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Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang baru lahir yang berat lahirnya kurang dari 2500 gram. Di masa lalu, neonatal dengan berat lahir kurang dari 2500 gram atau sama dengan 2500 gram disebut bayi prematur. Pada tahun 1961 oleh WHO semua bayi baru lahir dengan berat kurang dari 2500 gram disebut bayi dengan berat badan
lahir rendah (BBLR). BBLR adalah bayi (neonatal) yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram atau hingga 2499 gram. BBLR adalah bayi yang baru lahir dengan berat kurang dari 2500 gram, ada perubahan pertumbuhan dan pematangan (kematangan) organ yang dapat menyebabkan kematian (Hidayat, 2008). 1. Murni prematur/anak Bulan lebih
sedikit periode kehamilan bulan &lt; 37 minggu (259 hari) dan berat badan tergantung pada berat badan untuk masa kehamilan itu, atau biasa disebut bulan neonatal kurang tepat untuk kehamilan (NKB-SMK). 2. Dismaturites / Kehamilan Bayi Bayi lahir dengan berat badan lebih sedikit daripada yang seharusnya selama periode kehamilan itu, bayi menderita
keterbelakangan pertumbuhan rahim dan merupakan bayi kecil selama periode kehamilan (KMK). Berat kurang dari seharusnya di bawah persentil ke-10 (Kurva pertumbuhan intrauterin Usher Lubchenco) atau di bawah 2 Simpangan Baku (SD) (Usher dan Mc. Intrauterine Growth Curve. Bayi dengan berat badan lahir rendah dapat dibedakan berdasarkan
manipulasi dan usia kehamilan (Meddow, 2003), yaitu: a. Berkenaan dengan manipulasi dan harapan hidup, bayi dengan berat badan lahir rendah dibedakan oleh: 1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), berat lahir 1500-2499 gram. 2) Berat lahir sangat rendah (BBLSR), berat lahir &lt; 1500 gram. 3) Extreme Baby Low Birth Weight (BBLER), berat lahir &lt;
1000 gram. B. Berdasarkan berat badan pada usia kehamilan dapat diklasifikasikan: 1) Kehamilan Anak (KMK) yaitu jika bayi dilahirkan dengan BB di bawah persentil ke-3 untuk jenis kelamin dan kehamilan periode 2) Tergantung pada masa kehamilan (SMK) yaitu, jika bayi dilahirkan dengan BB antara persentil ke-3 dan kurva pertumbuhan janin ke-97. 3)
Periode besar kehamilan (BMK) adalah apakah bayi dilahirkan dengan BB di atas persentil ke-90 pada kurva pertumbuhan. Semakin kecil dan prematur bayi, semakin besar risiko nutrisi (Betz, 2003). Beberapa faktor memiliki efek pada masalah gizi. 1. Penurunan penyimpanan nutrisi, cadangan makanan dalam tubuh sedikit. Hampir semua lemak, glikogen
dan mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor dan seng disimpan selama 8 minggu terakhir kehamilan. 2. Peningkatan kebutuhan energi dan nutrisi untuk pertumbuhan dibandingkan dengan BBLC. 3. Fungsi mekanis saluran pencernaan yang belum matang. Koordinasi antara hisap dan menelan refleks, dengan penutupan epiglotis untuk mencegah aspirasi
pneumonia belum berkembang dengan baik sampai kehamilan 32 - 34 minggu. Keterlambatan dalam pelosian lambung atau motilitas usus yang buruk adalah umum di Prematur. Kurangnya kapasitas untuk mencerna makanan, prematur memiliki lebih sedikit endapan garam empedu, yang diperlukan untuk mencerna dan asam lemak dibandingkan dengan
bayi aurmino. Produksi amilase pankreas dan lipase, yang merupakan enzim yang terlibat dalam pencernaan lemak dan karbohidrat juga menurun. Demikian pula, kadar laktosa (enzim yang diperlukan untuk mencerna susu) juga hingga sekitar 34 minggu kehamilan. Paru-paru yang belum matang dengan peningkatan pekerjaan pernapasan dan
peningkatan kebutuhan kalori. Masalah pernapasan juga mengganggu makanan secara lisan. Potensi kehilangan panas karena permukaan tubuh dibandingkan dengan BB dan setidaknya jaringan lemak di bawah kulit. Kehilangan panas ini akan meningkatkan kebutuhan kalori. Gambar klinis pada bayi dengan berat badan lahir rendah (Wong, 2003),
biasanya sebagai berikut: 1. Berat badan lahir &lt; 2500 gram, panjang tubuh 46 Cm, lingkar dada &lt; 30 cm, lingkar kepala &lt; 33 Cm. 2. Periode 37&lt;. 3. Penampilan fisik tergantung pada tingkat besar pada kematangan atau panjang gesekan; Kepala relatif lebih besar dari tubuh, kulit tipis dan transparan, banyak lanugo di dahi, punggung, lipstik dan
telinga, sedikit kurang lemak, sedikit ossifikasi tengkorak, dahi lebar dan jahitan, genetalia belum dewasa, masih otot hipotetonik sehingga anggota badan diinduksi, sendi lutut dan kaki fleksibel, dan kepala di depan besar, integumen terlihat cerah kering dan 4. Lebih banyak tidur daripada bangun tidur, menangis lemah, pernapasan tidak teratur dan sering
apnea, mengisap, menelan dan batuk refleks masih belum sempurna. Kemungkinan gangguan pada bayi BBLR (Wong, 2003) meliputi: 1. Pusat Kontrol Suhu Tubuh Tanpa Biji. 2. Sistem imunologi belum berkembang dengan baik sehingga rentan terhadap infeksi. 3. Sistem saraf pusat belum matang menyebabkan pendarahan periventrik. 4. Sistem
pernapasan belum matang terutama paru-paru menyebabkan mudah terpapar penyakit membran hialine. 5. Ketidakdewasaan Hepar sehingga metabolisme bilirubin terpengaruh (hiperbilirubinemia) Pemeriksaan diagnostik biasanya dilakukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah (Sitohang, 2004) adalah: 1. Radiologi a. Foto thoraks / gram bayi pada
bayi baru lahir dengan usia lebih sedikit bulan selama kehamilan, dapat dimulai pada usia 8 jam. B. USG kepala terutama pada bayi dengan kehamilan 35 minggu dari usia 2 hari. 2. Laboratorium a. Jumlah sel darah putih: 18.000 / mm3, netrofil meningkat menjadi 23.000-24.000 / mm3, hari pertama setelah lahir yang akan menurun dalam tingkat jika ada
infeksi atau sepsis. B. Hematokrit: 43%-61% (meningkat hingga 65% atau lebih berarti politermia, penurunan kadar yang menunjukkan anemia atau perinatal hamorrhagic) c. Hemoglobin: 15-20 gr/dl (lebih banyak lagi terkait dengan anemia atau hemolisis berlebihan). D. Total bilirubin: 6 mg/dl pada hari pertama kehidupan, 8 mg/dL 1-2 hari dan 12 mg/dL
pada 3-5 hari. E. Dextrostic: tetes pertama glukosa selama 4-6 jam pertama setelah lahir rata-rata 40-50 mg/dL mg/dL 60-70 mg/dL pada hari ke-3 f. Pemantauan elektrolit (Na, K, Cl): biasanya dalam batas normal pada awalnya. G. Gula darah (8-12 jam setelah Natal). H. Analisis gas darah i. Interpretasi tes pengadukan: 1) (+) : Jika ada gelembung yang
membentuk cincin itu berarti bahwa surfaktan hadir di paru-paru dengan jumlah yang cukup. 2) (-) : Ketika tidak ada gelembung itu berarti bahwa tidak ada surfaktan. 3) Keraguan: Ketika ada gelembung tetapi tidak berdering. Komplikasi yang sering ditemukan pada klien berat badan lahir rendah (Nelson, 2003) adalah: 1. Sindrom aspirasi mekonium (sesak
napas). 2. Hipoglikemia tanpa gejala. 3. Neonatorum sesak napas 4. Penyakit membran hialine. 5. Hiperbilirubinemia. Menurut Hidayat, tahun 2008 setelah kelahiran bayi dilaksanakan: 1. Tindakan Umum a. Membersihkan saluran udara. B. Ambil istirahat pertama dan sebagainya. C. Perawatan tali pusar dan mata. 2. Ukuran khusus a. Suhu tubuh
dipertahankan pada pengukuran gandar 36,5-37,5 oC, pada bayi baru lahir dengan usia kehamilan 35 minggu membutuhkan banyak perhatian, bayi dengan BBL 2000 gónm dirawat di inkubator atau dengan kotak kaca menggunakan lampu. B. Mengawasi tingkat pernapasan Anda dalam 24 jam pertama untuk mengetahui tentang sindrom aspirasi
mekonium. C. Setiap jam menghitung tingkat pernapasan, ketika &gt; 60x / menit mengambil gambar dada. D. Berikan oksigen sesuai dengan masalah pernapasan yang diperoleh. E. Memantau sirkulasi dengan cermat (detak jantung, infus darah, tekanan darah). F. Mengawasi keseimbangan cairan. G. Pemberian cairan dan nutrisi ketika tidak ada
masalah pernapasan dan kondisi umum yang baik: 1) Berikan makan dini untuk mencegah onslance hipoglikemia. 2) Periksa kadar gula darah 8 hingga 12 jam setelah Natal. 3) Periksa hisap dan menelan refleks. 4) Motivasi menyusui. 5) Nutrisi intravena jika ada indikasi, nutrisi yang dapat diberikan meliputi; karbohidrat, lemak, asam amino, vitamin dan
mineral. 6) Berikan multivitamin jika konsumsi alkohol enteral dapat diberikan terus menerus. H. Tindakan pencegahan infeksi: 1) Cara kerja aseptik, cuci tangan sebelum dan sesudah menggendong bayi Anda. 2) Hindari terlalu banyak bayi di sebuah ruangan. 3) Melarang petugas yang menderita infeksi memasuki tempat bayi dirawat. 4) Pemberian
antibiotik sesuai arahan. 5) Batasi tindakan minimal. Ⅰ.. Hindari pendarahan berikan vitamin K 1 mg dalam satu pemberian. Tergantung pada berat masalah perinatal ringan, seperti; periode agitasi (semakin muda dan menurunkan berat badan bayi, semakin tinggi tingkat kematian), komplikasi yang menyertainya (sesak napas / iskemia, gangguan
pernapasan, pendarahan intraventrikular, infeksi, gangguan metabolisme, dll.). Perawatan keperawatan menurut (Wong, 2003) meliputi: 1. Evaluasi ke. Penilaian keseluruhan 1) Penggunaan timbangan elektronik, timbang setiap hari atau lebih sering ketika diinstruksikan. 2) Secara berkala mengukur panjang dan lingkar kepala. 3) Gambar bentuk dan
ukuran tubuh umum, postur istirahat, kemudahan bernapas, tidak adanya edema, dan 4) Gambar kelainan bentuk yang nyata. 5) Gambar tanda destestation: warna buruk, mulut terbuka, anggukan kepala, keriput, alis berkerut. B. Evaluasi pernapasan 1) Gambar bentuk dada (laras, cembung), simetri, insisi, selang dada atau penyimpangan lainnya. 2)
Gambar otot aksesori: pernapasan hidung atau substansial, penarikan interkostal atau subklaf. 3) Tentukan frekuensi dan keteraturan pernapasan. 4) Auskululasi dan gambar suara pernapasan: stridor, crekels, mengi, ronki basah, area yang tidak terdengar, atau sesuatu, penurunan udara masuk, keseimbangan pernapasan. 5) Tentukan apakah hisap
diperlukan. 6) Gambar teriakan jika tidak disubstubasi. 7) Gambar oksigen lingkungan dan metode pemberian makan, saat mengalang-intubasi ukuran selang, jenis kipas dan konfigurasi, dan metode keselamatan selang. 8) Tentukan saturasi oksigen dengan oksimetri denyut nadi dan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida dengan oksigen transkutan
dan karbonoksida transkutan. C. Studi kardiovaskular 1) Tentukan frekuensi dan ritme jantung. 2) Gambar suara hati, termasuk tidak adanya napas. 3) Tentukan titik intensitas maksimum, titik di mana suara paling keras dan palpasi denyut jantung (perubahan titik intensitas maksimum dapat menunjukkan perpindahan mediastinal). 4) Gambar warna bayi:
cyanosis, pucat, pletora, ikterik, mottling. 5) Periksa warna kuku, selaput lendir, bibir. 6) Tentukan tekanan darah. Tunjukkan anggota tubuh yang digunakan dan si kembar, periksa setiap anggota badan setidaknya sekali. 7) Gambar denyut nadi perifer, isian kapiler (&lt; 2 - 3 detik), infus perifer dari berbintik-bintik. 8) Gambar monitor, parameternya, dan jika
alarm berada dalam posisi aktif. D. Studi gastrointestinal 1) Tentukan kembung: peningkatan lingkar perut, kulit mengkilap, tanda-tanda erithema dinding perut, peristalida yang terlihat, kurva susu yang terlihat, keadaan umbilikus. 2) Tentukan tanda-tanda agitasi regur dan waktu yang terkait dengan pemberian makan. 3) Gambar angka, warna, konsistensi
dan bau muntah. 4) Gambar jumlah, warna, dan konsistensi tinja, periksa darah lemah dan atau penurunan substansial ketika ditunjukkan atau ditunjukkan oleh munculnya feses. 5) Gambar bisisng usus yang ada atau tidak ada. E. Evaluasi Genitourinaria 1) Gambar pada kelainan genetalia. 2) Gambar jumlah urin (warna, pH, dll.). 3) Periksa BB (penilaian
paling akurat untuk hidrasi). F. Evaluasi neurologis-muskuloskeletal 1) Gambar gerakan bayi: secara acak, menunjuk, gelisah, bergidik, spontan, menonjol, tingkat aktivitas dengan stimulasi, evakuasi berdasarkan usia gestasi. 2) Gambar posisi atau sikap bayi: fleksibilitas, ekstensi. 3) Gambar diamati: Moor, mengisap, Babinski, refleks plantar dan refleks
yang diharapkan. 4) Tentukan perubahan lingkar kepala (jika ditunjukkan). G. Penilaian suhu 1) Menentukan kulit dan suhu gandar. 2) 2) dengan suhu kamar. H. Evaluasi kulit 1) Menggambarkan adanya perubahan warna, kemerahan, tanda-tanda iritasi, lecet, lecet atau area botak, terutama ketika alat pemantauan, infus atau alat lain ditemukan dengan
kulit, juga memeriksa dan mengamati adanya persiapan kulit yang digunakan (misalnya gipsum, providin-yodium). 2) Tentukan tekstur dan turgor kulit: kering, halus, retak, terkelupas, dll 3) Gambar penampilan ruam kulit, lesi kulit, atau tanda lahir. 4) Tentukan apakah kateter infus intravena atau jarum ada di tempat dan amati tanda-tanda infiltrasi. 5)
Gambar jalur perakitan kateter infus intravena, jenis (arteri, pembuluh darah, periferal, umbilikus, pembuluh darah pusat, vena sentral perifer), jenis infus (obat, salinan, dextrose, elektrolit, lemak, nutrisi parenteral total), jenis pompa infus dan laju aliran, jenis jarum (kupu-kupu, kateter), penyisipan area tampilan. 2. Diagnosis diagnosis laktasi yang mungkin
terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah (Wong, 2003) yaitu: 3. Intervensi yang mungkin dilakukan pada bayi baru lahir rendah adalah: a. Pola pernapasan yang tidak efektif dikaitkan dengan imajinasi paru dan neorumuskular, penurunan energi dan kelelahan. Fitur keterbatasan: Penurunan inspirasi /tekanan kegembiraan, penurunan ventilasi per
menit, penggunaan otot alat bantu pernapasan, pernapasan pendek, &lt; laju pernapasan &gt; 25 atau &gt; 60 x/menit. Tujuan : Setelah intervensi keperawatan pelanggan menunjukkan pola pernapasan yang efektif. Kriteria: Paten jalan napas tetap, tidak ada traksi intercoat, laju pernapasan 30- 60x / menit, adekuat oksigenasi Menurut Wong, 2003,
intervensi dan rasionalisasi pola pernapasan tidak efektif antara lain: INTERVENSI RASIONAL 1) Obsevasi tidak adanya tanda-tanda kesulitan pernapasan 2) Pengamatan respons bayi terhadap terapi oksigenasi 3) Menyediakan alat pernapasan 4) Posisi untuk pertukaran udara yang optimal, seperti posisi wajah dan posisi punggung dengan sedikit
perpanjangan leher dan hidung menghadap langit-langit di 5) Hindari hiperekstensi leher. 6) Lakukan penyedotan. 7) Hindari menggunakan posisi Trendelenburg. 8) Gunakan posisi semi-mulut ke bawah atau miring. 9) Pertahankan suhu sekitar netral. 1) Ketahui manfaat pernapasan hidung, penarikan kembali, takipnea, sanosia dan SPO2 2) Ketahui
manfaat terapi 3) Meningkatkan fungsi pernapasan 4) menghadap ke bawah: posisi ini menghasilkan oksigenasi yang lebih baik, pemberian makan yang lebih baik ditoleransi dan pengaturan pola tidur yang lebih baik. Di belakang: untuk mencegah penyempitan saluran udara. 5) Karena akan mengurangi diameter trakhea. 6) lepaskan mukosa yang terlelap
dari selang nasofaring, trahkea, dan endotrakheal. 7) Karena ini akan menyebabkan peningkatan TIK dan mengurangi kapasitas paru-paru sebagai akibat dari gravitasi dengan mendorong organ ke dalam diafragma. 8) Untuk mencegah aspirasi pada bayi dengan mukosa berlebihan atau yang diberi makan. 9) Untuk menghemat penggunaan oksigen.
Keterbatasan fitur: Demam atau yang sulit disembuhkan dengan terapi antipiretik, fluktuasi suhu tubuh di atas atau di bawah kisaran normal, kulit kemerahan atau pucat, laju pernapasan dan detak jantung, dehidrasi ringan atau parah, kulit panas atau dingin yang jelas. Tujuan: Setelah intervensi keperawatan, pelanggan menunjukkan termoregulasi yang
kuat dan dapat mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Kriteria hasil: Suhu gandar bayi tetap dalam kisaran normal untuk usia pasca-konsepsi, suhu dalam batas normal (36,5-37,5 C) Menurut Wong, intervensi termoregulasi yang tidak efisien 2003 meliputi: INTERVENSI RASIONAL 1) Monitor suhu ketiak anak 2) Pantau tanda-tanda hipertermal dan
hipotermia 3) Tempatkan bayi dalam inkubator, radian atau pakaian panas di keranjang terbuka. 4) Sesuaikan unit servokontrol atau kontrol suhu udara sesuai kebutuhan 5) Gunakan perisai panas plastik bila sesuai. 6) Periksa suhu bayi dalam kaitannya dengan suhu sekitar dan suhu unit pemanas. 7) Periksa nilai glukosa darah. 1) Untuk mengontrol suhu
2) Untuk menentukan terapi berikutnya. 3) Untuk menjaga tubuh Suu tetap stabil. 4) Untuk menjaga suhu kulit dalam kisaran termal yang dapat diterima. 5) Untuk mengurangi kehilangan panas. 6) Untuk kehilangan panas langsung terpancar. 7) Tentukan euglisesemia. Intervensi keperawatan perawatan metode penitipan anak terhadap masalah laktasi
termelasi yang tidak efektif. Bayi baru lahir tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka dengan benar dan dapat mendinginkan diri dengan cepat jika mereka kehilangan panas (hipotermia) berisiko tinggi sakit atau sekarat jika bayi basah dan tidak tertutup mungkin mengalami hipotermia meskipun berada di ruangan yang hangat. Bayi prematur atau kurang
berat badan sangat rentan terhadap dukungan untuk hipotermia. Metode kanguru adalah metode perawatan awal dengan sentuhan kulit antara ibu dan bayi yang baru lahir dalam posisi kanguru. Pelaksanaan perawatan metode kanguru dilakukan pada semua bayi muda, ada dua cara di mana pengobatan metode kanguru intermiten adalah pengobatan
pada bayi yang masih bergabung dengan infus, oksigen dan masih dalam perawatan inkubator dilakukan selama 1-2 jam sedangkan perawatan terus menerus metode kanguru (terus menerus selama 24 jam/hari) dilakukan pada bayi yang sudah stabil tanpa infus, oksigen dan bayi aktif, refleks isap yang baik dan ibu pendukung yang dilakukan PMK (Efar,
2008). Operasi bayi BBLR akan membantu suhu tubuh bayi Anda tetap stabil karena kondisi ibu tempat yang sama dengan kondisi saat dalam rahim. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila pada tahun 2014 menunjukkan pengaruh signifikan antara pelaksanaan PMK dengan hipotermia pada bayi baru lahir dengan nilai p 0,000 &lt; 0,05. Hal ini menandakan
bahwa semakin baik pelaksanaan PMK semakin baik suhu bayi BBLR. C. Risiko infeksi terkait dengan pertahanan imunologis yang tidak memiliki keterbatasan karakteristik: Suhu &gt; 37,5 oC (Nanda, 2006) Tujuan : intervensi keperawatan pelanggan tidak menunjukkan infeksi nosokomial. Kriteria hasil : Bayi tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi
nosokomial, tanda-tanda vital dalam batas normal (TD: 80/45 mmHg, HR:120-160x/min, S:36.5-37.5oC, RR: 30-60x/min) Menurut Wong, 2003, intervensi dan pembenaran risiko infeksi antara lain: INTERVENSI RASIONAL 1) Pastikan semua pengasuh mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. 2) Pastikan semua alat kontak bayi bersih atau
steril. 3) Mencegah staf dengan infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi menular melakukan kontak langsung dengan bayi. 4) Isolasi bayi lain yang memiliki infeksi sesuai dengan kebijakan kelembagaan. 5) Menginstruksikan petugas kesehatan dan orang tua dalam prosedur pengendalian infeksi. 6) Berikan terapi antibiotik sesuai dengan instruksi. 7)
Pastikan sterilisasi aseptik yang ketat atau seperti terapi IV perifer, ekstraksi limbar dan pemasangan kateter arteri atau daging babi. 1) Untuk meminimalkan paparan terhadap organisme yang menginfeksi. 2) Meminimalkan paparan terhadap organisme yang menginfeksi. 3) Untuk mencegah penularan penyakit dari petugas ke bayi. 4) Untuk mencegah
penularan penyakit ke bayi lain. 5) Untuk mencegah infeksi nosokomial. 6) Untuk mematikan agen infeksi. 7) Untuk mencegah infeksi nosokomial. D. Perubahan gizi kurang diperlukan terkait ketidakmampuan mencerna nutrisi Karakteristik Batasam: Keengganan untuk makan, diarea, kunjunctiva dan mukosa membran pucat, merasa tidak dapat
menonaktifkan makanan, oto tonus buruk, asupan makanan tidak kuat. Tujuan: Setelah intervensi asupan nutrisi keperawatan Kriteria Hasil Adekuat: Pelanggan mendapatkan nutrisi yang kuat, dengan input kalori untuk menjaga keseimbangan nitrogen positif, dan menunjukkan penambahan bb yang cocok. bayi mendapatkan kalori yang kuat dan nutrisi
penting. Menurut Wong, intervensi 2003 dan ketidakseimbangan gizi rasional kurang dari kebutuhan tubuh antara lain: INTERVENSI RASIONAL 1) Menjaga cairan parenteral atau total gizi parenteral sesuai instruksi. 2) Tantau tidak adanya tanda-tanda intilerance terhadap terapi paten total, terutama protein dan glukosa. 3) Tinjau persiapan bayi Anda untuk
menyusui ibu, terutama kemampuan untuk mengkoordinasikan menelan dan bernapas. 4) Susu bayi di payudara ibu ketika hisap kuat, serta menelan dan muntah refleks di sana (biasanya pada usia 35 hingga 37 minggu). 5) Ikuti protokol unit untuk meningkatkan volume dan konsentrasi rumus. 6) Gunakan pemberian makan orogastrik jika bayi Anda
mudah lelah atau mengalami hisap, muntah atau menelan lemah. 7) Bantu ibu menghilangkan ASI 1) Untuk menjaga keseimbangan cairan. 2) Untuk mencegah diare intilensi laktosa. 3) Untuk menghindari mati lemas. 4) Meminimalkan risiko aspirasi. 5) Untuk menghindari intoleransi makanan. 6) Karena makan dengan ASI dapat membantu Bb. 7) Buat dan
pertahankan menyusui sampai bayi bisa menyusui. E. Risiko tinggi kekurangan volume cairan dikaitkan dengan karakteristik fisiologis imajinatif bayi prematur atau imajinatif atau penyakit Pembatasan karakteristik: Kelemahan, haus, turgor kulit punuk, selaput lendir kering, peningkatan denyut nadi, penurunan tekanan darah, penurunan pengisian kapiler,
peningkatan suhu tubuh, penurunan berat badan. Tujuan : Setelah intervensi pasien keperawatan menunjukkan hidrasi yang kuat. Kriteria Hasil: Tidak dapat mencapai dehidrasi, hidrasi. Tanda - tanda vital yang stabil (TD: 80/45 mmHg, HR: 100-220x / menit, S: 36.5-37.5oC, RR: 30-60x / menit), turgor kulit normal, selaput lendir basah. Menurut Wong,
intervensi 2003 dan rasional risiko tinggi kekurangan volume cairan meliputi: INTERVENSI RASIONAL 1) Tinjauan stase hidrasi (turgor kulit, tekanan darah, edema, berat badan, selaput lendir, fontanelle). 2) Pantau dengan cermat cairan dan elektrolit 3) Pantau produksi urin dan nilai laboratorium. 4) Pastikan saluran masuk cairan oral/parenteral kuat. 5)
Atur cairan parenteral dengan kuat. 6) Hindari pemberian cairan hipertonik. 1) Tentukan tingkat hidrasi. 2) Untuk menentukan IWL. 3) Untuk bukti dehidrasi atau hidrasi penyembuhan. 4) Untuk mengatasi dehidrasi. 5) Untuk menghindari dehidrasi, hidrasi berlebihan atau ekstravasasi. 6) Untuk menghindari beban berlebihan pada ginjal imajinatif dan vein
yang rapuh. Studi Kasus BBLR Bayi NF laki-laki 3 hari dirawat di ruang SCN 2 hari hingga 3. Bayi NF kurang dari sebulan hamil dengan diagnosis medis gangguan pernapasan yaitu hialin membrab deasese. Bayi itu lahir dengan masa usia 32 minggu dan berat lahir 1450 gram. Bayi dilahirkan dengan SC dalam arah darurat janin. Pada saat evaluasi bayi
berusia 3 hari. Bayi yang sadar dirawat di inkubator dengan pengaturan suhu 33 0 C. Pernapasan pasien masih dibantu dengan CPAP buble dengan PEEP 7 dan Fi O 2 21%. Pasien terlihat sesak, ada penarikan minimal. Bernapas 52 x / menit, teratur. Suhu 36,6 0 C. Denyut nadi 165 x/menit. Saturasi oksigen 98%. 1. FOKUSKAN DATA ke. Data objektif -
Periode gesekan 32 minggu - BBL 1450 gram - Riwayat SC indikasi darurat janin - Usia 3 hari - Perjanjian inkubator dengan penyesuaian 33 0 C - BUble CPAP terlampir dengan PEEP 7 dan Fi 02 21 % - Penarikan minimum - R : 52 x/menit reguler - Suhu 36,6 atau C - Denyut Nadi 165 x/menit - Saturasi O2 : 98 % - Tegangan b. Data subjektif : - 2.
ANALISIS DATA TANPA ETIOLOGI MASALAH FOKUS DATA 1. Data objektif : - Tampaknya sesak - Penarikan pola pernapasan yang tidak efektif minimal muncul neorumuskular, penurunan energi dan kelelahan 2. Data objektif : - BBBL 1450 gram - Usia 3 hari Ketidakefektifan termoregulasi usia ekstrem (kontrol suhu imajinatif dan pengurangan lemak
tubuh subkutan) 3. Data objektif : - BBL 1450 gram - Usia 3 hari - Perjanjian dalam inkubator dengan penyesuaian 33 0 C - Buble terpasang CPAP dengan 7 dan Fi 02 21 % Ketidakseimbangan gizi: kurang dari kebutuhan tubuh. Ketidakmampuan mencerna makanan karena inturturasi 4. Data objektif : - BBL 1450 gram Risiko kurangnya volume cairan Berat
ekstrem 5. Data objektif : - Periode 32 minggu - BBL 1450 gram - Riwayat SC indikasi darurat janin - Usia 3 hari Risiko infeksi oleh pertahanan kekebalan tubuh minus 3. PRIORITAS MASALAH A. Tidak efisien pola pernapasan b.d. paru dan neorumuskular inspropriate, penurunan energi dan kelelahan. B. Ketidakefektifan termoregulasi usia ekstrem (kontrol
suhu imajinatif dan penurunan lemak tubuh subkutan). C. Risiko infeksi b.d pertahanan imunologis hilang. D. Ketidakseimbangan gizi: kurang dari kebutuhan tubuh b.d. ketidakmampuan untuk mencerna makanan karena imajinatifisasi. E. Kurangnya volume cairan b.d. berat ekstrem. 4. DIAGNOSIS, NOC dan Diagnostik NIC 1: Ketidakefektifan pola napas
b.d. Imajinasi paru dan neorumuskular, penurunan energi dan kelelahan. NOC : Setelah intervensi keperawatan klien menunjukkan pola pernapasan yang efektif dengan kriteria hasil: a. Status pernapasan : patenisme pernapasan - Laju pernapasan normal - Ritme pernapasan normal - Kedalaman normal inspirasi - Penggunaan alat pernapasan ringan b.
Status pernapasan : pertukaran gas - Saturasi oksigen normal - Ventilasi normal dan keseimbangan infus. - Tidak ada sianosis NIC: a. Manajemen ventilasi mekanis: non-invasif - Monitor kondisi yang membutuhkan dukungan ventilasi non-invasif - Monitor kontraindisi dukungan ventilasi non-invasif - Konsultasikan dengan profesional kesehatan lainnya
dalam memilih jenis kipas non-invasif yang terbatas, aliran terbatas dengan volume siklus atau CPAP. - Memulai evaluasi tubuh menyeluruh dan setiap perubahan pengasuh - Tempatkan pasien dalam posisi semi-besar - Berikan perlindungan wajah untuk mencegah kerusakan kulit wajah. - Pastikan alarm kipas diatur ke b. Bantuan Ventilasi - Pertahankan
paten saluran udara. - Tempatkan pasien untuk mengurangi perendaman. - Posisi untuk memfasilitasi ventilasi / infus yang cocok (paru-paru yang baik ke bawah) dengan benar. - Pantau efek perubahan posisi pada oksigenasi. - Monitor pernapasan dan status oksigenasi. Diagnosis 2 : Ketidakefektifan termoregulasi usia ekstrem (kontrol suhu imajinatif dan
penurunan lemak tubuh secara subkutan). NOC : Setelah intervensi klien keperawatan menunjukkan termoregulasi yang kuat dan dapat mempertahankan suhu tubuh yang stabil dengan kriteria hasil: a. Thermoregulation : Newborn : - Suhu tubuh yang stabil. - Tidak ada hipotermia yang sedang berlangsung. - Pernapasan biasa. - Tidak, tidak, tidak, tidak
Kulit. - Hiperbilirubinemia tidak terjadi. B. Infus jaringan: periferal: - beban kapiler jari disimpan dalam batas normal. - Beban kapiler yang baik dari kaki. - Suhu normal kulit jari dan jari. - Kekuatan denyut nadi karotis yang baik. NIC: a. Manajemen lingkungan - menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien. - - bahaya lingkungan. - hapus benda ed yang
berbahaya dari lingkungan pasien. b. Manajemen cairan - penimbangan BB harian dan status pasien. - menjaga asupan yang akurat dan merekam output. - Monitor status hidrasi. - Pantau tanda-tanda vital. - Berikan cairannya dengan benar. C. Penyesuaian hemodinamik - mengendalikan tidak adanya tanda dan gejala masalah dalam keadaan infus. -
Monitor denyut nadi perifer, isian kapiler, suhu anggota badan dan warna d. perawatan bayi prematur - monitor stimulus di lingkungan bayi. - Mengurangi cahaya sekitar. - Tutup mata bayi Anda ketika Anda memiliki lampu. - Tempatkan inkubator jauh dari sumber kebisingan. Diagnosis 3 : Risiko infeksi b.d pertahanan imunologis hilang. NOC : Setelah
intervensi keperawatan klien tidak menunjukkan infeksi nosokomial dengan kriteria hasil: Tingkat keparahan infeksi: bayi baru lahir - ketidakstabilan ringan suhu tubuh. - Tidak ada hipotermia - wajah tidak pucat - tidak ada takikardi nik : Pengendalian infeksi : - bersihkan lingkungan dengan baik - ganti peralatan perawatan per pasien sesuai protokol - isolasi
pasien yang terkena infeksi - batasi jumlah pengunjung - ajarkan mencuci tangan yang baik dan benar kepada petugas kesehatan - pastikan bahwa perawatan aseptik dari semua arus intravena - memberikan asupan yang memadai. Diagnosis 4 : Ketidakseimbangan gizi: kurang dari kebutuhan tubuh b.d. Ketidakmampuan mencerna makanan karena
inturisasi. NOC : Setelah intervensi asupan nutrisi adekuat menyusui dengan kriteria hasil: Status gizi bayi - Asupan nutrisi cukup kuat - Asupan makanan melalui selang - Asupan cairan intravena - asupan cairan parenteral NIC : a. Manajemen cairan - berat BB setiap hari dan status pasien - menjaga asupan yang akurat dan output rekaman - monitor status
hidrasi - monitor tanda vital - memberikan cairan yang memadai b. kontrol berat badan - memantau mengenai rasio asupan nutrisi terhadap penurunan berat badan c. terapi intravena - verifikasi pesanan untuk terapi IV - mempertahankan teknik aseptik dengan tepat - pemilihan dan pompa infus saipkan IV seperti yang diarahkan - memberikan perawatan iv
seperti yang diarahkan - monitor laju aliran IV selama infus - tanda-tanda vital memantau Diagnosis 5 : Kurangnya volume cairan b.d. Noc berat badan ekstrem: Setelah intervensi pasien keperawatan menunjukkan hidrasi yang kuat dengan kriteria yang dihasilkan: a. Hidrasi - turgor kulit utuh - selaput lendir basah - asupan cairan yang hancur - difusi jari
yang baik c. Thermoregulation : Bayi baru lahir - Suhu tubuh stabil - Tidak ada hipotermia - Napas teratur - Perubahan warna - hiperbilirubinemia d. Infus jaringan: periferal - beban kapiler jari dipertahankan - beban kapiler jari kaki dipertahankan - suhu kulit ujung jari kaki dan tangan normal - kekuatan denyut nadi karotis baik NIC: a. manajemen cairan -
bobot BB harian dan status pasien - menjaga asupan yang akurat dan output log - monitor status hidrasi - monitor tanda vital - berikan monitor tanda vital - berikan monitor tanda vital cairan b. Terapi Terapi yang memadai - verifikasi pesanan terapi intravena - mempertahankan teknik aseptik secara akurat - pemilihan dan pompa infus saipkan IV seperti yang
diarahkan - memberikan perawatan IV seperti yang diarahkan - laju aliran monitor IV selama infus - monitor tanda vital Betz, C.L., Sowden, L.A. 2003. Keperawatan Anak. Nomor 3. Jakarta: EGC. Hidayat, A. Aziz Alimul. 2005. Pengantar Ilmu PediatriK I. Jakarta: Salemba Medika Meddow, R. 2005. Luctere Catatan Pediatrika.Erlangga Muslihatun, Wafi Nur.
2010. Perawatan Bayi dan Anak Neonatal. Yogyakarta: Fitramaya Nanda, 2006. Panduan Diagnostik Keperawatan. Prima Medika. Jakarta Nelson, W.E 2003. Ilmu Kesehatan Anak, Nomor 15. Jakarta: EGC Sitohang, Nur Asnah. 2004. Perawatan pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Medan: Fakultas Ilmu Kedokteran Utara Universitas Sumatera
Wong, Donna. 2003. Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik, no. 4. Monica Esther. Jakarta: EGC EGC
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