsep penjaminan mutu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada writingclass institute yang telah
memfasilitasi penulis mengikuti pelatihan dan juga kepada ibu Uswatun Khasanah, M.Pd.I atas materi pelatihan penyusunan buku
yang sangat bermanfaat membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen Program
Studi DIII Keperawatan yang terus memberikan motivasi kepada penulis
Lanjut usia adalah individu yang berusia mencapai 60 tahun keatas. Lansia memiliki situasi kehidupan yang unik serta
menghadapi perubahan serta permasalahan fisik seiring bertambahnya usia. Menua adalah proses yang terjadi secara bertahap
dan merupakan kondisi dimana tubuh mengalami proses penurunan daya tahan tubuh. Di Indonesia, populasi lansia diprediksi
mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan akan perawatan lansia semakin meningkat. Oleh karena itu sangat penting untuk
mahasiswa perawat menambah wawasan dalam perawatan pasien lanjut usia sehingga mampu menyediakan pelayanan yang
efektif serta mampu dalam memberikan perawatan yang berkualitas kepada lansia. Buku ini menyediakan pengetahuan tentang
teori penuaan, isu dan masalah kesehatan pada lansia, perubahan yang dapat dialami lansia, pemenuhan kebutuhan dasar
lansia, sampai kepada aspek legal kesejahteraan lansia. Pembahasan buku ini terdiri dari: Bab 1 Batasan dan Teori Penuaan Bab
2 Isu dan Kecenderungan Masalah Kesehatan Kelompok Lansia Bab 3 Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial Pada Usia Lanjut
Bab 4 Pengkajian Keperawatan Bab 5 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesehatan Lansia Bab 6 Sumber dan Pendekatan
Pendidikan Kesehatan Lansia Bab 7 Terapi Modalitas Bab 8 Prinsip Pengobatan dan Polifarmasi pada Lansia Bab 9 Konsep
Asuhan Keperawatan Pada Lansia Bab 10 Konsep dan Respon Kematian pada Lansia Bab 11 Pengelolaan Kesejahteraan Lansia
Bab 12 Isu Reformasi dan Aspek Legal Etik Kesejahteraan Lansia
Buku ini berisi tentang Konsep Dasar dan Perspektif Keperawatan Lanjut Usia, Teori Proses Menua, Konsep Lanjut Usia, Konsep
Asuhan Keperawatan Gerontik, Pengkajian Asuhan Keperawatan Gerontik, Diagnosis dan Intervensi Asuhan Keperawatan
Gerontik, Perencanaan Tindakan Asuhan Keperawatan Gerontik, Implementasi Asuhan Keperawatan Gerontik pada Keluarga,
Evaluasi dan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Gerontik, Isu dan Kebijakan Pemerintah tentang Lanjut Usia, PerubahanPerubahan yang Terjadi Akibat Proses Penuaan, dan Penyakit Fisik, Sosial, Kultural yang Terjadi pada Lanjut Usia dan
Penatalaksanaannya.
Penyakit strok menjadi salah satu masalah bagi keluarga. Masalah yang muncul akibat strok salah satunya adalah terjadi
kelemahan pada ekstremitas, masalah ini berdampak terhadap ketidakmampuan memenuhi aktivitas secara mandiri sehingga
membutuhkan bantuan dari orang lain. Kelemahan bisa terjadi pada bagian sisi tubuh maupun pada ke dua sisi tubuh. Dampak
kelemahan yang di timbulkan berupa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan biopsikososial
sehingga mempengaruhi kualitas hidup. Rehabilitasi merupakan salah satu pilihan tindakan yang bisa dilakukan untuk
mempertahankan dan memperbaiki kelemahan. Salah satu jenis rehabilitasi yang bisa dilakukan dengan bimbingan maupun
tanpa bimbingan tenaga kesehatan dan keluarga adalah latihan terapi cermin yang dikombinasikan dengan rentang gerak. Terapi
cermin kombinasi Range Of Motion (ROM) merupakan terapi alternatif dengan meniru secara visual gerakan yang dilakukan. Dari
hasil penelitian terapi cermin mampu meningkatkan kemampuan fungsi motorik otot pada individu yang mengalami stroke. Buku
ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dan beberapa penelitian terkait yang sama. Harapan penulis menyusun buku ini
adalah untuk memberikan dan menyampaikan kepada tenaga kesehatan, akademisi serta mahasiswa kesehatan untuk mampu
mentrasferkan kepada pasien dan keluarga sehingga, mampu melakukan secara mandiri dirumah. Pada kesempatan ini juga
penulis mengucap Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
Buku ini dengan baik, serta penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua, keluarga yang
senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari Buku ini jauh dari kata
sempurna dan penulis selalu berusaha memperbaiki dan menerima apabila ada saran dan masukan dari pembaca demi
membantu individu yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Buku Terapy Cermin dalam Asuhan Keperawatan Strok dapat
bermanfaat bagi kita semua, Amin.
Buku ”Teori dan Model Keperawatan”. Hadir untuk memenuhi sumber referensi bagi para dosen, mahasiswa maupun peneliti.
Secara umum teori merupakan landasan ilmiah dalam menyusun suatu perencanaan maupun tindakan. Dalam penelitian teori
memberikan kerangka penting dalam menjelasakan hubungan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang bersifat empiris. Dalam
dunia keperawatan teori memiliki peranan penting, mengingat ilmu kesehatan meruapakn salah satu ilmu terapan yang terus
mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban serta teknologi. Secara umum, buku ini terdiri dari 17 bab,
dimana pada bab 1 akan membahas mengenai konsep teori model keperawatan, dan 16 bab berikutnya membahas secara
mendalam tentang teorist keperawatan yang telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu
keperawatan. Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Teori Model Keperawatan Bab 2 Teori Florence Nightingale Bab 3 Teori
Hildegard E. Peplau Bab 4 Teori Keperawatan Virginia Henderson Bab 5 Faye Glenn Abdellah: 21 Masalah Keperawatan Bab 6
Teori Ida Jean Orlando Bab 7 Teori dan Model Konsep Keperawatan Myra Estine Levine Bab 8 Teori Dorothy E. Jhonson Bab 9
Teori Science of Unitary Human Being (SUHB) Martha E. Rogers Bab 10 Teori Dorothea E. Orem Bab 11 Teori Imogene M. King
Bab 12 Teori Betty Neuman Bab 13 Teori Madeleine Leininger: Theory of Culture Care Diversity and Universality of Culture Care
Theory (CCT) Bab 14 Teori Sister Callista Roy Bab 15 Teori Jean Watson “Human Caring” Bab 16 Teori Kristen M. Swanson Bab
17 Teori Katharine Kolcaba: Comfort Theory

Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan dasar yang sama meskipun setiap manusia memiliki kebutuhan
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yang unik satu sama lain Maslow merupakan salah satu metode yang paling umum untuk menetapkan prioritas sesuai
dengan kebutuhan klien. Hierarki ini dapat menjadi dasar penentuan dalam memberikan asuhan keperawatan dalam
semua rentang usia. Pemberian layanan keperawatan saat ini berkembang sangat pesat dan menantang perawat untuk
dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas melalui pendekatan proses keperawatan. Proses keperawatan
terutama pengkajian mempunyai peran penting untuk dapat mencapai asuhan keperawatan yang berkualitas.
Pengenalan perawat akan kebutuhan dasar manusia berguna untuk dapat memeriksa ketepatan penegakan setiap
tindakan keperawatan. Keterkaitan dalam membahas konsep dan asuhan keperawatan terkait kebutuhan dasar manusia
secara komprehensif, maka buku ini disusun menjadi 12 bab yaitu: Konsep kebutuhan dasar manusia Asuhan
keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigenisasi Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan
Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
personal hygiene Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan desinfeksi dan sterilisasi Asuhan keperawatan
pada pasien dengan gangguan kebutuhan psikososial Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan spiritual
Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan seksual Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
istirahat tidur Asuhan keperawatan pada pasien terminal Asuhan keperawatan pada pasien menjelang ajal
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul Keperawatan Jiwa-Mengenal
Kesehatan Mental. Penulisan Buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis selama sebulan lebih, sejak Juli
sampai Agustus 2021. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi beberapa dosen dari berbagai institusi dengan
latar belakang Keilmuan Keperawatan. Seperti kita ketahui bahwa penderita gangguan jiwa sering mendapatkan stigma
dan diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat di sekitarnya dibandingkan individu yang menderita penyakit medis, di
antaranya: dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga ditelantarkan oleh
keluarga, atau bahkan dipasung. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia
tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai
penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supernatural atau takhayul sehingga pengidap gangguan kesehatan
mental menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah aib. Pemahaman ini membuat orang yang
membutuhkan bantuan tenaga ahli enggan untuk ditangani. Tak jarang, pengidap gangguan kesehatan mental merasa
malu untuk berada di masyarakat. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai bacaan atau referensi masyarakat luas dan
buku pegangan bagi Mahasiwa Keperawatan serta para Peneliti. Buku Ini Membahas Tentang: 1. SEJARAH
KEPERAWATAN JIWA DAN KEPERAWATAN JIWA GLOBAL 2. PROSES TERJADINYA GANGGUAN JIWA DALAM
PERSPEKTIF KEPERAWATAN JIWA 3. KONSEP STRES, RENTANG SEHAT SAKIT JIWA, DAN MEKANISME
KOPING 4. KONSEPTUAL MODEL DALAM KEPERAWATAN JIWA TERMASUK PREVENSI PRIMER, SEKUNDER,
DAN TERSIER 5. PERAN PERAWAT JIWA DAN KOLABORASI INTERDISIPLIN DALAM KESEHATAN DAN
KEPERAWATAN JIWA 6. LEGAL DAN ETIK DALAM KONTEKS ASUHAN PERAWATAN JIWA 7. PROSES
KEPERAWATAN JIWA PADA SITUASI BENCANA 8. ASKEP SEHAT JIWA SEPANJANG RENTAN KEHIDUPAN (IBU
HAMIL, BAYI, TODLER, PRASEKOLAH, USIA SEKOLAH, REMAJA) 9. ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN
GANGGUAN KONSEP DIRI, KECEMASAN, DAN KEHILANGAN 10. ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN
GANGGUAN KETIDAKBERDAYAAN, KEPUTUSAN, DAN DISTRES SPRITUAL Akhir kata, penulis ucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah
Swt. senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Dari tim penulis ahli yang dipimpin oleh Patricia Potter dan Anne Griffin Perry, dan Editor lokal dari AIPNI dan AIPViKI,
buku teks keperawatan terlaris ini telah diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, dan membantu Anda mengembangkan
pemahaman dan penalaran klinis yang Anda butuhkan untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas tinggi. Hal
Baru di Edisi ini - 70 demonstrasi keterampilan memberikan petunjuk langkah demi langkah disertai ilustrasi untuk
asuhan keperawatan yang aman dan melibatkan rational pada setiap langkah. - Panduan langkah demi langkah yang
lebih rinci dan pemetaan kompetensi Ners/D3 untuk setiap keterampilan dapat ditemukan pada manual yang
menyertainya, Keperawatan Dasar: Manual Keterampilan Klinis, Edisi Indonesia ke-2. - DIPERBARUI! Bab tentang
keselamatan dan kualitas pasien menjelaskan bagaimana kualitas dan keamanan berlaku untuk semua perawat. - Kotak
Membangun Kompetensi yang diperluas membantu Anda menerapkan kompetensi pada situasi klinis yang realistis. DIPERBARUI! Kotak Praktik Berbasis Bukti yang unik pada setiap bab berisi pertanyaan - Masalah, Intervensi,
Perbandingan, dan Hasil - dan merangkum studi penelitian bersama dengan aplikasinya dalam praktik keperawatan. Lebih dari 100 foto BARU memperjelas prosedur dan membiasakan Anda dengan peralatan klinis terbaru. 51 skills
demonstrations provide illustrated, step-by-step instructions for safe nursing care -- and include rationales for each step.
29 procedural guidelines provide streamlined, step-by-step instructions for performing basic skills. UNIQUE! Critical
Thinking Models in each clinical chapter show how to apply the nursing process and critical thinking to achieve
successful clinical outcomes. Evidence-Based Practice chapter shows how nursing research helps in determining best
practices. UNIQUE! Caring for the Cancer Survivor chapter prepares nurses to care for cancer patients who may still face
physical and emotional issues. Case studies include unique clinical application questions and exercises, allowing you to
practice using care plans and concept maps. The 5-step nursing process provides a consistent framework for care, and
is demonstrated in more than 20 care plans. 15 review questions in every chapter test your retention of key concepts,
with answers. UNIQUE! Clear, streamlined writing style makes complex material more approachable. More than 20
concept maps show care planning for clients with multiple nursing diagnoses. Key points and key terms in each chapter
summarize important content for more efficient review and study. Unexpected Outcomes and Related Interventions for
each skill alert you to potential problems and appropriate nursing actions. Delegation coverage clarifies which tasks can
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and cannot be delegated. A glossary provides quick access to definitions for all key terms.
Buku ini disusun untuk mengetahui, memahami, dan memperluas pengetahuan tentang konsep dasar keperawatan.
Buku ini sangat berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca. Struktur penyajian buku ini terbangun atas enam
belas pembahasan yaitu, Bab 1 Konsep Dasar Sejarah Keperawatan Bab 2 Falsafah dan Paradigma Keperawatan Bab 3
Standard Profesional Dalam Pelayanan Keperawatan Bab 4 Keperawatan Sebagai Profesi Bab 5 Dinamika Kelompok
dalam Keperawatan Bab 6 Model Praktik Keperawatan Bab 7 Pendidikan Keperawatan Bab 8 Tren Keperawatan di
Masa Yang Akan Datang Bab 9 Sistem Pelayanan Kesehatan Bab 10 Peran, Fungsi, dan Tugas Perawat Bab 11
Berpikir Kritis dan Pengambilan Keputusan Bab 12 Kode Etik dalam Keperawatan Bab 13 Isu Etik Dalam Praktik
Keperawatan Bab 14 Prinsip-Prinsip Legal dalam Praktik Keperawatan Bab 15 Aspek Hukum dalam Keperawatan Bab
16 Perlindungan Hukum dalam Praktik Keperawatan
Buku Metodologi Keperawatan untuk Pendidikan Vokasi merupakan buku yang membahas tentang konsep dasar ilmu
pengetahuan dan keperawatan, konsep dasar penelitian, etika penelitian dan penulisan ilmiah, penulisan ilmiah dan
laporan penelitian, studi kepustakaan, komponen dalam penelitian, dan uji statistik. Buku ini dipertuntukan bagi
mahasiswa atau pembaca yang ingin mempelajari dasar-dasar penelitian dibidang keperawatan, mulai dari menentukan
masalah penelitian sampai penyajian data/hasil penelitian.
Buku ini disusun untuk mengetahui, memahami dan menghayati tentang antropologi kesehatan dalam keperawatan
sehingga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi dosen, mahasiswa, pemerhati, dan profesi keperawatan. Struktur
penyajian Buku ini terbangun atas Konsep Antropologi Sosial, Sejarah Perkembangan Antropologi Kesehatan, Konsep
Antropologi Kesehatan, Proses Sosial dan Interaksi Sosial, Pengertian Kelompok Sosial, Lapisan-Lapisan Sosial
Masyarakat, Ciri-Ciri Kelompok Masyarakat Sosial, Konsep Sehat – Sakit, Perilaku Kesehatan dan Implikasi
Transtruktural dalam Praktik Keperawatan. Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Antropologi Sosial Bab 2 Sejarah
Perkembangan Antropologi Kesehatan Bab 3 Konsep Antropologi Kesehatan Bab 4 Proses Sosial dan Interaksi Sosial
Bab 5 Antropologi Kesehatan Dalam Keperawatan Bab 6 Lapisan-Lapisan Sosial Masyarakat Bab 7 Ciri – Ciri Kelompok
Masyarakat Sosial Bab 8 Konsep Sehat – Sakit Bab 9 Perilaku Kesehatan Bab 10 Implikasi Transkultural Dalam Praktik
Keperawatan
Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional di mana pun mereka ditempatkan pada area pelayanan kesehatan harus menjadi manajer
dan pemimpin yang efektif untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri, klien dan profesi. Perawat dan manajer
keperawatan akan menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri, staf perawat dan mitra kerja dalam tim kesehatan; rekan kerja pada berbagai
tingkat manajerial dalam organisasi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dalam posisi ini, Perawat dan manajer keperawatan harus
memiliki strategi kreatif, disiplin dan kemampuan untuk meneliti dan menganalisis sistem manajemen keperawatan secara kritis sebagai
respon terhadap perubahan pelayanan kesehatan yang cepat dan berkelanjutan. Manajer dan pemimpin harus mampu mengintegrasikan
pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan teori-teori manajemen ke dalam praktik pelayanan kesehatan kemudian memperluas
aplikasi melalui penelitian. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep dasar manajemen keperawatan Bab 2 Perencanaan dalam
manajemen keperawatan Bab 3 Perencanaan tenaga keperawatan Bab 4 Kepemimpinan dalam manajemen keperawatan Bab 5 Perekrutan,
seleksi, orientasi, penjadwalan dan perencanaan tenaga keperawatan Bab 6 Manajemen konflik dan menegakkan strategi penyelesaian
konflik Bab 7 Motivasi dan hubungannya dengan kepuasan kerja Bab 8 Penilaian kinerja perawat Bab 9 Kewenangan dalam pendelegasian,
supervisi dan perubahan Bab 10 Pre conference dan post conference Bab 11 Ronde keperawatan Bab 12 Discharge planning
Buku ini berisi tentang konsep belajar, metode pembelajaran dan metode-metode pembelajaran berbasis pada mahasiswa (student center
learning) yang sering digunakan pada perguruan tinggi khususnya pada bidang ilmu kesehatan. Metode SCL yang dibahas adalah problem
based learning (PBL), team based learning (TBL), cooperative learning (CL), project based learning (PJBL), contextual learning dan self
directed learning (SDL). Buku ini dapat dijadikan referensi untuk semua pengajar/dosen mengenai teknik mengajar student center learning.
Buku ini juga dapat dijadikan acuan pada institusi yang menyelenggarakan pendidikan nursing education. Tujuan penerapan pembelajaran
yang berpusat pada mahasiswa adalah diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis,
mampu menganalisis, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pembelajaran berbasis pada mahasiswa (student center learning)
memberikan otonomi dan pembelajaran yang lebih baik pada mahasiswa. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Pembelajaran psikososial dan budaya dalam keperawatan merupakan salah satu mata kuliah inti pada Kurikulum Pendidikan Ners AIPNI
2021. Buku ajar ini disusun untuk membantu dan sekaligus sebagai pedoman mencapai kompetensi yang sudah ditentukan didalam
kurikulum. Pada buku ini kita akan belajar terkait konsep-konsep psikologi dalam praktik keperawatan yang mencakup konsep diri, kesehatan
spiritualitas, adaptasi stress, dan konsep kematian, kehilangan serta berduka. Selaian pembasan tersebut kita juga akan belajar terkait
antropologi kesehatan yang mencakup budaya secara umum, kebudayaan rumah sakit, etiologi penyakit, respon sehat sehat, serta
membahas transcultural nursing.
Dari tim penulis ahli yang dipimpin oleh Patricia Potter dan Anne Griffin Perry, dan Editor lokal dari AIPNI dan AIPViKI, buku teks
keperawatan terlaris ini telah diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, dan membantu Anda mengembangkan pemahaman dan penalaran
klinis yang Anda butuhkan untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas tinggi. Hal Baru di Edisi ini - 70 demonstrasi keterampilan
memberikan petunjuk langkah demi langkah disertai ilustrasi untuk asuhan keperawatan yang aman dan melibatkan rational pada setiap
langkah. - Panduan langkah demi langkah yang lebih rinci dan pemetaan kompetensi Ners/D3 untuk setiap keterampilan dapat ditemukan
pada manual yang menyertainya, Keperawatan Dasar: Manual Keterampilan Klinis, Edisi Indonesia ke-2. - DIPERBARUI! Bab tentang
keselamatan dan kualitas pasien menjelaskan bagaimana kualitas dan keamanan berlaku untuk semua perawat. - Kotak Membangun
Kompetensi yang diperluas membantu Anda menerapkan kompetensi pada situasi klinis yang realistis. - DIPERBARUI! Kotak Praktik
Berbasis Bukti yang unik pada setiap bab berisi pertanyaan - Masalah, Intervensi, Perbandingan, dan Hasil - dan merangkum studi penelitian
bersama dengan aplikasinya dalam praktik keperawatan. - Lebih dari 100 foto BARU memperjelas prosedur dan membiasakan Anda dengan
peralatan klinis terbaru.
Pada prinsipnya kinerja perawat diukur dari terlaksananya asuhan keperawatan. Sedangkan pendekatan asuhan keperawatan dilakukan
dengan proses keperawatan, berupa aktivitas perawat yang dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan, yang meliputi pengkajian,
diagnosa keperawatan, perencanaan, tindakan atau implementasi, evaluasi keperawatan. Praktek dan penerapan proses keperawatan harus
dilakukan secara tepat dan benar yang didukung dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang mengacu pada pedoman
standar asuhan keperawatan. Pengertian standar menurut Gillies (1994), adalah pernyataan deskriptif tentang tingkat penampilan yang
dipakai untuk menilai kualitas struktur, proses, dan hasil. Sedangkan pengertian Standar Asuhan Keperawatan merupakan penyataan
kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien. Standar ini memberikan petunjuk kinerja mana
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yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima. Manfaat penerapan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan tersebut antara lain dapat
meningkatkan keterampilan teknis dan prosedur keperawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Juga untuk meningkatkan
mutu pelayanan keperawatan dan otonomi dari perawat, disamping meningkatkan tanggung jawab dari perawat atas tindakan serta mutu
asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien. Penerapan asuhan keperawatan juga bermanfaat untuk meningkatkan peran perawat
dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan atas hal yang berkaitan dengan perawatan pasien. Standar Asuhan Keperawatan
yang saat ini berlaku di RS J Grhasia merupakan standar yang disusun tahun 2015 lalu, sehingga membutuhkan revisi dan perbaikan sesuai
dengan kondisi dan situasi saat ini serta disesuaikan dengan standar asuhan perawatan terkini.
Peran perawat onkologi sebagai pemberi asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar pasien secara
detail dan terfokus, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan onkologi yang optimal. Perawat juga diharapkan dapat melaksanakan
tindakan keperawatan berbasis bukti atau Evidence Based Nursing (EBN). Buku Keperawatan Onkologi ini memberikan gambaran
bagaimana menyusun asuhan keperawatan pada pasien kanker berdasarkan teori keperawatan Virginia Henderson. Konsep teori Henderson
sangat tepat untuk dijadikan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan keganasan agar lebih memandirikan pasien
dalam memenuhi kebutuhan dasar guna melanjutkan kehidupan dan menerima penyakitnya. Pada pasien dengan tumor atau keganasan,
pasien dapat mengalami perubahan kondisi fisik tubuh akibat pertumbuhan ganas sel kanker. Selain itu, pasien kanker sering mengalami
perubahan emosional yang disebabkan oleh kecemasan akibat prognosis penyakit ataupun program pengobatan yang dijalani. Teori
Henderson berfokus pada individu berdasarkan pandangan, yaitu jasmani (body) dan rohani (mind) yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan
teori keperawatan yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien kanker akan dapat mengoptimalkan derajat Kesehatan
pasien kanker tersebut. Semoga dengan adanya buku ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan perawat dalam memberikan
asuhan keperawatan pada pasien kanker.
Manusia adalah mahluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melangsungkan kehidupan,
manusia akan selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan sesamenya. Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan
manusia, dimana fungsi komunikasi antara lain adalah untuk memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan, melalui informasi yang
disampaikan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses komunikasi.
Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis sejak 5 April sampai dengan 5 Mei 2021. sebagai perwujudan tri dharma
perguruan tinggi, beberapa dosen dari berbagai institusi yang menuangkan tulisannya sesuai latar belakang kelimuan masing- masing
penulis. buku ini merupakan wujud sumbangsih buah pemikiran anak bangsa yang peduli akan peristiwa bencana yang terjadi di indonesia
dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang terbesar sehingga membutuhkan manajemen bencana yang baik oleh karena
itu pemahaman bencana perlu dimengerti dan dikuasai seluruh kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun swastabesar serta
bagaimana penanganan pertama bagi kasus kegawatdaruratan. besar harapan kami agar tulisan ini bisa menjadi referensi bacaan bagi
masyarakat luas serta pegangan bagi mahasiswa kesehatan. Buku Ini Membahas Tentang: 1. Konsep, Teori Keperawatan Bencana dan
Gawat Darurat 2. Konsep dan Model-Model Triase Bencana 3. Konsep Holistik dan Proses Keperawatan Kegawat Daruratan 4. Pendidikan
Kesehatan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Buruk Bencana (Mitigasi Bencana) 5. Aplikasi Pendidikan Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Buruk Bencana 6. Surveilen Bencana, Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Penilaian Bencana 7.
Peran dan Fungsi Perawat Advokasi Pada Kasus Kegawat Daruratan 8. Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan Pada Berbagai Sistem 9.
Perawatan Psikososial dan Spiritual Pada Korban Bencana Perawatan Untuk Populasi Rentan (Lansia, Wanita Hamil, Anak-Anak, Orang
Dengan Penyakit Kronis, Disabilitas, Sakit Mental) 10. Perlindungan dan Perawatan Bagi Petugas Dan Caregiver
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20 cm ISBN: 978-623-338-207-6 E-ISBN: 978-623-338-208-3
Buku ini menjelaskan tentang gangguan-ganguan pada pasien kritis, konsep pasien kritis, peran perawat kritis, kategori pasien kritis, Post
Intensive Care Syndrome (PICS), Teori Symptom Management, Kerusakan fungsi fisik, Kualitas hidup pasien kritis, Pengukuran fungsi fisik
pasien kritis, kerusakan kognitif, pengukuran fungsi kognitif pasien di ICU, alat ukur Questionnaire on Cognitive Decline in The Elderly
(IQCODE), The Mini Mental State Examination (MMSE) berbahasa Indonesia, Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), CPOT, Sleep
hygiene, dan berbagai alat ukur di ICU.
Profesi dokter merupakan profesi yang selalu mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Bukan hanya ia sebagai dokter yang berperan
dalam upaya kesembuhan seorang pasien berdasarkan keilmuannya, melainkan juga sebagai pribadi yang memberi layanan personal
kepada para pasiennya. Seiring dengan berkembangnya zaman, hubungan dokter dengan pasien semakin mendapat perhatian khusus. Kini
segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sebelumnya pasien
mendapat penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk-beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya, termasuk dengan risikorisikonya. Hubungan antara dokter dan pasien bukan tidak mungkin menimbulkan berbagai konflik –terjadi ketidakharmonisan antara
keduanya– sehingga menimbulkan berbagai persengketaan. Hal inilah yang kemudian mengharuskan, baik dokter maupun pasien mengerti
akan hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut dengan transaksi terapeutik.
Transaksi terapeutik ini dimulai sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan atau tersirat dengan menunjukkan
sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan
sebagainya. Buku yang digagas berdasarkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat luas berkenaan dengan hubungan
antara dokter dan pasien. Pembahasan yang cermat mengenai profesi dokter, rumah sakit, bagaimana transaksi terapeutik antara dokter dan
pasien termasuk hak dan kewajiban antara dokter dan pasien menjadikan para pembaca buku ini mengerti secara mendalam akan dunia
medis. Hal penting lainnya yang dibahas dalam buku ini, dan yang selama ini menjadi bahan perbincangan masyarakat adalah mengenai
kelalaian medis, malpraktik, dan sengketa medis, serta pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis di rumah
sakit. Kajian materi yang komprehensif ini, menjadikan buku ini layak menjadi bahan referensi bagi para dokter, masyarakat umum yang
pastinya tidak lepas dari dunia kesahatan, mahasiswa, para dosen, serta bagi Anda yang bergelut di dunia hukum. Buku persembahan
penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI
Kehadiran buku “Asuhan Keperawatan Gawat Darurat” diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu
keperawatan, khususnya keilmuan keperawatan gawat darurat. Materi yang tersaji dalam buku ini sedikit banyak mengulas asuhan
keperawatan pada klien dengan masalah kegawatdaruratan, di antaranya: konsep holistik dan peran keperawatan gawat darurat, triage,
asuhan keperawatan dengan berbagai kasus kegawatdaruratan pada klien dengan trauma dan non-trauma, serta bagaimana sistem prehospital management yang efektif dan efisien dalam kasus gawat darurat. Secara lengkap buku ini membahas: Bab 1 Filosofi, Konsep
Holistik, dan Proses Keperawatan Kegawatdaruratan Bab 2 Peran Perawat Pada Kasus Kegawatdaruratan Bab 3 Primary Survey dan
Secondary Survey Bab 4 Triage Dalam Kegawatdaruratan Bab 5 Asuhan Keperawatan Syok Bab 6 Asuhan Keperawatan Kegawatdarurat
Pada Trauma Dada Bab 7 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Gagal Nafas Bab 8 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Infark
Miokardium Akut Bab 9 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Stroke Bab 10 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Acute Kidney Injury
(AKI) Bab 11 Asuhan Keperawatan Gawatdarurat Cedera Kepala Bab 12 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Luka Bakar Bab 13
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Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Muskuloskeletal Bab 14 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Obstetri Bab 15 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Overdosis dan Keracunan Bab 16 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Diabetes Bab 17 Asuhan
Keperawatan Pada Kegawatan Pasien Dengan HIV/AIDS Bab 18 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Pasien Covid-19 Bab 19 PreHospital Management

Buku panduan ini dibuat untuk perawat Intensive Care Unit (ICU) di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini. Kami
berharap buku panduan ini dapat membantu perawat ICU dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan
Covid-19 secara optimal dan profesional dengan memperhatikan keselamatan perawat, pasien, dan tenaga kesehatan
lainnya.
Buku referensi tentang Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Syok dengan Pendekatan Proses Keperawatan memberikan
pengetahuan dan membekali mahasiswa keperawatan pada khususnya dan praktisi keperawatan pada umumnya dalam
memberikan asuhan keperawatan dalam ruang darurat. Selain itu buku ini juga memberikan informasi praktis tentang
tindakan yang dilakukan perawat ketika berada di unit gawat darurat sehingga perawat dpaat memberikan tindakan
keperawatan secara cepat, tepat, dan benar.
Proses keperawatan bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan masalah klien
sehingga mutu pelayanan keperawatan menjadi optimal. Kebutuhan dan masalah klien dapat diidentifikasi, diprioritaskan
untuk dipenuhi, serta diselesaikan. Dengan menggunakan proses keperawatan, perawat dapat terhindar dari tindakan
keperawatan yang bersifat rutin, intuisis, dan tidak unik bagi individu klien. Proses keperawatan mempunyai ciri dinamis,
siklik, saling bergantung, luwes, dan terbuka. Setiap tahap dapat diperbaharui jika keadaan klien klien berubah. Dalam
keperawatan jiwa, perawat memandang manusia secara holistik dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik.
Metodologi dalam keperawatan jiwa adalah menggunakan diri sendiri secara terapeutik dan interaksinya interpersonal
dengan menyadari diri sendiri, lingkungan, dan interaksinya dengan lingkungan. Kesadaran ini merupakan dasar untuk
perubahan. Klien bertambah sadar akan diri dan situasinya, sehingga lebih akurat mengidentifikasi kebutuhan dan
masalah serta memilih cara yang sehat untuk mengatasinya. Perawat memberi stimulus yang konstruktif sehingga
akhirnya klien belajar cara penanganan masalah yang merupakan modal dasar dalam menghadapi berbagai masalah.
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