
KONSEP PERSPEKTIF 

KEPERAWATAN ANAK



Paradigma keperawatan anak

Manusia 

Sehat-Sakit                     LingkunganSehat-Sakit                     Lingkungan

Keperawatan



A. Defenisi 

1. Defenisi Anak 

adalah individu yang 

berusia antara 0 

sampai 18 tahun, yang 

sedang dalam proses sedang dalam proses 

tumbuh kembang, 

mempunyai kebutuhan 

yang spesifik  

fisik,psikologis, sosial 

dan spiritual yang 

berbeda dng orang 

dewasa.



2. Sehat dalam keperawatan anak adalah 

sehat dalam rentang sehat-sakit. 

Sehat adalah keadaan kesejahteraan 

optimal antara fisik, mental dan sosial yang 

harus dicapai sepanjang kehidupan anak 

dalam rangka mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan yang pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal sesuai dengan usianya.

Sehat sakit berada pada rentang:

Sehat Optimal     Sakit Berat    Meninggal



3. Lingkungan

Lingkungan terdiri dari lingkungan internal 
dan lingkungan eksternal dan dapat 
mempengaruhi kesehatan anak.

Lingkungan internal :Genetik, kematangan 
biologis, jenis kelamin, intelektual,emosi 
dan adanya predisposisi atau resistensi 
terhadap penyakitterhadap penyakit

Lingkungan eksternal : status nutrisi, orang 
tua, saudara kandung, kelompok/geng, 
disiplin yang ditanamkan orang tua, 
agama, budaya, status sosial-
ekonomi,iklim, cuaca sekitar dan 
lingkungan fisik/biologis baik rumah 
maupun sanitasi di sekililingnya



Perkembangan anak sangat 
dipengaruhi ransangan terutama dari 
lingkungan eksternal, yaitu 
lingkungan yang aman, peduli, dan lingkungan yang aman, peduli, dan 
penuh kasih sayang. 



4. Keperawatan

Fokus utama dalam pelaksanaan pelayanan 
keperawatan adalah peningkatan 
kesehatan dan pencegahan penyakit, 
dengan falsafah yang utama, yaitu asuhan 
keperawatan yang berpusat pada keluarga 
dan perawatan yang terapetik.

Bentuk intervensi utama yang diperlukan Bentuk intervensi utama yang diperlukan 
anak dan keluarga adalah pemberian 
dukungan, pemberian pendidikan 
kesehatan dan upaya rujukan kepada 
tenaga kesehatan lain yang berkompeten 
sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan 
kebutuhan anak 



Elemen pokok asuhan yang 

berpusat pada keluarga

Hubungan anak dan orang tua adalah unik.

Orangtua dapat memberikan asuhan yang 

efektif selama hospitalisasi anaknya. 

Kerjasama dalam model asuhan adalah Kerjasama dalam model asuhan adalah 

fleksibel

Keberhasilan dari pendekatan ini 

bergantung pada kesepakatan tim untuk 

mendukung kerjasama yang aktif dari 

orang tua.



Etos asuhan yg berpusat pada keluarga 
pd dasarnya karena asuhan dan 
pemberi rasa aman dan nyaman 
orang tua terhadap anaknya sehingga 
askep pada anak di rumah sakit harus 
berpusat pada konsep anak sebagai berpusat pada konsep anak sebagai 
keluarga dan keluarga sebagai 
pemberi dukungan paling baik bagi 
anak selama hospitalisasi



Atraumatic care 88

Adalah asuhan yang tidak 
menimbulkkan trauma pada anak dan 
keluarganya merupakan asuhan 
terapetik karena bertujuan sebagai terapetik karena bertujuan sebagai 
terapi bagi anak.

Apa bentuk atraumatik care?



Prinsip utama dalam asuhan 

terapeutik

Cegah atau turunkan dampak perpisahan 

antara orang tua dan anak dengan 

menggunakan pendekatan family centred.

Tingkatkan kemampuan orangtua dalam Tingkatkan kemampuan orangtua dalam 

mengontrol perawatan anaknya

Cegah dan atau turunkan cedera baik fisik 

maupun psikologis

Modifikasi lingkungan fisik rumah sakit 

dengan  mendesain seperti rumah.



Peran Perawat Anak

Advocacy

Pendidik,

Konselor,

Koordinator, Koordinator, 

Pembuat keputusan etik,

Perencana kesehatan

Pembina hubungan terapeutik

Evaluator dan

Peneliti 



Rangkuman

Keperawatan anak mengalami perubahan dari 
perawatan isolasi menjadi roming in dengan 
diterimanya family centred care atau asuhan yang 
berpusat pada keluarga sebagai suatu 
pendekatan dalam merawat anakpendekatan dalam merawat anak

Orang tua diyakini sebagai orang yang paling 
tepat dan paling baik dalam memberikan 
perawatan pada anak, baik dalam keadaan sehat 
maupun sakit, sedangkan perawat memberikan 
bantuan apabila keluarga tidak mampu 
melakukannya.



Bantuan perawat yang diberikan pada orang tua 
adalah bentuk pelayanan profesional dengan 
fokus pd pemenuhan kebutuhan dasar yang 
spesifik yaitu kebutuhan oksigen, makan, minum, 
eliminasi, dan kehangatan, selain kebutuhan 
lainnya seperti cinta kasih, rasa aman dan lainnya seperti cinta kasih, rasa aman dan 
perlindungan

Atraumatik merupakan prinsip untuk 
melaksanakan askep dalam mengurangi distres 
fisik maupun stres psikologis yang dialami anak 
maupun orang tuanya selama perawatan di RS  
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