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PERAWATAN MULTI
DISIPLIN

PERAWATAN
MULTI DISIPLIN
Perawatan SMA merupakan perawatan
multi disiplin, sehingga dapat
memantau kondisi penyakitnya yang
bersifat progresif dan melakukan
antisipasi sesuai kebutuhan.

REHABILITASI
Tujuan utamanya adalah untuk
mencegah kontraktur, skoliosis dan
kifosis serta menjaga dan
mengembalikan fungsi tubuh dan
mobilitas

MACAM REHABILITASI

3. Mobilitas dan Latihan Otot-otot
Mobilitas memakai kursi roda ringan
atau elektrik.
Latihan otot-otot : berenang, concentric
and eccentric exercise dan aerobik serta
latihan-latihan lain dengan atau tanpa
rintangan.

4. Chest Therapy
Penting saat sakit, selama masa
perioperative dan sebagai langkah
pencegahan untuk merawat paru-paru
agar saluran pernafsan bersih dan
ventilasi meningkat. Teknik yang
dipakai adalah perkusi, vibrasi dan
postural drainage

1. Stretching
Menggunakan teknik-teknik manual
dan melalui penggunaan ortosis,
splints, peregangan aktif dengan
bantuan, alat bantu berdiri (standing
frame) dan teknik memposisikan
tubuh seperti serial casting.

2. Positioning
Ortosis thoraco-lumbar sacral untuk
menjaga postur tubuh dan mendukung
fungsi tubuh. Cervical bracing sering
digunakan untuk keselamatan dan
selama proses transportasi.

SPINE DEFORMITY
MANAGEMENT
1. Evaluasi untuk mengantisipasi
skoliosis dan kifosis
2. Penggunaan bracing dan
pembedahan
3. Support untuk rongga dada dan
tubuh
4. Hips instability
5. Kontraktur
6. Perawatan fraktur

NUTRISI, FUNGSI
MENELAN & DISFUNGSI
GASTROINTESTINAL
Dokter gizi harus dilibatkan dalam
menentukan diet yang sesuai bagi
anak untuk mengawasi berat
badan, asupan cairan, asupan
nutrisi makro dan mikro,
khususnya kalsium dan vitamin D
terkait kesehatan tulang.
Awasi dan catat :
1. Reflux
2. Konstipasi
3. Pemakaian obat/suplemen untuk
pencernaan
4. Kecepatan pengosongan perut
5. Muntah
Yang harus dilakukan :
1. Evaluasi dilakukan tiap 6 bulan
untuk melihat kemampuan untuk
menelan dan resiko aspirasi jka
ada kesulitan mengunyah dan
kelelahan saat makan
2. Evaluasi kegemukan dan kelainan
metabolisme glukosa
3. Evaluasi asupan cairan dan serat
bila sering konstipasi
4. Intervensi, seperti penggunaan
feeding tube atau probiotik

