Bookmark File PDF Asuhan Bayi Baru Lahir

Asuhan Bayi Baru Lahir
Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir diberikan kepada ibu dan bayi sebagai asuhan dasar. Asuhan kebidanan pada
ibu bersalin dimulai dari ketika ibu memasuki fase kala I hingga kala IV. Dalam modul ini juga menjelaskan tentang perubahan
fisiologi dan psikologi ibu bersalin serta komplikasi yang kemungkinan terjadi pada persalinan. Pada asuhan bayi baru lahir
dimulai pada 2 jam pertama setelah bayi dilahirkan hingga bayi usia 28 hari. Dalam modul ini diulas tentang asuhan kebidanan
dasar perawatan bayi baru lahir meliputi perawatan tali pusat, kebutuhan nutrisi, hygine, mempertahankan kehangatan bayi,
imunisasi, dll. Saat ini kita masih dihadapkan dengan masa pandemi covid-19 yang belum selesai. Ibu bersalin dan bayi baru lahir
tentunya juga membutuhkan asuhan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan keadaan normal. Oleh karena itu dalam
modul ini juga disisipkan prosedur layanan ibu bersalin dan bayi baru lahir di era pandemi covid-19
Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi terjadi dalam periode neonatal, yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Kurang
baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup,
bahkan kematian. Misalnya karena hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak.
Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal, sehingga neonatus sebagai organisme
yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin dapat bertahan dengan baik. Penyebabnya karena
periode neonatal merupakan periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, maka
adaptasi fisiologis yang dilakukan bayi baru lahir perlu diketahui dengan baik oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang
selalu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.
Buku ini adalah buku yang menggali secara tuntas mengenai asuhan kebidanan persalinan, mulai dari anatomi panggul, fisiologi
persalinan, proses persalinan, hormon yang mempengaruhi persalinan, proses persalinan dan penyulit persalinan yang mungkin
muncul. Asuhan Kebidanan persalinan dan Bayi Baru Lahir memberikan panduan yang jelas dalam memberikan asuhan
kebidanan persalinan sesuai dengan kaidah keilmuan yang terkini dan sesuai kewenangan sebagai kebidanan. Buku ini sebagai
bacaan penting bagi mahasiswa, bidan, praktisi dan semua pihak yang tertarik dengan layanan maternitas khususnya persalinan.
Asuhan kebidanan Neonatus, bayi , balita dan anak Pra sekolah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan
Askeb pada ibu dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsepkonsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence based dengan pokok bahasan konsep dasar bayi baru lahir. Penelitian
menunjukkan bahwa 50% kematin bayi terjadi pada periode neonatal yaitu dibulan pertama kehidupan. Kurang baiknya
penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan
kematian. Sebagai contoh bayi yang mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan
otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal sehingga neonates sebagai individu
yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine dapat bertahan dengan baik karena periode yang paling kritis dalam
fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bab ini dijelaskan adaptasi yang dilakukan bayi segera setelah lahir antara lain
adaptasi BBL terhadap kehidupan diluar uterus, mempertahankan suhu normal bayi, pencegahan infeksi dan rawat gabung.
Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di
seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut secara
berkala di-review dalam pertemuan Internasional (Kongres ICM). Definisi terakhir disusun melalui konggres ICM ke 27, pada bulan
Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program
pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar
(register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.
Pada saat ini proses pembelajaran yang terjadi di kelas adalah Teaching bukan Learning, artinya kembali ke metode lama di
mana pembelajaran masih mengutamakan Teacher Centered Learning (TCL). Meskipun metode Teacher Centered Learning
efektif untuk sebuah Transfer Of Knowledge, namun sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kita sedang membunuh kreativitas
mahasiswa. Perubahan paradigma pembelajaran merubah tugas dan fungsi dosen, saat ini dengan metode SCL dosen berperan
sebagai fasilitator, motivator, memberi tutorial dengan cara menunjukkan jalan/metode yang dapat membantu mahasiswa
menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bahan kajian.
Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, berisi pembahasan berikut. ? Paradigma Asuh Kebidanan ? Lima Benang
Merah dalam asuhan Persalinan\Teori Persalinan ? Pemantauan Kemajuan Persalinan (Partograf) ? Kebutuhan dasar Ibu Bersalin
? Teori Penyebab dan faktor yang mempengaruhi persalinan ? Perubahan Psikologis ibu bersalin ? Asuhan Bersalin ? Manajemen
Asuhan Persalinan ? Asuhan Bayi baru Lahir ? Penyulit Persalinan ? Asuhan bayi baru lahir dengan asfiksia

Pada saat ini masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok
ibu dan anak. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Tejadinya AKI dan AKB mencerminkan kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Masalah kesehatan ibu dan anak masih tetap menempatkan posisi penting karena menyangkut kualitas sumber daya
manusia yang paling hulu yaitu periode kehamilan, persalinan, dan tumbuh kembang anak. Bidan sebagai pemberi
pelayanan kebidanan merupakan ujung tombak dalam menurunkan AKI dan AKB. Salah satu kontribusi yang dapat
dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Agar pelayanan kebidanan yang diberikan
dapat berkualitas, maka bidan harus memiliki cara pandang yang tepat tentang pelayanan kebidanan yang berkualitas.
Buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti: Bab 1 Pengertian, Filosofi Kebidanan, Definisi Bidan,
dan Ruang Lingkup Asuhan Kebidanan Bab 2 Sejarah Kebidanan : Profesi, Pelayanan dan Pendidikan Bab 3 Paradigma
Asuhan Kebidanan Bab 4 Peran dan Fungsi Bidan Bab 5 Standar Profesi Bidan Bab 6 Teori dan Model Konseptual
Kebidanan Bab 7 Bidan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Bab 8 Managemen Kebidanan dalam Praktik Kebidanan
Bab 9 Reflektif Practice Bab 10 Dokumentasi dalam Asuhan Kebidanan Bab 11 Pengembangan Karir Bidan, Reward dan
Punishment terhadap kinerja Bidan
Kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir merupakan suatu keadaan yang fisiologis namun dalam prosesnya
terdapat kemungkinan suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi bahkan dapat menyebabkan kematian.
Oleh karena itu, kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir harus ditangani oleh petugas kesehatan yang
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berwenang demi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Buku ajar ini disusun berdasarkan materi pokok bahasan
mata kuliah asuhan ibu bersalin yang telah disesuaikan dengan kurikulum diii kebidanan STIKES Hang Tuah Pekanbaru
tahun ajaran 2011/2012. Buku ajar ini diharapkan dapat diajadikan sebagai bahan bagi mahasiswa. [Penerbit
Deepublish, Deepublish, Kebidanan]
Pemberian pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan yang bermutu sangat diperlukan agar dapat
memberikan kepuasan kepada setiap pengguna jasa. Untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan pengetahuan dan
ketrampilan terkait hal hal yang berhubungan dengan mutu pelayanan dalam bidang kebidanan. Buku ini menguraikan
Mutu Pelayanan Kebidanan secara komprehensif, maka buku ini disusun menjadi 12 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar
Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan Bab 2 Faktor Yang Memengaruhi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 3
Standar Mutu Pelayanan Kebidanan Dari Standar 1 S/D Standar 24 Bab 4 Indikator Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 5
Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 6 Pelayanan Kebidanan Di Tingkat Layanan Kebidanan Primer Bab 7 Metode
Peningkatan Mutu Pelayanan Kebidanan (Aquality Assurance) Bab 8 Manajemen Konflik Dan Problem Solving Bab 9
Agent Of Change Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 10 Monitoring Dan Mengevaluasi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab
11 Refleksi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 12 Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan
pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis
menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa
dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang
diperlukan.
Buku ini berisi panduan praktikum kebidanan tentang persalinan dan bayi baru lahir sebagai bahan referensi bagi
mahasiswa diploma Kebidanan yang telah disesuaikan dengan kurikulum dan RPS yang berlaku saat ini. Pembahasan
dan Langkah-langkah praktikum disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan materi dalam buku ini
meliputi: - Pemeriksaan fisik ibu bersalin - Mekanisme persalinan - VT, amniotomi, bidang hodge, mengukur panggul Kala II - Kala III - Heacting, episiotomi, anestesi - Pemantauan kala IV dan penilaian awal BBL - KB pasca persalinan Panduan pengisian partograf.
Persiapan agar sukses dalam pendidikan keperawatan dan uji kompetensi melalui topik-topik utama dengan ulasan
singkat dan ringkas. Buku ini mengikutsertakan topik-topik mulai dari pemeriksaan fisik dan asuhan berpusat pada
keluarga, pemeriksaan laboratorium, intervensi keperawatan, dan asuhan keperawatan anak dengan isu terkini dalam
konteks Indonesia, misalnya anak dengan masalah pernapasan, penyakit menular dan masalah gastrointestinal. Penekanan yang kritis, praktis dan informasi yang relevan dalam daftar yang terintegrasi akan membantu studi
mahasiswa dan membantu belajar lebih efisien - Menampilkan soal latihan UKOM dan soal model ujian NCLEX secara
CBT di www.ujikomku.com, termasuk jawaban dan rasional untuk pemahaman yang lebih dalam dan mengingat yang
lebih lama
Asuhan kebidanan pada masa nifas adalah kelanjutan dari asuhan kebidanan pada ibu hamil dan bersalin. Asuhan ini
juga berkaitan erat dengan asuhan pada bayi baru lahir, sehingga pada saat memberikan asuhan, hendaknya seorang
bidan mampu melihat kondisi yang dialami ibu sekaligus bayi yang dimilikinya. Asuhan kebidanan pada masa nifas
sebaiknya tidak saja difokuskan pada pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kelainan fisik pada ibu, akan tetapi
seyogyanya juga berfokus pada psikologis yang ibu rasakan. Diharapkan asuhan yang diberikan dapat menjangkau dari
segala aspek bio, psiko, sosio dan kultural ibu. Dalam buku ini membahas tentang: Konsep Dasar Masa Nifas Respon
Orang Tua terhadap Bayi Baru Lahir Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas Proses Adaptasi Psikologis Ibu dalam Masa
Nifas Kebutuhan Dasar Ibu pada Masa Nifas Proses Laktasi dan Menyusui Program Tindak Lanjut Asuhan Masa Nifas
Cara Deteksi Dini Komplikasi pada Masa Nifas dan Penanganannya Asuhan Kebidanan pada Ibu Masa Nifas
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas
Bidan, kebidanan dan filosofi kebidanan merupakan hal yang saling berkaitan erat dan ketiganya tak dapat dipisahkan. Menurut
ICM (International Confederation of Midwifery) 2002 bidan didefinisikan sebagai seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan
bidan yang terakreditasi memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan disertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktik
kebidanan.Bidan terkait erat dengan kebidanan, dimana kebidanan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan dan
berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pendidikan, praktik dan kode etik bidan. Dan dalam menjalankan praktiknya
bidan memiliki pandangan hidup yang digunakan sebagai kerangka pikir dalam menjalankan asuhan kebidanan disebut dengan
filosofi kebidanan.
Buku ini menjelaskan tentang Konsep Dasar Masa Nifas, Perubahan dan Adaptasi Masa Nifas, Kebutuhan Ibu Masa Nifas,
Manajemen Laktasi, Komplikasi Masa Nifas, dan Senam Nifas
Persalinan normal menurut WHO (2010) adalah persalinan yang dimulai secara spontan, berisiko rendah pada awal persalinan
dan tetap demikian selama proses persalinan,bayi lahir secara spontan dalam presentasi belakang kepala pada usia kehamilan
37-42 minggu lengkap dan setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat. Persalinan adalah suatu proses yang
dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran
plasenta, dan proses tersebut merupakan proses alamiah. (Rohani, 2011). Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil
konsepsi yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah bila bayi
lahir dengan letak belakang kepala tanpa melalui alat-alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan
umumnya berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam (Wiknjosastro, 2012).
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi atas terselesainya buku Panduan Praktikum Asuhan Kebidanan dan
Keterampilan Dasar Kebidanan (KDK). Rasa terima kasih yang dalam penulis sampaikan pada semua pihak sumber bacaan baik
yang berasal dari media buku kesehatan, jurnal kesehatan dan internet yang telah banyak membantu dari segi referensi dalam
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penyusunan buku modul ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 66% persalinan, 93% kunjungan antenatal dan 80 % dari
pelayanan keluarga berencana dilakukan oleh bidan. Bidan sangat berperan dalam pencapaian 53 % prevalensi pemakaian
kontrasepsi. Apalagi, 58% pelayanan kontrasepsi suntik dilakukan oleh bidan praktek swasta dan 25% pemakai kontrasepsi Pil,
IUD dan implant dilayani oleh bidan praktek swasta. Disisi lain, sukses yang telah diraih selama ini menimbulkan tantangan baru
bersama dengan kemajuan pembangunan di tanah air. Kesejahteraan yang semakin meningkat disertai dengan tingkat
pendidikan masyarakat akan menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan. Buku Panduan Praktikum Asuhan Kebidanan dan KDK ini
hadir sebagai upaya untuk melengkapi materi kuliah bacaan pada program studi kebidanan, hal ini mengingat masih minimnya
buku sejenis yang membahas tentang prosedur mata kuliah praktikum laboratorium KDK dan Asuhan Kebidanan Kehamilan,
Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, Kegawat-daruratan Maternal dan Neonatal serta Pelayanan KB. Buku ini disusun berdasarkan
kurikulum mahasiswa kesehatan khususnya kebidanan dan keperawatan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber
referensi dalam pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun dosen. Buku ini memuat mengenai bagaimana dasar-dasar standar
operasional prosedur (SOP) mata kuliah praktikum laboratorium KDK dan Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi
Baru Lahir, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal serta Pelayanan KB, mata kuliah tersebut merupakan kurikulum inti bagi
mahasiswa program studi D-III kebidanan di seluruh Indonesia, dengan adanya buku ini diharapkan dapat menambah acuan atau
pedoman bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan serta dosen untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar
praktikum di laboratorium maupun lahan praktik.
Buku ini disusun oleh penulis ditujukan terutama bagi Mahasiswa Kebidanan. Buku ini menggambarkan asuhan pada neonatus,
bayi, balita dan anak prasekolah yang didasari konsep keilmuan dan keterampilan serta hasil evidence based dengan pokok
bahasan :lingkup asuhan neonatus, bayi dan balita normal dan abnormal, konsep asuhan bayi dan balita, pemantauan tumbuh
kembang bayi dan balita, SDIDTK, MTBS, Kelas Ibu Balita, imunisasi, perlindungan anak, penyuluhan pada orang tua tentang
asuhan neonatus, bayi dan anak balita, sistem rujukan dan dokumentasi asuhan.
Buku ini disusun dengan tujuan menambah dan mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam mencari referensi terkait
dengan asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku ini dilengkapi
dengan evidence based pada setiap bab pembahasan.
Buku ini disusun oleh penulis ditujukan terutama bagi mahasiswa Kebidanan. Di dalam buku ini menggambarkan asuhan
kebidanan pada ibu hamil normal yang didasarkan konsep-konsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence based dalam
praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif,
deteksi dini komplikasi serta pendokumentasiannya. Adapun isi buku ini meliputi pembahasan berikut 8 * Anatomi fisiologi sistim
kesehatan reproduksi * Fisiologi kehamilan * Konsep dasar asuhan kehamilan * Kebutuhan dasar ibu hamil adaptasi fisiologi dan
psikologi, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan sesuai dengan tahap perkembangannya * Tanda bahaya pad kehamilan
dan deteksi dini pada kehamilan * Asuhan sesuai tahapan perkembangan kehamilan * Dokumentasi asuhan kebidanan kehamilan
* Buku KIA * Kelas ibu hamil * Program perencanaan persalinan dan penceh=gahan komplikasi (P4K) * Konsep rumah tunggu
kelahiran (RTK) * Sistim rujukan pada ibu hamil * Pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA) HIV / AIDS

Persalinan adalah suatu proses yang fisiologis, dimana terjadi pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang
dapat hidup diluar kandungan dimulai dengan adanya kontraksi uterus, penipisan dan pembukaan serviks, kelahiran bayi
dan plasenta melalui jalan lahir atau melalui jalan lain (abdomen)., dengan bantuan ataua tanpa bantuan (kekuatan ibu
sendiri) . Menurunkan angka kematian ibu saat persalinan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang
bidan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang bidan harus memiliki pengetahuan, sikap
dan ketrampilan yang baik, sehingga dapat memberikan asuhan yang berkualitas.Buku ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu
Bersalin dan bayi Baru Lahir memuat materi-materi yang mengacu pada kurikulum kebidanan sesuai dengan jenjang
KKNI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hard skill, soft skill, pengetahuan serta bidan mampu bertindak sesuai
dengan kompetensi dan kewenngannya.
Kebidanan merupakan ilmu yg terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu (multi disiplin) yang terkait dengan pelayanan
kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu perilaku, ilmu sosial budaya, ilmu kesehatan masyarakat
dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post
partum, bayi baru lahir. Konsep kebidanan merupakan suatu kerangka dalam bidang keilmuan bidan yang meliputi dan
membahas mengenai definisi bidan, falsafah kebidanan, teori dan praktek kebidanan atau midwifery , tinjauan keilmuan
kebidanan, bahasan mengenai beberapa bagian dari ilmu kebidanan, pelayanan kebidanan, praktek kebidanan, asuhan
kebidanan, serta manajemen kebidanan. Profesi kebidanan merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu
bersinggungan dengan masyarakat khususnya kaum wanita. Hal itu yang menjadikan bidan sebagai profesi yang
strategis. Dengan kestrategisannya, maka diperlukan bidan berkualitas yang memiliki dasar yang kuat ilmu pengetahuan,
selalu menjunjung tinggi etika, moral, serta nilai-nilai yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, sangat penting bagi
seorang bidan untuk mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan etika, moral, serta nilai-nilai agar tidak menimbulkan
konflik dalam menjalankan tugas sesuai dengan kopetensi keprofesiannya. Buku Konsep Kebidanan dibuat untuk
menjawab kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa kebidanan, bidan dalam menjalankan tugas dan
kopetensinya di masyarakat. Buku ini disusun dengan menelaah hasil-hasil penelitian yang sudah ada serta berdasar
pada kompetensi dasar karena setiap babnya telah disesuaikan dengan garis-garis besar pengajaran yang diharapkan
dapat membentuk karakter diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi seorang bidan.
Sangat penting untuk diingat bahwa persalinan adalah proses yang normal serta merupakan kejadian yang sehat. Akan
tetapi potensi komplikasi yang mengancam nyawa juga akan selalu mengintai, sehingga bidan harus mengamati dengan
ketat baik bagi ibu maupun bayinya sepanjang kelahiran. Fokus utamanya adalah mencegah terjadinya komplikasi. Hal
tersebut dapat menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi. Buku ini membahas mengenai Asuhan Kebidanan Pada
Persalinan. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin merupakan salah satu kompetensi utama Bidan, oleh karena itu Bidan
diharapkan melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan
keterampilan, tanggap terhadap masalah serta mampu memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Dalam buku ini membahas
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tentang: Bab 1 Konsep Dasar Persalinan Bab 2 Manajemen Kebidanan dalam Persalinan Bab 3 Komunikasi dalam
Persalinan Bab 4 Evidance Based dalam Persalinan Bab 5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persalinan Bab 6
Perubahan Fisiologis dan Psikologis Ibu Dalam Masa Persalinan Bab 7 Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Bersalin Kala I,
II, III dan IV Bab 8 Asuhan Kebidanan dada Kala I, II, III dan IV Persalinan Bab 9 Pengisian dan Implementasi dari Hasil
Partograf Bab 10 Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 1 Jam Bab 11 Pertolongan Persalinan Normal Bab 12
Etika dan Kewenangan Bidan dalam Asuhan Kebidanan Persalinan Bab 13 Berpikir Kritis dalam Asuhan Persalinan Bab
14 Problem Solving dalam Asuhan Persalinan
Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim ibu melalui jalan atau dengan jalan lain, yang
kemudian janin dapat hidup kedunia liar. Buku ini sebagai referensi bagi dosen/pengajar atau mahasiswa kesehatan
khususnya kebidanan untuk mendalami lebih jauh terkai Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku ini
mencakup materi sebagai berikut: 1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persalinan
3. Perubahan-Perubahan Fisiologis dan Psikologis dalam Persalinan 4. Pelayanan Persalinan Awal Minimum Pada
Situasi Bencana 5. Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Standar Operasional Prosedur Asuhan Persalinan Normal (APN)
58 Langkah Selain itu buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini juga dilengkapi dengan latihan kasus
persalinan sehingga memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di masyarakat.
Buku ini terlahir sebagai hasil karya kolaborasi dari rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan yang ada di seluruh
Indonesia. Maksud dan tujuan dalam penyusunan buku ini diharapkan sebagai salah satu sumber bahan bacaan dalam
pengembangan wawasan sekaligus dapat diimplementasikan dalam asuhan dan pelayanan neonatus, bayi dan balita.
Lebih jauh diharapkan dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan anak yang dapat mempengaruhi proses tumbuh
kembangnya. Buku ini terdiri dari beberapa bab antara lain : Bab 1 Konsep Dasar Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 2
Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 3 Adaptasi Fisiologis Neonatus Bab 4 Tumbuh Kembang Neonatus,
Bayi Dan Anak Balita Bab 5 Praktik Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi Dan Anak Balita Bab 6 Praktik Stimulasi Sesuai
Tahap Tumbuh Kembang Bayi Dan Anak Balita Bab 7 Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi Dan Balita Normal Dan
Abnormal Bab 8 Imunisasi Pada Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 9 Penyuluhan Pada Orang Tua Tentang Asuhan
Neonatus, Bayi Dan Balita Bab 10 Masalah Yang Lazim Timbul Pada Bayi Baru Lahir Dan Neonatus Bab 11 Deteksi Dini
Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Bayi Dan Balita Bab 12 Sistem Rujukan Bab 13 Pendokumentasian
Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Dan Anak Balita Bab 14 Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) Khusus Pada
Kasus Maternal Dan Neonatal
Buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini ditujukan untuk mahasiswa Jurusan DIII Kebidanan, DIV
Kebidanan dan Profesi Kebidanan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk jurusan kesehatan lainnya. Buku ini
ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu kebidanan. Pembahasan materi dalam buku ini
disusun disesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan capaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi bidan.
Buku ini membahas secara menyeluruh topik asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang disajikan dalam 4
bab yang terdiri dari konsep dasar persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, asuhan kebidanan
persalinan pada kala I, II, III dan IV serta asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Buku ini dilengkapi dengan langkahlangkah setiap asuhan kebidanan beserta dengan gambar-gambar ilustrasi sebagai alat bantu visual untuk membantu
memudahkan mahasiswa untuk memahami setiap topik yang dibahas dan memudahkan mahasiswa untuk
mempraktikkan asuhan kebidanan persalinan kala I, II, III dan IV serta asuhan kebidanan pada bayi baru lahir.
Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di negara
Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus
bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Nah, Bagaimana
Indikator Kesehatan Anak dan bagaimana konsep asuhan neonatus dan anak balita itu? simak dalam buku ini. Buku ajar
ini disusun berdasarkan materi pokok bahasan mata kuliah asuhan NEONATUS yang telah disesuaikan dengan
kurikulum DIII Kebidanan Stikes Hang Tuah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Ilmu
Kebidanan, Bidan, Asuhan kebidanan]
Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian asuhan masa persalinan, di mana sejak ibu hamil hingga
memasuki periode bersalin dimulai dari kala I, kala II, kala III, dan kala IV, serta memberikan dukungan secara berkesinambungan
sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa persalinan. Bidan sebagai promotor
hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga, meningkatkan rasa nyaman, mendeteksi komplikasi, dan perlunya rujukan
memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya,
menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Selain itu juga melakukan manajemen asuhan dengan cara
mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan
dan memberikan asuhan secara profesional. Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah
satu di antaranya adalah buku. Harapan kami, buku ini dapat membantumahasiswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga,
lingkungan, masyarakat, dan bangsa.
Masa nifas merupakan masa yang rawan karena ada beberapa risiko yang mungkin terjadi pada masa itu, antara lain : anemia,
pre eklampsia/ eklampsia, perdarahan post partum, depresi masa nifas, dan infeksi masa nifas. Diantara resiko tersebut ada dua
yang paling sering mengakibatkan kematian pada ibu nifas, yakni infeksi dan perdarahan. Berdasarkan Survei Antar Sensus
(SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran
hidup. Adapun penyebab langsung yang berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas
tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. 75 % Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan masa nifas dan infeksi nifas. Bidan
merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan
paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersamaPage 4/5
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sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan
dimanapun dia berada. Dalam hadapi tugas bidan tersebut maka Asuhan Kebidanan Nifas merupakan salah satu kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang Bidan dalam rangka memberikan pelayanan secara komprehensif pada keluarga, kelompok dan
masyarakat sesuai dengan budaya setempat. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses dalam mempelajari materi
dalam modul ini.
Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Bijaksana. Atas karunia-Nya buku ini
telah dapat terselesaikan. Kami berharap buku ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat
digunakan menjadi panduan dan pedoman, khususnya bagi mahasiswi Program Studi D-III Kebidanan semester V (lima) dalam
memberikan asuhan kebidanan dalam komunitas, yang meliputi asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan
keluarga berencana.
Buku yang berjudul “Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi bagi Bidan” ini berisikan tentang berbagai pengetahuan asuhan
kebidanan dalam berbagai aspek, seperti; konseling dalam asuhan kebidanan patologi dan kegawatdaruratan maternal neonatal,
asuhan kebidanan patologi kehamilan, asuhan kebidanan patologi persalinan, asuhan kebidanan patologi bayi baru lahir, dan
asuhan kebidanan patologi pada neonatus. Penulis berusaha menggunakan cara berpikir sederhana dan bahasa yang praktis
sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam memahami buku ini. Penulis berharap dengan adanya buku ini pembaca
dapat mengerti bagaimana mempraktikkan asuhan kebidanan patologi yang dilakukan oleh bidan.
Copyright: d0c99a394ad6ecc98e467ef2bdd1852e

Page 5/5

Copyright : studysphere.com

