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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

KIAN yang berjudul “Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan HIV” ini 

membahas mengenai faktor risiko seseorang terkena HIV kemudian buku ini juga 

membahas mengenai defini, etiologi, menifestasi, komplikasi, penularan dari ibu 

ke anak secara vertikal, pemeriksaan penunjang, komplikasi, pengobatan pada bayi 

jika reaktif terhadap HIV, lalu membahas asuhan keperawatan yang dapat diberikan 

untuk ibu hamil dengan HIV.  

KIAN ini dapat dijadikan referensi untuk mengedukasi dan merawat ibu 

hamil dengan HIV dalam masyarakat dan dalam lingkungan rumah sakit. Hasil 

KIAN ini juga dapat menjadi referensi untuk perawat di lingkungan komunitas, 

perawat dilingkungan rumah sakit, dan institusi pendidikan kesehatan yang dapat 

dijadikan media pembelajaran karena dilengkapi dengan referensi terbaru dan 

menggunakan konsep asuhan keperawatan dengan 3S (SDKI,SIKI,SLKI).  

 

V.2 Saran 

a. Bagi masyarakat  

Prodak KIAN dalam bentuk buku ini dapat dijadikan referensi agar 

masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang baik mengenai HIV, supaya 

stigma yang berada dimasyarakat dapat teratsi dengan mengetahui cara 

penularan HIV tersebut 

b. Bagi insitusi pendidikan 

Prodak KIAN ini dapat dijadikan referensi atau sumber rujukan untuk 

tenaga pendidik mengenai keperawatan ibu hamil dengan HIV dan dapat 

dijadikan sebagai pedoman memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai bagaimana cara penularan HIV  

c. Bagi tenaga kesehatan 
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Prodak KIAN ini dapat dijadikan rujukan tenaga kesehatan khususnya 

perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan dan dalam asuhan 

keperawatan yang komprehensif kepada masyarakat terutama kepada ibu 

hamil dengan HIV.  

 

Keterlibatan dari seluruh pihak mulai dari perawat komunitas, perawat di 

rumah sakit serta peran dari institusi pendidikan kesehatan sangat penting, hal ini 

khususnya dapat mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan HIV, cara 

penularan hal ini diharapkan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan 

cara merawatnya agar menurunnya angka kasus baru dan tidak menurunya stigma 

negatif tentang orang dengan HIV atau ODHA.  
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