ABSTRAK
Angka kematian Ibu dan Bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat
kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu
negara yang masih menjadi masalah besar di negara berkembang. Di Kabupaten Sidoarjo
AKI pada tahun 2013 sebesar 72,82/100.000 KH. AKB tahun
2013 sebesar 8,8/1.000 KH. AKI pada tahun 2012 di Kabupaten Sidoarjo sebesar
96,27/100.000 KH, AKB tahun 2012 sebesar 10,39/1.000 KH. Hal tersebut menunjukkan
adanya perbaikan, namun Dinkes Kota Sidoarjo harus tetap mempertahankan dan selalu
berupaya untuk menekan AKI dan AKB. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care.
Metode yang digunakan yaitu Asuhan kebidanan yang dilakukan secara continuity
of care yang dilakukan pada Ny P dimulai dari masa ibu hamil trimester III, bersalin,
masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang berkelanjutan dengan
mengunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan diberikan di Bpm Indah Sidoarjo mulai
tanggal 08 April 2016 sampai 21 Mei 2016. Pengambilan data dilakukan dengan
wawancara dan melihat data rekam medis, pendokumentasian dilakukan dengan
menggunakan SOAP.
Asuhan kebidanan didapatkan hasil pemeriksaan pada kehamilan berjalan secara
fisiologis namun pada pendampingan kunjungan pertama ibu mengeluh sering kencing
dan nyeri pinggang, nyeri pinggang masih terasa pada kunjungan kedua, pada
kunjungan ketiga ibu mengeluh mudah lelah, Saat Proses persalinan ibu mengalami kala II
lama sehingga harus di rujuk untuk di lakukan SC, nifas berjalan dengan fisiologis namun
pada kunjungan pertama ibu mengeluh nyeri luka bekas SC, pada kunjungan kedua nyeri
masih sedikit dirasakan dan pada kunjungan ke tiga luka bekas SC sudah kering. Bayi
baru lahir berjalan dengan fisiologis namun pada kunjungan kedua bayi mengalami sedikit
kuning dan pada kunjungan selanjutnya kuning sudah tidak Nampak lagi. Asuhan
kebidanan KB ibu memilih kontrasepsi suntik 3 bulan.
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan
pada Ny. P saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana
didapatkan hasil pemeriksaan dalam batasan normal, dan tidak ada kesenjangan
antara teori dan asuhan yang diberikan. Diharapkan klien dapat menerapkan
konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu
dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.
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