
ABSTRAK

Angka kematian ibu dan anak merupakan salah satu indikator utama
derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggara pelayanan
kesehatan suatu negara yang masih menjadi masalah di negara yang berekembang.
Di Indonesia AKI dan AKB tahun 2012 mencpai 359/100.000 kelahiran hidup
dan 32/1000 kelahiran hidup(kemenkes,2015). Faktor penyebab tingginya AKI
adalah Pre Eklamsia/Eklamsia, pendarahan dan infeksi, sedangkan pada AKB
adalah pada bayi dengan berat badan lahir rendah, asfiksia, masalah pemberian
minum, tetanus, gangguan hematologi, infeksi. Tujuan laporan tugas akhir ini
untuk memberikan asuhan kebidanan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas,
bayi baru lahir, neonatus hingga asuhan keluarga berencana dengan cara
memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif (countinuity of care) dan
pendokumentasian SOAP..

Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny.M GIIPI00I UK 35/36
minggu di mulai pada tanggal 08 April 2016 di BPS Hajri Fajri. Kunjungan
pertama dan kedua didapatkan selama kunjungan hamil. Ny “M” mengeluh sering
kencing – kencing. Selain itu hasil pemeriksaan laboratorium meliputi
Hb,albumin urin dan reduksi urine adalah dalam batas normal. Dalam hal ini
keluhan yang dirasakan Ny “M” adalah fisiologis dan masih dalam batas normal.
Maka selama hamil pasien tidak ada komplikasi yang meneyertai dalam
kehamilan. Pada usia kehamilan 37/38 minggu, terjadi proses persalinan yang
berlangsung pada kala 1 1,5 jam, kala II 10 menit ,kala III 15 menit,kala IV 2 jam.
Bayi lahir spontan belakang kepala,tanggal 26 April 2016 jam 06.10 WIB berjenis
kelamin laki – laki, A-S 8-9,berat bdan 3000 gram, dan panjang badan 49 cm
setelah bayi lahir dilakukan IMD selama 30 menit . Dilakukan heating hingga luka
terpaut rapi, kontraksi uterus baik, konsistensi keras dan perdarahan.proses
persalinan berjalanan secara normal tanpa ada komplikasi dan indikasi apapun.
Pada Masa nifas kunjungan 1-4 hasil pemeriksaanya dalam batas normal,proses
involusi berjalan normal dan laktasi berjalan dengan normal. Pada kunju ngan 1-4
bayi baru lahir tidak ada masalah yang patologis pada bayi. Bayi telah
mendapatkan Hb0 dan vit K pada usia 1 hari. Kunjungan KB,ibu dan suami
dijelaskan tentang macam – macam metode kontrasepsi yang sesuai untuk ibu
nifas dan menyusui.ibu. dan ibu meencanakan KB suntik 3 bulan.

Asuhan Kebidanan komprehensif yang diterapkan pada klien Ny. M
G2p1001 sejak kontak pertama pada tanggal 8 April 2016 yaitu dimulai sejak usia
kehamilann 35/36 minggu,persalinan,nifas,neonatus dan KB . Kunjungan Asuhan
kebidanan ibu dilakukan di BPS dan di puskesmas dengan kunjungan hamil 2
kali ,bersalin 1kali, nifas 4 kali,neonatus 4 kali dan KB 2 kali.

Berdasarkan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny”M” dimulai dari
masa hamil, persalinan, nifas, neonatus dan keluarga berencana berlangsung
normal dengan tidak ditemukannya penyulit. Diharapkan klien dapat melakukan
konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanansehingga
kondisi ibu dan bayi tetap sehat.
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