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Asuhan Bayi Baru Lahir
When somebody should go to the books stores, search start by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we give the books compilations in this website. It will enormously ease you to look guide asuhan bayi baru lahir as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net connections. If you objective to download and install the asuhan bayi baru lahir, it is totally simple then, past currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and install asuhan bayi baru lahir appropriately
simple!
ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Normal oleh Emma Juita Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Normal Part 1 FISIOLOGI BAYI BARU LAHIR DAN ASUHAN YANG DIBERIKAN \"Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir\" oleh : Firdha Stefany RESUSITASI BAYI BARU LAHIR Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir Manajemen Asuhan Persalinan Bayi Baru Lahir ¦¦
Childbirth Care Management #part1 LIVE ASUHAN BAYI BARU LAHIR ¦¦¦ #KUTAS #EdukasiUntukNegeri #KEBIDANAN #BIDAN Konsep dasar Bayi Baru Lahir Pada MK Pengantar Asuhan Kebidanan LINGKUP ASUHAN BAYI BARU LAHIR NORMAL (Pengantar Asuhan Kebidanan) Copy of Soal Vignette Asuhan Bayi Baru Lahir Profil dan biografi singkat ustad das'ad latif BERBAGI BERSAMA ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN - BAYI
LUCU Resusitasi Bayi Baru Lahir TERENYUH! BAYI INI USIA 4 HARI DISERAHKAN KE PANTI ASUHAN YATIM BINAAN, MASYA ALLAH Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir Panti asuhan bayi lucu dan imut Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir Cara Membuat Film Animasi 3D di Android Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah - Pemeriksaan Fisik Pada Bayi Baru Lahir VIDEO PEMBELAJARAN : RESUSITASI PADA
NEONATUS Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Part 2A
PEMERIKSAAN FISIK BAYI BARU LAHIR
Video Pembelajaran Pemeriksaan Fisik Pada Bayi Baru LahirAsuhan persalinan dan bayi baru lahir Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Normal Part 2B Video Adaptasi fisiologi bayi baru lahir Asuhan persalinan dan Bayi baru lahir ADAPTASI BAYI BARU LAHIR Asuhan Bayi Baru Lahir
Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama bayi pertamanya setelah kelahiran. Sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan usaha pernafasan spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan. Aspek-aspek penting dari asuhan segera bayi baru lahir : 1. Jagalah agar bayi tetap kering dan hangat. a. Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan kontak ...
Kebidanan: asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (askeb ...
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ASUHAN BAYI BARU LAHIR - YouTube
Makalah Asuhan Bayi Baru Lahir, Memandikan, Upaya Kebidanan Untuk Mencegah Kehilangan Panas. Posted in Kebidanan on June 7, 2020. Pengertian Asuhan Bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir atau keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan lahir (liang vagina) atau melalui tindakan medis dalam kurun waktu 0 smpai 28 hari.
Makalah Asuhan Bayi Baru Lahir, Memandikan, Upaya ...
ASUHAN KEPERAWATAN BAYI BARU LAHIR NORMAL Pengertian Neonatus (bayi baru lahir) adalah bayi yang baru lahir sampai usia 4 minggu lahir biasanya dengan usia gestasi 38-42 minggu (Wong, D,L, 2003). Bayi baru lahir adalah bayi yang pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badan 2.500-4.000 gram (Vivian, N. L. D, 2010). Asuhan segera bayi…
ASUHAN KEPERAWATAN BAYI BARU LAHIR NORMAL ‒ harmitacandra
Asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan satu ruangan dengan ibunya atau di ruangan khusus. Bayi baru lahir normal 2. Adapun asuhannya sebagai berikut fraser diane 2011. Kebutuhan asi untuk bayi usia 3 hari mulai bertambah menjadi 22 27 ml asi sekali minum atau setara dengan satu gelas air dalam satu hari ukuran lambungnya pun bertambah menjadi seukuran buah anggur sedang ...
Kebutuhan Asi Bayi Baru Lahir Pdf - Guru Paud
ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR NORMAL PADA BY. NY. A BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di Indonesia angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih tergolong tinggi yaitu mencapai 194/100.000 kelahiran hidup untuk angka kematian bayi pada tahun 1997. penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 50% kemtian bayi terjadi dalam perode neonatal yaitu dalam bulan pertama kehidupan.
(DOC) ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR NORMAL PADA BY. NY ...
a. Bayi Baru Lahir Normal b. Bayi Baru Lahir Bermasalah 1) Kelainan Pada Bayi Baru Lahir 2) Trauma Pada bayi baru Lahir 3) Neonatus Berisiko Tinggi 4) Kegawatdaruratan Pada Bayi Baru Lahir 5) Neonatus, bayi dan anak balita dengan Penyakit yang Lazim terjadi BAB II Konsep Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra
ASUHAN KEBIDANAN PADA NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA ...
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Depkes RI, 2005). Bayi baru lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 4 minggu. Lahirrnya biasanya dengan usia gestasi 38 ‒ 42 minggu (Dona L. Wong, 2003).
Makalah Asuhan Segera Pada Bayi Baru Lahir ¦ Kumpulan Makalah
asuhan keperawatan pada bayi baru lahir normal asuhan keperawatan pada bayi baru lahir (by ny.w) diruang perinatologi ,rsud sragen. disusun oleh : agung jossutiarko (p 27220011 158) 2. agus trianto (p 27220011 159) amalia nuril afifah (p 27220011 161) p rodi diii berlanjut div ...
ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI BARU LAHIR NORMAL
Asuhan bayi baru lahir. Dalam 24 jam, bila bayi tidak mengalami masalah apapun, berikanlah asuhan berikut : a. Lanjutkan pengamatan pernafasan, warna kulit dan aktifitasnya. b. Pertahankan suhu tubuh bayi- Hindari memandikan bayi sedikitnya 6 jam setelah lahir. - Bungkus ...
Materi Kebidanan: DEFINISI DAN ASUHAN BAYI BARU LAHIR (BBL)
Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat. b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera rujuk. c. Penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan. d. Pemberian Imunisasi rutin sesuai program pemerintah. e ...
(DOC) MAKALAH BAYI BARU LAHIR NORMAL ¦ Dewi sas - Academia.edu
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Depkes RI, 2005). Bayi baru lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 4 minggu. Lahirrnya biasanya dengan usia gestasi 38 ‒ 42 minggu (Dona L. Wong, 2003).
Makalah Asuhan Segera Pada Bayi Baru Lahir
BAB III TINJAUAN KASUS ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN KASUS : Bayi Baru Lahir Normal DI : Puskesmas Bojong Rawalumbu PADA : Tanggal : 11 Bulan 06 Tahun 2016 Waktu : 12.30 WIB I. DATA SUBJEKTIF A. Identitas / Biodata Nama Bayi : By.Ny.D Nama Ibu : Ny.D Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 29 thn Tgl.Lahir : 10-06-2016 Agama : Islam Anak Ke : 3 (TIGA) Pekerjaan : IRT Alamat : Rawalumbu ...
askeb Bayi Baru Lahir NORMAL - SlideShare
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN IKTERUS NEONATORUM DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TANGGAL 08-24 JULI TAHUN 2018 KARYA TULIS ILMIAH Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Oleh: NADA NOVA WANDA NIM. 70400115010
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU ...
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN ...
Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan pedesaan. Masih banyak desa-desa terutama desa tertinggal yang jauh dari perilaku hidup sehat. Sementara itu, kesehatan merupakan salah satu variable pengukur
(DOC) TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM ASUHAN BAYI BARU LAHIR ...
Asuhan Bayi Baru Lahir KONSEP KEBIDANAN ASUHAN BAYI BARU LAHIR Disusun Oleh: 1.Rosita Lavendi (15150008) 2.Irawati Ratnasari (15150009) 3.Windi Rizki Aprillia (15150013) 4.Windah Widi A (15150025) 5.Aprillia Wahyu R.W (15150035) PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA 2015 / 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat Nya sehingga
makalah ...
Ilmu Kesehatan: Asuhan Bayi Baru Lahir
Asuhan Bayi Baru Lahir. Jakarta. Stright, Barbara R. 2005. Keperawatan Ibu-Bayi Baru Lahir. Jakarta : EGC. Pendahuluan B ayi baru lahir mengalami beberapa perubahan sebagai bentuk adaptasi dari kehidupan intra uterin kekehidupan ekstra uterin. Perubahan ‒ perubahan yang cepat dan kompleks itu dimulai dengan terpotongnya tali umbilikus, selain ada beberapa perubahan fisiologis pada bayi baru ...
Asuhan pada bayi USIA 2-6 hari (pengkajian) ¦ yektiyulfia ...
Bayi baru lahir (ne onatus) adalah bayi yang berusia 0-28 hari (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Bayi baru lahir adalah bayi berusia satu jam yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2.500-4000 gram (Dewi, 2010). b. Ciri-ciri Bayi baru lahir normal mempunyai ciri-ciri berat badan lahir 2500-4000 gram, umur kehamilan 37-40 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif ...
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Medis Bayi baru lahir (ne ...
Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Fisiologis Memberikan asuhan pada bayi segera setelah lahir pada masa: 1. Adaptasi fisiologis BB... Latihan soal asuhan Neonatus, Bayi dan Balita untuk OSCA knowledge part 1. PETUNJUK UNTUK TERUJI : 1. Bacalah soal dengan cermat 2. Mahasiswa harus dapat menjawab soal yang berkaitan dengan ibu asuhan Neonatus... Jenis Perlekatan Plasenta. Pengertian ...
Asuhan Pada Bayi Baru Lahir - ilmu kesehatan
Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan pada bayi pada jam pertama setelah kelahiran, dilanjutkan sampai 24 jam setelah lahir. (PPKC : 2004) 2.1.2 Ciri-Ciri Bayi Normal. a. BB 2500 ‒ 4000 gram. b. Panjang lahir 48 ‒ 52 cm. c. Lingkar dada 30 ‒ 38 cm. d. Lingkar kepala 33 ‒ 36 cm ...

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim ibu melalui jalan atau dengan jalan lain, yang kemudian janin dapat hidup kedunia liar. Buku ini sebagai referensi bagi dosen/pengajar atau mahasiswa kesehatan khususnya kebidanan untuk mendalami lebih jauh terkai Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku ini mencakup materi sebagai berikut: 1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan 2.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persalinan 3. Perubahan-Perubahan Fisiologis dan Psikologis dalam Persalinan 4. Pelayanan Persalinan Awal Minimum Pada Situasi Bencana 5. Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Standar Operasional Prosedur Asuhan Persalinan Normal (APN) 58 Langkah Selain itu buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini juga dilengkapi dengan latihan kasus persalinan sehingga
memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di masyarakat.
Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, berisi pembahasan berikut. ● Paradigma Asuh Kebidanan ● Lima Benang Merah dalam asuhan Persalinan\Teori Persalinan ● Pemantauan Kemajuan Persalinan (Partograf) ● Kebutuhan dasar Ibu Bersalin ● Teori Penyebab dan faktor yang mempengaruhi persalinan ● Perubahan Psikologis ibu bersalin ● Asuhan Bersalin ● Manajemen Asuhan Persalinan ● Asuhan
Bayi baru Lahir ● Penyulit Persalinan ● Asuhan bayi baru lahir dengan asfiksia
Buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini ditujukan untuk mahasiswa Jurusan DIII Kebidanan, DIV Kebidanan dan Profesi Kebidanan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk jurusan kesehatan lainnya. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu kebidanan. Pembahasan materi dalam buku ini disusun disesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan capaian
pembelajaran untuk pencapaian kompetensi bidan. Buku ini membahas secara menyeluruh topik asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang disajikan dalam 4 bab yang terdiri dari konsep dasar persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, asuhan kebidanan persalinan pada kala I, II, III dan IV serta asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Buku ini dilengkapi dengan langkah-langkah setiap asuhan
kebidanan beserta dengan gambar-gambar ilustrasi sebagai alat bantu visual untuk membantu memudahkan mahasiswa untuk memahami setiap topik yang dibahas dan memudahkan mahasiswa untuk mempraktikkan asuhan kebidanan persalinan kala I, II, III dan IV serta asuhan kebidanan pada bayi baru lahir.
Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi terjadi dalam periode neonatal, yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Misalnya karena hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal terbaik
yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal, sehingga neonatus sebagai organisme yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin dapat bertahan dengan baik. Penyebabnya karena periode neonatal merupakan periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, maka adaptasi fisiologis yang dilakukan bayi baru lahir perlu diketahui dengan baik
oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang selalu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.
Asuhan kebidanan Neonatus, bayi , balita dan anak Pra sekolah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan Askeb pada ibu dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence based dengan pokok bahasan konsep dasar bayi baru lahir. Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematin bayi
terjadi pada periode neonatal yaitu dibulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Sebagai contoh bayi yang mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam
penanganan neonatal sehingga neonates sebagai individu yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine dapat bertahan dengan baik karena periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bab ini dijelaskan adaptasi yang dilakukan bayi segera setelah lahir antara lain adaptasi BBL terhadap kehidupan diluar uterus, mempertahankan suhu normal bayi, pencegahan infeksi
dan rawat gabung.
Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir diberikan kepada ibu dan bayi sebagai asuhan dasar. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin dimulai dari ketika ibu memasuki fase kala I hingga kala IV. Dalam modul ini juga menjelaskan tentang perubahan fisiologi dan psikologi ibu bersalin serta komplikasi yang kemungkinan terjadi pada persalinan. Pada asuhan bayi baru lahir dimulai pada 2 jam pertama setelah bayi
dilahirkan hingga bayi usia 28 hari. Dalam modul ini diulas tentang asuhan kebidanan dasar perawatan bayi baru lahir meliputi perawatan tali pusat, kebutuhan nutrisi, hygine, mempertahankan kehangatan bayi, imunisasi, dll. Saat ini kita masih dihadapkan dengan masa pandemi covid-19 yang belum selesai. Ibu bersalin dan bayi baru lahir tentunya juga membutuhkan asuhan yang sedikit berbeda jika dibandingkan
dengan keadaan normal. Oleh karena itu dalam modul ini juga disisipkan prosedur layanan ibu bersalin dan bayi baru lahir di era pandemi covid-19
Buku ini adalah buku yang menggali secara tuntas mengenai asuhan kebidanan persalinan, mulai dari anatomi panggul, fisiologi persalinan, proses persalinan, hormon yang mempengaruhi persalinan, proses persalinan dan penyulit persalinan yang mungkin muncul. Asuhan Kebidanan persalinan dan Bayi Baru Lahir memberikan panduan yang jelas dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan sesuai dengan kaidah
keilmuan yang terkini dan sesuai kewenangan sebagai kebidanan. Buku ini sebagai bacaan penting bagi mahasiswa, bidan, praktisi dan semua pihak yang tertarik dengan layanan maternitas khususnya persalinan.
Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia 0-28 hari, sedangkan bayi dan balita merupakan lanjutan dari fase neonatus. Masa neonatus, bayi, dan balita ini merupakan masa yang memerlukan perhatian dan asuhan yang mana sering pada fase bayi memerlukan perawatan tambahan jika ada gangguan pada kondisi setelah bayi lahir masa neonatus, bayi, dan masa balita. Kondisi ini sering terjadi karena pada masa
neonatus mengalami adaptasi di luar kandungan. Penanganan bayi baru lahir sehat yang kurang baik dapat menyebabkan kelainan atau gangguan yang bisa mengakibatkan cacat seumur hidup dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita sangat penting dan memerlukan pemantauan secara terus menerus karena masa-masa balita merupakan masa emas atau
biasa disebut dengan golden age. Buku ini akan membahas tentang masa neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, di mana dalam buku ini akan memberikan pembahasan lengkap tentang asuhan kebidanan pada setiap fase perkembangan bayi sampai usia prasekolah. Di dalam buku ini juga membahas tentang asuhan kebidanan yang berkaitan dengan PARANA (Pasangan Ramah Anak) di mana ini merupakan
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program pemerintah NTB yang menyiapkan keluarga agar memberikan pengasuhan yang baik pada anak sesuai dengan tahapannya sehingga masa pertumbuhan dan perkembangan anak tetap terpantau oleh orang tua dan kebutuhan kasih sayang anak terpenuhi sesuai tahapannya.
Persalinan normal menurut WHO (2010) adalah persalinan yang dimulai secara spontan, berisiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan,bayi lahir secara spontan dalam presentasi belakang kepala pada usia kehamilan 37-42 minggu lengkap dan setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat. Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi
uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta, dan proses tersebut merupakan proses alamiah. (Rohani, 2011). Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah bila bayi lahir dengan letak belakang kepala tanpa melalui alat-alat atau
pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan umumnya berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam (Wiknjosastro, 2012).
Buku ini terlahir sebagai hasil karya kolaborasi dari rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan dalam penyusunan buku ini diharapkan sebagai salah satu sumber bahan bacaan dalam pengembangan wawasan sekaligus dapat diimplementasikan dalam asuhan dan pelayanan neonatus, bayi dan balita. Lebih jauh diharapkan dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan
anak yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Buku ini terdiri dari beberapa bab antara lain : Bab 1 Konsep Dasar Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 2 Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 3 Adaptasi Fisiologis Neonatus Bab 4 Tumbuh Kembang Neonatus, Bayi Dan Anak Balita Bab 5 Praktik Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi Dan Anak Balita Bab 6 Praktik Stimulasi Sesuai Tahap Tumbuh Kembang
Bayi Dan Anak Balita Bab 7 Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi Dan Balita Normal Dan Abnormal Bab 8 Imunisasi Pada Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 9 Penyuluhan Pada Orang Tua Tentang Asuhan Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 10 Masalah Yang Lazim Timbul Pada Bayi Baru Lahir Dan Neonatus Bab 11 Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Bayi Dan Balita Bab 12 Sistem Rujukan Bab 13
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Dan Anak Balita Bab 14 Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) Khusus Pada Kasus Maternal Dan Neonatal
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