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Abstrak
Thalasemia adalah kelompok anemia heterogen yang diturunkan yang berhubungan dengan tidak adanya atau
menurunnya produksi normal hemoglobin. Anak thalasemia dapat mengalami gangguan hidup jangka panjang dan
memberi dampak yang cukup luas. Kehadiran dan dukungan keluarga pada perawatan anak sangat dibutuhkan.
Perawat penting mengajarkan pada orang tua bahwa dalam perawatan anak dengan penyakit kronik anak perlu
diperlakukan sebagaimana anak normal (normalisasi). Pengetahuan orangtua tentang perawatan anak Thalasemia
dalam upaya normalisasi anak Thalasemia perlu ditingkatkan melalui suatu kegiatan penyuluhan peningkatan
pengetahuan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada orang tua yang mempunyai anak Thalasemia dan
dirawat Ruang Anak .RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan
metode penyuluhan kesehatan. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan partisipasi dan dukungan keluarga
cukup tinggi, dimana keluargat turut aktif dalam pendidikan kesehatan yang diberikan sehingga keluarga pada
akhirnya dapat meningkatkan dukungan bagi anggota keluarganya yang sakit baik selama sehat maupun ketika sakit.
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