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Pelatihan Keterampilan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang terdiri atas 11 sesi yang
diselenggarakan selama 6 hari ini dirancang untuk mempersiapkan petugas pelayanan kesehatan agar
mampu melakukan pengelolaan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar di tingkat pelayanan
kesehatan primer. Proses pelatihan disusun berdasarkan pengalaman sebelumnya dari para peserta,
serta memanfaatkan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan kegiatan belajar dalam waktu yang
sesingkat mungkin. Fokus pelatihan adalah bagaimana mereka mengerjakan, bukan hanya sekedar
mengetahui, dan evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan kompetensi yang dicapai. Pelatihan
Keterampilan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar ini, terdiri dari komponen maternal yang
terdiri atas: Preeklampsia dan Eklampsia, Persalinan dengan bantuan, Infeksi nifas, Perdarahan post
partum, Persiapan umum sebelum tindakan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, Kewaspadaan
universal serta Persiapan tempat pelatihan PONED serta komponen neonatal yang terdiri dari: Bayi
berat lahir rendah, Asfiksia pada bayi baru lahir, Gangguan nafas pada bayi baru lahir, Kejang pada
bayi baru lahir, Kejang pada bayi baru lahir, Infeksi neonatal serta Rujukan dan transportasi bayi baru
lahir.
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GAMBARAN UMUM
LATAR BELAKANG
Sejak 10 tahun yang terakhir ini, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia berada pada tingkat
yang tertinggi diantara negara berkembang di dunia dan belum menunjukkan adanya
kecenderungan untuk menurun walaupun sudah cukup banyak intervensi dalam bentuk
berbagai macam program yang dilakukan. Dari berbagai faktor yang berperan pada kematian
ibu, kemampuan kinerja petugas kesehatan berdampak langsung pada peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan maternal. Di sisi yang lain, kesiapan pelayanan kegawat daruratan dalam
sistem pelayanan kesehatan nasional belum dikelola dan dipersiapkan dengan baik.
Sesuai dengan inisitatif Safe Motherhood, setiap pilar yang merupakan penyangga program
harus berfungsi seperti yang diharapkan. Sumber daya manusia disadari memiliki peranan yang
cukup penting dalam upaya untuk membuat seluruh komponen dan sistem pelayanan kesehatan
bekerja secara sempurna. Sebagai bagian dari program kesehatan maternal dan neonatal yang
komprehensif, kesiapan pelayanan kegawat daruratan harus dipersiapkan dan dikembangkan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang tersebut, terutama di tingkat
pelayanan kesehatan primer.
Peningkatan kinerja petugas kesehatan akan memiliki dampak langsung terhadap kualitas
pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Peningkatan kinerja ini akan
menggunakan jalur mekanisme pengembangan keterampilan klinik yang sudah terdapat dalam
Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi POGI. Ini berarti bahwa jaringan harus
menyelenggarakan kegiatan yang berkesinambungan yang menyertakan Departemen Kesehatan
RI dan beberapa mitra kerja dan institusi yang ada pada setiap tingkat pelayanan.
Penatalaksanaan kerjasama, koordinasi, integrasi program dan prinsip kesinambungan program
akan memberikan kepastian pada pemantapan pelatihan dan pelayanan yang efektif dan efisien.
Petugas pelaksana pelayanan yang kompeten, peningkatan kemampuan untuk melaksanakan
pelatihan di tingkat kabupaten, prosedur standar pelayanan kesehatan maternal dan neonatal,
kesertaan pelaksana program kesehatan setempat dan kesinambungan kinerja akan menjadi
tumpuan dan tujuan intervensi untuk mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan maternal
dan neonatal.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal
melalui prosedur standar pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh petugas pelaksana
pelayanan yang terampil di tingkat pelayanan kesehatan primer dengan dukungan mitra kerja
organisasi pemerintah dan non pemerintah setempat.
SEBELUM MEMULAI PELATIHAN
Pelatihan keterampilan Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Esensial Dasar ini akan
menggunakan prinsip-prinsip orang dewasa belajar dengan asumsi bahwa peserta datang untuk
mengikuti pelatihan ini karena:
•
•
•

Mereka tertarik pada topik pelatihan
Mengharapkan agar dapat memperbaiki tingkat pengetahuan atau keterampilan, dan
kemudian memperbaiki tampilan kinerja
Berkeinginan untuk terlibat secara aktif dalam mempelajari pengetahuan, perilaku dan
keterampilan baru

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

1

Untuk alasan tersebut diatas, semua materi pelatihan akan terfokus pada kepentingan peserta.
Sebagai contoh, materi dan berbagai kegiatan dalam pelatihan, dirancang untuk meningkatkan
proses belajar, dan peserta diharapkan akan terlibat secara aktif dalam setiap aspek pelatihan.
Para pelatih berusaha untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendorong
berbagai kegiatan yang dapat membantu penguasaan pengetahuan, perilaku dan keterampilan
baru.
Pelatih dan peserta akan menggunakan materi pembelajaran yang sama. Dengan modal dari
pelatihan dan pengalaman sebelumnya, para pelatih akan bekerjasama dengan peserta, dalam
kapasitasnya sebagai pakar topik tertentu dan memandu proses belajar.
Pendekatan pelatihan berdasarkan kompetensi yang digunakan dalam pelatihan ini,
menekankan kepentingan penggunaan sumber daya secara efektif, aplikasi teknologi pendidikan
yang relevan dan penggunaan berbagai teknik pelatihan. Kuesioner aspek pengetahuan yang
berdasarkan kompetensi, disusun agar mampu membantu pelatih untuk melakukan evaluasi
kinerja setiap peserta secara obyektif.
MASTERY LEARNING
Pendekatan mastery learning pada pelatihan klinik mengesankan, karena semua peserta dapat
menguasai (belajar) pengetahuan, perilaku atau keterampilan yang diperlukan apabila
disediakan cukup waktu dan menggunakan metode pelatihan yang sesuai. Tujuan
akhir mastery learning adalah bahwa 100% peserta pelatihan akan mampu menguasai
pengetahuan dan keterampilan dalam pelatihan ini.
Sementara beberapa peserta mampu untuk menguasai suatu keterampilan baru dalam waktu
yang singkat, yang lain mungkin akan memerlukan tambahan waktu atau metode belajar
altematif sebelum mereka mampu menampilkan kemahirannya. Bukan saja karena bervariasinya
faktor kemampuan untuk menyerap materi baru, tetapi juga karena masing-masing individu
akan belajar secara baik pada kondisi yang berbeda, dalam artian melalui media cetak, lisan atau
visual. Konsep mastery learning akan sangat memperhitungkan dan menggunakan berbagai
variasi metode pembelajaran dan pelatihan.
Pendekatan mastery learning pada suatu pelatihan, juga memberi peluang bagi para peserta
untuk mendapatkan pengalaman belajar yang terarah secara mandiri. Hal ini dapat
dicapai melalui peran pelatih sebagai fasilitator dan dengan mengubah konsep penilaian dan
bagaimana menggunakan hasil penilaian tersebut. Pada metode pelatihan tradisional, digunakan
hasil penilaian sebelum dan setelah pelatihan untuk menunjukkan adanya peningkatan
pengetahuan peserta, tanpa memperhatikan apakah perubahan tersebut akan memberi dampak
terhadap tampilan kinerja.
Sebaliknya, filosofi dari pendekatan mastery learning adalah penilaian proses belajar peserta
secara berkesinambungan. Adalah sangat penting bahwa pelatih harus secara berkala
memberitahukan kepada peserta tentang kemajuan mereka dalam mempelajari informasi dan
keterampilan baru dan tidak menjadikan hal ini sebagai rahasia pelatih.
Dengan pendekatan mastery learning, penilaian terhadap pembelajaran adalah:
• Berdasarkan kompetensi, artinya penilaian harus sesuai dengan tujuan pelatihan dan
ditekankan pada diperolehnya pengetahuan esensial dan konsep perilaku dan ketrampilan
yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tidak sekedar mengukur perolehan
pengetahuan baru.
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•

Dinamis, karena hal ini memungkinkan para pelatih memberikan umpan balik kepada para
peserta secara berkesinambungan tentang keberhasilannya dalam memenuhi tujuan
pelatihan dan melakukan (bila perlu) adaptasi proses pelatihan sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan belajar.

•

Tanpa beban berlebihan karena baik secara individu atau kelompok, peserta mengetahui
materi apa yang seharusnya dipelajari dan dimana mereka dapat mencari informasi tersebut
dan mempunyai banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan para pelatih.

CIRI UTAMA PELATIHAN KLINIK YANG EFEKTIF
Pelatihan klinik yang efektif dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip orang dewasa
belajar - belajar adalah partisipatif, relevan dan praktis - dan:
•

Menggunakan model perilaku / behavior modeling

•

Berdasarkan kompetensi.

•

Mencakup tehnik pelatihan humanistik.

Perilaku Panutan (Behavior Modeling)
Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa dalam kondisi yang ideal, seseorang akan lebih
cepat dan efektif dalam belajar, dengan mengamati orang lain (panutan) melaksanakan suatu
keterampilan atau kegiatan. Agar proses pencontohan memberi hasil seperti yang diinginkan,
pelatih harus memperagakan keterampilan atau kegiatan tersebut secara jelas, sehingga peserta
juga memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja yang diharapkan.
Belajar untuk menampilkan suatu keterampilan, berlangsung dalam tiga tahapan. Pada tahap
pertama, keterampilan awal (skill acquisition), peserta melihat orang lain mengerjakan
keterampilan tersebut dan secara mental, akan mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah
yang diperlukan.
Setelah gambaran diperoleh, peserta mencoba untuk mengerjakan prosedur tersebut, umumnya
dilakukan dengan bimbingan. Kemudian peserta berlatih kembali hingga mereka mencapai
tahap mampu (skill competency) dan ada rasa percaya diri dalam mengerjakan keterampilan
tersebut. Akhirnya, setelah melaksanakan praktek berulang kali, mereka akan mencapai tahapan
mahir (skill proficiency).
Skill acquisition

Mengetahui langkah-langkah dan urutannya (bila diperlukan) dalam
mengerjakan keterampilan yang diperlukan tetapi masih memerlukan
bantuan/pengawasan melekat.

Skill competency

Mengetahui langkah-langkah dan urutannya (bila diperlukan) dan
mampu mengerjakan keterampilan yang diperlukan, hanya kadangkadang perlu bantuan/pengawasan sekali-sekali.

Skill proficiency

Mengetahui langkah-langkah dan urutannya (bila diperlukan) dan
mengerjakan secara efisien keterampilan yang diperlukan

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (PBK)
Ada perbedaan khusus antara pelatihan berdasarkan kompetensi dan proses edukasi tradisional.
Pelatihan berdasarkan kompetensi adalah belajar sambil mengerjakan. Hal ini terfokus pada
pengetahuan yang spesifik, perilaku dan keterampilan yang harus dikuasai untuk melaksanakan
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suatu prosedur atau kegiatan. Penekanan tentang bagaimana peserta menampilkan (kombinasi
dari pengetahuan, perilaku dan yang paling penting, keterampilan) adalah sesuatu yang sangat
berarti dan bukan sekedar melihat tingkat pengetahuan yang sudah diperoleh. Terlebih lagi, PBK
membutuhkan para pelatih yang dapat memfasilitasi dan mendukung proses belajar, bukan
seperti instruktor atau pengajar tradisional. Tingkat kompetensi keterampilan atau kegiatan yang
baru dipelajari, akan dinilai secara obyektif terhadap tampilan kinerja secara keseluruhan.
Untuk menerapkan pelatihan berdasarkan kompetensi, keterampilan atau prosedur yang akan
diajarkan, harus uraikan menjadi langkah-langkah esensial. Kemudian, setiap langkah akan
dianalisis untuk menentukan cara yang paling efektif dan aman untuk dilaksanakan dan
dipelajari. Proses ini dikenal sebagai standarisasi. Setelah prosedur standardisasi (misalnya
prosedur ekstraksi vakum) diselesaikan, maka penuntun belajar (pengembangan keterampilan
berdasarkan kompetensi) dan daftar tilik penilaian kinerja (penilaian) dapat dikembangkan.
Instrumen ini membuat proses pembelajaran langkah atau prosedur yang diperlukan, menjadi
lebih mudah dan upaya penilaian kinerja menjadi lebih obyektif.
Komponen esensial dalam PBK adalah coaching dimana akan digunakan umpan balik positif,
mendengar aktif, bertanya efektif dan keterampilan pemecahan masalah untuk membangkitkan
iklim belajar yang positif. Dalam coaching, pelatih klinik terlebih dulu akan menjelaskan
keterampilan atau prosedur, kemudian melakukan demonstrasi dengan menggunakan model
anatomi atau alat bantu latih lain, seperti misalnya slide atau videotape. Setelah demonstrasi dan
diskusi tentang prosedur, para pelatih atau pembimbing, akan mengamati dan berinteraksi
dengan para peserta untuk membantu mereka dalam mempelajari suatu keterampilan atau
prosedur, memantau kemajuan dan membantu peserta mengatasi masalah-masalah yang
mungkin terjadi.
Proses coaching akan menjamin bahwa setiap peserta akan menerima umpan-balik berkaitan
dengan tampilan kinerja:
•

Sebelum praktek - para pelatih dan peserta akan melakukan pertemuan singkat untuk
mengkaji-ulang keterampilan/kegiatan termasuk langkah-langkah yang perlu diperhatikan
selama sesi.

•

Selama praktek - para pelatih mengamati, membimbing, dan memberikan umpan-balik
kepada para peserta pada saat mereka melakukan langkah-langkah/ kegiatan-kegiatan
seperti yang tercantum di dalam penuntun belajar.

•

Setelah praktek - umpan-balik diberikan sesegera mungkin setelah praktek. Dengan
menggunakan penuntun belajar, para pelatih mendiskusikan hasil baik dari kinerja yang
telah ditampilkan dan juga memberikan saran spesifik untuk perbaikan.

Tehnik Pelatihan Humanistik
Penggunaan teknik manusiawi (humanistik) memberi kontribusi tertentu terhadap kualitas
pelatihan klinik. Komponen utama pelatihan humanistik adalah penggunaan model anatomi,
yang sedapat mungkin dapat mewakili tubuh manusia, dan juga alat bantu belajar yang lain,
seperti misalnya videotape. Penggunaan model secara efektif akan memfasilitasi proses belajar,
mempersingkat waktu pelatihan dan mengurangi risiko pada klien. Sebagai contoh, melalui
penggunaan model anatomi sejak awal, pencapaian tingkat kompetensi akan lebih mudah dan
mungkin mencapai tahap profisiensi awal pada model, sebelum melaksanakan praktek klinik
dengan klien.
Sebelum peserta melakukan prosedur klinik pada klien, harus diselesaikan 2 kegiatan belajar
berikut ini:
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•

Pelatih klinik mendemonstrasikan keterampilan yang diinginkan dan berinteraksi beberapa
kali dengan klien, gunakan model anatomik dan peralatan audiovisual (misalnya slide atau
video).

•

Sambil dipantau, para peserta mempraktekkan keterampilan yang diinginkan dan
berinteraksi dengan klien, menggunakan model anatomik dan sedapat mungkin
menggunakan instrumen yang dibutuhkan dimana situasi yang ada, dibuat semirip mungkin
dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila peserta telah mencapai tahap kompetensi dan tingkat awal profisiensi pada model anatomik,
baru mereka diperbolehkan melakukan praktek pada klien.
Jika mastery learning yang berdasarkan prinsip orang dewasa belajar dan behavior modeling
diintegrasikan dengan PBK, maka akan menghasilkan metode yang sangat efektif dan kuat untuk
menyelenggarakan pelatihan. Apabila hal ini digabungkan pula dengan teknik pelatihan
humanistik (penggunaan model) dan alat bantu latih lainnya, maka waktu dan biaya pelatihan
dapat ditekan secara bermakna.
KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PAKET PELATIHAN KETERAMPILAN KLINIK
Pelatihan keterampilan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal esensial dasar
dibangun dari beberapa komponen berikut:
•

Buku Acuan yang berisi informasi yang perlu diketahui/pengetahuan esensial.

•

Buku Panduan Peserta yang berisi kuesioner, studi kasus, permainan peran dan latihan.

•

Buku Pegangan Pelatih yang berisi kunci jawaban kuesioner, studi kasus dan latihan dan
informasi rinci tentang cara menyelenggarakan pelatihan.

•

Audio-visual yang telah dirancang khusus untuk pelatihan seperti slide atau video, gambar,
tabel, model anatomik dan alat bantu latih lainnya.

•

Evaluasi kinerja berdasarkan kompetensi.

Buku Acuan yang dianjurkan untuk digunakan dalam pelatihan keterampilan ini adalah
Pelatihan Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Esensial Dasar, yang berisi
informasi dan teknik pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar yang terutama
diperlukan oleh petugas kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer.
MENGGUNAKAN PAKET PELATIHAN KETERAMPILAN KLINIK
Dalam merancang materi pelatihan untuk pelatihan ini, perhatian khusus diberikan agar semua
itu memudahkan pengguna dan memberikan kebebasan pada peserta dan pelatih untuk
menyesuaikan proses pelatihan menjadi lebih mengarah pada kebutuhan belajar para peserta
(baik kelompok maupun perorangan). Misalnya, diawal pelatihan, dilakukan penilaian terhadap
tingkat pengetahuan peserta. Hasil penilaian awal, akan digunakan secara bersama oleh peserta
dan pelatih utama/madya untuk mengadaptasi materi pelatihan menjadi lebih sesuai dan proses
pelatihan terfokus pada akuisisi informasi dan keterampilan baru.
Ciri yang kedua, lebih banyak hubungannya dengan penggunaan buku acuan dan buku
panduan pelatihan. Buku Acuan dirancang untuk memberikan semua informasi esensial untuk
pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dalam urutan yang logis. Tidak diperlukan
materi khusus sebagai tambahan, karena buku ini telah memenuhi kebutuhan sebagai bahan
bacaan bagi peserta dan sumber rujukan bagi pelatih. Selain itu, buku acuan berisi informasi
yang konsisten terhadap tujuan dan sasaran pelatihan sehingga merupakan bagian integral dari
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berbagai kegiatan dalam kelas, mulai dari memberikan kuliah partisipatif hingga pemberian
informasi untuk memecahkan masalah.
Buku Panduan Peserta berfungsi untuk memandu peserta dalam mengikuti semua tahapan
dalam pelatihan. Buku ini berisi silabus pelatihan, jadwal dan alur pelatihan, serta bahan-bahan
penunjang berbagai kegiatan pelatihan (kuesioner awal, matriks kebutuhan belajar, penuntun
belajar dan evaluasi pelatihan) yang digunakan selama pelatihan berlangsung.
Buku Panduan Pelatih, selain berisi materi/bahan-bahan yang sama dengan panduan peserta,
juga memuat materi yang berguna bagi pelatih yaitu alur pelatihan, kunci jawaban kuesioner
awal dan kuesioner tengah pelatihan, studi kasus, tugas dan daftar tilik penilaian keterampilan.
Agar pelatihan berlangsung sejalan dengan filosofi yang mendasari pelatihan ini, semua kegiatan
pelatihan dilakukan secara interaktif dan partisipatif. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan
penyesuaian peran pelatih secara terus-menerus selama pelatihan berlangsung. Sebagai contoh,
pelatih harus mampu berperan sebagai instruktur pada saat melakukan demonstrasi di dalam
kelas; kemudian berperan sebagai fasilitator pada saat diskusi kelompok kecil atau kegiatan
bermain peran dan mengubah peran menjadi coach pada saat membimbing pelatih baru dalam
praktek melatih. Akhirnya, berperan sebagai evaluator pada saat melakukan penilaian kinerja
secara obyektif.
RINGKASAN
Pendekatan PBK akan melibatkan berbagai prinsip utama. Pertama, berdasarkan prinsip orang
dewasa belajar, yang berarti interaktif, relevan dan praktis. Selain itu, peran pelatih lebih kearah
memandu terbentuknya pengalaman belajar daripada peran tradisional sebagai instruktur atau
guru. Dua, menggunakan perilaku panutan yang dapat memfasilitasi pembelajaran
keterampilan/prosedur yang telah distandardisasi. Ketiga, berdasarkan kompetensi. Berarti,
evaluasi peserta didasarkan pada sebaik apa peserta mengerjakan keterampilan, bukan pada
seberapa banyak peserta mendapatkan bahan ajaran. Keempat, menggunakan model anatomik
dan alat bantu latih sebanyak mungkin, dimana peserta dapat melakukan praktek keterampilan
standar secara berulang kali sebelum melakukan prosedur tersebut terhadap klien. Dengan
demikian, pada saat pelatih melakukan evaluasi, setiap peserta akan menunjukkan kompetensi
keterampilan atau prosedur seperti yang diharapkan. Hal inilah yang menjadi acuan utama
dalam membuat penilaian tentang keberhasilan suatu pelatihan.
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PENDAHULUAN
RANCANGAN PELATIHAN
Pelatihan Keterampilan Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Esensial Dasar ini
dirancang untuk mempersiapkan petugas pelayanan kesehatan agar mampu melakukan
pengelolaan Kegawat Daruratan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar di tingkat pelayanan
kesehatan primer. Proses pelatihan disusun berdasarkan pengalaman sebelumnya dari para
peserta, serta memanfaatkan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan kegiatan belajar dalam
waktu yang sesingkat mungkin. Fokus pelatihan adalah bagaimana mereka mengerjakan, bukan
hanya sekedar mengetahui, dan evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan kompetensi yang
dicapai.
Pelatihan Keterampilan Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Esensial Dasar ini,
terdiri dari sebelas komponen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Preeklampsia dan Eklampsia
Tindakan obstetri pada pertolongan persalinan
Perdarahan post partum
Infeksi nifas
Bayi Berat Lahir Rendah
o Hipotermi
o Hipoglikemia
o Ikterus
o Masalah peberian minum
Asfiksia pada bayi baru lahir
Gangguan nafas
Kejang
Infeksi neonatal
Rujukan dan transportasi neonatal
Persiapan sebelum tindakan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal

Dalam buku ini disediakan contoh jadwal pelatihan. Rancangan jadwal pelatihan ini mengacu
pada asumsi bahwa peserta pelatihan ini adalah petugas pelaksana pelayanan kesehatan yang
masih secara aktif melaksanakan pelayanan dan mempunyai minat dalam pelayanan kegawat
daruratan obstetri dan neonatal. Ada beberapa perbedaan cara pelatihan ini dibandingkan
dengan pelatihan tradisional pada umumnya yaitu:
•

Pada hari pertama pelatihan, tingkat pengetahuan dan kinerja para peserta akan ditampilkan
melalui pengisian kuesioner awal pelatihan dan penilaian keterampilan klinik awal.

•

Sesi-sesi di dalam kelas terfokus pada aspek-aspek utama keterampilan pengelolaan kegawat
daruratan obstetri dan neonatal.

•

Kemajuan serapan pengetahuan, akan diukur selama pelatihan melalui kegiatan selama dan
setelah masing-masing sesi serta kuesioner tengah pelatihan.

•

Evaluasi kinerja kelompok dan pemecahan masalah setiap peserta dilakukan oleh pelatih
dengan menggunakan ceklis kompetensi keterampilan.

Dasar penilaian keberhasilan pelatihan adalah penguasaan komponen pengetahuan maupun
keterampilan dari setiap peserta.

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

7

EVALUASI
Pelatihan ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melakukan
pengelolaan Kegawat Daruratan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar di tingkat pelayanan
kesehatan primer. Kualifikasi sebagai tenaga kesehatan yang terampil diperoleh melalui praktek
melakukan pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dengan menggunakan metode
diskusi, studi kasus, praktek mandiri pada model dan klien.
Kualifikasi adalah pernyataan yang diberikan oleh organisasi pelatihan bagi peserta pelatihan
yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, baik elemen pengetahuan, keterampilan dan
praktek. Kualifikasi bukanlah sertifikasi, karena hal ini akan dinyatakan oleh organisasi/instansi
yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Kualifikasi didasarkan pada pencapaian peserta dalam tiga area:
•

Pengetahuan - paling sedikit, nilai 85% pada Kuesioner Tengah-Pelatihan

•

Keterampilan - Kinerja memuaskan untuk keterampilan klinik pada pengelolaan kegawat
daruratan obstetri dan neonatal

•

Praktek - Menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan keterampilan klinik pengelolaan
kegawat daruratan obstetri dan neonatal pada model dan klien.

Tanggung-jawab dalam membuat peserta memenuhi persyaratan kualifikasi akan dibebankan
pada peserta dan pelatih.
Metode evaluasi yang digunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:
•

Kuesioner Tengah-Pelatihan. Penilaian pengetahuan dilakukan apabila semua materi
yang diperlukan telah diberikan. Kemampuan untuk menjawab secara benar kuesioner
tengah pelatihan sejumlah 85% atau lebih, merupakan indikasi penguasaan materi yang ada
di dalam buku acuan. Harus dilakukan pembahasan bersama (peserta-pelatih) bila ternyata
hasil pencapaian dibawah 85%. Lakukan bimbingan dan bantuan agar peserta lebih
memahami materi yang dibutuhkan. Mereka dengan pencapaian dibawah 85% dapat
dilakukan evaluasi ulang melalui pengisian Kuesioner Tengah-Pelatihan di setiap saat dalam
sisa waktu pelatihan.

•

Keterampilan - Kinerja memuaskan pada keterampilan klinik pada pengelolaan kegawat
daruratan obstetri dan neonatal (anamnesis, penyelesaian masalah dan membuat keputusan
klinik) yang dinilai selama pelatihan.

•

Praktek - Menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan keterampilan klinik pada
pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal pada model. Setelah dinyatakan
terampil pada model, setiap peserta diberi kesempatan untuk melaksanakan pengelolaan
kegawat daruratan obstetri dan neonatal pada klien, dibantu (dan dievaluasi) oleh pelatih
hingga mencapai tingkatan kompeten dan berkualifikasi sebagai petugas pelaksana
pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal.

SILABUS PELATIHAN
Deskripsi Pelatihan
Pelatihan selama 7 hari (seminggu) ini dirancang untuk menyiapkan peserta agar memiliki
kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
esensial dasar berdasarkan pendekatan partisipatif dan humanistik dalam pelatihan.
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Sasaran Akhir Pelatihan
Mempersiapkan petugas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang terampil dalam
prosedur standar pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer dengan dukungan
mitra kerja organisasi pemerintah dan non pemerintah setempat.
Tujuan Belajar Peserta
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan dapat:
•

Melaksanakan prosedur standar pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal pada
tingkat pelayanan kesehatan primer

•

Melakukan pengambilan keputusan klinik secara tepat dan cepat pada kasus dengan kegawat
daruratan obstetri dan neonatal

•

Mengenali dan mengambil keputusan klinik secara benar pada kasus kegawat daruratan
tunggal maupun yang terintegrasi

•

Mencegah risiko reproduksi melalui upaya pencegahan, promosi
mempersiapkan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal

•

Mempersiapkan dan melaksanakan latihan kegawat daruratan obstetri dan neonatal secara
berkala dalam upaya mempertahankan keterampilan dan kewaspadaan petugas pelayanan
kesehatan terhadap situasi dan kondisi kegawat daruratan yang dapat terjadi setiap saat.

kesehatan

dan

Metode Mengajar/ Belajar
•

kuliah partisipatif dan diskusi kelompok

•

latihan/penugasan individu dan kelompok

•

bermain peran

•

studi kasus

•

kegiatan praktek (dengan bimbingan) keterampilan pengelolaan kegawat daruratan obstetri
dan neonatal esensial dasar, termasuk umpan-balik dari peserta dan pelatih.

Bahan-bahan Ajaran
•

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Kegawat daruratan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar

•

Paket Belajar Keterampilan Klinik (buku acuan, panduan peserta dan pegangan pelatih)

•

Model anatomik (mis. model panggul dan uterus genggam, model lengan Implant)

Kriteria Seleksi Peserta
Peserta untuk pelatihan ini adalah petugas pelayanan kesehatan yang masih secara aktif
memberikan pelayanan dan memiliki minat serta dipersiapkan untuk menyelenggarakan
pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal esensial dasar.
Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan.
Metode Evaluasi
Peserta
•

Kuesioner pra-pelatihan dan tengah pelatihan
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•

Evaluasi Kinerja (dilakukan selama pelatihan) terhadap keterampilan pengelolaan pelayanan
kegawat daruratan obstetri dan neonatal esensial dasar

Pelatihan
•

Evaluasi Pelatihan (diisi oleh peserta pelatihan)

Lamanya Pelatihan
•

12 sesi dalam waktu 7 hari (seminggu)

Komposisi Pelatihan
•
•
•

10

maksimal 16 pelatih klinik
2-3 pelatih klinik
3 instruktur klinik

JADWAL PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR
HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

HARI 6

HARI 7

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

PAGI (4 JAM)

Pembukaan
Perkenalan peserta

Tinjauan agenda
Pemanasan

Tinjauan agenda
Pemanasan

Tinjauan agenda
Pemanasan

Tinjauan agenda
Pemanasan

Tinjauan agenda
Pemanasan

Tinjauan agenda
Pemanasan

Gambaran umum
pelatihan

EKSTRAKSI
VAKUM
- Kuliah ilustratif
- Studi kasus
- Diskusi
- Demonstrasi dan
Praktek

ATONIA UTERI
Manajemen aktif
kala
III
dan
kompresi
bimanual
- Demonstrasi
- Praktek

INFEKSI NIFAS
 Kuliah ilustrasi
 Studi kasus dan
presentasi
 Praktek pemasangan infus, pemberian
cairan dan antibiotik
 Diskusi

ASFIKSIA
NEONATUS
Langkah Awal dan
Ventilasi
- Kuliah ilustratif
- Studi kasus
- Diskusi/presentasi

BAYI BERAT LAHIR
RENDAH
Kuliah & Srudi kasus
- Hipotermia,
Hipoglikemia

PELATIHAN
- Langkah awal
- Ventilasi

S

H

 Harapan peserta
 Tujuan pelatihan
 Bahan/buku/materi
pelatihan
 Jadual pelatihan

PERLUKAAN
JALAN LAHIR
Penjahitan
robekan serviks
- Demonstrasi
- Praktek

Kuesioner awal
Penilaian ketrampilan
awal

I
SIANG (4 Jam)
PREEKLAMPSIA DAN
EKLAMPSIA
-

Kuliah ilustratif
Studi kasus
Diskusi
Demonstrasi
Praktek

Tugas baca: Bab 1
Preeklampsia, 2
Ekstraksi vakum, dan
Distosia Bahu

SIANG (4 Jam)
DISTOSIA BAHU
-

Kuliah ilustratif
Studi kasus
Diskusi
Demonstrasi dan
Praktek

Tugas baca: Bab 3
Tugas: Latihan
pada model
Ekstraksi vakum
Distosia bahu

T

I

R

A

A

GANGGUAN NAPAS
- Kuliah ilustratif
- Studi kasus
- Diskusi/presentasi
KEJANG PADA
NEONATUS
- Kuliah
- Praktek
- Pemberian suntikan
intramuskuler
- Pemasangan jalur
intravena

SIANG (4 Jam)

RETENSIO
PLASENTA DAN
SISA PLASENTA
Plasenta manual
- Demonstrasi
- Praktek

BAYI BERAT LAHIR
RENDAH
- Menghangatkan
bayi
- Ikterus
- Pemberian minum
- Pemasangan pipa
nasogastrik

KOMPRESI DADA
Kuliah dan Praktek

INFEKSI
Kuliah & Studi kasus

INTUBASI
- Kuliah
- Demonstrasi
- Praktek
PEMBERIAN OBAT
ET
Kuliah dan Praktek

RUJUKAN & TRANSPORTASI NEONATUS
- Kuliah & Studi kasus
-

Tugas baca: Neonatal
Bab 6 Asfiksia bayi
Tugas: Latihan pada
model Asfiksia bayi

Tugas baca:
Buku
Acuan
Komponen
neonatal
Bab 7, 8, 9

Tugas baca: Buku Acuan
Komponen neonatal Bab
10 dan 11
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TENGAH

SIMULASI KEGAWAT
DARURATAN
TERPADU
- Studi kasus
- Demonstrasi
- Praktek

T

SIANG (4 Jam)

PERDARAHAN
POST PARTUM
- Studi kasus
dan Praktek
simulasi
Tugas baca: Bab
4 Infeksi Nifas
Latihan pada
model Perdarahan
Postpartum

KUESIONER
PELATIHAN

SIANG (4 Jam)

SIANG (4 Jam)

SIANG (4 Jam)
MEMPERSIAPKAN
LATIHAN
KEGAWAT
DARURATAN
PENUTUPAN
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

BAB 1: PREEKLAMPSIA – EKLAMPSIA
Tujuan Belajar 1: Lakukan pengenalan gejala dan tanda hipertensi karena kehamilan dan menentukan diagnosis yang paling mungkin
dalam hubungan dengan hipertensi yang dipicu oleh kehamilan (pregnancy induced hypertension) dan hipertensi kronik pada ibu hamil.
Pusing kepala, pandangan mata kabur, Kuliah
kehilangan kesadaran, tekanan darah yang Diskusi
Permainan peran
meningkat:

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Presentasi
Permainan peran 1.1: Melakukan komunikasi
mengenai komplikasi dalam kehamilan

Tujuan Belajar 2: Melakukan penatalaksanaan Preeklampsia / Eklampsia dan Hipertensi kronik pada ibu hamil
Penatalaksanaan
pusing
kepala, Kuliah
pandangan mata kabur, kehilangan Diskusi
kesadaran dan tekanan darah yang Studi kasus
meningkat:
Pengelolaan umum
Preeklampsia ringan
Preeklampsia berat dan Eklampsia
Hipertensi kronik

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Presentasi
Studi kasus 1.1: Kenaikan tekanan darah dalam
kehamilan
Studi kasus 1.2 dan 1.3: Hipertensi yang dipicu
oleh kehamilan

Tujuan Belajar 3: Melakukan pemberian obat anti kejang (Magnesium sulfat dan Diasepam) serta obat anti hipertensi dalam
penatalaksanaan Preeklampsia Berat dan Eklampsia
Pemberian obat anti kejang dan anti Kuliah
Diskusi
hipertensi:
Demonstrasi dan latihan simulasi
Magnesium sulfat
Penilaian ketrampilan dengan situasi
Diasepam
simulasi
Hidralasin
Penyeliaan pada praktek di klinik
Nifedipin
Penilaian ketrampilan dengan pasien di
klinik
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Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Praktek ketrampilan Bagian 1.1: Pengelolaan
Preeklampsia berat / Eklampsia
Penuntun belajar 1.1: Pengelolaan Preeklampsia berat / Eklampsia
Daftar Tilik 1.1: Pengelolaan Preeklampsia berat
/ Eklampsia

Buku Pegangan Pelatih

RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Kuesioner Tengah
dan tengah)
BAB 2: TINDAKAN OBSTETRI PADA PERTOLONGAN PERSALINAN
Tujuan Belajar 1: Mengenali faktor risiko dan tanda dari distosia bahu
Distosia bahu:
Faktor risiko
Diagnosis

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Studi kasus
Studi kasus 2.1: Distosia bahu
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 2.1: Distosia bahu
dan tengah)
Daftar Tilik 2.1: Distosia bahu
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 2: Melakukan penatalaksanaan Distosia bahu
Distosia bahu:
Pengelolaan

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Studi kasus
Studi kasus 2.1: Distosia bahu
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 2.1: Distosia bahu
Daftar Tilik 2.1: Distosia bahu
dan tengah)
Kuesioner Tengah
EKSTRAKSI VAKUM

Tujuan Belajar 1: Mengetahui indikasi dan kontraindikasi untuk ekstraksi vakum
Ekstraksi vakum:
Indikasi
Kontra indikasi

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Kuliah
Neonatal Emergensi Dasar
Diskusi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 2.2: Ekstraksi vakum
Daftar Tilik 2.1: Ekstraksi vakum
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 2: Mengetahui syarat untuk ekstraksi vakum
Ekstraksi vakum:
Syarat khusus

Kuliah
Diskusi

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 2.2: Ekstraksi vakum
Daftar Tilik 2.1: Ekstraksi vakum
dan tengah)
Kuesioner Tengah
Tujuan Belajar 3: Menentukan dan melakukan tindakan penatalaksanaan Ekstraksi vakum dengan benar
Ekstraksi vakum:

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 2.2: Ekstraksi vakum
Daftar Tilik 2.1: Ekstraksi vakum
dan tengah)
Kuesioner Tengah
BAB 3: PERDARAHAN POST PARTUM

Tujuan Belajar 1: Mengidentifikasi tanda dan gejala serta mendiagnosis perdarahan post Jartum
Definisi
Tanda dan gejala
Diagnosis penyebab

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Kuesioner Tengah
dan tengah)

Tujuan Belajar 2: Menatalaksana perdarahan post partum sesuai prosedur baku
Penanganan umum
Atonia uteri
Robekan serviks
Retensio plasenta
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Kuliah
Diskusi
Studi kasus
Permainan peran
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal
dan tengah)

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Studi kasus 3.1: Perdarahan postpartum
Kuesioner Tengah

Buku Pegangan Pelatih

RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Tujuan Belajar 3: Melakukan kompresi bimanual uterus
Kompresi bimaual uterus

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Demonstrasi
Penuntun belajar 3.1: Kompresi bimanual
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal uterus
Daftar Tilik 3.1: Kompresi bimanual uterus
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 4: Melakukan kompresi aorta abdominal
Kompresi aorta abdominal

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Demonstrasi
Penuntun belajar 2.2: Kompresi aorta
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal abdominalis
Daftar Tilik 3.2: Kompresi aorta abdominalis
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 5: Melakukan pemeriksaan laserasi jalan lahir/ robekan serviks
Perlukaan jalan lahir

Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Kuliah
Neonatal Emergensi Dasar
Diskusi
Penuntun belajar 3.4: Pemeriksaan perlukaan
Demonstrasi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal jalan lahir dan penjahitan robekan porsio
Daftar Tilik 3.4: Pemeriksaan perlukaan jalan
dan tengah)
lahir dan penjahitan robekan porsio
Kuesioner Tengah

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Tujuan Belajar 6: Melakukan penjahitan robekan serviks
Perlukaan jalan lahir

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Demonstrasi
Penuntun belajar 3.4: Pemeriksaan perlukaan
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal jalan lahir dan penjahitan robekan porsio
Daftar Tilik 3.4: Pemeriksaan perlukaan jalan
dan tengah)
lahir dan penjahitan robekan porsio
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 7: Melakukan penglepasan plasenta secara manual
Retensio plasenta
Sisa plasenta

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Demonstrasi
Penuntun belajar 3.3: Plasenta manual
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Daftar Tilik 3.3: Plasenta manual
Kuesioner Tengah
dan tengah)
BAB 4: INFEKSI NIFAS

Tujuan Belajar 1: Menjelaskan beberapa penyebab infeksi nifas
Diagnosis febris pascapersalinan
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Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Kuliah
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Studi kasus 4.1: Antibiotik dan infus pada
Studi kasus
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal infeksi metritis
Penuntun belajar 4.1: Antibiotik dan infus pada
dan tengah)
infeksi metritis
Daftar Tilik 4.1: Antibiotik dan infus pada
infeksi metritis
Kuesioner Tengah

Buku Pegangan Pelatih

RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Tujuan Belajar 2: Menjelaskan rencana terapi sepsis karena infeksi metritis
Infeksi metritis

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Diskusi
Neonatal Emergensi Dasar
Studi kasus
Studi kasus 4.1: Antibiotik dan infus pada
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal infeksi metritis
Penuntun belajar 4.1: Antibiotik dan infus pada
dan tengah)
infeksi metritis
Daftar Tilik 4.1: Antibiotik dan infus pada
infeksi metritis
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 3: Melakukan praktek pemberian infus dan antibiotik pada sepsis karena metritis
Pemasangan infus
Perencanaan Pemasukan Cairan

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Diskusi
Studi kasus
Studi kasus 4.1: Antibiotik dan infus pada
Praktek pemasangan infus
infeksi metritis
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar 4.1: Antibiotik dan infus pada
dan tengah)
infeksi metritis
Daftar Tilik 4.1: Antibiotik dan infus pada
infeksi metritis
Kuesioner Tengah
BAB 5: BAYI BERAT LAHIR RENDAH

Tujuan Belajar 1: Menjelaskan beberapa penyebab dan faktor predisposisi BBLR.
Prinsip dasar BBLR

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah,Diskusi
neonatal
Studi kasus
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Kuesioner Tengah
dan tengah)

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Tujuan Belajar 2: Mengindentifikasi BBLR menurut masa gestasi
Diagnosis BBLR

Kuliah,Diskusi
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 3: Menjelaskan manajemen umum BBLR.
Manajemen umum BBLR

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah
Diskusi
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Kuesioner Tengah
dan tengah)

Tujuan Belajar 4: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajemen hipotermi
Batasan, promotif dan prefentif hipotermi
Diagnosis dan klasifikasi
Menghangatkan bayi.
Manajemen hipotermi

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah
Diskusi
neonatal
Studi kasus 5.1:Hipotermi
Demontrasi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal DAFTAR TILIK 5.1: Menghangatkan bayi
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 5: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajemen hipoglikemi
Batasan, promotif dan prefentif hipoglikemi
Diagnosis Hipoglikemi
Manajemen hipoglikemi

Kuliah
Diskusi
Studi kasus
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal
dan tengah)

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
Studi kasus 5.2:Hipoglikemi
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 6: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajemen ikterus kremer II (hiperbilirubinemi)
Batasan, promotif dan prefentif ikterus
Diagnosis Ikterus
Manajemen ikterus
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Kuliah
Diskusi
Studi kasus

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
Studi kasus 5.3: Ikterus
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Kuesioner Tengah
dan tengah)
Tujuan Belajar 7: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajeman masalah pemberian minum
Batasan, promotif dan prefentif .
Diagnosis dan manajemen
pemberien minum

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah, Diskusi, Studi kasus
neonatal
masalah Demontrasi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Studi kasus 5.4: Infeksi neonatal
DAFTAR TILIK 5.4: Distosia bahu
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 8: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajemen infeksi neonatal
Batasan, promotif dan prefentif infeksi
neonatal
Diagnosis dan manajemen Infeksi neonatal

Kuliah, Diskusi, Studi kasus
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Studi kasus 5.5: Infeksi neonatal
dan tengah)
Kuesioner Tengah
BAB 6: ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR

Tujuan Belajar 1: Melakukan langkah – langkah resusitasi dengan benar :
Tahapan resusitasi

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah
neonatal
Diskusi
Studi Kasus 6.1: Asfiksia
Studi kasus
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal DAFTAR TILIK 6.1: Langkah awal resusitasi
DAFTAR TILIK 6.2: Ventilasi bayi baru
dan tengah)
lahir, Penggunaan Balon Resusitasi dan
Sungkup
DAFTAR TILIK 6.3: Kompresi dada
DAFTAR TILIK 6.4: Intubasi endotrakeal
Kuesioner Tengah

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

19

RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

Tujuan Belajar 2: Melaksanakan tata laksana pasca resusitasi
Pemantauan pasca resusitasi

Kuliah,Diskusi
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
dan tengah)
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 3: Mengetahui dan mampu melakukan rujukan pada kasus asfiksia
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah,Diskusi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Kuesioner Tengah
dan tengah)

Kenentuan untuk merujuk

Tujuan Belajar 4: Mengetahui kapan harus menghentikan resusitasi
Ketentuan untuk menghentikan resusitasi

Kuliah, Diskusi
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Kuesioner Tengah
dan tengah

BAB 7: GANGGUAN NAPAS PADA BAYI BARU LAHIR
Tujuan Belajar 5: Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang Penyebab gangguan napas
Penyebab gangguan napas

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Kuliah
Diskusi
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Studi Kasus 7.2 : Ganguan napas
Kuesioner Tengah
dan tengah

Tujuan Belajar 6 : Mampu melaksanakan manajemen Gangguan napas ringan dan sedang
Batasan dan Diagnosis, klasifikasi
gangguan napas
Manajemen umum dan spesifik
gangguan napas
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Kuliah,Diskusi
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Studi kasus
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Studi Kasus 7.2 : Ganguan napas
Kuesioner Tengah
dan tengah
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

BAB 8: KEJANG PADA BAYI BARU LAHIR
Tujuan Belajar 1: Menjelaskan penyebab kejang pada neonatus
Prinsip dasar
Langkah promotif dan prefentif
Diagnosis banding kejang

Kuliah,Diskusi
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Studi kasus
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Studi Kasus 8.1 : Kejang pada bayi baru lahir
Kuesioner Tengah
dan tengah)

Tujuan Belajar 2: Menjelaskan rencana terapi kejang pada Neonatus
Manajemen umum dan spesifik
gangguan napas

Kuliah,Diskusi
Studi kasus
Penilaian pengetahuan (Kuesioner
dan tengah)
Tujuan Belajar 3: Menjelaskan cara menjaga patensi jalan napas dan pemberian
Membebaskan jalan napas, posisi, dan Kuliah,Diskusi
Demonstrasi
oksigenasi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner
dan tengah)
Tujuan Belajar 4: Menjelaskan cara memotong kejang dengan baik
Medikamentosa dan pengobatan rumatan Kuliah, Diskusi
kejang pada bayi baru lahir
Penilaian pengetahuan (Kuesioner
dan tengah)
Tujuan Belajar 5: Pemasangan jalur infus intravena
Pemasangan jalur infus intravena
Kuliah,Diskusi
Demonstrasi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner
dan tengah)

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
awal Studi kasus 8.1: Kejang pada bayi baru lahir
Kuesioner Tengah
oksigen
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
awal DAFTAR TILIK 8.2: Ventilasi bayi baru lahir,
Kuesioner Tengah
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
awal neonatal
Kuesioner Tengah
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
awal DAFTAR TILIK 8.1: Pemasangan jalur infus
intravena
Kuesioner Tengah
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

BAB 9: INFEKSI NEONATUS
Tujuan Belajar 1: Menjelaskan tanda, gejala dan diagnosis serta manajemen infeksi neonatal
Batasan, promotif dan prefentif infeksi
Kuliah, Diskusi, Studi kasus
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Diagnosis dan manajemen Infeksi neonatal dan tengah)
Studi kasus 9.5: Infeksi neonatal
Kuesioner Tengah
BAB 10: RUJUKAN DAN TRANSPORTASI BAYI BARU LAHIR
Tujuan Belajar 1: Menjelaskan kepada orangtua atau keluarga mengapa bayi harus dirujuk
Prinsip dasar sistim rujukan
Kuliah, Diskusi, Studi kasus
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Studi kasus 10.1: Rujukan dan transportasi bayi
dan tengah)
baru lahir
Kuesioner Tengah
Tujuan Belajar 2: Menjelaskan kasus yang harus segera dirujuk
Bayi Baru lahir yang harus dirujuk
Kuliah, Diskusi, Studi kasus
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal neonatal
Studi kasus 10.1: Rujukan dan transportasi bayi
dan tengah)
baru lahir
Kuesioner Tengah
Tujuan Belajar 3: Melaksanakan sistem rujukan dan transportasi untuk BBL dengan benar
Syarat melakukan melakukan transportasi
Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan PONED komponen
Diskusi
neonatal
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Studi kasus 10.1: Rujukan dan transportasi bayi
dan tengah)
baru lahir
Kuesioner Tengah
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RENCANA KEGIATAN PELATIHAN (COURSE OUTLINE)
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ISI

KEGIATAN

BAHAN/SUMBER

BAB 11: PERSIAPAN UMUM SEBELUM TINDAKAN PADA KEGAWATDARURATAN OBSTETRIK DAN NEONATAL
Tujuan Belajar 1: Melakukan persiapan umum sebelum tindakan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
Persiapan Umum

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Diskusi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar: Persiapan umum sebelum
dan tengah)
tindakan kegawatdaruratan
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 2: Melaksanakan kewaspadaan universal dalam setiap tindakan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
Kewaspadaan Universal:
Pelaksanaan Kewaspadaan Universal
Manajemen tenaga kesehatan terpapar
darah / cairan tubuh
Penanganan alat terkontaminasi
Pembuangan sampah dan pemeliharaan
lingkungan yang aman

Kuliah
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar
Diskusi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar: Persiapan umum sebelum
dan tengah)
tindakan kegawatdaruratan
Kuesioner Tengah

Tujuan Belajar 3: Mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar
Buku Acuan: Pelatihan Pelayanan Obstetri
Pengorganisasian
Pelayanan
Obstetri Kuliah
Neonatal Emergensi Dasar
Neonatal
Emergensi
Dasar
dalam Diskusi
Penilaian pengetahuan (Kuesioner awal Penuntun belajar: Persiapan umum sebelum
Pelayanan Kesehatan
Program Menjaga Mutu
tindakan kegawatdaruratan
dan tengah)
Kuesioner Tengah
Supervisi Fasilitatif

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
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KUNCI JAWABAN KUESIONER AWAL
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR
PREEKLAMPSIA / EKLAMPSIA
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah
PENILAIAN
1.

Pusing, gangguan penglihatan, kejang atau kehilangan
kesadaran dapat dihubungkan dengan hipertensi dalam
kehamilan

B

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

2.

Hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20
minggu, selama persalinan dan/atau dalam 48 jam
setelah persalinan diklasifikasikan sebagai hipertensi
kronik

B

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

3.

Kenaikan tekanan darah sistolik saja adalah bukan
indikator yang akurat untuk keadaan hipertensi dalam
kehamilan (pregnancy induced hypertension)

B

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

4.

Bila tekanan darah diastolik 90 – 110 mmHg, pada dua
kali pemeriksaan yang dilakukan pada selang waktu 4
jam, setelah usia kehamilan 20 minggu, tanpa
proteinuria, maka diagnosis yang paling mungkin adalah
hipertensi dalam kehamilan (pregnancy induced
hypertension)

B

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

5.

Hiperrefleksia adalah tanda yang umum dijumpai pada
ibu hamil dengan hipertensi kronik

S

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

6.

Kejang yang disertai tanda preeklampsia menunjukkan
diagnosis eklampsia

B

Tujuan peserta 1
(halaman 1-1)

PENGELOLAAN
7.

Ibu hamil dengan kejang atau kehilangan kesadaran
memerlukan pengawasan terus menerus dari petugas
kesehatan

B

Tujuan peserta 2
(halaman 1-1)

8.

Pada ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan
(pregnancy induced hypertension), harus dilakukan
pemantauan tekanan darah, pemeriksaan proteinuria
dan keadaan janin setiap bulan

S

Tujuan peserta 2
(halaman 1-1)

9.

Ibu dengan preeklampsia ringan harus diobati dengan
pemberian sedativa atau obat pencegah kejang

S

Tujuan peserta 3
(halaman 1-1)

10.

Magnesium sulfat adalah obat pilihan utama untuk
mencegah dan mengobati kejang pada preeklampsia
berat dan eklampsia

B

Tujuan peserta 3
(halaman 1-1)

11.

Pengobatan dengan magnesium sulfat harus segera
dihentikan setelah persalinan

S

Tujuan peserta 3
(halaman 1-1)
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12.

Bila tekanan darah diastolik mencapai 110 mmHg atau
lebih pada ibu dengan preeklampsia berat atau
eklampsia, perlu diberikan obat anti hipertensi

B

Tujuan peserta 3
(halaman 1-1)

13.

Bila tidak tersedia jarum sekali pakai (disposable) dan
dilakukan pemakaian ulang jarum dengan cara
memasang tutupnya kembali, maka harus digunakan
metode satu tangan untuk melakukan pemasangan
kembali tutup jarum

B

Tujuan peserta 2
(halaman 1-1)

14.

Tidak diperlukan penggunaan sarung tangan pada
pemasangan infus pada ibu hamil dengan eklampsia

S

Tujuan peserta 2
(halaman 1-1)

15.

Reaksi yang umum dari keluarga pada kegawat
daruratan obstetrik seperti eklampsia dapat berupa
kemarahan terhadap petugas kesehatan

B

Tujuan peserta 2
(halaman 1-1)

DISTOSIA BAHU
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah
PENILAIAN
1.

Makrosomia yang terjadi pada ibu dengan Diabetes
gestasional merupakan faktor risiko terjadinya distosia
bahu pada persalinan

B

Tujuan peserta 1
(halaman 2-1)

2.

Bila kepala bayi telah dilahirkan tetapi melekat erat
pada vulva, harus dicurigai adanya kemungkinan
distosia bahu

B

Tujuan peserta 2
(halaman 2-1)

B

Tujuan peserta 2
(halaman 2-1)

PENGELOLAAN
3.

Manuver McRoberts dilakukan untuk dengan cara
meminta ibu untuk melipat kedua pahanya, sehingga
kedua lututnya berada sedekat mungkin dengan dada.

EKSTRAKSI VAKUM
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah
PENILAIAN
1.

Malpresentasi
merupakan
kontraindikasi
melakukan tindakan ekstraksi vakum

untuk

2.

Pembukaan serviks lengkap, presentasi kepala dan
penurunan kepala stasion 0 atau tidak lebih dari 2/5
diatas simfisis menjadi syarat khusus sebelum
melakukan tindakan ekstraksi vakum

S

Tujuan peserta 1
(halaman 2-6)

B

Tujuan peserta 2
(halaman 2-6)

B

Tujuan peserta 3
(halaman 2-6)

PENGELOLAAN
3.

Ekstraksi vakum harus dihentikan apabila tidak terjadi
penurunan kepala atau terjadi bradikardia berat pada

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
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janin
PERDARAHAN POST PARTUM
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN
1.

Perdarahan
postpartum
ialah
perdarahan
pervaginam lebih dari 500 ml yang terjadi setelah
melahirkan.

B

Tujuan peserta 1
(halaman 3-1)

2.

Perdarahan pervaginam yang banyak tiba-tiba ataupun
perdarahan yang merembes setelah bayi lahir
merupakan keadaan darurat yang memerlukan tindakan
agresif dan segera

B

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

3.

Perdarahan postpartum dini selalu disebabkan atonia
uteri

S

Tujuan peserta 1
(halaman 3-1)

4.

Apabila plasenta telah lahir lengkap dan uterus
berkontraksi baik, perdarahan postpartum dini
kemungkinan disebabkan perlukaan pada serviks,
vagina atau perineum

B

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

5.

Pada inversio uteri fundus uteri teraba lunak pada
palpasi abdomen

S

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

6.

Perdarahan postpartum lanjut selalu ditandai dengan
perdarahan pervaginam yang sedikit dan tidak teratur

S

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

PENGELOLAAN
7.

Penatalaksanaan aktif kala tiga harus dilakukan pada
semua persalinan karena penatalaksanaan aktif kala tiga
mengurangi kejadian perdarahan postpartum akibat
atonia uteri

B

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

8.

Misoprostol dapat
ataupun perektal

pervaginam

B

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

9.

Kompresi bimanual uterus merupakan langkah pertama
penanganan atonia uteri

S

Tujuan peserta 3
(halaman 3-1)

10.

Pada
kompresi
aorta abdominalis
dilakukan sedikit kearah kanan umbilikus

penekanan

S

Tujuan peserta 4
(halaman 3-1)

11.

Apabila plasenta belum lahir setelah 30 menit dan
kontraksi uterus baik penarikan pada tali pusat dan
penekanan pada fundus dapat dilakukan

S

Tujuan peserta 7
(halaman 3-1)

12.

Perdarahan postpartum dengan kontraksi uterus
yang baik selalu disebabkan oleh perlukaan serviks atau
vagina yang harus cepat diketahui dan dilakukan

B

Tujuan peserta 5
(halaman 3-1)
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penjahitan.
13.

Jika penegangan tali pusat terkendali tidak berhasil
maka plasenta harus dilakukan secara manual.

B

Tujuan peserta 7
(halaman 3-1)

14.

Pada tindakan plasenta manual sebaiknya digunakan
sarung tangan khusus.

B

Tujuan peserta 7
(halaman 3-1)

15.

Pada penanganan perdarahan postpartum penjelasan
tentang keadaan dan tindakan yang akan dilakukan
tidak dibutuhkan.

S

Tujuan peserta 2
(halaman 3-1)

INFEKSI NIFAS
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah
PENILAIAN/ DIAGNOSIS
1.

Bila uterus setinggi pusat pada hari ke 7 dan ibu demam
maka patut dicurigai demam tipus

S

Tujuan peserta 1
(halaman 4-1)

2.

Infus yang diberikan pada demam nifas ialah glukosa 5%

S

Tujuan peserta 3
(halaman 4-1)

S

Tujuan peserta 2
(halaman 4-1)

PENGELOLAAN
3.

Antibiotik yang dipilih pada demam nifas ialah Tetrasiklin

BAYI BERAT LAHIR RENDAH
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN/ DIAGNOSIS
1

Persalinan kurang bulan / prematur dan bayi lahir kecil
untuk masa kehamilannya merupakan penyebab bayi
berat lahir rendah

B

Tujuan peserta 1
(halaman 5-1)

2

Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu
predisposisi bayi berat lahir rendah

B

Tujuan peserta 1
(halaman 5-1)

3.

Tanda BBLR karena kehamilan kurang bulan antara lain:
kulit keriput, kuku lebih panjang

S

Tujuan peserta 2
(halaman 5-1)

4

Bayi mengalami hipotermi jika suhu tubuh kurang dari
36.5ºC. pada pengukuran suhu melalui ketiak

B

Tujuan peserta 4
(halaman 5-1)

PENGELOLAAN
5

Setiap menemukan BBLR lakukan manajemen umum
antara lain dengan menjaga bayi tetap hangat

B

Tujuan peserta 3
(halaman 5-1)

6

Tidak memandikan bayi baru lahir atau menyentuh bayi
dengan tangan dingin merupakan upaya pencegahan
hipotermi

B

Tujuan peserta 4
(halaman. 5-1)
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7

Jenis cairan infus yang diberikan pada bayi hipoglikemi
adalah Ringer Laktat

S

Tujuan peserta 5
(halaman. 5-1)

8

Anjurkan ibu untuk menyusui secara dini dan ASI ekslusif
lebih sering minimal setiap 2 jam merupakan salah satu
manajemen bayi ikterus

B

Tujuan peserta 6
(halaman. 5-1)

9

Kenaikan berat bayi tidak adekuat jika ditemukan
kenaikan berat bayi kurang 20 gram selama 3 hari
berturut-turut.

S

Tujuan peserta 7
(halaman 5-1)

10

Antibiotik awal diberikan pada kecurigaan sepsis adalah
Cefotaksim dan gentamisin

S

Tujuan peserta 8
(halaman 5-1)

ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN/ DIAGNOSIS
1

Bila bayi baru lahir tidak bernapas atau napas megapmegap, denyut jantung kurang dari 100X/menit, kulit
sianosis, pucat, tonus otot menurun patut dicurigai
asfiksia

B

Tujuan peserta 1
(halaman 6-1)

2.

Langkah awal resusitasi dilakukan dengan menjawab 5
pertanyaan, bila ada salah satu atau lebih jawaban
“tidak “

B

Tujuan peserta 1
(halaman. 6-1)

3

Diagnosis asfiksia ditegakkan dengan menunggu Skor
Apgar

S

Tujuan peserta 1
(halaman 6-1)

PENGELOLAAN
4

Ventilasi tekanan positip (VTP) dilakukan dengan
kecepatan 40 -60 x/menit

B

Tujuan peserta 2
(halaman 6-1)

5

Kompresi dada dilakukan bila setelah VTP denyut
jantung masih 80 x/ menit

S

Tujuan peserta
(halaman 6-1)

6.

Bila terjadi asfiksia di Puskesmas, maka yang harus
diantisipasi untuk melakukan rujukan adalah apabila
dalam waktu 2 – 3 menit setelah dilakukan resusitasi bayi
tidak membaik, maka harus segera dirujuk

B

Tujuan peserta 3
(halaman. 6-1)

S

Tujuan peserta 4
(halaman. 6-1)

B

Tujuan peserta
(halaman.......)
Tujuan peserta
(halaman.......)
Tujuan peserta
(halaman.......)

7.

Resusitasi dinilai tidak berhasil jika bayi tidak bernapas
spontan dan tidak terdengar denyut jantung setelah
dilakukan resusitasi secara efektif selama 10 menit.
8.
Setelah melakukan resusitasi, maka harus dilakukan
konseling pada keluarga
9.
Jika telah dilakukan resusitasi dan berhasil, bayi dapat
dirawat secara rawat gabung
10. Salah satu cara disinfeksi tingkat inggi denganlarutan
klorin 0,1 % selama 20 menit.
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GANGGUAN NAPAS PADA BAYI BARU LAHIR
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN/ DIAGNOSIS
1

Penyebab Gangguan napas menurut masa gestasi, pada
bayi kurang bulan adalah asfiksia, penyakit membrane
hialin dan pneumonia dan kelainan kongenital

B

Tujuan peserta 1
(halaman 7-1)

2

Gangguan napas sedang terjadi bila frekuensi napas bayi
60-90 kali/menit dengan tarikan dinding dada atau
merintih saat ekspirasi

B

Tujuan peserta 1
(halaman 7-1)

PENGELOLAAN
3

Bayi dengan gangguan napas tidak perlu dipasang jalur
intravena dan diberi oksigen

S

Tujuan peserta 1
(halaman 7-1)

4

Pemberian minum ditunda pada bayi yang mengalami
gangguan napas ringan

B

Tujuan peserta 2
(halaman 7-1)

5

Pemberian oksigen dapat dihentikan jika frekuensi napas
bayi 30-60 kali permenit
Pemberian antibiotik merupakan salah satu manajemen
umum pada gangguan napas
Pada beberapa kasus, gangguan napas ringan dapat
merupakan tanda awal dari infeksi sistemik
Perbaikan pada gangguan napas dapat berupa suara
merintih yang berkurang
Resusitasi pada gangguan napas hanya dilakukan jika
bayi mengalami apnea
Rujukan dilakukan pada gangguan napas berat atau
gangguan napas sedang yang tidak menunjukkan
perbaikan setelah 2 jam terapi.

B

Tujuan peserta 2
(halaman 7-1)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta
(halaman ……)

6
7
8.
9
10

S
B
B
S
B

KEJANG PADA BAYI BARU LAHIR
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN/ DIAGNOSIS
1

2.
3.
4.
5.

Kejang pada neonatus dapat diakibatkan oleh asfiksia
neonatorum, hipoglikemia atau
merupakan tanda
meningitis atau masalah susunan saraf
Kejang merupakan salah satu tanda bahaya pada
neonatus karena dapat menimbulkan kematian atau
menimbulkan gejala sisa dikemudian hari
Mencegah persalinan prematur merupakan salah satu
tindakan promotip/preventif kejang pada bayi
Hipoglikemi dicurigai sebagai penyebab kejang, jika
pada pemeriksaan ditemukan ubun –ubun membonjol.
Riwarat Pengolesan bahan tidak steril pada tali pusat,
infeksi tali pusat dan spame menunjang diagnosis tetanus
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Tujuan peserta 1
(halaman 8-1)

B

Tujuan peserta
(halaman …….)

B

Tujuan peserta
(halaman …….)
Tujuan peserta
(halaman …….)
Tujuan peserta
(halaman …….)

S
B
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neonatorum
PENGELOLAAN
6.

Manajemen umum kejang pada neonatus berupa
membebaskan
jalan
napas
dan
Oksigenasi,
medikamentosa untuk memotong kejang, memasang
jalur infus intravena

B

Tujuan peserta 2
(halaman 8-1)

7.

Diazepam adalah obat pilihan untuk memotong kejang
pada neonatus.

S

Tujuan peserta 4
(halaman 8-1)

B

Tujuan peserta 3
(halaman 8-1)
Tujuan peserta
(halaman …….)
Tujuan peserta
(halaman …….)

8.

Menjaga patensi jalan napas dan pemberian oksigen
bertujuan untuk mencegah hipoksia otak
9.
Ampsilin dan gentamisin sebagai antibiotik awal dapat
diberikan pada penderita meningitis
10. Toksoid tetanus harus diberikan pada penderita tetanus
neonatorum

B
B

RUJUKAN DAN TRANSPORTASI BAYI BARU LAHIR
Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah.
PENILAIAN
1.

Keadaan paling ideal untuk merujuk adalah pada saat
janin masih ada dalam kandungan ibu.

B

Tujuan peserta 1
(halaman 9-1)

2.

Keterlibatan orangtua atau keluarga tidak diperlukan
dalam mengambil keputusan untuk merujuk bayi

S

3.

Persyaratan rujukan bayi harus dalam keadaan stabil dan
tanda bahaya sudah dikelola lebih dulu.
Kasus atau keadaan yang memerlukan rujukan ke
fasilitas yang lebih lengkap antara lain ikterik kremer II.
Asfiksia yang tidak memberi respons pada tindakan
resusitasi, sebaiknya dalam 20 menit pertama

B

Tujuan peserta 1
(halaman 9-1)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta 1
(halaman…….)
Tujuan peserta 2
(halaman 9-1)

4.
5

S
S

PENGELOLAAN
6

7
8
9
10

Syarat transportasi bayi yang akan dirujuk harus
didampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil
melakukan tindakan resusitasi, minimal ventilasi
Salah satu tanda bayi stabil dan siap dirujuk ialah bila
suhu ketiak 36 º C
Alat resusitasi lengkap merupakan peralatan yang harus
tersedia pada saat melakukan transportasi .
Pemberian oksigen 2-3 l/ menit dapat diberikan melalui
sungkup
Perubahan warna kulit menjadi kemerahan merupakan
salh satu tanda kenerhasilan oksigenasi

B

Tujuan peserta 3
(halaman 9-1)

S

Tujuan peserta
(halaman ……..)
Tujuan peserta
(halaman ……)
Tujuan peserta 1
(halaman…….)
Tujuan peserta
(halaman ……)

B
S
B

PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN
NEONATAL
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Instruksi: Pilih B bila pernyataan Benar dan S bila pernyataan Salah
1.

Komunikasi yang baik dan empati yang benar adalah
komponen utama pelayanan pada seorang ibu yang
mengalami kegawatdaruratan obstetrik

B

Tujuan peserta 1
(halaman 10-1)

2.

Tangan dan bagian tubuh lainnya harus segera dicuci
dengan sabun dan air mengalir sebersih mungkin bila
terpapar darah/cairan tubuh. Cuci tangan juga harus
dilakukan setiap kali melepas sarung tangan.

S

Tujuan peserta 2
(halaman 10-1)

3.

Apabila sarung tangan digunakan untuk beberapa kali,
maka sebelum dilakukan proses DTT harus selalu
dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan robekan
yang mungkin tidak terlihat (invisible tear)

B

Tujuan peserta 2
(halaman 10-1)

4.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, koordinasi dengan unsur
terkait, rancangan biaya penyiapan fasilitas dan pelatihan
klinik serta verifikasi calon fasilitas kesehatan merupakan
bagian dari kegiatan persiapan pelatihan

B

Tujuan peserta 3
(halaman 10-1)
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KUESIONER TENGAH PENILAIAN PENGETAHUAN
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
Instruksi: Lingkari satu huruf jawaban yang benar untuk setiap pernyataan dibawah ini.
PREEKLAMPSIA / EKLAMPSIA
1. Hipertensi pada kehamilan dapat dihubungkan dengan:
a. Pusing kepala dan gangguan penglihatan
b. Kejang dan kehilangan kesadaran
c. Peningkatan tekanan darah
d. Semua diatas
2. Tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu
adalah gejala dari:
a. Preeklampsia ringan
b. Hipertensi kronik
c. Superimposed preeklampsia ringan
d. Hipertensi dalam kehamilan
3. Peningkatan tekanan darah dan proteinuria pada kehamilan merupakan:
a. Preeklampsia
b. Hipertensi kronik
c. Pielonefritis
d. Bukan salah satu diatas
4. Bila pada kehamilan 22 minggu didapatkan tekanan diastolik antara 90-110 mmHg pada
dua kali pemeriksaan dengan selang waktu 4 jam, diagnosis yang paling mungkin adalah:
a. Preeklampsia ringan
b. Hipertensi kronik
c. Superimposed preeklampsia ringan
d. Hipertensi yang dipicu oleh kehamilan
5. Hiperrefleksia ditemukan pada ibu hamil dengan:
a. Epilepsi
b. Migraine
c. Preeklampsia berat
d. Tetanus
6. Tanda dan gejala yang ditemukan pada eklampsia antara lain:
a. Kejang, tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg, usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan
proteinuria 2+ atau lebih
b. Pusing kepala, kaku kuduk, gangguan penglihatan dan tekanan darah diastolik ≥ 90
mmHg
c. Pusing kepala, kaku kuduk, fotophobia dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg
d. Bukan salah satu diatas
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7. Pada seorang ibu hamil yang mengalami kejang harus dilakukan, kecuali:
a. Kendalikan untuk menghindarkan ibu dari luka
b. Ditidurkan pada posisi miring
c. Ditidurkan pada posisi berbaring terlentang
d. Memerlukan pengawasan teratur
8. Pada seorang ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan, harus dilakukan
pengamatan tekanan darah, urin untuk pemeriksaan protein, dan keadaan janin:
a. Setiap minggu
b. Setiap dua minggu
c. Setiap tiga minggu
d. Sekali dalam sebulan
9. Pengelolaan preeklampsia ringan antara lain adalah:
a. Pemberian obat anti kejang dan anti hipertensi
b. Obat sedativa dan penenang
c. Hanya obat sedativa
d. Bukan salah satu diatas
10. Obat pilihan utama untuk mencegah dan mengobati kejang pada preeklampsia berat dan
eklampsia adalah:
a. Diasepam
b. Hidralasin
c. Magnesium sulfat
d. Labetolol
11. Dosis awal pemberian magnesium sulfat adalah:
a. 4 g MgSO4 (40% - 10 ml) intravena selama 5 menit, segera dilanjutkan dengan 6 g
MgSO4 (40% - 15 ml) dalam larutan Ringer Asetat / Ringer Laktat selama 6 jam
b. Intravena selama 5 menit diikuti dengan injeksi intramuskuler dalam pada bokong satu
sisi
c. Injeksi intravena dan intramuskuler bersamaan
d. Injeksi intramuskuler dan intravena bersamaan
12. Pemberian dosis ulangan magnesium sulfat ditunda apabila didapatkan:
a. Respiratory rate menurun < 16 per menit dan refleks patella (-)
b. Produksi urin menurun < 30 ml per jam selama 4 jam terakhir
c. Hanya a
d. a dan b
13. Pengobatan dengan anti kejang untuk preeklampsia berat dan eklampsia harus:
a. Segera dihentikan setelah persalinan
b. Segera dihentikan sebelum persalinan
c. Dilanjutkan selama 12 jam setelah persalinan atau kejang terakhir
d. Dilanjutkan selama 24 jam setelah persalinan atau kejang yang terakhir

34

Buku Pegangan Pelatih

14. Obat anti hipertensi harus diberikan pada preeklampsia berat dan eklampsia, bila tekanan
diastolik:
a. Diantara 100 dan 110 mmHg
b. 110 mmHg atau lebih
c. 115 mmHg atau lebih
d. 120 mmHg atau lebih
15. Tujuan akhir pemberian obat anti hipertensi untuk preeklampsia berat dan eklampsia adalah
untuk mempertahankan tekanan darah diastolik menjadi:
a. Dibawah 70 mmHg
b. Dibawah 80 mmHg
c. Diantara 80 dan 90 mmHg
d. Diantara 90 dan 100 mmHg
DISTOSIA BAHU
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor risiko untuk terjadinya distosia bahu:
a. Taksiran berat janin pada kehamilan ini 3800 g
b. Riwayat persalinan dengan bayi 3800 g
c. Diabetes gestasional
d. Primipara
e. Persalinan lewat bulan
2. Dicurigai adanya kemungkinan terjadinya distosia bahu apabila ditemukan:
a. Kala I persalinan yang memanjang
b. Kala II persalinan yang memanjang
c. Kepala bayi melekat pada perineum (recoil of head on perineum -Turtle's sign)
d. b dan c benar
e. Semua benar
3. Manuver McRoberts dilakukan pada pengelolaan distosia bahu, kecuali:
a. Kondisi vital ibu cukup memadai, sehingga dapat bekerja sama untuk menyelesaikan
persalinan
b. Ibu tidak mampu untuk mengedan
c. Jalan lahir dan pintu bawah panggul memadai untuk akomodasi tubuh bayi
d. Bayi masih hidup atau diharapkan dapat bertahan hidup
e. Monstrum atau kelainan kongenital yang menghalangi keluarnya bayi
EKSTRAKSI VAKUM
1. Merupakan kontra indikasi pada tindakan ekstraksi vakum, kecuali:
a. Presentasi dahi
b. Presentasi muka
c. Presentasi belakang kepala
d. Presentasi bokong
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e. Panggul sempit (disproporsi kepala-panggul)
2. Syarat khusus sebelum melakukan tindakan ekstraksi vakum:
a. Pembukaan serviks lengkap dan kontraksi uterus baik
b. Presentasi kepala dan bayi cukup bulan (aterm)
c. Tidak ada kesempitan panggul
d. Penurunan kepala stasion 0 atau tidak lebih dari 2/5 diatas simfisis
e. Semua benar
3. Tindakan ekstraksi vakum harus segera dihentikan apabila terjadi:
a. Kepala tidak turun setelah 3 kali penarikan
b. Bayi tidak lahir setelah 25 menit
c. Terdapat kebocoran pada tekanan vakum
d. Terjadi bradikardia berat pada janin
e. Semua benar
PERDARAHAN POST PARTUM
1. Perdarahan postpartum:
a. perdarahan vaginal melebihi 200 mL setelah melahirkan
b. perdarahan vaginal melebihi 300 mL setelah melahirkan
c. perdarahan vaginal melebihi 400 mL setelah melahirkan
d. perdarahan pervaginam melebihi 500 mL setelah melahirkan
2. Perdarahan postpartum segera dapat disebabkan oleh:
a. atonia uteri
b. trauma saluran genital
c. sisa plasenta
d. semua benar
3. Robekan serviks, vagina atau perineum seharusnya dicurigai apabila terjadi perdarahan
postpartum segera dan:
a. plasenta lahir lengkap dan kontraksi uterus baik
b. plasenta lahir tidak lengkap dan kontraksi uterus baik
c. plasenta lahir lengkap dan kontraksi uterus tidak baik
d. plasenta tidak lengkap dan kontraksi uterus tidak baik.
4. Pada inversio uteri pasca persalinan:
a. fundus uteri tidak teraba pada saat palpasi abdominal
b. disertai nyeri ringan atau kuat
c. uterus mungkin terlihat di vulva
d. semua benar
5. Perdarahan postpartum lanjut ditandai dengan:
a. perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam setelah kelahiran
b. perdarahan yang bervariasi (ringan atau berat, berlanjut atau tidak)
c. uterus yang keras
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d. jawaban (a) dan (b)
6. Manajemen aktif kala tiga dilakukan:
a. hanya pada ibu dengan riwayat perdarahan postpartum
b. hanya pada ibu yang primipara
c. hanya pada ibu yang multipara
d. pada semua ibu yang melahirkan
7. Jika atonia uteri gagal untuk berkontraksi setelah massase fundal:
a. gunakan obat uterotonika
b. segera lakukan kompresi bimanual uterus
c. segera lakukan kompresi aorta abdominal
d. uterus seharusnya diperiksa untuk melihat kemungkinan adanya sisa plasenta.
8. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah rangsangan oksitosin dan uterus
berkontraksi baik, maka
a. lakukan penegangan tali pusat terkendali
b. lakukan penegangan tali pusat terkendali dan tekanan fundus
c. usahakan pengeluaran plasenta secara manual
d. rangsangan oksitosin harus dilanjutkan
9. Kompresi bimanual uterus meliputi:
a. Gunakan sarung tangan, letakkan satu tangan pada forniks anterior dan lakukan
tekanan pada dinding anterior, sementara tangan yang lain menekan dinding posterior
uterus melalui abdomen
b. Gunakan sarung tangan, letakkan satu tangan pada forniks anterior dan lakukan
tekanan pada dinding posterior uterus, sementara tangan yang lain menekan dinding
anterior uterus melalui abdomen
c. Letakkan kedua tangan pada abdomen dan lakukan tekanan langsung ke bawah spinal.
d. Penempatan kedua tangan pada abdomen dan lakukan tekanan langsung ke atas
diafragma.
10. Titik tekanan pada kompresi aorta abdominal untuk mengontrol perdarahan postpartum,
pada:
a. Sedikit ke kanan di bawah umbilikus
b. Sedikit ke kiri di bawah umbilikus
c. Sedikit ke kanan di atas umbilikus
d. Sedikit ke kiri di atas umbilikus
11. Pada plasenta manual, jika plasenta tidak dapat dilepaskan dengan mudah dari uterus:
a. curigai adanya inversio uterin
b. curigai adanya plasenta akreta
c. curigai adanya plasenta previa
d. a dan b
12. Jika terdapat perdarahan banyak/ hebat setelah plasenta manual:
a. lakukan kompresi bimanual internal dan berikan Ergometrin 0.2 mg IM
b. berikan Ergometrin 0.2 mg IM atau prostaglandin
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c. berikan Oksitosin
d. Semua salah
13. Pada pemeriksaan robekan serviks, tekanan pada fundus uteri bertujuan:
a. membantu ibu relaksasi
b. menghentikan perdarahan
c. membuat serviks lebih mudah terlihat
d. mengontol rasa sakit.
14. Pada penjahitan robekan vagina dan perineum, anestesi lokal harus dilakukan:
a. Dibawah mukosa vagina
b. Dibawah kulit perineum
c. Suntikan otot perineum
d. Semua di atas benar
15. Pada perdarahan postpartum lanjut jika terdapat dilatasi serviks:
a. ekplorasi manual uterus dilakukan untuk mengeluarkan gumpalan darah dan
plasenta
b. lakukan aspirasi vakum manual untuk mengevakuasi uterus.
c. lakukan dilatasi dan kuretase
d. Bukan salah satu di atas.

sisa

INFEKSI NIFAS
1. Beberapa keadaan yang mungkin menjadi penyebab pada infeksi nifas adalah:
a. Partus lama/macet
b. Korioamnionitis
c. Persalinan traumatik
d. Periksa dalam yang berlebihan
e. Semua benar
2. Seorang ibu berat badan 60 kg dengan sepsis post partum telah diberikan infus. Jenis
antibiotika yang akan diberikan adalah:
a. Ampisilin 2 gram IV dilanjutkan 1 g tiap 6 jam
b. Gentamisin 5 mg/kg BB IV
c. Metronidasol 500 mg IV tiap 8 jam
d. A dan B benar
e. Semua benar
3. Seorang perempuan sepsis post partum 2 hari keadaan umum: compos mentis, fundus uteri
setinggi pusat, tekanan darah 100/50, denyut nadi 120/men, suhu 40 ˚C, frekuensi
pernafasan 30/menit. Berapa banyak dan jenis cairan infus yang akan diberikan dalam 24
jam ?
b. NaCl 2000 ml
c. Ringer laktat 2000 ml
d. Ringer laktat 3500 ml
e. Dekstrose 5% 3500 ml
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f.

Dektrose 10% 2000 ml

ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR
1. Asfiksia pada BBL dapat disebabkan oleh karena faktor ibu, faktor bayi dan faktor tali pusat
atau plasenta.Keadaan plasenta atau talipusat yang dapat mengakibatkan asfiksia BBL
akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui talipusat bayi, kecuali:
a. Infark plasenta
b. Hematom plasenta
c. Lilitan talipusat
d. Talipusat panjang
2. Melakukan langkah – langkah resusitasi dengan benar diawali dengan melakukan penilaian
bayi baru lahir dilakukan dengan menjawab 5 pertanyaan, diantaranya beberapa di bawah
ini, kecuali:
a. Apakah ketuban pecah dini
b. Apakah tonus otot cukup
c. Apakah kulit kemerahan
d. Apakah bayi menangis atau bernapas spontan
3. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi maka lakukan penilaian keadaan bayi yang
meliputi :
a. Kesadaran, usaha napas, tonus otot
b. Kesadaran, usaha napas, denyut jantung
c. Usaha napas, warna kulit dan denyut jantung
d. Usaha napas, denyut jantung, tonus otot.
4. Begitu bayi lahir tidak menangis, maka dilakukan Langkah Awal yang terdiri dari, kecuali:
a. Hangatkan bayi di bawah pemancar panas atau lampu
b. Posisikan kepala bayi sedikit ekstensi , isap lendir dari mulut kemudian hidung
c. Mandikan bayi dengan air hangat kemudian keringkan sambil merangsang taktil dengan
menggosok punggung atau menyentil ujung jari kaki dan mengganti kain yang basah
dengan yang kering
d. Reposisi kepala bayi
5. Ventilasi tekanan positif harus segera dilakukan bila setelah langkah awal :
a. Bayi bernapas dengan frekuensi 30 kali/menit
b. Bayi menangis tetapi tangan kebiruan
c. Detak jantung 80 kali/menit
d. Semua benar
6. Terapi medikamentosa yang diberikan pada keadaan denyut jantung bayi < 60x/menit
setelah paling tidak 30 detik dilakukan ventilasi adekuat dan kompresi dada belum ada
respons adalah :
a. Bikarbonat
b. Epinefrin
c. Larutan kristaloid yang isotonis (Ringer Laktat)
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d. Naloksan
7. Pada bayi asfiksia, setelah dilakukan resusitasi dan berhasil tetap dilakukan pengawasan
sebagai berikut, kecuali:
a. Bayi di rawat di Ruang rawat gabung
b. Pantau tanda vital : napas, jantung, kesadaran dan kencing
c. Jaga bayi agar senantiasa hangat
d. Bila tersedia fasilitas, periksa kadar gula darah
8. Pertimbangan untuk melakukan rujukan pada bayi asfiksia bila :
a. Rujukan paling ideal adalah rujukan antepartum untuk ibu risiko tinggi
b. Apabila dalam waktu 2 – 3 menit setelah dilakukan resusitasi bayi tidak membaik, bayi
perlu di rujuk.
c. Bila sampai dengan 15 menit bayi tidak dapat dirujuk, jelaskan kepada orang tua
tentang prognosis bayi yang kurang baik.
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Resusitasi dinilai tidak berhasil jika bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut
jantung setelah dilakukan resusitasi secara efektif selama:
a. 20 menit
b. 15 menit
c. 10 menit
d. 5 menit
10. Bila bayi mampu bertahan hidup setelah dilakukan resusitasi, perlu pemantauan setelah
pulang dari perawatan sebagai berikut :
a. Apakah pernah timbul kejang selama di rumah.
b. Apakah pernah timbul gangguan napas.
c. Apakah bayi minum ASI dengan baik.
d. Semua pernyataan diatas benar
GANGGUAN NAPAS PADA BAYI BARU LAHIR
1. Gangguan napas pada bayi baru lahir ( BBL) adalah, kecuali:
a. Keadaan bayi yang sebelum nya normal, kemudian mengalami gangguan napas
b. Bayi dengan asfiksia yang sudah dilakukan resusitasi dan berhasil, kemudian
mengalami gangguan napas
c. Bayi dengan asfiksia yang sudah dilakukan resusitasi tidak berhasil
d. Bukan salah satu diatas.
2. Gangguan Napas merupakan salah satu Kegawatan Perinatal yang dapat memberi dampak
buruk bagi BBL, penyebab tersering pada bayi cukup bulan dan kurang bulan adalah :
a. Penyakit membrana hialin
b. Sindroma aspirasi mekoneum
c. Pneumonia
d. Bukan salah satu diatas
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3. Gangguan napas merupakan Sindrom Klinis yang terdiri dari kumpulan gejala sebagai
berikut :
a. Frekuensi napas bayi lebih 60 kali/menit atau kurang 30 kali/menit
b. Tarikan dinding dada
c. Merintih
d. Semua pernyataan diatas benar
4. Bayi M datang ke Puskesmas dengan keluhan merintih, pada pemeriksaan ditemukan
merintih saat ekspirasi, frekuensi pernapasan 70 kali / menit, kulit tidak sianosis, tarikan
dinding dada tidak ditemukan. Kemungkinan besar bayi ini mengalami :
a. Gangguan napas berat
b. Gangguan napas sedang
c. Gangguan napas ringan
d. Tidak mengalami gangguan napas.
5. Manajemen umum pada bayi yang mengalami gangguan napas berupa:
a. Pasang jalur infus intravena, sesuai dengan kondisi bayi.
b. Jaga patensi jalan napas.
c. Berikan Oksigen.
d. Semua pernyataan diatas benar
6. Bila bayi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan jika ditemukan tanda sebagai berikut,
kecuali:
a. Frekuensi napas menurun tidak kurang dari 30 kali/menit,
b. Tarikan dinding dada berkurang
c. Suara merintih berkurang
d. Bukan salah satu diatas
7. Pada gangguan napas sedang, jika ada tanda berikut dibawah ini, berikan antibiotika
(ampisilin dan gentamisin) untuk terapi kemungkinan besar sepsis:
a. Suhu aksiler < 34 ˚C atau > 39 ˚C.
b. Air ketuban bercampur mekonium
c. Riwayat kelahiran dengan persalinan tindakan
d. Riwayat infeksi intrauterin.
e. Semua jawaban diatas benar
8. Pada gangguan napas ringan, amati pernapasan bayi setiap 2 jam selama 6 jam berikutnya.
Bila dalam pengamatan gangguan napas memburuk atau timbul gejala sepsis lainnya, maka
:
a. Terapi untuk kemungkinan besar sepsis
b. Tangani gangguan napas sedang
c. Dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Sesuai dengan fasilitas yang ada, yang dapat dikelola di Puskesmas adalah:
a. Gangguan Napas ringan
b. Gangguan Napas Sedang dengan kemungkinan besar sepsis.
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c. Gangguan Napas Berat
d. Kelainan jantung kongenital
10. Pada gangguan napas sedang, pemberian O2 2-3 liter/menit diteruskan, bila masih sesak
dapat diberikan O2 4-5 liter/menit dengan:
a. Melalui kateter nasal
b. Melalui sungkup
c. Melalui head box
d. Bukan salah satu diatas
KEJANG PADA BAYI BARU LAHIR
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor penyebab untuk terjadinya kejang, kecuali:
a. Asfiksia
b. Meningitis
c. Bayi berat lahir rendah
d. Hipoglikemi
2. Kejang pada bayi baru lahir apapun penyebabnya dapat menimbulkan cacat pada syaraf
dan atau kemunduran mental dikemudian hari. Langkah promotif atau preventif pada
kejang antara lain :
a. Melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman
b. Mencegah asfiksia neonatorum
c. Melakukan resusitasi dengan benar
d. Semua pernyataan diatas benar
3. Untuk menegakkan diagnostik perlu dilakukan anamnesis sebagai baerikut, kecuali:
a. Riwayat persalinan
b. Riwayat imunisasi tetanus ibu
c. Riwayat perawatan tali pusat dengan obat tradisional.
d. Riwayat ibu mendapat obat tambah darah
4. Diagnosis banding pada bayi dengan kejang sebagai berikut:
a. Hipoglikemia
b. Tetanus neonatorurm
c. Ensefalopati bilirubin (Kern- ikterus)
d. Semua pernyataan diatas benar
5. Kita curigai adanya spasme pada bayi jika ditemukan tanda sebagai berikut:
a. Trismus, kekakuan otot mulut, rahang kaku, mulut tidak dapat dibuka, bibir mencucu
b. Gerakan abnormal pada wajah, mata, mulut, lidah dan ekstrimitas
c. Ekstensi atau fleksi tonik ekstremitas, gerakan seperti mengayuh sepeda, mata
berkedip,berputar, juling.
d. Tangisan melingking dengan nada tinggi, sukar berhenti
6. Dugaan diagnosis kejang disebabkan oleh hipokalsemia dapat ditegakkan dengan
pemeriksaan klinis ditemukan :
a. Kejang berupa karpopedal spasme
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b. Riwayat hipoksia
c. Riwayat asfiksia
d. Bukan salah satu diatas
7. Manajemen umum pada kejang meliputi sebagai berikut, kecuali:
a. Bebaskan jalan napas dan Oksigenasi
b. Medikamentosa untuk memotong kejang
c. Memasang jalur infus intravena
d. Pengobatan antibiotik
8. Kejang merupakan tanda bahaya yang sering terjadi pada bayi baru lahir, jenis obat pilihan
untuk memotong kejang adalah:
a. Diazepam
b. Fenobarbital
c. Ampisilin
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Seorang bayi usia 5 hari dibawa ke Puskesmas karena tidak bisa minum, sebelumnya dapat
minum dengan baik. Pada pemeriksaan ditemukan berat bayi 3000 gram, nadi 128 kali/
menit, pernapasan 45 kali / menit, suhu 37 ˚C. Bayi sadar otot mulut kaku, bibir mencucu,
mulut tidak dapat membuka, tali pusat bau. Ekstremitas kaku. Jenis obat pilihan yang
diberikan pertama kali untuk bayi ini adalah:
a. Diazepam
b. Fenobarbital
c. Ampisilin
d. Semua pernyataan diatas benar
10. Menjaga patensi jalan napas dan oksigenasi sangat penting pada bayi kejang untuk
mencegah terjadinya :
a. Hipotermi
b. Hipoksia
c. Hipoglikemi
d. Hiponatremi
BAYI BERAT LAHIR RENDAH
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor predisposisi terjadinya berat lahir rendah,
kecuali:
a. Penyakit kehamilan
b. Ibu malnutrisi
c. Kehamilan ganda
d. Penyakit membrane hialin
2. Bayi berat lahir rendah dapat disebabkan bayi lahir kecil untuk masa kehamilan, beberapa
tanda bayi lahir kecil untuk masa kehamilan antara lain, kecuali:
a. Tulang rawan telinga belum terbentuk sempurna
b. Kuku lebih panjang
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c. Kulit keriput
d. Bukan salah satu diatas
Bayi berat lahir rendah dapat disebabkan kehamilan kurang bulan, beberapa tanda bayi
kurang bulan antara lain, kecuali:
a. Tulang rawan telinga belum terbentuk sempurna
b. Kuku lebih panjang
c. Masih terdapat lanugo (rambut halus pada kulit)
d. Refleks refleks masih lemah
Bayi berat lahir rendah mudah mengalami hipotermi karena
a. Pusat pengaturan suhu tubuh bayi sempurna.
b. Permukaan tubuh bayi relatif luas
c. Kemampuan produksi dan menyimpan panas tidak terbatas.
d. Semua pernyataan diatas benar
Ikterus adalah pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena
meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Disebut Ikterus Kremer III apabila didapatkan
pewarnaan kuning pada :
a. daerah Kepala dan leher Lebih.
b. sampai badan atas.
c. sampai badan bawah hingga tungkai
d. sampai daerah lengan, kaki bawah, lutut.
Setiap menemukan bayi berat lahir rendah, dilakukan manajemen umum sebagai berikut:
a. Stabilisasi suhu, jaga tetap hangat
b. Dianjurkan menyusui lebih sering.
c. Apabila proses menyusui terhambat karena sakit, dapat diberikan asi peras melalui
pipa nasogastrik
d. Semua pernyataan diatas benar
Hipoglikemi sering terjadi pada BBLR karena cadangan glukosa rendah. Jika ditemukan
hasil pemeriksaan gula darah sewaktu kurang dari 45 mg/dL (2.6 mmol/L) tindakan yang
paling tepat dilakukan adalah :
a. Berikan glukose 10% 2 mL/kg secara IV bolus pelan dalam lima menit
b. Berikan glukose 5%`2 mL/kg secara IV bolus pelan dalam lima menit .
c. Berikan glukose 10% 2 mL/kg secara IV bolus secepatnya kurang dari lima menit
d. Berikan glukose 5% 2 mL/kg secara IV bolus secepatnya kurang dari lima menit
Kenaikan berat bayi tidak adekuat jika ditemukan kenaikan berat bayi kurang 60 gram
selama 3 hari berturut-turut. Bila tidak ditemukan penyebab pasti, lakukan tindakan
meningkatkan jumlah ASI yang diterima oleh bayi dengan cara sebagai berikut, kecuali:
a. Menaikkan frekuensi minum ASI
b. Menambah lamanya waktu menyusui
c. Menyusui dengan bergantian payudara
d. Pada bayi kembar, diupayakan bayi yang lebih besar mendapat ASI dahulu
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9. Neonatal sepsis merupakan sindroma klinis dari penyakit sistemik akibat infeksi selama satu
bulan pertama kehidupan. Antibiotik pilihan pertama yang diberikan pada bayi kecurigaan
besar sepsis sebagai berikut:
a. Ampisilin
b. Cefotaksim
c. Gentamisin
d. Jawaban a dan c benar
10. Pada bayi dengan Ikterus yang perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap setelah keadan
bayi stabil, kecuali:
a. Setiap ikterus yang timbul dalam 24 jam pasca kelahiran
b. Pada bayi dengan Ikterus kremer III atau lebih
c. Ikterus fisiologis
d. Bukan salah satu diatas
RUJUKAN DAN TRANSPORTASI BAYI BARU LAHIR
1. Prinsip dasar dalam merujuk dan transportasi bayi baru lahir sebagai berikut :
a. Apabila bayi dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, yakinkan bahwa bayi akan
mendapatkan keuntungan atau nilai positip dibanding bila hanya tetap dirawat di
tempat asal nya.
b. Harus diperhatikan bahwa saat merujuk bayi harus dalam keadaan stabil, atau minimal
tanda bahaya sudah dikelola lebih dulu
c. Perlu melibatkan orangtua atau keluarga dalam mengambil keputusan untuk merujuk
dan jelaskan kenapa bayi harus di rujuk
d. Semua pernyataan diatas benar
2. Kasus atau keadaan yang memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap kecuali:
a. Gangguan napas sedang
b. Asfiksia yang tidak memberi respons pada tindakan resusitasi, sebaiknya dalam 10 menit
pertama
c. BBLR < 1750 g
d. Tersangka infeksi (sepsis, meningitis) berat
3. Bayi baru lahir akan dirujuk harus memenuhi syarat untuk melakukan transportasi sebagai
berikut, kecuali:
a. Bayi dalam keadaan stabil .
b. Bayi harus dalam keadaan hangat .
c. Kendaraan pengangkut juga harus dalam keadaan hangat.
d. Tidak perlu didampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil
4. Bayi baru lahir akan dirujuk harus dalam keadaan stabil, bayi dalam keadaan stabil, bila:
a. Ventilasi kurang adekuat.
b. Kulit dan bibir kemerahan
c. Frekuensi jantung lebih dari 160 x/ menit
d. Suhu aksiler lebih dari 37 ˚C (98.6 ˚F)
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5. Pada sistem rujukan dan transportasi dikenal istilah regionalisasi Rujukan Perinatal. Yang
dimaksud dengan pelayanan perinatal level II adalah :
a. Puskesmas
b. Rumah sakit rujukan dasar
c. Rumah sakit pusat rujukan dengan fasilitas NICU
d. Bukan salah satu diatas
6. Salah satu tindakan dalam merujuk perlu dilangkapi data antara lain, kecuali:
a. Persetujuan tindakan
b. Surat rujukan
c. Catatan medis
d. Sampel darah ibu
7. Peralatan dan obat – obatan minimal yang harus tersedia pada saat melakukan transportasi:
a. Alat resusitasi lengkap, termasuk laringoskop dan pipa endotrakeal
b. Obat –obatan emergensi
c. Selimut penghangat
d. Semua pernyataan diatas benar
8. Indikasi pemberian oksigen pada saat melakukan transportasi adalah, kecuali:
a. Bayi mengalami sianosis sentral
b. Bayi mengalami gangguan napas.
c. Bayi mengalami ikterus
d. Bayi mengalami Kejang
9. Keberhasilan oksigenasi selama transportasi dinilai dari perubahan perbaikan klinis sebagai
berikut, kecuali :
a. Perubahan warna kulit menjadi kebiruan
b. Denyut jantung bertambah baik
c. Kadang kadang bisa mulai timbul napas spontan
d. Bukan salah satu diatas
10. Cara menghangatkan bayi pada saat melakukan transportasi sebagai berikut, kecuali:
a. Membungkus atau menyelimuti bayi dengan kain yang kering, hangat dan tebal
b. Membungkus kepala bayi atau memakai topi/tutup kepala
c. Meletakkan bayi ditepi jendela atau pintu kendaraan pengangkut
d. Kalau memungkinkan dapat pula dilakukan Perawatan Bayi Melekat (Kangaroo Mother
Care)
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL
1. Termasuk komponen utama pelayanan pada seorang
kegawatdaruratan obstetrik:
a. Komunikasi
b. Empati
c. Jaminan pelayanan
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d. A dan C benar
e. Semua benar
KEWASPADAAN UNIVERSAL
2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus dilakukan pada saat:
a. Sebelum melakukan tindakan
b. Setelah melakukan tindakan
c. Sebelum dan setelah melakukan tindakan
d. Hanya bila bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh
e. Bila ada risiko kontaminasi infeksi
3. Untuk memutus rantai penularan, perlu pembatas berupa:
a. Kacamata pelindung untuk menghindari percikan cairan tubuh ke mata
b. Masker pelindung hidung/mulut untuk mencegah percikan pada mukosa hidung/mulut
c. Plastik penutup badan (apron) untuk mencegah kontak dengan darah/cairan tubuh
pasien
d. Sarung tangan yang sesuai untuk pelindung tangan yang aktif melakukan tindakan
medik invasif
e. Semua benar
PERSIAPAN PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
DASAR
4. Agar program Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar dapat berjalan sesuai
dengan tujuannya, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dalam mempersiapkan
berbagai elemen terkait/yang diperlukan. Persiapan tersebut adalah :
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin)
b. Koordinasi dengan unsur terkait (Departemen Kesehatan, Organisasi Profesi, Jaringan
Pelatihan Klinik)
c. Rancangan Biaya Penyiapan Fasilitas dan Pelatihan Klinik
d. Verifikasi calon Fasilitas Kesehatan
e. Semua benar
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JAWABAN KUESIONER TENGAH PENILAIAN PENGETAHUAN
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
Instruksi: Lingkari satu huruf jawaban yang benar untuk setiap pernyataan dibawah ini.
PREEKLAMPSIA / EKLAMPSIA
1. Hipertensi pada kehamilan dapat dihubungkan dengan:
a. Pusing kepala dan gangguan penglihatan
b. Kejang dan kehilangan kesadaran
c. Peningkatan tekanan darah
d. Semua diatas
2. Tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu
adalah gejala dari:
a. Preeklampsia ringan
b. Hipertensi kronik
c. Superimposed preeklampsia ringan
d. Hipertensi dalam kehamilan
3. Peningkatan tekanan darah dan proteinuria pada kehamilan merupakan:
a. Preeklampsia
b. Hipertensi kronik
c. Pielonefritis
d. Bukan salah satu diatas
4. Bila pada kehamilan 22 minggu didapatkan tekanan diastolik antara 90-110 mmHg pada
dua kali pemeriksaan dengan selang waktu 4 jam, diagnosis yang paling mungkin adalah:
a. Preeklampsia ringan
b. Hipertensi kronik
c. Superimposed preeklampsia ringan
d. Hipertensi yang dipicu oleh kehamilan
5. Hiperrefleksia ditemukan pada ibu hamil dengan:
a. Epilepsi
b. Migraine
c. Preeklampsia berat
d. Tetanus
6. Tanda dan gejala yang ditemukan pada eklampsia antara lain:
a. Kejang, tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg, usia kehamilan lebih dari 20
minggu dan proteinuria 2+ atau lebih
b. Pusing kepala, kaku kuduk, gangguan penglihatan dan tekanan darah diastolik ≥ 90
mmHg
c. Pusing kepala, kaku kuduk, fotophobia dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg
d. Bukan salah satu diatas
7. Pada seorang ibu hamil yang mengalami kejang harus dilakukan, kecuali:
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a. Kendalikan untuk menghindarkan ibu dari luka
b. Ditidurkan pada posisi miring
c. Ditidurkan pada posisi berbaring terlentang
d. Memerlukan pengawasan teratur
8. Pada seorang ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan, harus dilakukan
pengamatan tekanan darah, urin untuk pemeriksaan protein, dan keadaan janin:
a. Setiap minggu
b. Setiap dua minggu
c. Setiap tiga minggu
d. Sekali dalam sebulan
9. Pengelolaan preeklampsia ringan antara lain adalah:
a. Pemberian obat anti kejang dan anti hipertensi
b. Obat sedativa dan penenang
c. Hanya obat sedativa
d. Bukan salah satu diatas
10. Obat pilihan utama untuk mencegah dan mengobati kejang pada preeklampsia berat dan
eklampsia adalah:
a. Diasepam
b. Hidralasin
c. Magnesium sulfat
d. Labetolol
11. Dosis awal pemberian magnesium sulfat adalah:
a. 4 g MgSO4 (40% - 10 ml) intravena selama 5 menit, segera dilanjutkan
dengan 6 g MgSO4 (40% - 15 ml) dalam larutan Ringer Asetat / Ringer Laktat
selama 6 jam
b. Intravena selama 5 menit diikuti dengan injeksi intramuskuler dalam pada bokong satu
sisi
c. Injeksi intravena dan intramuskuler bersamaan
d. Injeksi intramuskuler dan intravena bersamaan
12. Pemberian dosis ulangan magnesium sulfat ditunda apabila didapatkan:
a. Respiratory rate menurun < 16 per menit dan refleks patella (-)
b. Produksi urin menurun < 30 ml per jam selama 4 jam terakhir
c. Hanya a
d. a dan b
13. Pengobatan dengan anti kejang untuk preeklampsia berat dan eklampsia harus:
a. Segera dihentikan setelah persalinan
b. Segera dihentikan sebelum persalinan
c. Dilanjutkan selama 12 jam setelah persalinan atau kejang terakhir
d. Dilanjutkan selama 24 jam setelah persalinan atau kejang yang terakhir
14. Obat anti hipertensi harus diberikan pada preeklampsia berat dan eklampsia, bila tekanan
diastolik:
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a. Diantara 100 dan 110 mmHg
b. 110 mmHg atau lebih
c. 115 mmHg atau lebih
d. 120 mmHg atau lebih
15. Tujuan akhir pemberian obat anti hipertensi untuk preeklampsia berat dan eklampsia adalah
untuk mempertahankan tekanan darah diastolik menjadi:
a. Dibawah 70 mmHg
b. Dibawah 80 mmHg
c. Diantara 80 dan 90 mmHg
d. Diantara 90 dan 100 mmHg
DISTOSIA BAHU
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor risiko untuk terjadinya distosia bahu:
a. Taksiran berat janin pada kehamilan ini 3800 g
b. Riwayat persalinan dengan bayi 3800 g
c. Diabetes gestasional
d. Primipara
e. Persalinan lewat bulan
2. Dicurigai adanya kemungkinan terjadinya distosia bahu apabila ditemukan:
a. Kala I persalinan yang memanjang
b. Kala II persalinan yang memanjang
c. Kepala bayi melekat pada perineum (recoil of head on perineum -Turtle's sign)
d. b dan c benar
e. Semua benar
3. Manuver McRoberts dilakukan pada pengelolaan distosia bahu, kecuali:
a. Kondisi vital ibu cukup memadai, sehingga dapat bekerja sama untuk menyelesaikan
persalinan
b. Ibu tidak mampu untuk mengedan
c. Jalan lahir dan pintu bawah panggul memadai untuk akomodasi tubuh bayi
d. Bayi masih hidup atau diharapkan dapat bertahan hidup
e. Monstrum atau kelainan kongenital yang menghalangi keluarnya bayi
EKSTRAKSI VAKUM
1. Merupakan kontra indikasi pada tindakan ekstraksi vakum, kecuali:
a. Presentasi dahi
b. Presentasi muka
c. Presentasi belakang kepala
d. Presentasi bokong
e. Panggul sempit (disproporsi kepala-panggul)
2. Syarat khusus sebelum melakukan tindakan ekstraksi vakum:
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a. Pembukaan serviks lengkap dan kontraksi uterus baik
b. Presentasi kepala dan bayi cukup bulan (aterm)
c. Tidak ada kesempitan panggul
d. Penurunan kepala stasion 0 atau tidak lebih dari 2/5 diatas simfisis
e. Semua benar
3. Tindakan ekstraksi vakum harus segera dihentikan apabila terjadi:
a. Kepala tidak turun setelah 3 kali penarikan
b. Bayi tidak lahir setelah 25 menit
c. Terdapat kebocoran pada tekanan vakum
d. Terjadi bradikardia berat pada janin
e. Semua benar
PERDARAHAN POST PARTUM
1. Perdarahan postpartum:
a. perdarahan vaginal melebihi 200 mL setelah melahirkan
b. perdarahan vaginal melebihi 300 mL setelah melahirkan
c. perdarahan vaginal melebihi 400 mL setelah melahirkan
d. perdarahan pervaginam melebihi 500 mL setelah melahirkan
2. Perdarahan postpartum segera dapat disebabkan oleh:
a. atonia uteri
b. trauma saluran genital
c. sisa plasenta
d. semua benar
3. Robekan serviks, vagina atau perineum seharusnya dicurigai apabila terjadi perdarahan
postpartum segera dan:
a. plasenta lahir lengkap dan kontraksi uterus baik
b. plasenta lahir tidak lengkap dan kontraksi uterus baik
c. plasenta lahir lengkap dan kontraksi uterus tidak baik
d. plasenta tidak lengkap dan kontraksi uterus tidak baik.
4. Pada inversio uteri pasca persalinan:
a. fundus uteri tidak teraba pada saat palpasi abdominal
b. disertai nyeri ringan atau kuat
c. uterus mungkin terlihat di vulva
d. semua benar
5. Perdarahan postpartum lanjut ditandai dengan:
a. perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam setelah kelahiran
b. perdarahan yang bervariasi (ringan atau berat, berlanjut atau tidak)
c. uterus yang keras
d. jawaban (a) dan (b)
6. Manajemen aktif kala tiga dilakukan:
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a. hanya pada ibu dengan riwayat perdarahan postpartum
b. hanya pada ibu yang primipara
c. hanya pada ibu yang multipara
d. pada semua ibu yang melahirkan
7. Jika atonia uteri gagal untuk berkontraksi setelah massase fundal:
a. gunakan obat uterotonika
b. segera lakukan kompresi bimanual uterus
c. segera lakukan kompresi aorta abdominal
d. uterus seharusnya diperiksa untuk melihat kemungkinan adanya sisa plasenta.
8. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah rangsangan oksitosin dan uterus
berkontraksi baik, maka
a. lakukan penegangan tali pusat terkendali
b. lakukan penegangan tali pusat terkendali dan tekanan fundus
c. usahakan pengeluaran plasenta secara manual
d. rangsangan oksitosin harus dilanjutkan
9. Kompresi bimanual uterus meliputi:
a. Gunakan sarung tangan, letakkan satu tangan pada forniks anterior dan
lakukan tekanan pada dinding anterior, sementara tangan yang lain menekan
dinding posterior uterus melalui abdomen
b. Gunakan sarung tangan, letakkan satu tangan pada forniks anterior dan lakukan
tekanan pada dinding posterior uterus, sementara tangan yang lain menekan dinding
anterior uterus melalui abdomen
c. Letakkan kedua tangan pada abdomen dan lakukan tekanan langsung ke bawah spinal.
d. Penempatan kedua tangan pada abdomen dan lakukan tekanan langsung ke atas
diafragma.
10. Titik tekanan pada kompresi aorta abdominal untuk mengontrol perdarahan postpartum,
pada:
a. Sedikit ke kanan di bawah umbilikus
b. Sedikit ke kiri di bawah umbilikus
c. Sedikit ke kanan di atas umbilikus
d. Sedikit ke kiri di atas umbilikus
11. Pada plasenta manual, jika plasenta tidak dapat dilepaskan dengan mudah dari uterus:
a. curigai adanya inversio uterin
b. curigai adanya plasenta akreta
c. curigai adanya plasenta previa
d. a dan b
12. Jika terdapat perdarahan banyak/ hebat setelah plasenta manual:
a. lakukan kompresi bimanual internal dan berikan Ergometrin 0.2 mg IM
b. berikan Ergometrin 0.2 mg IM atau prostaglandin
c. berikan Oksitosin
d. Semua salah
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13. Pada pemeriksaan robekan serviks, tekanan pada fundus uteri bertujuan:
a. membantu ibu relaksasi
b. menghentikan perdarahan
c. membuat serviks lebih mudah terlihat
d. mengontol rasa sakit.
14. Pada penjahitan robekan vagina dan perineum, anestesi lokal harus dilakukan:
a. Dibawah mukosa vagina
b. Dibawah kulit perineum
c. Suntikan otot perineum
d. Semua di atas benar
15. Pada perdarahan postpartum lanjut jika terdapat dilatasi serviks:
a. ekplorasi manual uterus dilakukan untuk mengeluarkan gumpalan darah dan
sisa plasenta
b. lakukan aspirasi vakum manual untuk mengevakuasi uterus.
c. lakukan dilatasi dan kuretase
d. Bukan salah satu di atas.
INFEKSI NIFAS
1. Beberapa keadaan yang mungkin menjadi penyebab pada infeksi nifas adalah:
a. Partus lama/macet
b. Korioamnionitis
c. Persalinan traumatik
d. Periksa dalam yang berlebihan
e. Semua benar
2. Seorang ibu berat badan 60 kg dengan sepsis post partum telah diberikan infus. Jenis
antibiotika yang akan diberikan adalah:
a. Ampisilin 2 gram IV dilanjutkan 1 g tiap 6 jam
b. Gentamisin 5 mg/kg BB IV
c. Metronidasol 500 mg IV tiap 8 jam
d. A dan B benar
e. Semua benar
3. Seorang perempuan sepsis post partum 2 hari keadaan umum: compos mentis, fundus uteri
setinggi pusat, tekanan darah 100/50, denyut nadi 120/men, suhu 40 ˚C, frekuensi
pernafasan 30/menit. Berapa banyak dan jenis cairan infus yang akan diberikan dalam 24
jam ?
b. NaCl 2000 ml
c. Ringer laktat 2000 ml
d. Ringer laktat 3500 ml
e. Dekstrose 5% 3500 ml
f. Dektrose 10% 2000 ml
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ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR
1. Asfiksia pada BBL dapat disebabkan oleh karena faktor ibu, faktor bayi dan faktor tali pusat
atau plasenta.Keadaan plasenta atau talipusat yang dapat mengakibatkan asfiksia BBL
akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui talipusat bayi, kecuali:
a. Infark plasenta
b. Hematom plasenta
c. Lilitan talipusat
d. Talipusat panjang
2. Melakukan langkah – langkah resusitasi dengan benar diawali dengan melakukan penilaian
bayi baru lahir dilakukan dengan menjawab 5 pertanyaan, diantaranya beberapa di bawah
ini, kecuali:
a. Apakah ketuban pecah dini
b. Apakah tonus otot cukup
c. Apakah kulit kemerahan
d. Apakah bayi menangis atau bernapas spontan
3. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi maka lakukan penilaian keadaan bayi yang
meliputi :
a. Kesadaran, usaha napas, tonus otot
b. Kesadaran, usaha napas, denyut jantung
c. Usaha napas, warna kulit dan denyut jantung
d. Usaha napas, denyut jantung, tonus otot.
4. Begitu bayi lahir tidak menangis, maka dilakukan Langkah Awal yang terdiri dari, kecuali:
a. Hangatkan bayi di bawah pemancar panas atau lampu
b. Posisikan kepala bayi sedikit ekstensi , isap lendir dari mulut kemudian hidung
c. Mandikan bayi dengan air hangat kemudian keringkan sambil merangsang
taktil dengan menggosok punggung atau menyentil ujung jari kaki dan
mengganti kain yang basah dengan yang kering
d. Reposisi kepala bayi
5. Ventilasi tekanan positif harus segera dilakukan bila setelah langkah awal :
a. Bayi bernapas dengan frekuensi 30 kali/menit
b. Bayi menangis tetapi tangan kebiruan
c. Detak jantung 80 kali/menit
d. Semua benar
6. Terapi medikamentosa yang diberikan pada keadaan denyut jantung bayi < 60x/menit
setelah paling tidak 30 detik dilakukan ventilasi adekuat dan kompresi dada belum ada
respons adalah :
a. Bikarbonat
b. Epinefrin
c. Larutan kristaloid yang isotonis (Ringer Laktat)
d. Naloksan
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7. Pada bayi asfiksia, setelah dilakukan resusitasi dan berhasil tetap dilakukan pengawasan
sebagai berikut, kecuali:
a. Bayi di rawat di Ruang rawat gabung
b. Pantau tanda vital : napas, jantung, kesadaran dan kencing
c. Jaga bayi agar senantiasa hangat
d. Bila tersedia fasilitas, periksa kadar gula darah
8. Pertimbangan untuk melakukan rujukan pada bayi asfiksia bila :
a. Rujukan paling ideal adalah rujukan antepartum untuk ibu risiko tinggi
b. Apabila dalam waktu 2 – 3 menit setelah dilakukan resusitasi bayi tidak membaik, bayi
perlu di rujuk.
c. Bila sampai dengan 15 menit bayi tidak dapat dirujuk, jelaskan kepada orang tua
tentang prognosis bayi yang kurang baik.
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Resusitasi dinilai tidak berhasil jika bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut
jantung setelah dilakukan resusitasi secara efektif selama:
a. 20 menit
b. 15 menit
c. 10 menit
d. 5 menit
10. Bila bayi mampu bertahan hidup setelah dilakukan resusitasi, perlu pemantauan setelah
pulang dari perawatan sebagai berikut :
a. Apakah pernah timbul kejang selama di rumah.
b. Apakah pernah timbul gangguan napas.
c. Apakah bayi minum ASI dengan baik.
d. Semua pernyataan diatas benar
GANGGUAN NAPAS PADA BAYI BARU LAHIR
1. Gangguan napas pada bayi baru lahir ( BBL) adalah, kecuali:
a. Keadaan bayi yang sebelum nya normal, kemudian mengalami gangguan napas
b. Bayi dengan asfiksia yang sudah dilakukan resusitasi dan berhasil, kemudian
mengalami gangguan napas
c. Bayi dengan asfiksia yang sudah dilakukan resusitasi tidak berhasil
d. Bukan salah satu diatas.
2. Gangguan Napas merupakan salah satu Kegawatan Perinatal yang dapat memberi dampak
buruk bagi BBL, penyebab tersering pada bayi cukup bulan dan kurang bulan adalah :
a. Penyakit membrana hialin
b. Sindroma aspirasi mekoneum
c. Pneumonia
d. Bukan salah satu diatas
3. Gangguan napas merupakan Sindrom Klinis yang terdiri dari kumpulan gejala sebagai
berikut :
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a. Frekuensi napas bayi lebih 60 kali/menit atau kurang 30 kali/menit
b. Tarikan dinding dada
c. Merintih
d. Semua pernyataan diatas benar
4. Bayi M datang ke Puskesmas dengan keluhan merintih, pada pemeriksaan ditemukan
merintih saat ekspirasi, frekuensi pernapasan 70 kali / menit, kulit tidak sianosis, tarikan
dinding dada tidak ditemukan. Kemungkinan besar bayi ini mengalami :
a. Gangguan napas berat
b. Gangguan napas sedang
c. Gangguan napas ringan
d. Tidak mengalami gangguan napas.
5. Manajemen umum pada bayi yang mengalami gangguan napas berupa:
a. Pasang jalur infus intravena, sesuai dengan kondisi bayi.
b. Jaga patensi jalan napas.
c. Berikan Oksigen.
d. Semua pernyataan diatas benar
6. Bila bayi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan jika ditemukan tanda sebagai berikut,
kecuali:
a. Frekuensi napas menurun tidak kurang dari 30 kali/menit,
b. Tarikan dinding dada berkurang
c. Suara merintih berkurang
d. Bukan salah satu diatas
7. Pada gangguan napas sedang, jika ada tanda berikut dibawah ini, berikan antibiotika
(ampisilin dan gentamisin) untuk terapi kemungkinan besar sepsis:
a. Suhu aksiler < 34 ˚C atau > 39 ˚C.
b. Air ketuban bercampur mekonium
c. Riwayat kelahiran dengan persalinan tindakan
d. Riwayat infeksi intrauterin.
e. Semua jawaban diatas benar
8. Pada gangguan napas ringan, amati pernapasan bayi setiap 2 jam selama 6 jam berikutnya.
Bila dalam pengamatan gangguan napas memburuk atau timbul gejala sepsis lainnya, maka
:
a. Terapi untuk kemungkinan besar sepsis
b. Tangani gangguan napas sedang
c. Dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Sesuai dengan fasilitas yang ada, yang dapat dikelola di Puskesmas adalah:
a. Gangguan Napas ringan
b. Gangguan Napas Sedang dengan kemungkinan besar sepsis.
c. Gangguan Napas Berat
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d. Kelainan jantung kongenital
10. Pada gangguan napas sedang, pemberian O2 2-3 liter/menit diteruskan, bila masih sesak
dapat diberikan O2 4-5 liter/menit dengan:
a. Melalui kateter nasal
b. Melalui sungkup
c. Melalui head box
d. Bukan salah satu diatas
KEJANG PADA BAYI BARU LAHIR
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor penyebab untuk terjadinya kejang, kecuali:
a. Asfiksia
b. Meningitis
c. Bayi berat lahir rendah
d. Hipoglikemi
2. Kejang pada bayi baru lahir apapun penyebabnya dapat menimbulkan cacat pada syaraf
dan atau kemunduran mental dikemudian hari. Langkah promotif atau preventif pada
kejang antara lain :
a. Melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman
b. Mencegah asfiksia neonatorum
c. Melakukan resusitasi dengan benar
d. Semua pernyataan diatas benar
3. Untuk menegakkan diagnostik perlu dilakukan anamnesis sebagai baerikut, kecuali:
a. Riwayat persalinan
b. Riwayat imunisasi tetanus ibu
c. Riwayat perawatan tali pusat dengan obat tradisional.
d. Riwayat ibu mendapat obat tambah darah
4. Diagnosis banding pada bayi dengan kejang sebagai berikut:
a. Hipoglikemia
b. Tetanus neonatorurm
c. Ensefalopati bilirubin (Kern- ikterus)
d. Semua pernyataan diatas benar
5. Kita curigai adanya spasme pada bayi jika ditemukan tanda sebagai berikut:
a. Trismus, kekakuan otot mulut, rahang kaku, mulut tidak dapat dibuka, bibir
mencucu
b. Gerakan abnormal pada wajah, mata, mulut, lidah dan ekstrimitas
c. Ekstensi atau fleksi tonik ekstremitas, gerakan seperti mengayuh sepeda, mata
berkedip,berputar, juling.
d. Tangisan melingking dengan nada tinggi, sukar berhenti
6. Dugaan diagnosis kejang disebabkan oleh hipokalsemia dapat ditegakkan dengan
pemeriksaan klinis ditemukan :
a. Kejang berupa karpopedal spasme
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b. Riwayat hipoksia
c. Riwayat asfiksia
d. Bukan salah satu diatas
7. Manajemen umum pada kejang meliputi sebagai berikut, kecuali:
a. Bebaskan jalan napas dan Oksigenasi
b. Medikamentosa untuk memotong kejang
c. Memasang jalur infus intravena
d. Pengobatan antibiotik
8. Kejang merupakan tanda bahaya yang sering terjadi pada bayi baru lahir, jenis obat pilihan
untuk memotong kejang adalah:
a. Diazepam
b. Fenobarbital
c. Ampisilin
d. Semua pernyataan diatas benar
9. Seorang bayi usia 5 hari dibawa ke Puskesmas karena tidak bisa minum, sebelumnya dapat
minum dengan baik. Pada pemeriksaan ditemukan berat bayi 3000 gram, nadi 128 kali/
menit, pernapasan 45 kali / menit, suhu 37 ˚C. Bayi sadar otot mulut kaku, bibir mencucu,
mulut tidak dapat membuka, tali pusat bau. Ekstremitas kaku. Jenis obat pilihan yang
diberikan pertama kali untuk bayi ini adalah:
a. Diazepam
b. Fenobarbital
c. Ampisilin
d. Semua pernyataan diatas benar
10. Menjaga patensi jalan napas dan oksigenasi sangat penting pada bayi kejang untuk
mencegah terjadinya :
a. Hipotermi
b. Hipoksia
c. Hipoglikemi
d. Hiponatremi
BAYI BERAT LAHIR RENDAH
1. Keadaan dibawah ini termasuk dalam faktor predisposisi terjadinya berat lahir rendah,
kecuali:
a. Penyakit kehamilan
b. Ibu malnutrisi
c. Kehamilan ganda
d. Penyakit membrane hialin
2. Bayi berat lahir rendah dapat disebabkan bayi lahir kecil untuk masa kehamilan, beberapa
tanda bayi lahir kecil untuk masa kehamilan antara lain, kecuali:
a. Tulang rawan telinga belum terbentuk sempurna
b. Kuku lebih panjang
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c. Kulit keriput
d. Bukan salah satu diatas
Bayi berat lahir rendah dapat disebabkan kehamilan kurang bulan, beberapa tanda bayi
kurang bulan antara lain, kecuali:
a. Tulang rawan telinga belum terbentuk sempurna
b. Kuku lebih panjang
c. Masih terdapat lanugo (rambut halus pada kulit)
d. Refleks refleks masih lemah
Bayi berat lahir rendah mudah mengalami hipotermi karena
a. Pusat pengaturan suhu tubuh bayi sempurna.
b. Permukaan tubuh bayi relatif luas
c. Kemampuan produksi dan menyimpan panas tidak terbatas.
d. Semua pernyataan diatas benar
Ikterus adalah pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena
meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Disebut Ikterus Kremer III apabila didapatkan
pewarnaan kuning pada :
a. daerah Kepala dan leher Lebih.
b. sampai badan atas.
c. sampai badan bawah hingga tungkai
d. sampai daerah lengan, kaki bawah, lutut.
Setiap menemukan bayi berat lahir rendah, dilakukan manajemen umum sebagai berikut:
a. Stabilisasi suhu, jaga tetap hangat
b. Dianjurkan menyusui lebih sering.
c. Apabila proses menyusui terhambat karena sakit, dapat diberikan asi peras melalui
pipa nasogastrik
d. Semua pernyataan diatas benar
Hipoglikemi sering terjadi pada BBLR karena cadangan glukosa rendah. Jika ditemukan
hasil pemeriksaan gula darah sewaktu kurang dari 45 mg/dL (2.6 mmol/L) tindakan yang
paling tepat dilakukan adalah :
a. Berikan glukose 10% 2 mL/kg secara IV bolus pelan dalam lima menit
b. Berikan glukose 5%`2 mL/kg secara IV bolus pelan dalam lima menit .
c. Berikan glukose 10% 2 mL/kg secara IV bolus secepatnya kurang dari lima menit
d. Berikan glukose 5% 2 mL/kg secara IV bolus secepatnya kurang dari lima menit
Kenaikan berat bayi tidak adekuat jika ditemukan kenaikan berat bayi kurang 60 gram
selama 3 hari berturut-turut. Bila tidak ditemukan penyebab pasti, lakukan tindakan
meningkatkan jumlah ASI yang diterima oleh bayi dengan cara sebagai berikut, kecuali:
a. Menaikkan frekuensi minum ASI
b. Menambah lamanya waktu menyusui
c. Menyusui dengan bergantian payudara
d. Pada bayi kembar, diupayakan bayi yang lebih besar mendapat ASI dahulu
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9. Neonatal sepsis merupakan sindroma klinis dari penyakit sistemik akibat infeksi selama satu
bulan pertama kehidupan. Antibiotik pilihan pertama yang diberikan pada bayi kecurigaan
besar sepsis sebagai berikut:
a. Ampisilin
b. Cefotaksim
c. Gentamisin
d. Jawaban a dan c benar
10. Pada bayi dengan Ikterus yang perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap setelah keadan
bayi stabil, kecuali:
a. Setiap ikterus yang timbul dalam 24 jam pasca kelahiran
b. Pada bayi dengan Ikterus kremer III atau lebih
c. Ikterus fisiologis
d. Bukan salah satu diatas
RUJUKAN DAN TRANSPORTASI BAYI BARU LAHIR
1. Prinsip dasar dalam merujuk dan transportasi bayi baru lahir sebagai berikut :
a. Apabila bayi dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, yakinkan bahwa bayi akan
mendapatkan keuntungan atau nilai positip dibanding bila hanya tetap dirawat di
tempat asal nya.
b. Harus diperhatikan bahwa saat merujuk bayi harus dalam keadaan stabil, atau minimal
tanda bahaya sudah dikelola lebih dulu
c. Perlu melibatkan orangtua atau keluarga dalam mengambil keputusan untuk merujuk
dan jelaskan kenapa bayi harus di rujuk
d. Semua pernyataan diatas benar
2. Kasus atau keadaan yang memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap kecuali:
a. Gangguan napas sedang
b. Asfiksia yang tidak memberi respons pada tindakan resusitasi, sebaiknya dalam 10 menit
pertama
c. BBLR < 1750 g
d. Tersangka infeksi (sepsis, meningitis) berat
3. Bayi baru lahir akan dirujuk harus memenuhi syarat untuk melakukan transportasi sebagai
berikut, kecuali:
a. Bayi dalam keadaan stabil .
b. Bayi harus dalam keadaan hangat .
c. Kendaraan pengangkut juga harus dalam keadaan hangat.
d. Tidak perlu didampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil
4. Bayi baru lahir akan dirujuk harus dalam keadaan stabil, bayi dalam keadaan stabil, bila:
a. Ventilasi kurang adekuat.
b. Kulit dan bibir kemerahan
c. Frekuensi jantung lebih dari 160 x/ menit
d. Suhu aksiler lebih dari 37 ˚C (98.6 ˚F)
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5. Pada sistem rujukan dan transportasi dikenal istilah regionalisasi Rujukan Perinatal. Yang
dimaksud dengan pelayanan perinatal level II adalah :
a. Puskesmas
b. Rumah sakit rujukan dasar
c. Rumah sakit pusat rujukan dengan fasilitas NICU
d. Bukan salah satu diatas
6. Salah satu tindakan dalam merujuk perlu dilangkapi data antara lain, kecuali:
a. Persetujuan tindakan
b. Surat rujukan
c. Catatan medis
d. Sampel darah ibu
7. Peralatan dan obat – obatan minimal yang harus tersedia pada saat melakukan transportasi:
a. Alat resusitasi lengkap, termasuk laringoskop dan pipa endotrakeal
b. Obat –obatan emergensi
c. Selimut penghangat
d. Semua pernyataan diatas benar
8. Indikasi pemberian oksigen pada saat melakukan transportasi adalah, kecuali:
a. Bayi mengalami sianosis sentral
b. Bayi mengalami gangguan napas.
c. Bayi mengalami ikterus
d. Bayi mengalami Kejang
9. Keberhasilan oksigenasi selama transportasi dinilai dari perubahan perbaikan klinis sebagai
berikut, kecuali :
a. Perubahan warna kulit menjadi kebiruan
b. Denyut jantung bertambah baik
c. Kadang kadang bisa mulai timbul napas spontan
d. Bukan salah satu diatas
10. Cara menghangatkan bayi pada saat melakukan transportasi sebagai berikut, kecuali:
a. Membungkus atau menyelimuti bayi dengan kain yang kering, hangat dan tebal
b. Membungkus kepala bayi atau memakai topi/tutup kepala
c. Meletakkan bayi ditepi jendela atau pintu kendaraan pengangkut
d. Kalau memungkinkan dapat pula dilakukan Perawatan Bayi Melekat (Kangaroo Mother
Care)
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL
1. Termasuk komponen utama pelayanan pada seorang
kegawatdaruratan obstetrik:
a. Komunikasi
b. Empati
c. Jaminan pelayanan
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d. A dan C benar
e. Semua benar
KEWASPADAAN UNIVERSAL
2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus dilakukan pada saat:
a. Sebelum melakukan tindakan
b. Setelah melakukan tindakan
c. Sebelum dan setelah melakukan tindakan
d. Hanya bila bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh
e. Bila ada risiko kontaminasi infeksi
3. Untuk memutus rantai penularan, perlu pembatas berupa:
a. Kacamata pelindung untuk menghindari percikan cairan tubuh ke mata
b. Masker pelindung hidung/mulut untuk mencegah percikan pada mukosa hidung/mulut
c. Plastik penutup badan (apron) untuk mencegah kontak dengan darah/cairan tubuh
pasien
d. Sarung tangan yang sesuai untuk pelindung tangan yang aktif melakukan tindakan
medik invasif
e. Semua benar
PERSIAPAN PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
DASAR
4. Agar program Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar dapat berjalan sesuai
dengan tujuannya, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dalam mempersiapkan
berbagai elemen terkait/yang diperlukan. Persiapan tersebut adalah :
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin)
b. Koordinasi dengan unsur terkait (Departemen Kesehatan, Organisasi Profesi, Jaringan
Pelatihan Klinik)
c. Rancangan Biaya Penyiapan Fasilitas dan Pelatihan Klinik
d. Verifikasi calon Fasilitas Kesehatan
e. Semua benar
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PERMAINAN PERAN 1.1: MELAKUKAN KOMUNIKASI MENGENAI
KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN
Arahan
Pelatih memilih tiga orang peserta latih untuk berperan sebagai petugas kesehatan dan klien.
Dua orang peserta latih yang akan melakukan kegiatan permainan peran diberikan kesempatan
untuk membaca latar belakang yang tersedia dibawah ini. Satu orang peserta latih yang lain,
yang akan melakukan pengamatan terhadap permainan peran, juga harus membaca informasi
tentang latar belakang permainan peran pada waktu yang bersamaan.
Tujuan permainan peran adalah memberikan kesempatan pada peserta latih untuk memahami
komunikasi inter personal yang mendemonstrasikan penghargaan dan keramah tamahan, dan
melakukan fasilitasi kondisi dukungan emosional dan jaminan bagi ibu dan anggota
keluarganya pada saat menghadapi kegawat daruratan obstetrik.
Peran peserta latih
Petugas kesehatan:
Klien:
Suami klien:

Petugas kesehatan adalah seorang bidan yang berpengalaman dan
memiliki keterampilan untuk melakukan komunikasi dengan baik.
Ibu A berusia 18 tahun dengan kehamilan 37 minggu.
Tn. A berusia 30 tahun, seorang petani. Suami dan isteri bertempat
tinggal pada desa disekitar tempat tersebut.

Situasi
Ibu A diantar oleh suaminya ke poliklinik gawat darurat di suatu rumah sakit kabupaten karena
merasakan adanya keluhan pusing kepala dan gangguan penglihatan pagi ini. Sebelumnya
tidak terdapat keluhan apapun selama kehamilannya. Bidan melakukan pemeriksaan pada ibu
A dan mendapatkan adanya preeklampsia berat serta memberitahukannya pada dokter, yang
akan melakukan tindakan pengobatan sebelum melakukan penanganan kegawat daruratan
yang lain. Ibu A saat ini tidur, tetapi Tn. A menjadi gelisah dan ingin tahu pengobatan apa yang
telah dilakukan pada isterinya serta bagaimana tindakan itu akan berakibat pada ibu dan
bayinya.
Apa yang perlu diperhatikan pada permainan peran
Apa yang perlu mendapatkan perhatian pada permainan peran ini adalah interaksi
interpersonal diantara bidan dan suami ibu A serta kemampuan bidan untuk
mendemonstrasikan penghargaan dan keramah tamahan, memberikan dukungan emosional
serta memberikan jaminan tentang pengobatan yang dilakukan pada ibu A dan konsekuensi
dari keadaan yang diderita ibu A pada saat ini.
Pertanyaan untuk diskusi
Pelatih dapat menggunakan pertanyaan dibawah ini untuk melakukan fasilitasi diskusi setelah
permainan peran.

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

63

1. Bagaimana bidan memberikan penjelasan tentang pengobatan yang dilakukan terhadap ibu
A dan konsekuensi dari keadaan yang dialami oleh ibu A pada saat ini?
2. Bagaimana bidan memperlihatkan penghargaan dan keramah tamahan selama melakukan
interaksi dengan tuan A?
3. Bagaimana bidan memberikan dukungan emosional dan jaminan terhadap pengobatan
pada tuan A?
•

•

•
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Bidan diharapkan akan berbicara secara perlahan-lahan dan secara meyakinkan,
menggunakan terminologi yang dimengerti oleh tuan A. Bidan memberikan jawaban
yang menyakinkan pada pertanyaan yang diajukan oleh tuan A. Membantu agar tuan A
dapat memahami keadaan dan rencana pengelolaan pada ibu A, membantu
menghilangkan kecemasannya dan telah mempersiapkan diri terhadap apa yang
mungkin akan terjadi kemudian. Bidan harus memberikan informasi kepada tuan dan
ibu A termasuk penjelasan tentang keadaan serta konsekuensi yang mungkin terjadi,
pengobatan dan kemungkinan hasil akhir dari apa yang dilakukan.
Bidan harus memastikan bahwa tuan A dapat duduk tenang disamping isterinya. Bidan
harus mendengarkan apa yang ditanyakan oleh tuan A dan memberikan kesempatan
untuk mengemukakan kekhawatirannya tanpa menyebabkan gangguan yang tidak perlu.
Bidan harus meyakinkan tuan A bahwa tindakannya membawa isterinya ke tempat
pelayanan kesehatan sudah tepat, yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa ibu dan
bayinya.
Disamping perilaku dan tindakan diatas, bidan harus memberikan contoh perilaku
memberikan dukungan pada ibu seperti mempertahankan kontak mata, serta membuat
tuan A dapat memahami apa yang dirasakan oleh ibu A. Bidan harus menganjurkan
tuan A untuk tetap mendampingi isterinya dan tetap memberikan kesempatan untuk
menjawab pertanyaan atau menjelaskan apabila terdapat kekhawatiran.
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STUDI KASUS 1.1: KENAIKAN TEKANAN DARAH DALAM
KEHAMILAN
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Bila yang lain dalam
kelompok sudah selesai membaca, jawab pertanyaan dari studi kasus. Gunakan langkah dalam
pengambilan keputusan klinik pada saat memberikan jawaban. Kelompok yang lain dalam
ruangan bekerja dengan kasus yang sama atau serupa. Setelah semua kelompok selesai,
dilakukan diskusi tentang studi kasus dan jawaban yang dikerjakan oleh masing-masing
kelompok.
Studi kasus
Ibu A berusia 34 tahun, pada saat ini hamil 18 minggu. Ibu melakukan pemeriksaan di klinik
antenatal seminggu yang lalu, dan didapatkan tekanan diastoliknya 100 mmHg pada
pemeriksaan dua kali dalam selang waktu 4 jam. Didapatkan adanya riwayat hipertensi, yang
menurut ibu A belum pernah dilakukan pengobatan dengan obat anti hipertensi. Ibu A tidak
mengetahui berapa tekanan darahnya sebelum hamil. Ia pindah ke kabupaten enam bulan yang
lalu dan tidak terdapat catatan medik di tempat ia melakukan pemeriksaan saat ini. Ia kembali
berkunjung ke klinik seperti yang dijadwalkan sebelumnya, pada minggu lalu, untuk melakukan
pemeriksaan tindak lanjut.
Penilaian (riwayat, pemeriksaan fisik, prosedur skrining/ pemeriksaan laboratorium)
1. Apa yang akan anda lakukan pada pemeriksaan ibu A dan mengapa?
•
•
•

•
•

Ibu A disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Lakukan pemeriksaan secara cepat kesadaran, tekanan darah, suhu dan frekuensi
pernafasan, gerakan janin. Ibu harus ditanya apa yang dirasakan serta kapan keluhan
pusing, gangguan penglihatan atau nyeri epigastrium mulai dirasakan setelah kunjungan
yang terakhir.
Lakukan pemeriksaan produksi urine selama 24 jam terakhir dan proteinuria
(proteinuria 2+ bersama dengan tekanan diastolik 90–110 mm Hg sebelum kehamilan
20 minggu adalah gambaran dari superimposed mild pre-eclampsia).
Periksa catatan medik ibu A untuk memastikan adanya riwayat hipertensi

2. Apa kelainan yang mungkin dijumpai pada pemeriksaan ibu A yang akan membantu
menegakkan diagnosis atau mengenali masalah/ kebutuhan dan mengapa?
•
•

Pemeriksaan paling penting adalah tekanan darah dan protein urine.
Pemeriksaan abdominal dilakukan untuk menilai pertumbuhan dan keadaan janin (pada
kasus pre-eclampsia/eclampsia penurunan fungsi plasenta akan mengarah pada kejadian
bayi berat lahir rendah; sehingga terdapat peningkatan risiko hipoksia pada periode ante
dan intranatal, serta peningkatan risiko solusio plasenta.

3. Prosedur skrining/ pemeriksaan laboratorium apa yang akan dikerjakan untuk menilai
keadaan ibu A dan mengapa?
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•

Pemeriksaan urin rutin (proteinuria)

Diagnosis (pengenalan masalah atau kebutuhan)
Anda telah selesai melakukan penilaian terhadap ibu A dan temuan utama anda adalah sebagai
berikut: Tekanan darah Ibu A: sistolik 150 mmHg, diastolik 100 mmHg. Ibu merasa sehat dan
tidak merasakan gangguan berupa keluhan (pusing kepala, gangguan penglihatan atau nyeri
perut atas). Ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan.
4. Berdasarkan temuan ini, apakah diagnosis (masalah/kebutuhan) ibu A dan mengapa?
Gejala dan tanda yang ditemukan pada ibu A (tekanan diastolik ≥ 90 mmHg sebelum
kehamilan 20 minggu dan riwayat hipertensi) sesuai dengan diagnosis hipertensi kronis.
Pelayanan yang diberikan (perencanaan dan intervensi)
5. Berdasarkan diagnosis (masalah/kebutuhan) anda, apakah rencana anda selanjutnya untuk
ibu A dan mengapa?
•

•
•
•
•

•

Ibu A harus mendapatkan konseling tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dengan
perhatian khusus pada gejala yang berkaitan dengan pre-eklampsia and eklampsia
(pusing, pandangan kabur, kejang atau kehilangan kesadaran) dan kepentingan untuk
segera mencari pertolongan bila terdapat tanda bahaya tersebut.
Ibu A dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang dalam waktu 1 minggu untuk
pemeriksaan tekanan darah, kemih dan kondisi janin.
Ibu harus dirangsang untuk menyampaikan kekhawatirannya, didengarkan pendapatnya
dan mendapatkan jaminan dari tindakan yang dilakukan untuk kesehatannya.
Lengkapi catatan medik.
Pengelolaan ibu A pada saat ini tidak memerlukan obat anti hipertensi. (Tekanan darah
yang tinggi tidak menyebabkan gangguan perfusi plasenta dan ginjal pada hipertensi
kronis. Menurunkan tekanan darah akan menyebabkan penurunan perfusi—penurunan
tekanan darah hanya diperlukan sampai tekanan darah sebelum hamil. Tidak terdapat
bukti ilmiah menurunkan tekanan sampai normal akan memperbaiki keadaan ibu
maupun janin)
Pemeriksaan ANC dasar (pengenalan dini dan pengobatan awal, intervensi pencegahan,
pengembangan rencana persalinan, rencana menyusukan bayi dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.

Evaluasi
Ibu A kembali berkunjung ke klinik dalam waktu satu minggu kemudian. Ibu A tetap merasa
sehat dan tidak merasakan gangguan berupa keluhan (pusing kepala, gangguan penglihatan
atau nyeri perut atas). Tekanan darah diastolik ibu A adalah 100 mmHg. Catatan medik tentang
ibu A sudah ditemukan dan tekanan darah yang tercatat sebelum kehamilan ini adalah
140/100.
6. Berdasarkan temuan ini, apakah rencana selanjutnya dari pelayanan yang diberikan kepada
ibu A dan mengapa?
z
z
z
66

Ibu A dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang setiap 2 minggu untuk
pemeriksaan tekanan darah, kencing dan kondisi janin.
Ibu A harus mendapatkan konseling tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dengan
perhatian khusus pada gejala yang berkaitan dengan pre-eklampsia and eklampsia
Ibu harus dirangsang untuk menyampaikan kekhawatirannya, didengarkan pendapatnya
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z
z
z
z

dan mendapatkan jaminan dari tindakan yang dilakukan untuk kesehatannya.
Bila tekanan diastolik ibu A meningkat ≥ 110 mm Hg, atau tekanan darah sistoliknya ≥
160 mm Hg, maka harus diberikan obat antihipertensi.
Bila terdapat proteinuria, diagnosis menjadi superimposed pre-eclampsia.
Pemeriksaan antenatal dilakukan sesuai kebutuhan.
Bila tidak terdapat komplikasi, ibu A dapat melahirkan setelah bayi aterm.

KEPUSTAKAAN
Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: halaman S-36 sampai S-38; S-49 sampai
S-50
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STUDI KASUS 1.2: HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Bila yang lain dalam
kelompok sudah selesai membaca, jawab pertanyaan dari studi kasus. Gunakan langkah dalam
pengambilan keputusan klinik pada saat memberikan jawaban. Kelompok yang lain dalam
ruangan bekerja dengan kasus yang sama atau serupa. Setelah semua kelompok selesai,
dilakukan diskusi tentang studi kasus dan jawaban yang dikerjakan oleh masing-masing
kelompok.
Studi kasus
Ibu B usia 16 th, hamil 30 minggu dan telah melakukan kunjungan ke klinik antenatal sebanyak
3 kali. Saat permulaan kunjungan semua keadaan dalam batas normal, sampai kunjungan
terakhir 1 minggu yang lalu. Pada saat itu didapatkan tekanan darah 130 / 90, protein urine
negatif, denyut jantung janin normal, fetus aktif dan besarnya uterus sesuai dengan umur
kehamilan. Saat ini dia datang ke klinik lagi sesuai dengan perjanjian untuk dilakukan tindak
lanjut.
Penilaian (riwayat, pemeriksaan fisik, prosedur skrining/ tes laboratorium)
1. Apa saja yang perlu diperiksa pada Ibu B dan mengapa?
•
•
•
•
•

Ibu B disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Ibu harus ditanya apa yang dirasakan serta kapan keluhan pusing, gangguan penglihatan
atau nyeri epigastrium mulai dirasakan setelah kunjungan yang terakhir.
Ibu harus ditanya apakah terdapat perubahan aktivitas janin dibandingkan pada saat
pemeriksaan terakhir.
Lakukan pemeriksaan tekanan darah dan proteinuria (proteinuria 2+ bersama dengan
tekanan diastolik > 90 mm Hg merupakan indikator pre-eclampsia).

2. Aspek khusus apa dari pemeriksaan fisik Ibu B yang akan menolong menentukan diagnosa
atau menemukan masalah/ kebutuhan dan mengapa?
•
•

Pengukuran tekanan darah.
Pemeriksaan abdominal untuk menilai pertumbuhan janin, mendengarkan denyut
jantung janin (pada kasus dengan pre-eklampsia/eklampsia penurunan fungsi plasenta
dapat menyebabkan bayi berat lahir rendah; sehingga terjadi peningkatan resiko
hipoksia pada masa antenatal dan itranatal serta resiko terjadinya solusio plasenta).

3. Prosedur skrining/ tes laboratorium apa yang diperlukan untuk Ibu B dan mengapa?
• Diperlukan pemeriksaan proteinuria
Diagnosis (identifikasi masalah/ kebutuhan)
Anda telah menyelesaikan pemeriksaan pada Ibu B dan mendapatkan keadaan utama sebagai
berikut:
 Tekanan darah 130 / 90 mmHg dan proteinuria 1+
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Tidak didapatkan gejala-gejala yang mengarah ke preeklampsia berat (pusing, gangguan
penglihatan, nyeri epigastrium, kejang atau kehilangan kesadaran)
Janin aktif dan denyut jantung janin normal. Tinggi fundus uteri sesuai dengan usia
kehamilan.

4. Berdasarkan temuan tersebut diatas, apa diagnosa Ibu B (masalah/kebutuhan) dan
mengapa demikian?
•

Tanda dan gejala pada ibu B (tekanan diastolik 90–110 mm Hg setelah 20 minggu dan
proteinuria 2+) sesuai dengan preeklampsia ringan.

Pelayanan yang diberikan (perencanaan dan intervensi)
5. Berdasarkan diagnosis anda (identifikasi masalah/kebutuhan), apa rencana anda pada kasus
Ibu B dan mengapa ?
•

•

•
•
•
•

Ibu B harus mendapatkan konseling tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dengan
perhatian khusus pada gejala yang berkaitan dengan pre-eklampsia berat dan eklampsia
(nyeri kepala berat/pusing, pandangan kabur, kejang atau kehilangan kesadaran) dan
kepentingan untuk segera mencari pertolongan bila terdapat tanda bahaya tersebut. Ibu
harus mendapat informasi tentang resiko terjadinya pregnancy-induced hypertension.
Ibu B dianjurkan untuk menambah waktu istirahat, makan diet normal (tidak diperlukan
diet rendah garam oleh karena tindakan ini tidak mencegah terjadinya pregnancyinduced hypertension). melakukan kunjungan ulang dalam waktu 1 minggu untuk
pemeriksaan tekanan darah, kemih dan kondisi janin.
Ibu B dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang dua kali dalam 1 minggu untuk
pemeriksaan tekanan darah,urin protein dan pemantauan kesejahteraan janin.
Ibu harus dirangsang untuk menyampaikan kekhawatirannya, didengarkan pendapatnya
dan mendapatkan jaminan dari tindakan yang dilakukan untuk kesehatannya.
Tidak diperlukan pengobatan dengan anti konvulsan, anti hipertensi, sedative ata
penenang (tranquilizers) kecuali apabila terdapat kenaikan tekanan darah atau kadar
protein dalam urin.
Ibu B disarankan untuk bersalin di rumah sakit

Evaluasi
Ibu B mengunjungi klinik antenatal sebanyak 2 kali setiap minggu sesuai dengan perjanjian.
Tekanan darah tetap sama, proteinuria 1+, dan pertumbuhan janin normal. Selanjutnya 4
minggu kemudian tekanan darah meningkat menjadi 140/110 mmHg dan proteinuria 2+. Ibu B
tidak merasakan nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, kejang atau kehilangan
kesadaran dan dia mengatakan sampai saat ini merasa baik saja. Namun merasakan sangat
lelah karena harus mengunjungi klinik 2 kali dalam seminggu dengan naik bus untuk kunjungan
tindak lanjut, dia menginginkan kunjungan ini 1 kali seminggu saja.
6. Berdasarkan temuan tersebut diatas, apa yang anda rencanakan untuk tindak lanjut dan
mengapa?
z

z

Ibu B harus dlakukan pemantauan dua kali dalam seminggu, terutama karena kenaikan
tekanan diastolic dan proteinuria. Karena kesulitan untuk melakkan rawat jalan, maka
diperlukan perawatan di rumah sakit.
Kebutuhan untuk melakukan pengawasan ketat harus diberitahukan pada ibu B. ibu
tetap harus mendapatkan kesempatn untuk mengutarakan dan didengar pendapatnya,
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z

z
z
z
z
z

mendapatkan dukungan emosional serta jaminan pengobatan.
Perawatan di rumah sakit terdiri atas:
z
Diet normal
z
Pemeriksaan tekanan darah dua kali sehari
z
Pemeriksaan proteinuria setiap hari
z
Pemantauan kesejahteraan janin dua kali sehari
z
Tidak diberikan pengobatan dengan ant kejang, anti hipertensi, sedatif atau
penenang (tranquilizers)
Bila tekanan darah ibu B menjadi normal atau kondisinya stabil, ibu boleh pulang dan
melakukan kunjungan ulang dua kali dalam seminggu.
Bila tidak terjadi perubahan, ibu harus dirawat lanjut.
Pemeriksaan antenatal dilakukan sesuai kebutuhan.
Bila terdaa tanda gangguan pertumbuhan janin, perlu dipertimbangkan terminasi
kehamilan.
Bila kondisi janin dan ibu stabil, dapat disarankan persalinan spontan per vaginam tanpa
memerlukan tindakan ekstraksi vakum atau forseps.

KEPUSTAKAAN
Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: halaman S-35 sampai S-43
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STUDI KASUS 1.3: HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Bila yang lain dalam
kelompok sudah selesai membaca, jawab pertanyaan dari studi kasus. Gunakan langkah dalam
pengambilan keputusan klinik pada saat memberikan jawaban. Kelompok yang lain dalam
ruangan bekerja dengan kasus yang sama atau serupa. Setelah semua kelompok selesai,
dilakukan diskusi tentang studi kasus dan jawaban yang dikerjakan oleh masing-masing
kelompok.
Studi kasus
Ibu C umur 23 tahun, hamil 37 minggu dan telah mengunjungi klinik antenatal sebanyak 4 kali.
Selama kunjungan ini tidak didapatkan kelainan dan kunjungan terakhir adalah 1 minggu yang
lalu. Ibu C sudah mendapatkan konseling tentang tanda bahaya pada kehamilan dan apa yang
dikerjakan bila menghadapi masalah tersebut. Suaminya membawa dia ke UGD dari RS
Kabupaten hari ini karena Ibu C merasakan adanya nyeri kepala yang hebat dan pandangan
kabur pagi hari ini.
Penilaian (riwayat, pemeriksaan fisik, prosedur skrining/ tes laboratorium)
1. Apa saja yang perlu diperiksa pada Ibu C dan mengapa?
•
•
•

•

Ibu B dan suaminya disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Diperlukan pemeriksaan secara cepat untuk menilai tingkat kesadaran dan tekanan
darah. Pemeriksaan suhu dan frekuensi respirasi juga harus dilakukan. Ibu C harus
ditanya apa yang dirasakan serta kapan keluhan pusing, gangguan penglihatan atau
nyeri epigastrium mulai dirasakan atau adanya penurunan produksi urine dalam 24 jam
terakhir.
Pemeriksaan proteinuria.

2. Aspek khusus apa dari pemeriksaan fisik Ibu C yang akan menolong menentukan diagnosa
atau menemukan masalah/ kebutuhan dan mengapa?
•
•

•

Ibu C harus diperiksa apakah terdapat kenaikan tekanan darah atau protein dalam urine
(adanya proteinuria dan tekanan diastolik > 90 mmHg menunjukan adanya
preeklampsia).
Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk menilai keadaan janin dan mendengarkan
denyut jantung janin (pada kasus preeklampsia/eklampsia penurunan fungsi plasenta
akan menyebabkan bayi berat lahir rendah, peningkatan risiko terjadinya hipoksia pada
masa antenatal maupun intranatal dan peningkatan risiko terjadinya solusio plasente).
Diagnosis harus dapat ditegakan dalam waktu beberapa menit.

3. Prosedur skrining/ tes laboratorium apa untuk Ibu C dan mengapa?
•

Pemeriksaan kadar protein dalam urine.
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Diagnosis (identifikasi masalah/ kebutuhan)
Anda telah menyelesaikan pemeriksaan pada Ibu C dan mendapatkan tekanan darah 160/110
mmHg dan proteinuria 3+. Ibu C merasa nyeri kepala yang hebat sejak 3 jam yang lalu.
Pandangannya kabur mulai 2 jam yang lalu setelah merasakan adanya nyeri kepala. Dia tidak
mengeluh adanya nyeri epigastrium dan tidak kejang atau kehilangan kesadaran. Refleks
normal.
Fetus aktif dan denyut jantung janin normal. Besarnya fundus uteri sesuai dengan usia
kehamilan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, apa diagnosis (masalah/kebutuhan) Ibu C dan mengapa
demikian ?
•

Gejala dan tanda yang didapatkan pada ibu C (tekanan diastolic ≥ 110 mmHg setelah
kehamilan 20 minggu dan proteinuria 3+) sesuai dengan diagnosis preeklampsia berat.

Pelayanan yang diberikan (perencanaan dan intervensi)
5. Berdasarkan diagnosis anda (masalah/kebutuhan), apa rencana anda pada kasus Ibu C dan
mengapa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pemberian obat anti hipertensi harus diberikan untuk menurunkan tekanan diastolik dan
mempertahankannya diantara 90-100 mmHg untuk mencegah terjadinya perdarahan
serebral. Hidralasin adalah obat terpilih, bila tidak tersedia dapat diberikan labetolol.
Pengobatan untuk mencegah kejang harus segera dilakukan. Magnesium sulfat adalah
obat terpilih untuk mencegah dan mengobati kejang pada preeklampsia berat dan
eklampsia, bila tidak tersedia dapat diberikan diasepam.
Peralatan untuk mengatasi kejang (airway, penghisap lendir, sungkup dan balon,
oksigen) harus sudah tersedia disamping tempat tidur.
Ibu C tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan bila terdapat kejang.
Pemasangan infus IV NaCl 0.9% atau Ringer laktat digunakan untuk memasukan obat.
Pemasangan kateter menetap diperlukan untuk memantau produksi urine dan
proteinuria (magnesium sulfat harus dihentikan pemberiannya bila produksi urine < 30
mL/jam dalam 4 jam).
Catatan ketat cairan masuk dan keluar diperlukan untuk memastikan tidak terdapat
pemberian kelebihan cairan (fluid overload).
Pemeriksaan tanda vital (terutama tekanan darah dan frekuensi pernafasan), refleks dan
denyut jantung janin harus diperiksa setiap jam (pemberian magnesium sulfat harus
dihentikan bila frekuensi pernafasan < 16 kali/menit atau menghilangnya refleks patella).
Auskultasi paru untuk mendengarkan adanya ronkhi karena edema pulmonum setiap
jam.
Peralatan untuk memeriksa waktu pembekuan harus tersedia untuk mengenali adanya
koagulopati (koagulopati dapat terpicu karena adanya eklampsia).
Langkah yang dilakukan untuk pengelolaan komplikasi harus dijelaskan pada ibu C dan
suaminya. Sebagai tambahan, mereka juga juga diberikan kesempatan untuk
mengutarakan kekhawatirannya, didengarkan pertanyaannya dan mendapatkan
dukungan emosional serta jaminan dari pelayanan yang diberikan.

Evaluasi
Dua jam sesudah pengobatan awal tekanan darah Ibu C diastoliknya menjadi 100 mmHg.
Tidak mengalami kekejangan, namun masih merasakan pusing. Pemeriksaan faal pembekuan
72

Buku Pegangan Pelatih

darah normal. Namun pada beberapa jam yang terakhir ini produksi urin mengalami
penurunan menjadi 20 ml dalam 2 jam terakhir. Denyut jantung janin 120–140/menit.
6. Berdasarkan temuan tersebut diatas, apa yang anda rencanakan tindak lanjut/ kontrol, dan
mengapa ?
z
z

z

z

Jangan melakukan pemberian ulangan dosis magnesium sulfat kecuali produksi urine >
30 mL/jam.
Rencana persalinan untuk ibu C:
z
Bila serviks memenuhi syarat (lembut, tipis, telah terjadi pembukaan), dapat
dilakukan pemecahan kulit ketuban serta induksi persalinan menggunakan oksitosin
atau prostaglandin.
z
Bila persalinan tidak akan terjadi dalam 24 jam, atau terdapat kelainan denyut
jantung janin (< 100 atau > 180 denyut/menit), atau serviks tidak memenuhi
persyaratan ibu C disarankan untuk bersalin dengan bedah Caesar.
Langkah yang dilakukan untuk pengelolaan komplikasi harus dijelaskan pada ibu C dan
suaminya. Sebagai tambahan, mereka juga juga diberikan kesempatan untuk
mengutarakan kekhawatirannya, didengarkan pertanyaannya dan mendapatkan
dukungan emosional serta jaminan dari pelayanan yang diberikan.
Setelah persalinan:
z
Pengobatan antikonvulsi diteruskan sampai 24 jam.
z
Pengobatan anti hipertensi diteruskan bila tekanan diastolik ibu C ≥ 110 mmHg,
dengan pengawasan produksi urine.

KEPUSTAKAAN
Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: pages C-21; S-43 to S-48
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PRAKTEK KETERAMPILAN BAGIAN 1.1:
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT DAN EKLAMPSIA
Tujuan

Instruksi

Sumber

Tujuan kegiatan ini adalah
untuk membuat peserta latih
mampu untuk melakukan
praktek
pengelolaan
preeklampsia
berat
dan
eklampsia. Perhatian utama
dari kegiatan ini adalah
persiapan dan penggunaan
obat anti kejang.

Kegiatan ini harus dilakukan
pada simulasi keadaan yang
sebenarnya dengan menggunakan model.

Peralatan untuk melakukan
pemasangan infus intravena
Spuit dan jarum
Magnesium sulfat
Diasepam
Sarung
tangan
untuk
pemeriksaan

Peserta latih harus mem- Penuntun Belajar 1.1:
Preeklampsia
pelajari Penuntun Belajar 1.1 Pengelolaan
sebelum melakukan kegiatan Berat dan Eklampsia
ini.
Pelatih harus melakukan Penuntun Belajar 1.1:
Preeklampsia
demonstrasi langkah baku Pengelolaan
pada
pengelolaan
pre- Berat dan Eklampsia
eklampsia berat/ eklampsia,
diikuti dengan persiapan dan
pemberian magnesium sulfat.
Dibawah pengawasan pelatih,
peserta
bekerja
dalam
pasangan untuk melakukan
praktek
pelaksa-naan
langkah/tugas meng-gunakan
Penuntun Belajar 1.1 dan
saling mengamati kinerja
masing-masing.
Pelatih
kemudian
men- Penuntun Belajar 1.1:
Preeklampsia
demonstrasikan penggunaan Pengelolaan
diasepam, dengan perhatian Berat dan Eklampsia
pada
pemberian
melalui
rektal.
Dibawah pengawasan pelatih,
peserta latih bekerja dalam
pasangan,
meng-gunakan
Penuntun Belajar 1.1 untuk
saling menilai kinerja masingmasing.
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Tujuan

Instruksi

Sumber

Peserta latih harus memiliki Daftar Tilik 1.1:
Preeklampsia
kemampuan untuk melaku- Pengelolaan
kan langkah/tugas dalam Berat dan Eklampsia
Penuntun Belajar 1.1 sebelum
kompetensi ketrampilannya
dinilai oleh pelatih pada
simulasi
dengan
menggunakan Daftar Tilik 1.1
Akhirnya, setelah mengikuti Daftar Tilik 1.1:
Preeklampsia
praktek di klinik dibawah Pengelolaan
pengawasan, pelatih me- Berat dan Eklampsia
lakukan penilaian kemahiran
dari masing-masing peserta
latih dengan menggunakan
Daftar Tilik 1.1

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

75

PENUNTUN BELAJAR 1.1:
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT/ EKLAMPSIA
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT/ EKLAMPSIA
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSIAPAN
1. Sapa ibu dengan ramah dan sopan
2. Beritahukan pada ibu apa yang akan dikerjakan dan berikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
3. Dengarkan apa yang disampaikan oleh ibu
4. Berikan dukungan emosional dan jaminan pelayanan
PENGELOLAAN SEGERA
5. Mintalah bantuan pada yang lain
6. Baringkan ibu pada sisi kiri untuk mengurangi risiko aspirasi
ludah, muntahan dan darah
7. Pastikan bahwa jalan nafas ibu terbuka:
 Bila ibu tidak bernafas, segera lakukan tindakan resusitasi
8. Berikan Oksigen 4-6 liter/menit melalui sungkup atau kanula
9. Bila ibu kejang:
 Lindungi dari risiko jatuh: ikat tangan dan kaki
 Isap lendir mulut dan tenggorok, sesuai kebutuhan, setelah
kejang
10. Pasang infus intravena dengan menggunakan larutan Ringer
laktat
11. Lakukan pemeriksaan pembekuan darah (lihat penuntun
belajar 1.1: Pengelolaan Syok)
PENGOBATAN ANTI KEJANG (MAGNESIUM SULFAT)
1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk kering dan bersih atau pengering udara
2. Beritahu bahwa ibu akan merasakan panas pada saat
magnesium sulfat diberikan
Alternatif I
3. Berikan 4 g MgSO4 (10 ml) larutan 40% IV secara perlahanlahan selama 5 menit
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT/ EKLAMPSIA
LANGKAH/TUGAS
4. Segera dilanjutkan dengan 6 g MgSO4 40% (15 ml) dalam
larutan Ringer Asetat / Ringer Laktat selama 6 jam (dosis
pemeliharaan MgSO4 1 g / jam), yang diberikan sampai 24 jam
postpartum.
5. Apabila kejang berulang SETELAH 15 menit:
 Berikan 2 g Magnesium sulfat 40% (5 ml) melalui suntikan
intravena secara perlahan-lahan selama 5 menit
Alternatif II
6. Berikan 4 g MgSO4 40% (10 ml) melalui infus intravena secara
perlahan-lahan dalam 5 menit
7. Diikuti dengan MgSO4 (40%) 5 g IM bokong kiri/kanan dengan
1 ml Lignokain (dalam semprit yang sama)
8. Apabila kejang berulang SETELAH 15 menit:
 Berikan 2 g Magnesium sulfat 40% (5 ml) melalui suntikan
intravena secara perlahan-lahan selama 5 menit
9. Dilanjutkan dosis pemeliharaan 6 g MgSO4 40% (15 ml)
melalui infus Ringer Asetat / Ringer Laktat untuk 6 jam, yang
diberikan sampai 24 jam postpartum.
PENGAWASAN
10. Awasi:
 kesadaran
 tensi
 nadi
tiap 30’
 nafas
 produksi urin tiap 2 jam
 denyut jantung janin tiap 30’
11. Bila terjadi henti nafas:
 Bebaskan jalan nafas
 Berikan Kalsium glukonat 1 g (10 ml dari larutan 10%)
melalui suntikan intravena perlahan-lahan sampai terjadi
pernafasan spontan kembali
Pemantauan Keracunan Magnesium sulfat
1. Hitung nafas selama 1 menit setiap jam
2. Periksa refleks patella setiap jam
3. Pasang kateter menetap dan lakukan pengukuran urin setiap 4
jam
4. Catat pemberian obat dan temuan dalam catatan medik untuk
ibu
PENGOBATAN DIASEPAM UNTUK PENCEGAHAN
KEJANG
Perhatian: Diasepam hanya boleh digunakan apabila tidak
tersedia magnesium sulfat
1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk basah atau pengering udara
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT/ EKLAMPSIA
LANGKAH/TUGAS
2. Ambil 10 mg Diasepam
3. Berikan injeksi intravena secara perlahan-lahan selama 2 menit
4. Bila digunakan alat suntik pemakaian ulang (non-disposable
syringe), isap larutan Chlorine 0.5% sampai memenuhi tabung
suntik dan rendam dalam larutan Chlorine 0.5% selama 10
menit untuk tindakan dekontaminasi
5. Bila digunakan alat suntik sekali pakai, buang dalam tempat
sampah yang tahan tusukan
6. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk basah atau pengering udara
7. Apabila kejang berulang, berikan suntikan ulangan dosis awal
Diasepam
Pemberian dosis pemeliharaan untuk Diasepam
1. Berikan Diasepam injeksi 40 mg dalam 500 ml. cairan infus
(NaCl 0.9% atau Ringer laktat), dengan 15 tetesan/menit
2. Bila terjadi depresi pernafasan (dapat terjadi pada dosis
melebihi 30 mg dalam 1 jam:
3. Bebaskan jalan nafas, bila diperlukan (Lihat Penuntun Belajar
untuk Resusitasi)
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DAFTAR TILIK 1.1:
PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT/ EKLAMPSIA
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun
9 Memuaskan:
Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
8 Tidak memuaskan:
standar atau penuntun
Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
T/D Tidak diamati:
penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT / EKLAMPSIA
LANGKAH/TUGAS
PERSIAPAN
PENGELOLAAN SEGERA
1. Pastikan bahwa jalan nafas ibu terbuka/bebas
2. Mulai lakukan tindakan resusitasi, bila diperlukan
3. Berikan Oksigen 4-6 liter/menit melalui sungkup atau kanula
4. Pasang infus intravena dengan menggunakan larutan Ringer
laktat
5. Lakukan pemeriksaan pembekuan darah
KETERAMPILAN/KEGIATAN DIKERJAKAN SESUAI
STANDAR
PENGOBATAN ANTI KEJANG (MAGNESIUM SULFAT)
Pemberian dosis awal Magnesium sulfat
1. Cuci tangan menggunakan sabun, air mengalir dan keringkan
2. Beritahu bahwa ibu akan merasakan panas pada saat
magnesium sulfat diberikan
Alternatif I
3. Berikan 4 g MgSO4 (10 ml) larutan 40% IV secara perlahanlahan selama 5 menit
4. Segera dilanjutkan dengan 6 g MgSO4 40% (15 ml) dalam
larutan Ringer Asetat / Ringer Laktat selama 6 jam
5. Jika kejang berulang setelah 15 menit, berikan MgSO4 (40%)
2 g IV selama 5 menit
Alternatif II
6. Berikan 4 g MgSO4 40% (10 ml) melalui infus intravena secara
perlahan-lahan dalam 5 menit
7. Diikuti dengan MgSO4 (40%) 5 g IM bokong kiri/kanan
dengan 1 ml Lignokain (dalam semprit yang sama)
8. Apabila kejang berulang SETELAH 15 menit:
 Ambil 2 g Magnesium sulfat 40% (5 ml)
 Berikan melalui suntikan intravena secara perlahan-lahan
selama 5 menit
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DAFTAR TILIK UNTUK PENGELOLAAN PREEKLAMPSIA BERAT / EKLAMPSIA
LANGKAH/TUGAS
9. Dilanjutkan dosis pemeliharaan 6 g MgSO4 40% (15 ml)
melalui infus Ringer Asetat / Ringer Laktat untuk 6 jam, yang
diberikan sampai 24 jam postpartum.
PENGOBATAN DIASEPAM UNTUK PENCEGAHAN
KEJANG
Perhatian: Diasepam hanya boleh digunakan apabila tidak
tersedia magnesium sulfat
1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk basah atau pengering udara
2. Ambil 10 mg Diasepam dan berikan injeksi intravena secara
perlahan-lahan selama 2 menit
3. Bila digunakan alat suntik sekali pakai, buang dalam tempat
sampah yang tahan tusukan
4. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk basah atau pengering udara
5. Apabila kejang berulang, berikan suntikan ulangan dosis awal
Diasepam
Pemberian dosis pemeliharaan untuk Diasepam
1. Berikan Diasepam injeksi 40 mg dalam 500 ml. cairan infus
dengan 15 tetesan/menit
2. Bila terjadi depresi pernafasan, bebaskan jalan nafas, bila
diperlukan
KETRAMPILAN/KEGIATAN TELAH DIKERJAKAN
DENGAN MEMUASKAN
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STUDI KASUS 2.1: DISTOSIA BAHU
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Bila yang lain dalam
kelompok sudah selesai membaca, jawab pertanyaan dari studi kasus. Gunakan langkah dalam
pengambilan keputusan klinik pada saat memberikan jawaban. Kelompok yang lain dalam
ruangan bekerja dengan kasus yang sama atau serupa. Setelah semua kelompok selesai,
dilakukan diskusi tentang studi kasus dan jawaban yang dikerjakan oleh masing-masing
kelompok.
Studi kasus
Ibu C usia 35 tahun dengan kehamilan anak ke tujuh dan enam anak hidup. Ibu masuk rumah
sakit karena inpartu kala I pada jam 22.00. Kemajuan persalinan berlangsung dengan baik,
seperti yang tergambar dalam partogram. Inpartu kala II berlangsung pada jam 04.00 pagi ini
dan kepala bayi sudah berhasil dilahirkan, tetapi tetap melekat kuat pada vulva, bahu belum
lahir.
Penilaian
1. Apa yang akan anda harus segera lakukan untuk menilai keadaan ibu C dan mengapa?
• Ibu C disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik
• Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien
• Diperlukan pemeriksaan secara cepat untuk menilai.keadaan yang berkaitan dengan
distosia bahu (dagu tertarik kuat dan menekan pada perineum, tarikan pada kepala tidak
berhasil melahirkan bahu, yang terjebak dibelakang simfisis pubis)
• Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk menilai keadaan janin dan mendengarkan
denyut jantung janin (distosia bahu sering menyebabkan terjadinya hipoksia pada janin
yang dapat berakhir dengan kematian)
Diagnosis (identifikasi masalah/kebutuhan)
Temuan yang didapatkan sebagai hasil dari penilaian pada situasi yang ada adalah:
 Dagu tertarik kuat dan menekan pada perineum
 Tarikan pada kepala tidak berhasil melahirkan bahu, yang terjebak dibelakang simfisis
pubis
2. Berdasarkan pada temuan yang ada, apakah diagnosis (masalah/kebutuhan) ibu C dan
mengapa?
• Gejala dan tanda yang didapatkan pada ibu C (Inpartu kala II berlangsung pada jam
04.00 pagi ini dan kepala bayi sudah berhasil dilahirkan, tetapi tetap melekat kuat pada
vulva, bahu belum lahir, dagu tertarik kuat dan menekan pada perineum, tarikan pada
kepala tidak berhasil melahirkan bahu, yang terjebak dibelakang simfisis pubis)
mendukung pada diagnosis distosia bahu
Pelayanan (perencanaan dan intervensi)
3. Berdasarkan ada masalah/kebutuhan (diagnosis), apakah rencana pelayanan yang anda
rencanakan selanjutnya untuk ibu C dan mengapa?
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•

•

•

•

Langkah yang dilakukan untuk pengelolaan komplikasi harus dijelaskan pada ibu C dan
suaminya. Sebagai tambahan, mereka juga juga diberikan kesempatan untuk
mengutarakan kekhawatirannya, didengarkan pertanyaannya dan mendapatkan
dukungan emosional serta jaminan dari pelayanan yang diberikan.
Dilakukan penilaian secara cepat apakah kondisi vital ibu cukup memadai, sehingga
dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persalinan, ibu masih memiliki kemampuan
untuk mengedan, jalan lahir dan pintu bawah panggul memadai untuk akomodasi tubuh
bayi, bayi masih hidup atau diharapkan dapat bertahan hidup, bukan monstrum atau
kelainan kongenital yang menghalangi keluarnya bayi
Dilakukan informed consent pada ibu dan suaminya tentang kemungkinan yang akan
timbul sebagai komplikasi tindakan yang akan dilakukan dalam kegawatdaruratan ini
(Kegagalan untuk melahirkan bahu secara spontan menempatkan ibu dan bayi berisiko
untuk terjadinya trauma, distosia bahu dapat menyebabkan terjadinya kompresi pada tali
pusat dan mengakibatkan asfiksia pada janin). Komplikasi karena distosia bahu dapat
berupa (1) kerusakan pleksus brachialis karena rudapaksa dalam persalinan (10%),
Keadaan ini pada umumnya akan mengalami perbaikan pada tahun pertama, tetapi
beberapa diantaranya menjadi kelainan menetap, (2) Erb-Duchenne Palsy, Kerusakan
terjadi pada nervus servikal setinggi tulang belakang servikal V dan VI, (3) Paralisis
Klumpke's, paralisis yang terjadi pada nervus kolumna vertebralis setinggi tulang
belakang servikal VIII dan thorakal I, (4) Patah tulang (fraktur klavikula, humerus), (5)
asfiksia janin dan (6)kematian bayi
Ibu C diposisikan secara litotomi pada tepi tempat tidur (untuk memungkinkan
melakukan tarikan curam kebawah) dan manuver McRoberts dalam upaya untuk
memperlebar diameter panggul, kemudian diupayakan untuk melahirkan bayi dengan
tarikan curam kebawah pada kepala.

Penilaian
Tiga menit setelah kepala lahir, bahu belum dapat dilahirkan. Tidak terdapat kemajuan dalam
mengeluarkan bahu.
4. Berdasarkan temuan ini, apakah rencana anda selanjutnya untuk ibu C dan mengapa?
• Langkah yang dilakukan untuk pengelolaan komplikasi harus dijelaskan pada ibu C dan
suaminya. Sebagai tambahan, mereka juga juga diberikan kesempatan untuk
mengutarakan kekhawatirannya, didengarkan pertanyaannya dan mendapatkan
dukungan emosional serta jaminan dari pelayanan yang diberikan. Upaya ini harus
dilakukan secara bersama-sama dengan memposisikan ibu, sehingga tidak terjadi
keterlambatan dalam upaya penyelamatan janin.
• Ibu C diposisikan secara litotomi pada tepi tempat tidur (untuk memungkinkan
melakukan tarikan curam kebawah) dan dilanjutkan secara berturutan melakukan
manuver Hibbard, Corkscrew dari Woods (membuat bahu belakang menjadi bahu
depan), Schwartz & Dickson (tangan penolong menyusuri lengan belakang dan menarik
tangan keluar. Bahu depan dapat lahir biasa, namun bila ternyata sukar, bayi diputar,
sehingga bahu depan lahir di belakang)
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SESI PRAKTEK KETRAMPILAN 2.1:
DISTOSIA BAHU
Tujuan

Instruksi

Sumber

Tujuan kegiatan ini adalah
untuk membuat peserta latih
mampu untuk melakukan
praktek melahirkan bahu
belakang bayi serta mencapai
kompetensi dalam prosedur
tersebut

Kegiatan ini harus dilakukan pada
simulasi keadaan yang sebenar-nya
dengan menggunakan model yang
sesuai.

Simulator persalinan
Apron plastik
Sarung tangan untuk
pemeriksaan

Peserta latih harus mempelajari Penuntun Belajar 2.1:
Penuntun Belajar 2.1 sebelum Distosia Bahu
melakukan kegiatan ini.
Pelatih
harus
melakukan Penuntun Belajar 2.1:
demonstrasi langkah baku pada Distosia Bahu
prosedur distosia bahu untuk
peserta latih. Dibawah pengawasan
pelatih, peserta bekerja dalam
pasangan untuk melakukan praktek
pelaksanaan
langkah/tugas
menggunakan Penuntun Belajar
2.1 dan saling mengamati kinerja
masing-masing.
Peserta latih harus memiliki Daftar Tilik 2.1:
kemampuan untuk melakukan Distosia bahu
langkah/tugas dalam Penuntun
Belajar 2.1 sebelum kompetensi
keterampilannya
dinilai
oleh
pelatih pada simulasi dengan
menggunakan Daftar Tilik 2.1
Akhirnya,
setelah
mengikuti
praktek
di
klinik
dibawah
pengawasan, pelatih melakukan
penilaian kemahiran dari masingmasing peserta latih dengan
menggunakan Daftar Tilik 2.1 1

1

Mungkin tidak tersedia pasien pada klinik bagi peserta latih untuk melakukan praktek distosia bahu;
pada keadaan semacam ini, prosedur harus diajarkan, dipraktekkan dan dilakukan penilaian pada
situasi dan kondisi yang disimulasikan
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PENUNTUN BELAJAR 2.1:
DISTOSIA BAHU
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah / tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar (bila
diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK TINDAKAN PADA DISTOSIA BAHU
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN SEBELUM MELAKUKAN DISTOSIA BAHU
ANESTESI LOKAL DAN EPISIOTOMI
1. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah (dari tangan kiri) antara
kepala bayi dan perineum. Hal ini sangat penting untuk
mencegah jarum suntik mengenai kepala bayi yang dapat
menyebabkan kematian bayi
2. Masukkan jarum secara subkutan, mulai komisura posterior,
menelusuri sepanjang perineum dengan sudut 45° kearah
kanan ibu (tempat akan dilakukan episiotomi)
3. Aspirasi untuk memastikan ujung jarum tidak memasuki
pembuluh darah. Apabila pada aspirasi terdapat cairan darah,
tarik jarum sedikit dan kembali masukkan dengan arah yang
berbeda. Kemudian ulangi prosedur aspirasi.
; Injeksi bahan anestesi kedalam pembuluh darah, dapat
menyebabkan detak jantung tidak teratur atau konvulsi
4. Suntikkan bahan anestesi (Lidokain 1%) 5-10 ml sambil
menarik jarum keluar
5. Tekan tempat infiltrasi agar anestesi menyebar. Untuk hasil
yang optimal tunggu 1-2 menit sebelum melakukan episiotomi
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK TINDAKAN PADA DISTOSIA BAHU
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

MANUVER McROBERTS
1. Baringkan ibu terlentang pada punggung
2. Minta ibu untuk melipat kedua pahanya, sehingga kedua
lututnya berada sedekat mungkin dengan dada. Gunakan
kedua tangan untuk membantu fleksi maksimal paha.
3. Lahirkan bahu depan dengan menarik kepala bayi ke arah
bawah
MANUVER UNTUK MELAHIRKAN BAHU BELAKANG
1. Masukkan tangan mengikuti lengkung sakrum sampai jari
penolong mencapai fosa antecubiti
2. Dengan tekanan jari tengah, lipat lengan bawah kearah dada
3. Setelah terjadi fleksi tangan, keluarkan lengan dari vagina
(menggunakan jari telunjuk untuk melewati dada dan kepala
bayi atau seperti mengusap muka bayi), kemudian tarik hingga
bahu belakang dan seluruh lengan belakang dapat dilahirkan
4. Bahu depan dapat lahir dengan mudah setelah bahu dan
lengan belakang dilahirkan
5. Bila bahu depan sulit dilahirkan, putar bahu belakang ke depan
(jangan menarik lengan bayi tetapi dorong bahu posterior) dan
putar bahu depan ke belakang (mendorong anterior bahu
depan dengan jari telunjuk dan jari tengah operator) mengikuti
arah punggung bayi sehingga bahu depan dapat dilahirkan
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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DAFTAR TILIK 2.1:
DISTOSIA BAHU
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau ketrampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK TINDAKAN PADA DISTOSIA BAHU
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
- Bayi
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN SEBELUM MELAKUKAN DISTOSIA BAHU
ANESTESI LOKAL DAN EPISIOTOMI (lihat Penuntun Belajar
pada Pelatihan APN)
MANUVER McROBERTS
1. Baringkan ibu terlentang pada punggung
2. Minta ibu untuk melipat kedua pahanya, sehingga kedua lututnya
berada sedekat mungkin dengan dada. Gunakan kedua tangan
untuk membantu fleksi maksimal paha.
3. Lahirkan bahu depan dengan menarik kepala bayi ke arah bawah
MANUVER UNTUK MELAHIRKAN BAHU BELAKANG
1. Masukkan tangan mengikuti lengkung sakrum sampai jari penolong
mencapai fosa antecubiti
2. Dengan tekanan jari tengah, lipat lengan bawah kearah dada
3. Setelah terjadi fleksi tangan, keluarkan lengan dari vagina,
kemudian tarik hingga bahu belakang dan seluruh lengan belakang
dapat dilahirkan
4. Bahu depan dapat lahir dengan mudah setelah bahu dan lengan
belakang dilahirkan
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DAFTAR TILIK UNTUK TINDAKAN PADA DISTOSIA BAHU
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

5. Bila bahu depan sulit dilahirkan, putar bahu belakang ke depan
(jangan menarik lengan bayi tetapi dorong bahu posterior) dan
putar bahu depan ke belakang (mendorong anterior bahu depan
dengan jari telunjuk dan jari tengah operator) mengikuti arah
punggung bayi sehingga bahu depan dapat dilahirkan
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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SESI PRAKTEK KETERAMPILAN 2.2:
EKSTRAKSI VAKUM
Tujuan

Instruksi

Sumber

Tujuan kegiatan ini adalah
untuk membuat peserta latih
mampu untuk melakukan
praktek ekstraksi vakum dan
mencapai kompetensi dalam
prosedur ekstraksi vakum

Kegiatan ini harus dilakukan pada
simulasi keadaan yang sebenar-nya
dengan menggunakan model yang
sesuai.

Simulator persalinan
Apron plastik
Sarung tangan untuk
pemeriksaan
Ekstraktor vakum

Peserta latih harus mempelajari Penuntun Belajar 2.2:
Penuntun Belajar 2.2 sebelum Ekstraksi vakum
melakukan kegiatan ini.
Pelatih
harus
melakukan Penuntun Belajar 2.2:
demonstrasi langkah baku pada Ekstraksi vakum
prosedur ekstraksi vakum untuk
peserta latih. Dibawah pengawasan pelatih, peserta bekerja
dalam pasangan untuk melakukan
praktek pelaksanaan langkah /
tugas menggunakan Penuntun
Belajar 2.2 dan saling mengamati
kinerja masing-masing.
Peserta latih harus memiliki Daftar Tilik 2.2:
kemampuan untuk melakukan Ekstraksi vakum
langkah/tugas dalam Penuntun
Belajar 2.2 sebelum kompetensi
ketrampilannya dinilai oleh pelatih
pada
simulasi
dengan
menggunakan Daftar Tilik 2.2
Akhirnya,
setelah
mengikuti
praktek
di
klinik
dibawah
pengawasan, pelatih melakukan
penilaian kemahiran dari masingmasing peserta latih dengan
menggunakan Daftar Tilik 2.2 2

2

Mungkin tidak tersedia pasien pada klinik bagi peserta latih untuk melakukan praktek ekstraksi
vakum; pada keadaan semacam ini, prosedur harus diajarkan, dipraktekkan dan dilakukan penilaian
pada situasi dan kondisi yang disimulasikan
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PENUNTUN BELAJAR 2.2:
EKSTRAKSI VAKUM
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar (bila
diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
Pelajari untuk memastikan bahwa ditemukan keadaan yang
merupakan indikasi dan syarat ekstraksi vakum:
 Presentasi kepala – posisi, sutura sagitalis, ubun-ubun kecil
 Pembukaan serviks lengkap
 Penurunan kepala pada stasion 0 atau tidak lebih dari 2/5
diatas simfisis
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
- Bayi
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN EKSTRAKSI VAKUM
TINDAKAN SEBELUM MELAKUKAN EKSTRAKSI VAKUM
1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk kering dan bersih atau pengering udara
2. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua
tangan
3. Bersihkan vulva dengan sekitarnya dengan larutan antiseptik
4. Lakukan kateterisasi urin, bila risiko penuh
5. Periksa apakah semua bagian dari ekstraktor vakum telah
tersambung dengan baik dan cek kemampuan ekstraktor
vakum pada tangan yang bersarung tangan
6. Periksa persiapan untuk menolong bayi
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS
7. Lakukan pemeriksaan dalam untuk:
 Memastikan terpenuhinya persyaratan ekstraksi vakum
 Menilai sutura sagitalis dan menentukan letak ubun-ubun
kecil
PEMASANGAN MANGKOK VAKUM
1. Masukkan mangkok vakum melalui introitus vagina secara
miring, dan setelah melewati introitus pasangkan pada kepala
bayi (perhatikan agar tepi mangkok tidak terpasang pada
bagian yang tidak rata/moulage di daerah ubun-ubun kecil)
2. Dengan jari tengah dan telunjuk, tahan mangkok pada
posisinya dan dengan jari tengah dan telunjuk tangan yang
lain, lakukan pemeriksaan di sekeliling tepi mangkok untuk
memastikan tidak ada bagian vagina atau porsio yang terjepit
diantara mangkok dan kepala
3. Lakukan episiotomi, bila diperlukan, agar mangkok terpasang
dengan benar (Lihat Penuntun Belajar 10: Episiotomi dan
perbaikan)
4. Setelah hasil pemeriksaan baik, keluarkan jari tangan kanan
dan jari tangan kiri penahan mangkok tetap pada posisinya
5. Instruksikan asisten untuk menurunkan tekanan (membuat
tekanan negatif dalam mangkok) secara bertahap
6. Pompa hingga tekanan mencapai - 0.2 kg/cm2, periksa ulang
pemasangan mangkok vakum, kemudian naikkan hingga – 0.6
kg/cm2
 Ingat: jangan gunakan tekanan maksimal pada kepala
lebih dari 8 menit
7. Sambil menunggu adanya his, jelaskan pada pasien bahwa
pada puncak his, pasien harus mengedan sekuat dan selama
mungkin. Tarik lipat lutut menggunakan lipat siku agar tekanan
abdomen menjadi lebih efektif
PENARIKAN
1. Pada puncak his, minta pasien untuk mengedan, secara
simultan lakukan penarikan mangkok vakum dengan pengait
dengan arah sesuai sumbu panggul dan tegak lurus terhadap
mangkok. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri di
batas tepi mangkok dengan kulit kepala bayi (untuk meraba
kemungkinan mangkok terlepas dan menilai penurunan kepala)
dan ibu jari diatas mangkok bagian anterior (untuk menekan
mangkok bila akan terlepas)
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS
2. Minta asisten untuk melakukan memeriksa denyut jantung
janin.
9 Bila belum berhasil pada tarikan pertama, ulangi kembali
pada tarikan kedua. Episiotomi (pada perineum yang kaku)
dapat dilakukan pada saat kepala mendorong perineum
dan tidak masuk kembali.
9 Bila dilakukan tarikan ketiga dengan benar dan kepala bayi
tidak turun, sebaiknya dilakukan rujukan pasien
9 Bila pada penarikan ternyata mangkok terlepas hingga dua
kali, lakukan rujukan pasien
9 Lakukan tarikan dengan ekstraktor vakum maksimal 25
menit
3. Saat suboksiput berada dibawah simfisis, arahkan tarikan
keatas hingga berturut-turut lahir dahi, muka dan dagu
4. Lepaskan mangkok vakum setelah kepala lahir dengan
melepaskan tekanan negatif
MELAHIRKAN BAYI
1. Kepala bayi dipegang biparietal, gerakkan kebawah untuk
melahirkan bahu depan, kemudian gerakkan keatas untuk
melahirkan bahu belakang, dilanjutkan dengan “hand
manuver” untuk melahirkan badan dan kaki
2. Bersihkan muka (hidung dan mulut) dengan kain bersih,
letakkan bayi pada perut ibu, keringkan kepala dan badan,
potong tali pusat dan serahkan bayi pada ibu untuk disusui
MELAHIRKAN PLASENTA
1. Berikan suntikan Oksitosin 10 IU intramuskuler
2. Lakukan tarikan talipusat terkendali, lahirkan plasenta dengan
menarik tali pusat serta mendorong leher rahim ke arah dorso
cranial
3. Lakukan masase fundus untuk merangsang kontraksi uterus
4. Periksa kelengkapan plasenta (perhatikan adanya bagian yang
lepas atau tidak lengkap)
5. Masukkan plasenta kedalam tempat yang telah disediakan
EKSPLORASI JALAN LAHIR
1. Perhatikan dan periksa apakah terdapat robekan perpanjangan
luka episiotomi atau robekan dinding vagina di tempat lain
2. Pasang spekulum Sims, ambil 2 buah klem ovum, lakukan
penjepitan secara bergantian ke arah samping searah jarum
jam dan perhatikan ada tidaknya robekan pada porsio
3. Bila terdapat robekan, lakukan penjahitan
Bila dilakukan episiotomi, lakukan perbaikan luka episiotomi
PENCEGAHAN INFEKSI PASCA TINDAKAN
1. Sebelum melepaskan sarung tangan, kumpulkan dan buang
kasa, sampah lain yang telah dipakai pada tempat yang telah
disediakan atau kantong plastik
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS
2. Masukkan selang karet, mangkok dan penarik ekstraktor vakum
dalam larutan Chlorine 0.5% untuk dekontaminasi
3. Bilas dan bersihkan sarung tangan dalam larutan Chlorine
0.5%, lepaskan sarung tangan dan rendam dalam larutan
tersebut
4. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk kering dan bersih atau pengering udara
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
1. Periksa kembali tanda vital pasien, lakukan tindakan dan
berikan instruksi lebih lanjut bila diperlukan
2. Catat kondisi pasien pasca tindakan dan buat laporan tindakan
pada kolom/formulir yang tersedia dalam status pasien
3. Tegaskan pada petugas yang merawat untuk melaksanakan
instruksi pengobatan dan perawatan serta melaporkan segera
bila pada pemantauan lanjut terdapat perubahan yang harus
diwaspadai

PENGAMATAN
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DAFTAR TILIK 2.2:
EKSTRAKSI VAKUM
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila ketrampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau ketrampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Pelajari untuk memastikan bahwa ditemukan keadaan yang
merupakan indikasi dan syarat ekstraksi vakum:
 Presentasi kepala – posisi, sutura sagitalis, ubun-ubun kecil
 Pembukaan serviks lengkap
 Penurunan kepala pada stasion 0 atau tidak lebih dari 2/5
diatas simfisis
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
- Bayi
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN EKSTRAKSI VAKUM
TINDAKAN SEBELUM MELAKUKAN EKSTRAKSI VAKUM
1. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan
dengan handuk kering dan bersih atau pengering udara
2. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
3. Bersihkan vulva dengan sekitarnya dengan larutan antiseptik
4. Lakukan kateterisasi urin, bila risiko penuh
5. Cek fungsi dan kemampuan ekstraktor vakum pada tangan
yang bersarung tangan
6. Periksa persiapan untuk menolong bayi
7. Lakukan pemeriksaan dalam untuk:
 Memastikan terpenuhinya persyaratan ekstraksi vakum
 Menilai sutura sagitalis dan menentukan letak ubun-ubun
kecil
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DAFTAR TILIK UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PEMASANGAN MANGKOK VAKUM
1. Masukkan mangkok vakum melalui introitus vagina secara
miring, pasangkan pada kepala bayi
2. Dengan jari tengah dan telunjuk, tahan mangkok pada
posisinya dan dengan jari tengah dan telunjuk tangan yang
lain, lakukan pemeriksaan di sekeliling tepi mangkok untuk
memastikan tidak ada bagian vagina atau porsio yang terjepit
diantara mangkok dan kepala
3. Lakukan episiotomi, bila diperlukan
4. Setelah hasil pemeriksaan baik, keluarkan jari tangan kanan
dan jari tangan kiri penahan mangkok tetap pada posisinya
5. Instruksikan asisten untuk menurunkan tekanan (membuat
tekanan negatif dalam mangkok) secara bertahap
6. Pompa hingga tekanan mencapai - 0.2 kg/cm2, periksa ulang
pemasangan mangkok vakum, kemudian naikkan hingga – 0.6
kg/cm2
 Ingat: jangan gunakan tekanan maksimal pada kepala
lebih dari 8 menit
7. Sambil menunggu adanya his, jelaskan pada pasien bahwa
pada puncak his, pasien harus mengedan sekuat dan selama
mungkin. Tarik lipat lutut menggunakan lipat siku agar tekanan
abdomen menjadi lebih efektif
PENARIKAN
1. Pada puncak his, minta pasien untuk mengedan, secara
simultan lakukan penarikan mangkok vakum dengan pengait
dengan arah sesuai sumbu panggul dan tegak lurus terhadap
mangkok. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri di
batas tepi mangkok dengan kulit kepala bayi (untuk meraba
kemungkinan mangkok terlepas dan menilai penurunan kepala)
dan ibu jari diatas mangkok bagian anterior (untuk menekan
mangkok bila akan terlepas)
2. Minta asisten untuk melakukan memeriksa denyut jantung
janin.
9 Bila belum berhasil pada tarikan pertama, ulangi kembali
pada tarikan kedua. Episiotomi (pada perineum yang kaku)
dapat dilakukan pada saat kepala mendorong perineum
dan tidak masuk kembali.
9 Bila dilakukan tarikan ketiga dengan benar dan kepala bayi
tidak turun, sebaiknya dilakukan rujukan pasien
9 Bila pada penarikan ternyata mangkok terlepas hingga dua
kali, lakukan rujukan pasien
9 Lakukan tarikan dengan ekstraktor vakum maksimal 25
menit
3. Saat suboksiput berada dibawah simfisis, arahkan tarikan
keatas hingga berturut-turut lahir dahi, muka dan dagu
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DAFTAR TILIK UNTUK EKSTRAKSI VAKUM
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

4. Lepaskan mangkok vakum setelah kepala lahir dengan
melepaskan tekanan negatif
MELAHIRKAN BAYI
1. Kepala bayi dipegang biparietal, gerakkan kebawah untuk
melahirkan bahu depan, kemudian gerakkan keatas untuk
melahirkan bahu belakang, dilanjutkan dengan “hand
manuver” untuk melahirkan badan dan kaki
2. Bersihkan muka (hidung dan mulut) dengan kain bersih,
letakkan bayi pada perut ibu, keringkan kepala dan badan,
potong tali pusat dan serahkan bayi pada ibu untuk disusui
MELAHIRKAN PLASENTA
1. Berikan suntikan Oksitosin 10 IU intramuskuler
2. Lakukan tarikan talipusat terkendali
3. Lakukan masase fundus
4. Periksa kelengkapan plasenta
5. Masukkan plasenta kedalam tempat yang telah disediakan
EKSPLORASI JALAN LAHIR
1. Perhatikan dan periksa apakah terdapat robekan perpanjangan
luka episiotomi atau robekan dinding vagina di tempat lain
2. Pasang spekulum Sims, ambil 2 buah klem ovum, lakukan
penjepitan secara bergantian ke arah samping searah jarum
jam dan perhatikan ada tidaknya robekan pada porsio
3. Bila terdapat robekan, lakukan penjahitan
 Bila dilakukan episiotomi, lakukan perbaikan luka
episiotomi
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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STUDI KASUS 3.1: PERDARAHAN POSTPARTUM
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi kasus
Ny. A. Usia 20 th. Melahirkan bayi cukup bulan di rumah 2 jam yang lalu, ditolong oleh dukun.
Ny. A. dibawa oleh dukun ke Puskesmas karena perdarahan pervaginam. Lama persalinan 12
jam, persalinan normal, plasenta lahir 20 menit setelah bayi lahir.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
•
•
•

•
•

Ibu A disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Lakukan pemeriksaan secara cepat untuk menentukan apakah ibu dalam keadaan syok
dan memerlukan tindakan kegawatdaruratan atau resusitasi: nadi > 110/menit, tekanan
darah sistolik < 90 mmHg, pucat, berkeringat atau akral dingin, kulit berkeringat, nafas
cepat, kesadaran. Pemeriksaan awal termasuk penilaian cepat kesadaran, nyeri perut
dan suhu.
Riwayat adanya lochia setelah persalinan (warna, jumlah, bau).
Catatan medik ibu A harus diperiksa untuk mengetahui jumlah perdarahan yang terjadi
segera setelah persalinan, kelengkapan plasenta dan adanya trauma pada daerah genital.

2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
•
•
•
•

Pemeriksaan uterus ibu A apakah terdapat kontraksi (uterus yang tidak berkontraksi
merupakan tanda atonia uteri atau adanya sisa plasenta).
Pemeriksaan adanya laserasi pada perineum, vagina dan serviks.
Pemeriksaan jumlah, warna dan bau lochia.
Pemeriksaan konjungtiva yang menandakan adanya anemia.

3. Sebutkan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan.
•

Pemeriksaan hemoglobin karena adanya perdarahan yang lebih banyak dari normal,
disamping adanya gejala dan tanda anemia.

Diagnosis (Identifikasi masalah/ kebutuhan)
Saudara telah menyelesaikan penilaian Ny. A. dengan hasil sebagai berikut: Nadi 108 x/menit,
tekanan darah 80/60, pernapasan 24 kali/menit dan suhu 36,80 C. Ibu pucat dan keringat
dingin. Kontraksi uterus lembek, dan tidak berkontraksi setelah dimasase. Masih terdapat
perdarahan pervaginam banyak. Menurut dukun, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis (masalah) Ny. A., apa alasannya ?
•

Gejala dan tanda klinis pada ibu A (kontraksi uterus yang tidak baik, perdarahan
pervaginam yang lebih banyak dari normal yang terjadi setelah 24 jam pasca persalinan
dan anemia) sesuai dengan diagnosis perdarahan lanjut pasca persalinan.

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

105

Penatalaksanaan/ Intervensi
5. Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, apa alasannya?
• Masase uterus harus dilakukan untuk menimbulkan kontraksi dan pengeluaran bekuan
darah yang tersisa.
• Berikan Oksitosin 10 IU IM.
• Bila terdapat dilatasi serviks, eksplorasi manual uterus dilakukan untuk mengeluarkan
bekuan darah dan bagian dari plasenta yang tertinggal. Dosis tunggal antibiotika
profilaksis (ampicillin 2 g IV DAN metronidazole atau cefazolin 1 g IV DAN
metronidazole 500 mg IV) diberikan setelah tindakan ini.
• Bila tidak terdapat dilatasi serviks, evakuasi dilakukan dengan menggunakan aspirasi
vakum manual.
• Bila perdarahan berlanjut, dilakukan pemeriksaan waktu pembekuan, bila
memungkinkan dapat dilakukan pengobatan koagulopati.
• Pemantauan tanda vital dan kontraksi uterus.
• Anemia diobati dengan pemberian sulfas ferosus atau ferrous fumarate 60 mg peroral
ditambah dengan asam folat 400 µg peroral satu kali sehari selama 6 bulan.
• Langkah pencegahan komplikasi ini harus dijelaskan pada ibu A dan kekhawatiran yang
ada harus didengarkan dengan baik serta diberikan dukungan emosional dan jaminan
pengobatan.
Evaluasi
Pada pemeriksaan dikeluarkan jaringan plasenta dari kavum uteri. Lima belas menit setelah
pemeriksaan dan tindakan masih terdapat perdarahan pervaginam, nadi 110/menit, tekanan
darah 80/menit.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
•
•

•
•
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Ibu A harus dirawat dan mendapatkan antibiotika selama 48 jam. Dilakukan
pemantauan tanda vital dan perdarahan pervaginam yang mungkin terjadi. Kontraksi
uterus harus dipantau dengan cara palpasi serta penilaian adanya nyeri.
Ibu A dianjurkan untuk menyusui bayinya selama dirawat. Sebelum meninggalkan
rumah sakit, harus diberikan konseling tentang tanda bahaya pada periode pasca
persalinan (perdarahan, nyeri perut, demam, pusing, gangguan penglihatan) dan apa
yang harus dilakukan bila tanda bahaya didapatkan. Ibu A diberikan konseling tentang
kepentingan pemberian suplemen Fe dan asam folat serta konsumsi makanan yang
banyak mengandung Fe.
Cara pemberian ASI dan perawatan bayi baru lahir harus didiskusikan dengan ibu,
jawab pertanyaan yang diajukan dan berikan dukungan emosional.
Rencanakan kunjungan ulang pasca persalinan 1 minggu yang akan datang.
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STUDI KASUS 3.2: PERDARAHAN POSTPARTUM
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi Kasus
Ny. B., usia 30 tahun, Para 4, melahirkan di Puskesmas bayi cukup bulan dengan berat lahir
4200 gram. Telah mendapatkan suntikan ergometrin 0,2 mg segera setelah bayi lahir. Plasenta
lahir 5 menit setelah bayi lahir lengkap. Setengah jam kemudian ia mengeluh keluar darah
pervaginam banyak.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
•
•
•

Ibu B disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Lakukan pemeriksaan secara cepat untuk menentukan apakah ibu dalam keadaan syok
dan memerlukan tindakan kegawatdaruratan atau resusitasi: nadi > 110/menit, tekanan
darah sistolik < 90 mmHg, pucat, berkeringat atau akral dingin, kulit berkeringat, nafas
cepat, kesadaran. Pemeriksaan awal termasuk penilaian cepat kesadaran, nyeri perut
dan suhu.

2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
•
•
•

Pemeriksaan uterus ibu B apakah terdapat kontraksi. Bila terdapat kontraksi uterus
kemungkinan perdarahan terjadi karena trauma organ genital, bila terdapat kontraksi
uterus kemungkinan penyebab perdarahan adalah atonia uteri
Periksa kelengkapan plasenta.
Pemeriksaan adanya laserasi pada perineum, vagina dan serviks.

3. Sebutkan pemeriksaan laboratoium yang harus dilakukan.
•

Tidak ada pemeriksaan laboratorium pada tahap ini

Diagnosis (Identifikasi masalah / kebutuhan)
Saudara telah menyelesaikan penilaian Ny. B, dengan hasil sebagai berikut: Nadi 88 x/menit,
tekanan darah 110/80, pernafasan 18 kali/ menit dan suhu 370 C. Kontraksi uterus baik,
plasenta lengkap. Tidak dijumpai robekan perineum. Pemeriksaan vagina dan serviks
mengalami kesulitan karena perdarahan pervaginam yang banyak sehingga robekan serviks dan
vaginam belum dapat disingkirkan.
4.

Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis (masalah) Ny. B. , mengapa ?
•

Gejala dan tanda klinis yang didapatkan (perdarahan segera setelah persalinan, plasenta
lengkap, uterus berkontraksi dengan baik) mengarah pada perdarahan yang terjadi
karena trauma pada daerah genital.

Penatalaksanaan/ Intervensi
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5. Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, mengapa ?
•
•
•
•
•
•
•

Pasang infus dengan jarum besar untuk mengganti kehilangan cairan yang terjadi,
gunakan cairan Ringer laktat atau NaCl 0.9%.
Pemeriksaan secara hati-hati vagina dan serviks menggunakan spekulum harus segera
dilakukan, karena laserasi pada serviks dan/atau vagina adalah penyebab yang paling
mungkin perdarahan yang terjadi.
Setiap laserasi harus dijahit segera.
Lakukan pemantauan tanda vital dan keseimbangan cairan.
Lakukan pemantauan kontraksi uterus.
Lakukan pemeriksaan hemoglobin dan cross-matching, segera sediakan darah untuk
transfusi, apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Langkah pencegahan komplikasi ini harus dijelaskan pada ibu A dan kekhawatiran yang
ada harus didengarkan dengan baik serta diberikan dukungan emosional dan jaminan
pengobatan.

Evaluasi
Satu jam setelah melahirkan pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan adanya robekan serviks
dan telah dilakukan penjahitan.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
•

•
•

•
•
•

•
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Tanda vital dan kehilangan darah yang terjadi pada ibu B harus dipantau secara ketat,
setiap 15 menit pada 1 jam pertama, setiap 30 menit pada 2 jam selanjutnya dan setiap
1 jam untuk 3 jam berikutnya serta setiap 4 jam selama 24 jam. Kontraksi uterus harus
selalu dipantau dan ibu B dianjurkan untuk menyusui bayinya selama perawatan.
Dua puluh empat jam setelah perdarahan berhenti, dilakukan pemeriksaan hemoglobin
atau hematokrit untuk deteksi adanya anemia.
Bila kadar hemoglobin ibu B dibawah 7 g/dL, atau hematokrit dibawah 20% (sesuai
dengan anemia berat), harus diberikan sulfas ferosis atau ferrous fumarate 120 mg
peroral ditambah dengan asam folat 400 µg setiap hari selama 3 bulan. Setelah 3 bulan,
dilanjutkan dengan pemberian sulfas ferosus atau ferrous fumarate 60 mg peroral
ditambah dengan asam folat 400 µg setiap hari selama 6 bulan. Transfusi tidak
diperlukan apabila stabilitas tanda vital telah tercapai serta tidak didapatkan adanya
perdarahan baru.
Bila kadar hemoglobin ibu B diantara 7–11 g/dL, harus diberikan sulfas ferosus atau
ferrous fumarate 60 mg peroral ditambah dengan asam folat 400 µg setiap hari selama 6
bulan.
Langkah pencegahan komplikasi ini harus dijelaskan pada ibu A dan kekhawatiran yang
ada harus didengarkan dengan baik serta diberikan dukungan emosional dan jaminan
pengobatan.
Waktu perawatan Ibu B dilanjutkan selama 24 jam. Sebelum meninggalkan rumah sakit,
harus diberikan konseling tentang tanda bahaya pada periode pasca persalinan
(perdarahan, nyeri perut, demam, pusing, gangguan penglihatan) dan apa yang harus
dilakukan bila tanda bahaya didapatkan. Ibu A diberikan konseling tentang kepentingan
pemberian suplemen Fe dan asam folat serta konsumsi makanan yang banyak
mengandung Fe.
Cara pemberian ASI dan perawatan bayi baru lahir harus didiskusikan dengan ibu,
jawab pertanyaan yang diajukan dan berikan dukungan emosional.
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•

Rencanakan kunjungan ulang pasca persalinan untuk ibu dan bayinya 1 minggu yang
akan datang.
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STUDI KASUS 3.3: PERDARAHAN POSTPARTUM
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi Kasus
Ny. C. Usia 20 th. Melahirkan di Rumah Sakit 6 hari yang lalu. Bayi sehat. Ny. A. datang ke
Rumah Sakit dengan keluhan badan terasa lemah, sakit kepala dan perasaan tidak sehat. Ia
juga mengeluh perdarahan pervaginam agak banyak seperti menstruasi.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
•
•
•

Ibu B disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
Ibu harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan baik apa yang
ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan ibu harus dijawab secara
perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
Lakukan pemeriksaan secara cepat untuk menentukan apakah ibu dalam keadaan syok
dan memerlukan tindakan kegawatdaruratan atau resusitasi: nadi > 110/menit, tekanan
darah sistolik < 90 mmHg, pucat, berkeringat atau akral dingin, kulit berkeringat, nafas
cepat, kesadaran. Pemeriksaan awal termasuk penilaian cepat kesadaran, nyeri perut
dan suhu.

2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
•
•
•

Pemeriksaan uterus ibu B apakah terdapat subinvolusi uterus. Bila terdapat subinvolusi
uterus kemungkinan perdarahan terjadi karena sisa plasenta
Periksa adanya dilatasi serviks dan perabaan adanya sisa jaringan plasenta.
Pemeriksaan adanya laserasi pada perineum, vagina dan serviks.

3. Sebutkan pemeriksaan laboratoium yang harus dilakukan.
•

Lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin untuk menentukan adanya anemia

Diagnosis (Identifikasi masalah/ kebutuhan)
Saudara telah menyelesaikan penilaian Ny. C. dengan hasil sebagai berikut: Nadi 90 x/menit,
tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali/ menit dan suhu 370 C. Kontraksi lembek, Tinggi
fundus uteri sepusat. Tidak dijumpai robekan perineum. Perdarahan pervaginam cenderung
bertambah banyak, lochia agak berbau. Konjungtiva dan telapak tangan pucat, Hb 9 g/dl. Dari
rekam medik tidak menyebutkan adanya perdarahan postpartum dan keadaan plasenta.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis (masalah) Ny. C, mengapa ?
•

Gejala dan tanda klinis yang didapatkan (perdarahan lambat setelah persalinan,
kontraksi uterus tidak baik, subinvolusi uterus, lochia agak berbau dan anemia)
mengarah pada perdarahan yang terjadi karena adanya sisa fragmen plasenta.

Penatalaksanaan/ Intervensi
5.
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Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, mengapa ?
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•

•
•
•
•
•

Bila terdapat dilatasi serviks, eksplorasi manual uterus dilakukan untuk mengeluarkan
bekuan darah dan bagian dari plasenta yang tertinggal. Dosis tunggal antibiotika
profilaksis (ampicillin 2 g IV DAN metronidazole atau cefazolin 1 g IV DAN
metronidazole 500 mg IV) diberikan setelah tindakan ini.
Bila tidak terdapat dilatasi serviks, evakuasi dilakukan dengan menggunakan aspirasi
vakum manual.
Bila perdarahan berlanjut, dilakukan pemeriksaan waktu pembekuan, bila
memungkinkan dapat dilakukan pengobatan koagulopati.
Pemantauan tanda vital dan kontraksi uterus.
Anemia diobati dengan pemberian sulfas ferosus atau ferrous fumarate 60 mg peroral
ditambah dengan asam folat 400 µg peroral satu kali sehari selama 6 bulan.
Langkah pencegahan komplikasi ini harus dijelaskan pada ibu A dan kekhawatiran yang
ada harus didengarkan dengan baik serta diberikan dukungan emosional dan jaminan
pengobatan.

Evaluasi
Dua jam setelah tindakan pengeluaran sisa plasenta kontraksi uterus baik, perdarahan
pervaginam masih tapi sedikit. Nadi 82 x/menit, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 x/menit,
suhu 37.2 0C
6. Apa tindakan selanjutnya ?
•
•
•
•

•
•

Dua puluh empat jam setelah perdarahan berhenti, dilakukan pemeriksaan hemoglobin
atau hematokrit untuk deteksi adanya anemia.
Bila kadar hemoglobin ibu B diantara 7–11 g/dL, harus diberikan sulfas ferosus atau
ferrous fumarate 60 mg peroral ditambah dengan asam folat 400 µg setiap hari selama 6
bulan.
Langkah pencegahan komplikasi ini harus dijelaskan pada ibu A dan kekhawatiran yang
ada harus didengarkan dengan baik serta diberikan dukungan emosional dan jaminan
pengobatan.
Waktu perawatan Ibu B dilanjutkan selama 24 jam. Sebelum meninggalkan rumah sakit,
harus diberikan konseling tentang tanda bahaya pada periode pasca persalinan
(perdarahan, nyeri perut, demam, pusing, gangguan penglihatan) dan apa yang harus
dilakukan bila tanda bahaya didapatkan. Ibu A diberikan konseling tentang kepentingan
pemberian suplemen Fe dan asam folat serta konsumsi makanan yang banyak
mengandung Fe.
Cara pemberian ASI dan perawatan bayi baru lahir harus didiskusikan dengan ibu,
jawab pertanyaan yang diajukan dan berikan dukungan emosional.
Rencanakan kunjungan ulang pasca persalinan untuk ibu dan bayinya 1 minggu yang
akan datang.
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SESI PRAKTEK KETRAMPILAN 3.1:
PERDARAHAN POSTPARTUM
Tujuan

Instruksi

Sumber

Peserta mampu
mengidentifikasi tanda dan
gejala serta mendiagnosis
perdarahan post partum

- Buku Acuan

Peserta mampu
menatalaksana perdarahan
post partum sesuai
prosedur baku

- Buku Acuan
- Buku Panduan
- Penuntun Belajar

Peserta mampu melakukan
kompresi bimanual uterus

-

Buku Acuan
Buku Panduan
Model Panggul
Ceklist

Peserta mampu melakukan
kompresi aorta abdominal

-

Buku Acuan
Buku Panduan
Model Panggul
Ceklist

Peserta mampu melakukan
pemeriksaan laserasi jalan
lahir/ robekan serviks

-

Buku Acuan
Buku Panduan
Model Panggul
Ceklist

Peserta mampu melakukan
penjahitan robekan serviks

- Buku Panduan
- Model Panggul
- Ceklist

Peserta mampu melakukan
pelepasan plasenta secara
manual

- Buku Panduan
- Model Panggul
- Ceklist
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PENUNTUN BELAJAR 3.1:
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN
1. Kosongkan kandung kemih.
2. Setelah kandung kemih dikosongkan, cabut kateter dan masukkan ke
dalam wadah yang berisi cairan klorin 0,5%.
3. Pasang spekulum bawah dan atas. Bila diperlukan, pasang spekulum
lateral kiri dan kanan.
4. Tentukan bahwa perdarahan memang keluar melalui ostium serviks,
bukan dari laserasi atau robekan jalan lahir.
5. Lepaskan spekulum dan letakkan di dalam wadah yang tersedia.
6. Bersihkan sarung tangan, lepas dan rendam secara terbalik dalam
larutan klorin 0,5%
7. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk.
8. Pakai sarung tangan DTT yang baru secara benar.
9. Pastikan cairan infus berjalan baik dan uterotonika sudah diberikan.
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS INTERNA
10. Penolong berdiri di depan vulva. Oleskan larutan antiseptik pada
sarung tangan kanan. Dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, sisihkan
kedua labium mayus ke lateral dan secara obstetrik, masukkan tangan

114

Buku Pegangan Pelatih

PENUNTUN BELAJAR UNTUK KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

kanan melalui introitus.
11. Kepalkan tangan kanan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk
hingga kelingking pada fomiks anterior, dorong uterus ke kranioanterior.
12. Tapak tangan kiri menekan bagian belakang korpus uteri.
13. Lakukan kompresi dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri
dengan kepalan tangan kanan pada forniks anterior.
14. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti,
pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Bila
perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke tindakan berikut.
15. Keluarkan tangan kanan, bersihkan sarung tangan dan rendam dalam
klorin 0,5%.
16. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk.
17. Pakai sarung tangan DTT yang baru secara benar.
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS EKSTERNA
1. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu.
2. Tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak
tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus.
3. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat
menekan korpus uteri bagian depan.
4. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan
kanan dan perhatikan perdarahan yang terjadi.
5. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus
dapat berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti,
lanjutkan ke langkah berikut.
DEKONTAMINASI
PASCATINDAKAN

DAN

PENCEGAHAN

INFEKSI

PERAWATAN LANJUTAN
6. Perhatikan tanda vital, perdarahan dan kontraksi uterus tiap 10 menit
dalam 2 jam pertama.
7. Tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan, jelaskan dan
serahkan pemantauan dan status pada petugas.
8. Beritahukan kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan dan
hasilnya serta perawatan lanjutan yang masih diperlukan.

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

115

PENUNTUN BELAJAR 3.2:
KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
1.

Baringkan ibu di ranjang, penolong di sisi kanan pasien. Atur posisi
penolong sehingga pasien setinggi pinggul penolong.

2.

Tungkai diletakkan pada dasar yang rata (tidak menggunakan
penopang kaki) dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae.

3.

Raba pulsasi arteri femoralis pada lipat paha.

4.

Kepalkan tangan kiri dan tekankan punggung jari telunjuk hingga
kelingking pada umbilikus, tegak lurus searah ke arah kolumna
vertebralis hingga terhenti pada bagian tulang yang keras.

5.

Perhatikan pulsasi arteri femoralis dan perdarahan yang terjadi.

6.

Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut
dan lakukan pemijatan uterus (oleh asisten) hingga uterus berkontraksi
dengan baik.
Perhatikan:
 Bila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi
dengan baik.
 Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung.
 Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti dan uterus
berkontraksi dengan baik.
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERAWATAN LANJUTAN
7.

Perhatikan tanda vital, perdarahan dan kontraksi uterus tiap 10 menit
dalam 2 jam pertama.

8.

Tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan, jelaskan dan
serahkan pemantauan dan status pada petugas.

9.

Beritahukan kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan dan
hasilnya serta perawatan lanjutan yang masih diperlukan.
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PENUNTUN BELAJAR 3.3:
PLASENTA MANUAL
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK PLASENTA MANUAL
LANGKAH/TUGAS
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

PENGAMATAN

Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
PENETRASI KE KAVUM UTERI
1. Beri sedativa (valium 10 mg/IV) atau analgetika (Ketamine 0,25-0,5
mg/Kg BB/IV).
2. Kosongkan kandung kemih.
3. Jepit tali pusat dengan kocher, tegangkan tali pusat dengan tangan kiri
(sejajar lantai).
4. Tangan kanan masuk melalui introitus vagina secara obstetrik,
menelusuri tali pusat hingga serviks.
5. Tangan kiri menahan fundus, tali pusat dipegang oleh asisten.
6. Lanjutkan penetrasi tangan kanan
implementasi dan tepi plasenta.
MELEPAS PLASENTA

ke

kavum

uteri,

temukan

7. Sisipkan ujung jari diantara plasenta dan dinding uterus.
8. Setelah penyisipan berhasil, gerakkan tangan ke kiri dan kanan
sehingga secara bertahap, seluruh plasenta dapat dilepaskan dengan
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK PLASENTA MANUAL
LANGKAH/TUGAS
tepi luar jari-jari tangan dalam.
MENGELUARKAN PLASENTA

PENGAMATAN

9. Penolong mencengkeram seluruh plasenta keluar dari kavum uteri.
10. Lahirkan plasenta dan letakkan pada mangkok.
11. Tangan kiri sedikit mendorong uterus ke arah dorsokranial.
12. Perhatikan kontraksi uterus dan kemungkinan perdarahan.
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI
TINDAKAN
PERAWATAN PASCATINDAKAN

PASCA

13. Periksa tanda vital pasien, catat dan buat laporan tindakan.
14. Buat instruksi perawatan, pengobatan dan pemantauan pascatindakan.
Minta petugas untuk melaksanakannya dengan baik.
15. Beritahukan pada suami/walinya bahwa tindakan telah selesai.
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PENUNTUN BELAJAR 3.4:
PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR DAN
PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR
DAN PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
PENGAMATAN

LANGKAH/TUGAS
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN
1. Pasien dengan posisi litotomi, pasangkan kain penutup.
2. Kosongkan kandung kemih.
3. Lakukan periksa dalam.
4. Ganti sarung tangan.
5. Pasang spekulum bawah dan atas.
EKSPLORASI ULANGAN (SEBELUM TINDAKAN)
6. Eksplorasi dinding vagina
7. Jepit porsio dengan klem ovum secara bergantian sehingga porsio
dapat diperiksa menurut arah putaran jarum jam. Pasang klem ovum
kanan dan kiri, masing-masing 2 cm dari tepi luka.
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PENUNTUN BELAJAR UNTUK PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR
DAN PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

8. Bila timbul nyeri akibat penjepitan, beri sedativa dan analgetika.
9. Penjahitan mulai dari ujung luka, 1 cm ke atas (proksimal porsio) dari
kanan luar menembus permukaan dalam, menyilang ke kiri dalam
(proksimal), tembus ke kiri luar, menyeberang ke kanan luar (proksimal)
menembus permukaan dalam kanan, menyilang ke kiri dalam (distal),
menembus luar kiri (distal) baru dibuat simpul kunci dengan pangkal
benang di kanan luar (distal).
10. Jahitan angka 8 tersebut di atas, dilanjutkan ke arah distal sehingga
seluruh robekan porsio, dijahit dan perdarahan dapat diatasi.
EKSPLORASI ULANGAN (PASCATINDAKAN)
11. Dengan bantuan spekulum, periksa ulang bahwa perdarahan dapat
diatasi. Periksa permukaan dalam porsio dengan jalan menjepit porsio
dengan klem ovum kemudian balik posisi gagangnya.
12. Lakukan penjahitan di bagian lain, jalan lahir (apabila ditemukan).
13. Bersihkan porsio dan lumen vagina dengan kapas dan larutan
antiseptik
14. Lepaskan jepitan cunam pada porsio, cabut spekulum
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI
PASCATINDAKAN
PERAWATAN PASCATINDAKAN
15. Periksa tanda vital pasien, catat dan buat laporan tindakan
16. Buat instruksi perawatan, pengobatan dan pemantauan pascatindakan.
Minta petugas untuk melaksanakannya dengan baik.
17. Beritahukan pada suami/walinya bahwa tindakan telah selesai dan
pasien masih memerlukan perawatan & pengobatan lanjut.
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DAFTAR TILIK 3.1:
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau
penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan
prosedur standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN:
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN
1. Kosongkan kandung kemih.
2. Setelah kandung kemih dikosongkan, cabut kateter dan masukkan ke
dalam wadah yang berisi cairan klorin 0,5%.
3. Pasang spekulum bawah dan atas. Bila diperlukan, pasang spekulum
lateral kiri dan kanan.
4. Tentukan bahwa perdarahan memang keluar melalui ostium serviks,
bukan dari laserasi atau robekan jalan lahir.
5. Lepaskan spekulum dan letakkan di dalam wadah yang tersedia.
6. Bersihkan sarung tangan, lepas dan rendam secara terbalik dalam
larutan klorin 0,5%
7. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk.
8. Pakai sarung tangan DTT yang baru secara benar.
9. Pastikan cairan infus berjalan baik dan uterotonika sudah diberikan.
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS INTERNA
10. Penolong berdiri di depan vulva. Oleskan larutan antiseptik pada
sarung tangan kanan. Dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri,
sisihkan kedua labium mayus ke lateral dan secara obstetrik, masukkan
tangan kanan melalui introitus.
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DAFTAR TILIK UNTUK KOMPRESI BIMANUAL UTERUS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

11. Kepalkan tangan kanan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk
hingga kelingking pada fomiks anterior, dorong uterus ke kranioanterior.
12. Tapak tangan kiri menekan bagian belakang korpus uteri.
13. Lakukan kompresi dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri
dengan kepalan tangan kanan pada forniks anterior.
14. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti,
pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Bila
perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke tindakan berikut.
15. Keluarkan tangan kanan, bersihkan sarung tangan dan rendam dalam
klorin 0,5%.
16. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk.
17. Pakai sarung tangan DTT yang baru secara benar.
KOMPRESI BIMANUAL UTERUS EKSTERNA
1. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu.
2. Tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak
tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus.
3. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat
menekan korpus uteri bagian depan.
4. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan
kanan dan perhatikan perdarahan yang terjadi.
5. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus
dapat berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti,
lanjutkan ke langkah berikut.
DEKONTAMINASI
TINDAKAN

DAN

PENCEGAHAN

INFEKSI

PASCA

PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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DAFTAR TILIK 3.2:
KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau
penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan
prosedur standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS
1.

Baringkan ibu di ranjang, penolong di sisi kanan pasien. Atur posisi
penolong sehingga pasien setinggi pinggul penolong.
2. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata (tidak menggunakan
penopang kaki) dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae.
3. Raba pulsasi arteri femoralis pada lipat paha.
4. Kepalkan tangan kiri dan tekankan punggung jari telunjuk hingga
kelingking pada umbilikus, tegak lurus searah ke arah kolumna
vertebralis hingga terhenti pada bagian tulang yang keras.
5. Perhatikan pulsasi arteri femoralis dan perdarahan yang terjadi.
6. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut
dan lakukan pemijatan uterus (oleh asisten) hingga uterus berkontraksi
dengan baik.
Perhatikan:
 Bila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi
dengan baik.
 Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung.
 Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti dan uterus
berkontraksi dengan baik.
PERAWATAN LANJUTAN
7. Perhatikan tanda vital, perdarahan dan kontraksi uterus tiap 10 menit
dalam 2 jam pertama.
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8.
9.

Tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan, jelaskan dan
serahkan pemantauan dan status pada petugas.
Beritahukan kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan dan
hasilnya serta perawatan lanjutan yang masih diperlukan.
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DAFTAR TILIK 3.3:
PLASENTA MANUAL
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau
penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan
prosedur standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK PLASENTA MANUAL
PENGAMATAN

LANGKAH/TUGAS
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN:
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
PENETRASI KE KAVUM UTERI
1.

Beri sedativa dan analgetika.

2.

Kosongkan kandung kemih.

3.

Jepit tali pusat dengan kocher, tegangkan tali pusat dengan tangan kiri
(sejajar lantai).

4.

Tangan kanan masuk melalui introitus vagina secara obstetrik,
menelusuri tali pusat hingga serviks.

5.

Tangan kiri menahan fundus, tali pusat dipegang oleh asisten.

6.

Lanjutkan penetrasi tangan kanan ke kavum uteri,
implementasi dan tepi plasenta.
MELEPAS PLASENTA

temukan

7.

Sisipkan ujung jari diantara plasenta dan dinding uterus.

8.

Setelah penyisipan berhasil, gerakkan tangan ke kiri dan kanan
sehingga secara bertahap plasenta dapat dilepaskan dengan tepi luar
jari-jari tangan dalam.
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Buku Pegangan Pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK PLASENTA MANUAL
LANGKAH/TUGAS
MENGELUARKAN PLASENTA
9.

PENGAMATAN

Eksplorasi ulang untuk meyakinkan tidak ada sisa plasenta.

10. Tangan kiri menahan uterus pada supra simfisis
11. Sambil asisten menarik tali pusat, penolong membawa plasenta keluar
dari kavum uteri.
12. Lahirkan plasenta dan letakkan pada tempatnya.
13. Tangan kiri sedikit mendorong uterus ke arah dorsokranial.
14. Perhatikan kontraksi uterus dan kemungkinan perdarahan.
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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DAFTAR TILIK 3.4:
PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR DAN
PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau
penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan
prosedur standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR
DAN PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
LANGKAH/TUGAS
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

PENGAMATAN

PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
TINDAKAN
1.

Pasien dengan posisi litotomi, pasangkan kain penutup.

2.

Kosongkan kandung kemih.

3.

Lakukan periksa dalam.

4.

Ganti sarung tangan.

5.

Pasang spekulum bawah dan atas.

EKSPLORASI ULANGAN (SEBELUM TINDAKAN)
6. Eksplorasi dinding vagina
7. Jepit porsio dengan klem ovum secara bergantian sehingga porsio dapat
diperiksa menurut arah putaran jarum jam. Pasang klem ovum kanan
dan kiri, masing-masing 2 cm dari tepi luka.
8. Bila timbul nyeri akibat penjepitan, beri sedativa dan analgetika.
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Buku Pegangan Pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK PEMERIKSAAN PERLUKAAN JALAN LAHIR
DAN PENJAHITAN ROBEKAN PORSIO
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

9. Penjahitan mulai dari ujung luka, 1 cm ke atas (proksimal porsio) dari
kanan luar menembus permukaan dalam, menyilang ke kiri dalam
(proksimal), tembus ke kiri luar, menyeberang ke kanan luar (proksimal)
menembus permukaan dalam kanan, menyilang ke kiri dalam (distal),
menembus luar kiri (distal) baru dibuat simpul kunci dengan pangkal
benang di kanan luar (distal).
10. Jahitan angka 8 tersebut di atas, dilanjutkan ke arah distal sehingga
seluruh robekan porsio, dijahit dan perdarahan dapat diatasi.
EKSPLORASI ULANGAN (PASCATINDAKAN)
11. Dengan bantuan spekulum, periksa ulang bahwa perdarahan dapat
diatasi. Periksa permukaan dalam porsio dengan jalan menjepit porsio
dengan klem ovum kemudian balik posisi gagangnya.
12. Lakukan penjahitan di bagian lain, jalan lahir (apabila ditemukan).
13. Bersihkan porsio dan lumen vagina dengan kapas dan larutan
antiseptik
14. Lepaskan jepitan cunam pada porsio, cabut spekulum
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
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STUDI KASUS 4.1: DEMAM NIFAS
Arahan
Tentukan kelompok (5-8 orang).
Baca dan lakukan analisis terhadap kasus secara perorangan. Kemudian secara berkelompok
lakukan diskusi mengenai kasus tersebut selama 15 menit. Ajukan hasil diskusi didepan kelas
dan kelompok lain akan mengajukan komentar/pertanyaan. Nara sumber menjadi moderator.
Studi kasus
Ibu S usia 25 tahun, bersalin 3 hari yang lalu di tolong dukun, anaknya meninggal segera
setelah lahir, ari-ari telah lahir 10 menit setelah bayi. Ia melahirkan selama 2 hari 1 malam
dimana sebelumnya mengalami ketuban pecah.
Sejak 3 hari ini ia menderita panas dan menggigil serta mengalami perdarahan dari kemaluan.
Anda sebagai bidan/dokter Puskesmas, memeriksa ibu S yang pucat dan suhu 39 ºC, nadi
120/menit, tekanan darah 120/70; uterus setinggi pusat, agak nyeri pada perut bawah, lokia
merah.
Penilaian
1. Apa diagnosis yang anda buat? Serta apa kemungkinan lainnya ?
z Gejala dan tanda klinis yang didapatkan pada ibu S, demam yang disertai dengan panas
dan menggigil, uterus setinggi pusat, agak nyeri perut bawah, pengeluaran pervaginam
merah sesuai diagnosis subinvolusi uterus dengan kecurigaan adanya metritis.
z Penilaian cepat harus dilakukan untuk menentukan derajat kesakitan: Suhu, nadi,
tekanan darah ibu S harus diperiksa dan ibu S harus ditanya sejak kapan dia mulai
merasakan terjadinya kelemahan, malas serta apakah terdapat peningkatan frekuensi
buang air kecil, nyeri pada saat kencing, nyeri perut dan bau busuk pada cairan yang
keluar dari vagina. Tentukan apakah ibu S berasal atau pernah tinggal di daearah
endemis malaria.
z Diperlukan keterangan tentang perjalanan persalinan: kapan terjadi pecahnya ketuban,
apakah terdapat masalah pada saat melahirkan plasenta, apakah plasenta lahir lengkap
dan apakah terdapat perdarahan berlebihan pasca persalinan.
z Bila terdapat kemungkinan penggunaan jamu yang dimasukan kedalam vagina, tentukan
apakah ibu mendapatkan imunisasi tetanus sebelum kehamilan.
Pengobatan
2. Apa 3 langkah pertama yang anda akan lakukan ? Sebutkan langkah lanjutan bila terapi
gagal.
z

z
z

Pemeriksaan abdomen untuk menentukan adanya nyeri dan pemeriksaan adanya
pengeluaran pervaginam bersifat purulen (nyeri perut bawah, nyeri pada uterus, lokhia
purulenta dan berbau busuk adalah gejala dan tanda metritis).
Pemeriksaan kaki untuk adanya nyeri otot yang mungkin mendukung kemungkinan
adanya deep vein thrombosis.
Pemeriksaan adanya laserasi pada perineum, vagina dan serviks, terutama pada kasus
dengan partus lama atau penggunaan obat tradisional tertentu yang dimasukan melalui
vagina.
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z

z
z
z

z
z
z
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Bila terdapat gejala dan tanda adanya syok, segera lakukan pengelolaan syok dengan
cara:
z
Baringkan ibu pada posisi miring.
z
Pastikan jalan nafas terbuka.
z
Berikan Oksigen 6–8 L/menit dengan sungkup atau kanula.
z
Pertahankan kehangatan.
z
Tinggikan kedua tungkai.
z
Lakukan pemantauan nadi, tekanan darah, respirasi dan suhu.
z
Pasang infus dengan menggunakan jarum besar agar dapat diberikan pemberian
cairan secara cepat (1 L NaCl 0.9% atau Ringer laktat dalam 15-20 menit).
z
Lakukan pemantauan keseimbangan cairan (bila diperlukan dapat dipasang kateter
menetap)).
Lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan cross-matching serta persiapkan transfuse
darah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Berikan antibiotika kombinasi: ampicillin 2 g IV setiap 6 jam; ditambah gentamisin 5
mg/kg berat badan setiap 24 jam; ditambah metronidazole 500 mg IV setiap 8 jam.
Bila dicurigai adanya sisa plasenta, lakukan eksplorasi secara digital untuk mengeluarkan
bekuan darah dan jaringan tersisa dari dalam rongga uterus. Gunakan forseps ovum
atau kuret besar untuk tindakan ini.
Pemantauan involusi uterus dan lokhia.
Bila dicurigai persalinan yang tidak bersih dan aman dapat diberikan booster tetanus
toxoid 0.5 mL IM.
Langkah yang dilakukan untuk pengelolaan komplikasi harus dijelaskan pada ibu C,
pertanyaan dan kekhawatiran ibu C harus didengarkan dengan baik, dukungan
emosional dan jaminan pengobatan harus diberikan.

Buku Pegangan Pelatih

SESI PRAKTEK KETERAMPILAN 4.1:
PENGELOLAAN INFEKSI NIFAS

Tujuan
Peserta mampu melakukan pemberian
antibiotik dan infus

Instruksi
Menggunakan model

Sumber
Peralatan:
- semperit
- set infus
- botol infus
- model tangan/vena

Pelatih mempelajari
penuntun belajar

- Daftar tilik

Pelatih melakukan
demonstrasi pemasangan abbocath +
infus + penyuntikan i.v

- Daftar tilik

Peserta melakukan
s.d.a , bekerja
berpasangan saling
membantu/mengawasi

- Daftar tilik

Peserta membuat perencanaan masukan
cairan + pemantauan
tanda vital
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PENUNTUN BELAJAR 4.1:
TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA INFEKSI METRITIS
(untuk dilengkapi oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan yang
salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan
secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar (bila
diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan
secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam urutan
yang benar (bila diperlukan)

PENUNTUN BELAJAR UNTUK TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA
INFEKSI NIFAS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Lihat buku Acuan; Bab 6 Persiapan Umum Sebelum Tindakan
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
A. MEDIKAMENTOSA
• Set infus
• Cairan infus: RL, NaCl
• Antibiotik: Ampicilin, Gentamycin, Metronidazole
B. PASIEN
1. Lakukan pemeriksaan fisik: kesadaran, tensi, nadi, nafas, suhu
buat analisa/diagnosis sumber infeksi
2. Buat rekam medik termasuk rencana pengobatan secara rinci
(jadwal, dosis)
C. PENOLONG
3. Baju kamar tindakan dan perlengkapan kamar tindakan
4. Sarung tangan DTT/steril
5. Instrumen:
• Lampu sorot (1 buah)
• Stetoskop dan tensimeter (1 buah)
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
PENYIAPAN INFUS
6. Siapkan peralatan diatas meja yang telah dialas kain steril
7. Hubungkan cairan infus, slang, buret dan milipore
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Buku Pegangan Pelatih

PENUNTUN BELAJAR UNTUK TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA
INFEKSI NIFAS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PEMASANGAN INFUS
8. Oleskan Povidon Iodin 10% atau alkohol 70% pada tempat
yang sudah ditentukan
9. Pegang pangkal kateter intravena dengan tangan kanan arahkan
ujungnya pada vena yang telah difiksasi dengan tangan kiri.
10. Tusukkan ujung jarum kateter intravena dengan sudut 30°
hingga menembus dinding vena (tabung terisi darah vena)
kemudian dorong kateter sejajar dengan jalannya vena
11. Tarik ujung jarum kedalam selubung elastis kateter
12. Dorong kateter hingga masuk
13. Tekan kanula (dari luar) sambil menarik jarum/mandrin hingga
keluar seluruhnya
14. Ambil tabung suntik yang berisi cairan infus, hubungkan
dengan pangkal kateter, kemudian bilas darah yang ada pada
tabung elastik dengan larutan NaCl 0,9%
15. Lepaskan tabung suntik dan hubungkan pangkal kateter
dengan ujung slang infus
16. Buka katup aliran cairan dan atur kecepatan aliran, sesuai
dengan kebutuhan dan fiksasi kateter intravena (lihat gambar
1.1)
Rencana masukan cairan sbb:
a. Basal 2000 ml/24 jam
b. Tambahan 500 ml/1° C+
17. Berikan suntikan ampicillin 2 g/iv tiap 6 jam + gentamycin 5
mg/kg BB/iv/24 jam + metronidazol 500 mg/iv/8 jam
18. Lakukan pemantauan suhu
19. Terapi suportif:
a. kompres
b. antipiretik
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN
Catat dalam rekam medik, daftar kontrol istimewa: kesadaran,
tensi, nadi, suhu, nafas, jumlah urin, obat, cairan yang masuk/
keluar dan rencana pengobatan serta pemeriksaan.
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DAFTAR TILIK 4.1:
TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA INFEKSI METRITIS
(digunakan oleh Peserta untuk praktek dan oleh Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan:

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak memuaskan:

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

T/D

Tidak diamati:

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA
INFEKSI NIFAS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
PERSIAPAN SEBELUM TINDAKAN
- Pasien
- Penolong
PENCEGAHAN INFEKSI SEBELUM TINDAKAN
PENYIAPAN INFUS
1. Siapkan peralatan diatas meja yang telah dialas kain steril
2. Hubungkan cairan infus, slang, buret dan milipore
PEMASANGAN INFUS
3. Oleskan Povidon Iodin 10% atau alkohol 70% pada tempat
yang sudah ditentukan
4. Pegang pangkal kateter intravena dengan tangan kanan arahkan
ujungnya pada vena yang telah difiksasi dengan tangan kiri.
5. Tusukkan ujung jarum kateter intravena dengan sudut 30°
hingga menembus dinding vena (tabung terisi darah vena)
kemudian dorong kateter sejajar dengan jalannya vena
6. Tarik ujung jarum kedalam selubung elastis kateter
7. Dorong kateter hingga masuk
8. Tekan kanula (dari luar) sambil menarik jarum/mandrin hingga
keluar seluruhnya
9. Ambil tabung suntik yang berisi cairan infus, hubungkan dengan
pangkal kateter, kemudian bilas darah yang ada pada tabung
elastik dengan larutan NaCl 0,9%
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Buku Pegangan Pelatih

DAFTAR TILIK UNTUK TERAPI ANTIBIOTIK DAN INFUS PADA
INFEKSI NIFAS
LANGKAH/TUGAS

PENGAMATAN

10. Lepaskan tabung suntik dan hubungkan pangkal kateter
dengan ujung slang infus
11. Buka katup aliran cairan dan atur kecepatan aliran, sesuai
dengan kebutuhan dan fiksasi kateter intravena (gambar)
Rencana masukan cairan sbb:
a. Basal 2000 ml/24 jam
b. Tambahan 500 ml/1° C+
12. Berikan suntikan ampicillin 2 g/iv tiap 6 jam + gentamycin 5
mg/kg BB/iv/24 jam + metronidazol 500 mg/iv/8 jam
13. Lakukan pemantauan suhu
14. Terapi suportif:
a. kompres
b. antipiretik
DEKONTAMINASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI PASCA
TINDAKAN
PERAWATAN PASCA TINDAKAN

Gambar 1.1. Cara fiksasi dan menutup kateter I.V
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SESI PRAKTEK KETERAMPILAN 5:
PENGELOLAAN ASFIKSIA DAN GANGGUAN NAPAS BAYI BARU LAHIR
Tujuan

Instruksi

Sumber

Peserta mampu
mengidentifikasi tanda dan
gejala asfiksia dan
gangguan napas bayi baru
lahir

Peserta latih harus mempelajari
buku acuan

- Buku Acuan
- Buku Panduan

Peserta mampu melakukan
resusitasi meliputi
1. Langkah awal resusitasi
2. Ventilasi bayi baru lahir,
Penggunaan Balon
Resusitasi dan Sungkup
3. Kompresi dada
4. Intubasi endotrakeal

Pelatih harus melakukan
demonstrasi langkah baku pada
resusitasi

-

Peserta latih harus mempelajari
DAFTAR TILIK, sebelum
melakukan kegiatan ini.

Buku Acuan
Buku Panduan
DAFTAR TILIK 5.1
DAFTAR TILIK 5.2
DAFTAR TILIK 5.3
DAFTAR TILIK 5.4

Dibawah pengawasan pelatih,
peserta latih bekerja dalam
pasangan, menggunakan
DAFTAR TILIK1 untuk saling
menilai kinerja masing-masing.
Akhirnya, setelah mengikuti
praktek di klinik dibawah
pengawasan, pelatih melakukan
penilaian kemahiran dari masingmasing peserta latih
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STUDI KASUS 5.1: HIPOTERMI
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi kasus
Bayi C, 1 hari yang lalu lahir dari ibu usia 25 th di rumah ditolong oleh dukun. Bayi tersebut
dibawa ke Puskesmas karena bayi kecil, malas minum, tubuh teraba dingin.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
a. Orang tua bayi C harus disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
b. Orang tua bayi C harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan
baik apa yang ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan orang tua
bayi C harus dijawab secara perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
c. Lakukan pemeriksaan riwayat bayi terpapar suhu lingkungan yang rendah, apakah
kelainan terjadi dalam waktu kurang dari 2 hari. Bayi kecil, malas minum, suhu tubuh 32
ºC – 36.4 ºC dan tubuh teraba dingin mendukung pada diagnosis bayi hipotermia.
Beberapa tanda klinis lain yang mungkin didapatkan antara lain gangguan napas, denyut
jantung kurang dari 100 kali/menit.
2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
Pemeriksaan suhu tubuh (32 – 36.4 ºC)
3. Sebutkan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan.
Tidak ada
Diagnosis (Identifikasi masalah/ kebutuhan)
Saudara telah menyelesaikan penilaian bayi C dengan hasil sebagai berikut berat bayi 2200
gram, nadi 125 x/menit, pernapasan 44 kali/menit dan suhu 36.0 °C. Bayi teraba dingin, tangis
lemah, tampak tanda prematuritas.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis (masalah) bayi C, apa alasannya ?
Adanya tanda prematuritas dan berat badan lahir rendah, suhu 36 ºC, bayi teraba dingin,
tangis lemah menunjukan adanya diagnosis hipotermi pada bayi
Penatalaksanaan/ Intervensi
5. Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, apa alasannya?
Tindakan yang direncanakan adalah:
• Kontak kulit: untuk semua bayi, tempelkan kulit atau permukaan kulit bayi langsung
pada permukaan kulit ibu, mis. dengan merangkul, menempelkan pada payudara atau
meneteki
Cara ini dilakukan untuk menghangatkan bayi dalam waktu singkat, atau
menghangatkan bayi hipotermi (32 – 36,4oC) apabila cara lain tidak mungkin dilakukan
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Buku Panduan Peserta

•

•
•
•

Kanggaroo Mother Care: Untuk menstabilkan bayi dengan berat badan < 2,500 g,
terutama direkomendasikan untuk perawatan berkelanjutan bayi dengan berat badan <
1,800 g, Cara ini tidak dilakukan untuk bayi yang sakit berat (sepsis, gangguan napas
berat) dan pada ibu yang menderita penyakit berat yang tidak dapat merawat bayinya.
Pada ibu yang sedang sakit, dapat dilakukan oleh keluarga (pengganti ibu)
Meletakkan bayi dibawah pemancar panas: Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat
1,500 g atau lebih. Untuk pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan tindakan, atau
menghangatkan kembali bayi hipotermi
Bila tidak tersedia pemancar panas, dapat digunakan lampu pijar maksimal 60 watt
dengan jarak 60 cm
Ruangan hangat: Untuk merawat bayi dengan berat < 2,500 g yang tidak memerlukan
tindakan diagnostik atau prosedur pengobatan. Tidak untuk bayi sakit berat (sepsis,
gangguan napas berat)

Evaluasi
Setelah dilakukan tindakan, pada pemeriksaan suhu 37.4 °C, kulit teraba hangat.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
Setelah suhu tubuh normal:
• Lakukan perawatan lanjutan.
• Pantau bayi selama 12 jam berikutnya, periksa suhu setiap 3 jam. Bila suhu tetap dalam
batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang
memerlukan perawatan, bayi dapat dipulangkan. Nasihati ibu cara menghangatkan bayi
di rumah.
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STUDI KASUS 5.2: HIPOGLIKEMI
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi Kasus
Bayi D lahir di Puskesmas 7 hari yang lalu dari ibu usia 33 th kehamilan 38 minggu, dengan
berat lahir 2000 gram. Bayi tampak kecil, tangis lemah, napas tidak teratur
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
a. Orang tua bayi D harus disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
b. Orang tua bayi D harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan
baik apa yang ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan orang tua
bayi D harus dijawab secara perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
c. Lakukan anamnesa: Riwayat bayi menderita asfiksia, hipotermi, hipertermi, gangguan
pernapasan, bayi prematur, bayi Kecil untuk Masa Kehamilan (KMK), bayi dengan ibu
Diabetes Mellitus, bayi dengan Penyakit Jantung Bawaan
d. Hipoglikemi sering asimtomatis, pada keadaan ini terapi sudah harus dilakukan agar
prognosis menjadi lebih baik. Bayi dengan berat badan lahir rendah, tangis lemah dan
nafas tidak teratur mengarah pada keadaan hipoglikemia. Lakukan pemeriksaan secara
cepat kesadaran, nadi, pernafasan dan suhu serta apakah terlihat adanya tremor,
sianosis, kejang, hipotoni, masalah minum dan adanya nistagmus gerakan involunter
pada mata.
2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
Tidak ada
3. Sebutkan pemeriksaan laboratoium yang harus dilakukan.
Hipoglikemi adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukose darah kurang dari 45 mg/dL
(2.6 mmol/L)
Diagnosis (Identifikasi masalah)
Saudara telah menyelesaikan penilaian, dengan hasil sebagai berikut: Nadi 130 kali/menit,
pernapasan 50 kali/ menit dan suhu 37 °C. hipotoni, keluar keringat dingin. Kadar glukose
darah 40 mg/dl.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis bayi D, mengapa ?
Bayi aterm (38 minggu) dengan berat lahir 2000 g, tangis lemah, keringat dingin, pernafasan
50 kali/menit dan tidak teratur, hipotoni serta hasil pemeriksaan laboratorium kadar glukose
darah 40 mg/dl mendukung diagnosis bayi berat lahir rendah dengan hipoglikemia.
Penatalaksanaan/ Intervensi
5. Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, mengapa ?
a. Hipoglikemi sering terjadi pada BBLR, karena cadangan glukosa rendah Glukosa
merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan
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b.
c.
d.
e.

dan hari-hari pertama pasca lahir. Hipoglikemi adalah masalah serius pada bayi baru
lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat terjadinya hipoksi otak. Bila
tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat
bahkan sampai kematian. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang
ada.
Berikan glukose 10% 2 mL/kg secara IV bolus pelan dalam lima menit.
Jika jalur IV tidak dapat dipasang dengan cepat, berikan larutan glukose melalui pipa
lambung dengan dosis yang sama.
Infus Glukose 10% sesuai kebutuhan rumatan, kemudian lakukan rujukan
Anjurkan ibu menyusui. Bila bayi tidak dapat menyusu, berikan ASI peras dengan
menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum.

Evaluasi
Setelah satu jam dilakukan tindakan, kemampuan bayi menyusu meningkat.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
Lakukan pemeriksaan hipoglikemi dengan pengukuran kadar glukose darah. Apabila kurang
dari 45 mg/dL (2.6 mmol/L) segera lakukan rujukan.
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STUDI KASUS 5.3: IKTERUS
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi Kasus
Bayi E lahir di Bidan 1 hari yang lalu dengan berat lahir 1900 gram, dibawa ke Puskesmas
dengan keluhan bayi kuning.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1.

Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
a. Orang tua bayi E harus disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
b. Orang tua bayi E harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan
baik apa yang ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan orang tua
bayi E harus dijawab secara perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
c. Lakukan anamnesa: riwayat ikterus pada anak sebelumnya, riwayat penyakit anemi
dengan pembesaran hati, limpa atau pengangkatan limpa dalam keluarga, riwayat
penggunaan obat selama ibu hamil, riwayat infeksi maternal, ketuban pecah dini, riwayat
trauma persalinan, asfiksia, riwayat infeksi maternal, ketuban pecah dini.
d. Pemeriksaan klinis ikterus dapat dilakukan pada bayi baru lahir asal dengan
menggunakan pencahayaan yang memadai. Ikterus akan terlihat lebih berat bila dilihat
dengan sinar lampu dan bisa tidak terlihat dengan penerangan yang kurang. Tekan kulit
dengan ringan memakai jari tangan untuk memastikan warna kulit dan jaringan
subkutan:
− Hari 1 tekan pada ujung hidung atau dahi;
− Hari 2 tekan pada lengan atau tungkai;
− Hari 3 dan seterusnya, tekan pada tangan dan kaki.
e. Ikterus muncul pertama di daerah wajah, menjalar ke arah kaudal tubuh, dan
ekstremitas. Pemeriksaan penunjang kadar bilirubin serum total saat tanda klinis ikterus
pertama ditemukan sangat berguna untuk data dasar mengamati penjalaran ikterus ke
arah kaudal tubuh.
f. Tentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar dengan melihat pewarnaan kuning pada
tubuh metode Kremer. Pemeriksaan kadar bilirubin
Derajat
Ikterus
I
II
III
IV
V
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Daerah Ikterus
Daerah kepala dan leher
Sampai badan atas
Sampai badan bawah hingga
tungkai
Sampai daerah lengan, kaki
bawah, lutut.
Sampai daerah telapak tangan
dan kaki

Perkiraan kadar
bilirubin
5.0 mg%
9.0 mg%
11.4 mg%
12.4 mg%
16.0 mg%
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Perkiraan Klinis derajat ikterus
Usia
Hari 1
Hari 2
Hari 3 dan
seterusnya

Ikterus terlihat pada
Setiap ikterus yang terlihata
Lengan dan tungkai b
Tangan dan kaki

Klasifikasi
Ikterus berat

a

Bila ikterus terlihat di bagian mana saja dari tubuh bayi pada hari 1, menunjukkan kondisi
bayi sangat serius. Lakukan terapi sinar sesegera mungkin, jangan menunda terapi sinar
dengan menunggu hasil pemeriksaan kadar bilirubin serum.
b
Bila ikterus terlihat pada lengan dan tungkai sampai ke tangan dan kaki pada hari 2,
menunjukkan kondisi bayi sangat serius. Lakukan terapi sinar sesegera mungkin, jangan
menunda terapi sinar dengan menunggu hasil pemeriksaan kadar bilirubin serum.

g. Pemeriksaan tanda klinis lain seperti gangguan minum, keadaan umum, apnea, suhu
yang labil, sangat membantu menegakkan diagnosis penyakit utama disamping keadaan
hiperbilirubinemianya.
h. Tindak lanjut pada neonatus yang menderita hiperbilirubinemia harus dilakukan setelah
bayi dipulangkan terutama pada 7 hari pertama pasca kelahiran.
i. Bila ikterus menetap sampai minggu ke 2 pasca kelahiran, dianjurkan untuk
pemeriksaan kadar billirubin serum total dan direk, serta kadar bilirubin dalam urin.
2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
a. Pemeriksaan klinis ikterus dapat dilakukan pada bayi baru lahir asal dengan
menggunakan pencahayaan yang memadai. Tekan kulit dengan ringan memakai jari
tangan untuk memastikan warna kulit dan jaringan subkutan:
− Hari 1 tekan pada ujung hidung atau dahi;
− Hari 2 tekan pada lengan atau tungkai;
− Hari 3 dan seterusnya, tekan pada tangan dan kaki.
b. Tentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar dengan melihat pewarnaan kuning pada
tubuh menggunakan metode Kremer.
3. Sebutkan pemeriksaan laboratoium yang harus dilakukan.
Pemeriksaan kadar bilirubin
Diagnosis (Identifikasi masalah)
Pada penilaian bayi E dengan hasil sebagai berikut: Nadi 120 x/menit, pernapasan 50 kali/
menit dan suhu 37 °C. Bayi kecil, tampak kurang aktif, kemampuan menyusui lemah,
pewarnaan kuning pada daerah kepala dan leher. .
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis bayi E, mengapa ?
Bayi dengan ikterus derajat I, karena pewarnaan kuning pada daerah kepala dan leher.
Penatalaksanaan/ Intervensi
5.

Berdasarkan diagnosis Saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, mengapa ?
a. Ikterus fisiologis tidak memerlukan penanganan khusus dan dapat rawat jalan dengan
nasehat untuk kembali jika ikterus berlangsung lebih dari 2 minggu.
b. Jika bayi dapat menghisap, anjurkan ibu untuk menyusui secara dini dan ASI eksklusif
lebih sering minimal setiap 2 jam.
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c. Jika bayi tidak dapat menyusui, ASI dapat diberikan melalui pipa nasogastrik atau
dengan gelas dan sendok.
d. Letakkan bayi ditempat yang cukup mendapat sinar mata hari pagi selama 30 menit
selama 3-4 hari. Jaga agar bayi tetap hangat.
e. Kelola faktor risiko (asfiksia dan infeksi) karena dapat menimbulkan ensefalopati biliaris.
f. Setiap Ikterus yang timbul sebelum 24 jam pasca kelahiran adalah patologis dan
membutuhkan pemeriksaan laboratorium lanjut; minimal kadar bilirubin serum total,
pemeriksaan kearah adanya penyakit hemolisis.
g. Pada bayi dengan Ikterus Kremer III atau lebih perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih
lengkap setelah keadaan bayi stabil
Panduan terapi sinar berdasarkan kadar bilirubin serum (jika fasilitas tersedia)
Saat timbul
ikterus

Bayi cukup bulan sehat
kadar bilirubin, mg/dl; (umol/l)

Bayi dengan faktor risiko
(kadar bilirubin,
mg/dl;umol/l)

Hari ke 1

Setiap terlihat ikterus

Setiap terlihat ikterus

Hari ke 2

15 (260)

13

(220)

Hari ke 3

18 (310)

16

(270)

Hari ke 4 dst

20 (340)

17 (290)

Faktor risiko: BBLR, penyakit hemolisis karena inkompatibilitas gologan darah, asfiksia
atau asidosis, hipoksia, trauma serebral, atau infeksi sistemik
Pemulangan dan pemantauan lanjutan.
Nasehati ibunya mengenai pemberian minum dan membawa kembali jika menjadi semakin
kuning
Evaluasi
Setelah dilakukan tindakan, bayi E masih masih malas minum, pewarnaan kuning meluas
sampai lengan dan tungkai.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
Pada bayi dengan Ikterus Kremer III atau lebih perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap
setelah keadaan bayi stabil
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STUDI KASUS 5.4: MASALAH PEMBERIAN MINUM
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi kasus
Ny. S. Usia 20 th. Melahirkan bayi kurang bulan di rumah 18 jam yang lalu, ditolong oleh
dukun. Bayi dibawa ke Puskesmas karena bayi kecil dan ibu tidak beberhasil menyusui.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
a. Orang tua bayi S harus disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
b. Orang tua bayi S harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan
baik apa yang ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan orang tua
bayi S harus dijawab secara perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
c. Lakukan snamnesa riwayat cara pemberian minum bayi, terjadinya masalah pemberian
minum, penimbangan berat badan bayi, infeksi maternal dan ketuban pecah dini
d. Lakukan pemeriksaan secara cepat kesadaran, suhu, nadi, frekuensi pernafasan dan
adanya tanda prematuritas.
2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
a. Bila bayi bisa minum tanpa batuk, tersedak atau muntah sejak pertama kali minum
sesudah lahir, lanjutkan dengan kemungkinan diagnosis lain.
b. Bila bayi mengalami batuk, tersedak atau muntah sejak pertama kali diberi minum coba
pasang pipa lambung.
− Bila tidak berhasil maka kemungkinan adanya kelainan bedah, pasang jalur infus
dengan cairan rumatan dan pemberian minum ditunda. Rujuk penderita setelah
keadaan stabil
− Bila pipa lambung berhasil masuk, pastikan pipa masuk ke lambung, lakukan
aspirasi cairan lambung dan biarkan mengalir sendiri. Kemudian lanjutkan dengan
kemungkinan diagnosis lain
3. Sebutkan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan.
Tidak ada
Diagnosis (Identifikasi masalah/ kebutuhan)
Setelah menyelesaikan penilaian bayi Ny. S. dengan hasil sebagai berikut: Berat bayi 2400
gram, nadi 138 kali/menit, pernapasan 45 kali/menit dan suhu 36.8 °C. Bayi tampak kecil,
cukup aktif, tangis kuat, tampak tanda prematuritas.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis bayi, apa alasannya ?
Bayi dengan berat badan 2400 gr, aktif, menangis kuat, nadi 138 kali/menit, pernapasan 45
kali/menit dan suhu 36.8 °C, ibu tidak beberhasil menyusui, sesuai dengan kemungkinan
diagnosis bayi berat lahir rendah dengan cara pemberian minum yang salah atau adanya
kecemasan pada ibu
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Penatalaksanaan/ Intervensi
5.

Berdasarkan diagnosis saudara apa rencana tindakan yang akan dilakukan, apa alasannya?
c. Bila bayi bisa minum tanpa batuk, tersedak atau muntah sejak pertama kali minum
sesudah lahir, lanjutkan dengan kemungkinan diagnosis lain.
d. Bila bayi mengalami batuk, tersedak atau muntah sejak pertama kali diberi minum coba
pasang pipa lambung.
− Bila tidak berhasil maka kemungkinan adanya kelainan bedah, pasang jalur infus
dengan cairan rumatan dan pemberian minum ditunda. Rujuk penderita setelah
keadaan stabil
− Bila pipa lambung berhasil masuk, pastikan pipa masuk ke lambung, lakukan
aspirasi cairan lambung dan biarkan mengalir sendiri. Kemudian lanjutkan dengan
kemungkinan diagnosis lain
e. Memberikan pengertian dan cara pemberian ASI yang tepat.
f. Perhatikan dan catat berat bayi setiap hari
g. Menjelaskan dan bekerjasama dengan ibu mengenai teknik menyusui selama tiga hari
− Yakinkan ibu bila cara ibu benar
− Bila cara belum benar, nasehati ibu cara yang sesuai
− Bila berat bayi meningkat minimal 60 gram dalam 3 hari yakinkan ibu bahwa ASI
nya cukup.
− Bila peningkatan berat bayi tidak mencapai minimal 60 gram dalam 3 hari, kelola
sebagai persangkaan berat tidak naik dengan adekuat.

Evaluasi
Setelah dilakukan penatalaksanaan ternyata bayi tidak menghisap dengan baik untuk menerima
sejumlah ASI yang cukup, kenaikan berat bayi tidak adekuat
6. Apa tindakan selanjutnya ?
a. Kenaikan berat bayi tidak adekuat jika ditemukan kenaikan berat bayi < 60 gram selama
3 hari berturut-turut.
b. Periksa penyebab berat tidak naik sebelumnya
− Apakah telah diberi minum sesuai rencana, yakinkan bayi telah mendapat minum
dan cairan secukupnya.
− Apakah suhu lingkungan bayi optimal.
− Cari tanda sepsis dan lakukan pengobatan.
− Pengobatan infeksi pada mulut jika ditemukan.
c. Bila tidak ditemukan penyebab pasti, lakukan tindakan meningkatkan jumlah ASI yang
diterima oleh bayi dengan cara :
− Menaikkan frekuensi minum, menambah lamya waktu menyusui
− Berganti payudara setiap mulai menyusui dan pastikan bayi dapat mengosongkan
satu payudara sebelum pindah kepayudara yang lain.
− Ibu cukup minum, gizi dan tidak kelelahan.
d. Bila kenaikan berat masih kurang dari 20 gram setiap hari
− Hendaknya sesudah menyusui, ibu memeras ASI nya dan berikan pada bayi dengan
cara alternatif sebagai tambahan setelah bayi menyusui.
− Bila tidak dapat memeras ASI, beri bayi 10 ml pengganti ASI (PASI) dengan
menggunakan gelas atau sendok.
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−
−
−
−

−

PASI tidak harus diberikan, kecuali jika yakin tersedia selama, mudah diperoleh,
dapat digunakan secara aman, serta dapat dipersiapkan secara steril sesuai petunjuk.
Pemberian PASI dilanjutkan hingga kenaikan berat bayi minimal 20 gram per hari
selama 3 hari berturut-turut, kemudian turunkan PASI sampai 5 ml setiap kali
minum selama 2 hari.
Bila kenaikan berat badan cukup (> 20 g/hari) selama 2 hari berikutnya, hentikan
PASI seluruhnya.
Bila berat badan turun di bawah 20 g/hari, mulai tambahkan kembali PASI sebanyak
10 ml setiap kali minum, dan ulangi kembali proses di atas.
Setelah PASI dihentikan, monitor kenaikan berat badan bayi selama 3 hari
berikutnya. Jika kenaikan berat badan berlangsung dengan kecepatan yang sama
atau lebih baik, bayi dipulangkan ke rumah.
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STUDI KASUS 5.5: INFEKSI NEONATAL
Arahan
Bacalah kasus dibawah ini sendiri-sendiri, setelah semua peserta selesai membaca, jawablah
bersama-sama pertanyaan berikut:
Studi kasus
Bayi M lahir di Puskesmas 3 hari yang lalu dari ibu dengan riwayat infeksi saat hamil, kulit
ketuban pecah 24 jam sebelum kelahiran, keruh. Aktifitas bayi berkurang, tangis melemah.
Penilaian (Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium)
1. Sebutkan langkah-langkah tindakan yang harus diambil.
a. Orang tua bayi M harus disapa dengan sopan dan dihargai dengan baik.
b. Orang tua bayi M harus diberitahu apa yang akan dilakukan dan didengarkan dengan
baik apa yang ingin ditanyakan. Sebagai tambahan, pertanyaan yang diajukan orang tua
bayi M harus dijawab secara perlahan-lahan dan bersifat meyakinkan klien.
c. Lakukan anamnesa:
− riwayat ibu mengalami infeksi intra uterin, demam dengan kecurigaan infeksi berat
atau ketuban pecah dini,
− riwayat persalinan dengan tindakan, penolong persalinan, lingkungan persalinan
yang kurang higienis,
− riwayat lahir asfiksia berat, bayi kurang bulan, berat lahir rendah,
− riwayat air ketuban keruh, purulen atau bercampur mekonium, riwayat bayi malas
minum, penyakitnya cepat memberat,
− riwayat keadaan bayi lunglai, mengantuk atau aktivitas berkurang atau iritabel
/rewel, bayi malas minum, demam tinggi atau hipotermi, gangguan napas, kulit
ikterus, sklerema atau skleredema, kejang
d. Lakukan pemeriksaan secara cepat kesadaran, nadi, suhu dan frekuensi pernafasan,
gerakan janin. Ibu harus ditanya kapan keluhan pusing, gangguan penglihatan atau nyeri
epigastrium mulai dirasakan setelah kunjungan yang terakhir.
2. Sebutkan pemeriksaan fisik khusus yang harus dilakukan untuk mendiagnosis.
a. Keadaan umum
− Suhu tubuh tidak normal (hipotermi atau hipertermi), letargi atau lunglai, mengantuk
atau aktivitas berkurang
− Malas minum sebelumnya minum dengan baik.
− Iritabel atau rewel,
− Kondisi memburuk secara cepat dan dramatis
b. Gastrointestinal - Muntah, diare, perut kembung, hepatomegali, tanda mulai muncul
sesudah hari ke empat.
c. Kulit - Perfusi kulit kurang, sianosis, pucat, petekie, ruam, sklerem, ikterik
d. Kardiopulmuner - Takipnu, gangguan napas, takikardi, hipotensi
e. Neurologis - Iritabilitas, penurunan kesadaran, kejang, ubun-ubun membonjol,
kaku
kuduk sesuai dengan meningitis.
3. Sebutkan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan.
Bila tersedia fasilitas, maka dapat dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut

147

Buku Panduan Peserta

−
−
−
−
−

Pemeriksaan jumlah lekosit dan hitung jenis secara serial untuk menilai perubahan
akibat infeksi, adanya lekositosis atau lekopeni, trombositopenia
Ditemukan kuman pada pemeriksaan pengecatan Gram dari darah.
Gangguan metabolik
Hipoglikemi atau hiperglikemi, asidosis metabolik.
Peningkatan kadar bilirubin

Diagnosis (Identifikasi masalah)
Saudara telah menyelesaikan penilaian bayi M, dengan hasil sebagai berikut: Berat bayi 2700
gram, nadi 148 x/menit, pernapasan 24 kali/menit dan suhu 37.8 °C. Bayi kurang aktif,
menyusui kurang kuat.
4. Berdasarkan temuan diatas apa diagnosis bayi M, apa alasannya ?
Kelompok temuan yang berhubungan dengan infeksi neonatorum
Kategori A
1) Kesulitan bernapas (mis. apnea, napas
lebih dari 30 kali per menit, retraksi
dinding dada, grunting pada waktu
ekspirasi, sianosis sentral)
2) Kejang
3) Tidak sadar
4) Suhu tubuh tidak normal (tidak normal
sejak lahir & tidak memberi respons
terhadap terapi atau suhu tidak stabil
sesudah pengukuran suhu normal selama
tiga kali atau lebih, menyokong ke arah
sepsis)
5) Persalinan di lingkungan yang kurang
higienis (menyokong ke arah sepsis)
6) Kondisi memburuk secara cepat dan
dramatis (menyokong kearah sepsis)

Kategori B
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tremor
Letargi atau lunglai
Mengantuk atau aktivitas berkurang
Iritabel atau rewel
Muntah (menyokong ke arah sepsis)
Perut kembung (menyokong ke arah
sepsis)
Tanda tanda mulai muncul sesudah hari
ke empat (menyokong ke arah sepsis)
Air ketuban bercampur mekonium
Malas minum sebelumnya minum
dengan baik (menyokong ke arah sepsis)

a. Dugaan sepsis
− Jika tidak ditemukan riwayat infeksi intra uteri, ditemukan satu kategori A dan satu
atau dua kategori B maka kelola untuk tanda khususnya (mis. kejang). Lakukan
pemantauan.
− Jika ditemukan tambahan tanda sepsis, maka dikelola sebagai kecurigaan besar
sepsis.
b. Kecurigaan besar sepsis
− Pada bayi umur sampai dengan 3 hari
Bila ada riwayat ibu dengan infeksi rahim, demam dengan kecurigaan infeksi
berat atau (ketuban pecah dini) atau bayi mempunyai 2 atau lebih Kategori A
,atau 3 atau lebih Kategori B
c. Pada bayi umur lebih dari tiga hari
d. Bila bayi mempunyai dua atau lebih temuan Kategori A atau tiga atau lebih temuan
Kategori B.
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Bayi lahir di Puskesmas 3 hari yang lalu dari ibu dengan riwayat infeksi saat hamil, kulit
ketuban pecah 24 jam sebelum kelahiran, keruh, dengan suhu tidak normal (37.8 °C),
kurang aktif, menyusui kurang kuat mendukung diagnosis kearah sepsis.
Penatalaksanaan/ Intervensi
5. Berdasarkan diagnosis, rencana tindakan apa yang akan dilakukan, apa alasannya?
Antibiotik
• Antibiotik awal diberikan Ampisilin dan Gentamisin, bila organisme tidak dapat
ditemukan dan bayi tetap menunjukkan tanda infeksi sesudah 48 jam, ganti
Ampisilin dan beri Sefotaksim disamping Gentamisin.
• Jika ditemukan organisme penyebab infeksi, digunakan antibiotik sesuai uji
kepekaan kuman. Antibiotika diberikan sampai 7 hari setelah ada perbaikan (dosis
lihat tabel).
• Pada sepsis dengan meningitis, pemberian antibiotik sesuai pengobatan meningitis.
Dosis antibiotik untuk sepsis
Antibiotik
Ampisilin
Ampisilin untuk
meningitis
Sefotaksim
Sefotaksim untuk
meningitis
Gentamisin

Cara
pemberian

Dosis dalam mg

IV, IM
IV

Hari 1-7
50 mg/kg setiap 12 jam
100mg/kg setiap 12 jam

Hari 8+
50mg/kg setiap 8jam
100 mg/kg setiap 8jam

IV, IM
IV

50mg/kg setiap 12 jam
50mg/kg setiap 6 jam

50 mg/kg setiap 8 jam
50 mg/kg setiap 6 jam

IV, IM

< 2 kg
4mg/kg sekali sehari
3,5mg/kg setiap 12 jam
≥ 2 kg
5mg/kg sekali sehari
3,5mg/kg setiap 12 jam

Respirasi
Menjaga patensi jalan napas dan pemberian oksigen untuk mencegah hipoksia. Pada
kasus tertentu membutuhkan ventilator mekanik.
Kardiovaskuler
Pasang jalur IV dan beri cairan IV dengan dosis rumat serta pemantauan tensi dan
perfusi jaringan untuk cegah syok
Evaluasi
Setelah dilakukan penatalaksanaan selama 48 jam ternyata bayi belum menunjukan perbaikan
klinis.
6. Apa tindakan selanjutnya ?
a. Pengobatan terhadap tanda khusus lain atau penyakit penyerta serta komplikasi yang
terjadi (mis. kejang, hipoglikemi, gangguan napas, ikterus).
b. RUJUKAN
− Persiapkan untuk merujuk bayi yang menderita infeksi neonatal dengan komplikasi,
setelah keadaan stabil.
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−

Pengelolan bersama dengan sub bagian neurologi anak, pediatri sosial, bagian mata,
bedah syaraf dan rehabilitasi medik.
c. Pemantauan (“Monitoring”) Tumbuh Kembang
− Komplikasi yang sering terjadi pada penderita dengan sepsis dapat mengakibatkan
gangguan tumbuh kembang, mis. gejala sisa neurologis berupa retardasi mental,
gangguan penglihatan, kesukaran belajar, kelainan tingkah laku.
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PRAKTEK KETERAMPILAN BAGIAN 5.1:
MENGHANGATKAN BAYI
Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah
untuk membuat peserta latih
mampu untuk melakukan
praktek menghangatkan bayi

Instruksi

Sumber

- Buku Acuan
Kegiatan ini harus dilakukan
- Buku Panduan
pada simulasi keadaan yang
- DAFTAR TILIK 5.1
sebenarnya
dengan
menggunakan model.
Peserta latih harus mempelajari DAFTAR TILIK 5.1
sebelum melakukan kegiatan
ini.
Pelatih harus melakukan
demonstrasi langkah baku
pada pemasangan jalur infus
intravena
Peserta latih harus memiliki
kemampuan untuk melakukan langkah/tugas dalam
DAFTAR TILIK 5.1 sebelum
kompetensi ketrampilannya
dinilai oleh pelatih pada
simulasi
Dibawah
pengawasan
pelatih, peserta latih bekerja
menggunakan
DAFTAR
TILIK3.1
Peserta latih saling menilai
kinerja masing-masing.
Akhirnya, setelah mengikuti
praktek di klinik dibawah
pengawasan, pelatih melakukan penilaian kemahiran
dari masing-masing peserta
latih
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PENUNTUN BELAJAR 5.1:
KETRAMPILAN KLINIK MENGHANGATKAN BAYI
(Digunakan oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : ……………………TANGGAL : …………………………………..
PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
MENGHANGATKAN BAYI
KEGIATAN

1

2

KASUS
3
4

5

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
1. Siapa ayah/wali pasien, sebutkan bahwa anda petugas yang
diberi wewenang untuk menjelaskan tindakan pada bayi.
2. Jelaskan tentang diagnosis, penatalaksanaan dan komplikasi
Hipotermi
3. Jelaskan bahwa tindakan klinik juga mengandung resiko
4. Pastikan ayah/wali pasien memahami berbagai aspek tersebut
diatas
5. Buat persetujuan Tindakan Medik, simpan dalam catatan
medik
CARA MENGHANGATKAN DAN MEMPERTAHANKAN
SUHU TUBUH (Ada lima cara)
1. Kontak kulit dengan kulit
- Untuk mempertahankan suhu tubuh 36.5–37.5 oC (suhu
aksiler)
- Untuk semua bayi
- Untuk menghangatkan bayi dalam waktu singkat atau
menghangatkan bayi hipotermi (32 – 36,4oC) apabila cara
lain tidak mungkin dilakukan
2. “Kangaroo Mother Care” (KMC):
Untuk menstabilkan bayi dengan berat badan < 2,500 g,
terutama direkomendasikan untuk perawatan berkelanjut-an
bayi dengan berat badan < 1,800 g.
Dijalankan sampai bayi berat badan 2,500 g atau mendekati
40 minggu, atau sampai bayi kurang nyaman dengan KMC
Dilakukan secara dini, terus menerus dan dikombinasi dengan
pemberian ASI eksklusif.
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Bila ibu perlu istirahat, dapat digantikan ayah, saudara atau
petugas kesehatan.
Tidak untuk bayi yang sakit berat (sepsis, gangguan napas
berat).
Tidak untuk Ibu yang menderita penyakit berat yang tidak
dapat merawat bayinya.
3. Ruangan yang hangat.
- untuk merawat bayi dengan berat < 2,500 g yang tidak
memerlukan tindakan diagnostik atau prosedur peng-obatan,
- tidak untuk bayi sakit berat (sepsis, gangguan napas berat)
4. Pemancar panas
- untuk bayi sakit atau bayi dengan berat 1,500 g atau lebih
- untuk pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan tindakan
atau
- menghangatkan kembali bayi hipotermi
5. Inkubator
- Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat 1,500 g atau lebih
- Untuk pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan tindakan
atau
- menghangatkan kembali bayi hipotermi
PERSIAPAN ALAT
Mempersiapkan alat yang diperlukan
1. Alat pemancar panas yang siap pakai
2. Ruang/ kotak dengan penghangat
3. Inkubator
4. Kain bersih, kering 2 buah
5. Penutup kepala, kaos tangan, kaos kaki
6. Alat pengukur suhu tubuh
7. Alat pengukur suhu ruangan
8. Alat pengukur berat badan
PENGUKURAN SUHU TUBUH
Diketiak
1. Termometer dicuci dengan air dingin dan sabun
2. Letakkan bayi terlentang atau miring
3. Termometer di kibas-kibaskan sampai suhu dibawah 35 °C
4. Letakkan ujung termometer di apeks aksila selama 5 menit
5. Baca suhu, bila kurang 35 °C gunakan cara rektal
Di rektal
6. Termometer dicuci dengan air dingin dan sabun
7. Letakkan bayi terlentang atau miring
8. Olesi anus/rektum dengan cairan pelicin/vaselin
9. Termometer di kibas-kibaskan sampai suhu dibawah 35°C
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10. Letakkan ujung termometer di dalam anus sedalam 2 cm,
tunggu 3 menit. Jangan tinggalkan bayi dengan termometer
didalam anus.
11. Ambil termometer dan dibaca
12. Cuci termometer dengan air dingin dan sabun kemudian
simpan kembali di tempatnya
MENGHANGATKAN DAN MEMPERTAHANKAN SUHU
TUBUH
RUANGAN HANGAT
1. Pastikan suhu ruangan paling rendah 26 °C.
2. Pastikan bayi dalam pakaian yang hangat
3. Letakkan bayi dalam boks, jauhkan dari dinding yang dingin
atau aliran udara (jendela, pintu)
4. Ukur suhu bayi dan ruangan 4 kali sehari.
Suhu ruangan yang dianjurkan menurut berat bayi :
Berat bayi 1,500 gram - 2,000 gram = 28 - 30 °C
Berat bayi lebih 2,000 gram
= 26 - 28 °C
5. Pada waktu malam hari, tambahkan penghangat
6. Jangan digunakan untuk bayi dengan berat kurang 1,500 gram
KONTAK KULIT
1. Lekatkan kulit bayi pada kulit ibu/orang lain, diusahakan bayi
dalam keadaan telanjang menempel kulit Ibu
2. Lihat KMC untuk cara pelaksanaannya.
3. Suhu ruangan minimal 25 °C.
4. Ukur suhu tubuh bayi 2 jam setelah dilakukan kontak kulit. Bila
suhu < 36.5 °C, periksa kembali bayi dan tentukan langkah
sellanjutnya
KANGAROO MOTHER CARE (KMC) ATAU PERAWATAN
BAYI LEKAT (PBL)
1. Berilah bayi topi, popok, dan kaos kaki yang telah dihangatkan
lebih dulu
2. Letakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit
ibu, dan lihat apakah kepala bayi sudah terfiksasi pada dada
ibu.
3. Posisikan bayi dalam “Frog position”, yaitu fleksi pada siku dan
tungkai, kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan
kepala agak ekstensi.
4. Tutupi bayi dengan pakaian ibu ditambah selimut yang sudah
dihangatkan sebelumnya
5. Tidak perlu baju khusus, bila baju yang dikenakan sudah
cukup hangat dan nyaman selama bayi kontak dengan kulit
ibu;
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6. Suhu ruangan minimal 25 °C.
7. Ajari Ibu cara menyusui dan pelekatan yang benar.
8. Bila ibu cemas tentang pemberian minum pada bayi kecil,
dorong ibu agar mampu melakukannya.
9. Bila ibu tidak dapat menyusui, berilah ASI peras dengan
menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum.
Pemantauan
10. Pantau dan nilai jumlah ASI yang diberikan setiap hari. Bila
ibu menyusui, catat waktu ibu menyusui bayinya.
11. Timbang berat badan bayi setiap hari dan nilai
peningkatannya.
12. Jelaskan pada Ibu mengenai pola pernapasan dan warna
kulit bayi normal serta kemungkinan variasinya yang masih
dianggap normal.
13. Mintalah pada ibu waspada terhadap tanda yang tidak
biasanya ditemui atau tidak normal
14. Jelaskan pula bahwa KMC penting agar pernapasan bayi
baik dan mengurangi risiko terjadinya apnea, dibanding bila
bayi diletakkan di dalam boks
15. Ajari ibu cara menstimulasi bayi (mengelus dada atau
punggung, atau menyentil kaki bayi) bila bayi tampak biru di
daerah lidah, bibir atau sekitar mulut atau napas berhenti
lama
16. Bila KMC tidak dapat dilakukan terus menerus, ukur suhu
aksila tiap 6 jam;
17. Bila suhu normal selama 3 hari berturu-turut, ukur suhu tiap
12 jam selama 2 hari kemudian hentikan pengukuran
18. Bila suhu abnormal, lihat bab suhu tubuh abnormal.
PEMANCAR PANAS
1. Hangatkan ruangan (minimal 22 °C) dimana alat pemancar
panas diletakkan.
2. Bersihkan matras dan alas, tutup alas dengan kain bersih
sebelum bayi diletakkan di bawah pemancar panas.
3. Nyalakan alat dan atur suhu sesuai petunjuk (biasanya antara
36 - 37 oC). Bila alat bisa disiapkan sebelum bayi datang,
nyalakan alat untuk menghangatkan linen dan matras terlebih
dahulu.
4. Sebelum bayi lahir/datang, sebaiknya selimut dihangatkan di
bawah pemancar panas, agar bayi tidak kedinginan karena
diletakkan di alas yang dingin. Bayi hendaknya dibungkus
atau diberi pakaian, kecuali bila akan dilakukan tindakan,
bayi dibiarkan telanjang atau setengah telanjang.

155

1

Buku Panduan Peserta

5

PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
MENGHANGATKAN BAYI
KEGIATAN

1

2

KASUS
3
4

5

5. Bila bayi mendapat cairan IV, hitung jumlah cairan yang
diberikan (mis. beri tambahan cairan sebanyak 10%) untuk
mengganti cairan yang hilang.
6. Pindahkan bayi ke ibu sesegera mungkin bila tidak ada
tindakan atau pengobatan yang diberikan.
INKUBATOR
1. Hangatkan inkubator sebelum digunakan.
2. Atur suhu sesuai dengan umur dan berat bayi (lihat Tabel B–
3a).
Suhu inkubator yang direkomendasi menurut berat dan umur bayi
Suhu inkubator (oC) menurut umura
Berat bayi
35 oC
34 oC
33 oC
32 oC
< 1500 g
1-10
11 hari - 3
3-5
> 5 minggu
hari
minggu
minggu
15001-10 hari
11 hari - 4
> 4 minggu
2000 g
minggu
21001-2 hari
3 hari - 3
> 3 minggu
2500 g
minggu
> 2500 g
1-2 hari
> 2 hari
a
Bila jenis inkubatornya berdinding tunggal, naikkan suhu
inkubator 1 oC setiap perbedaan suhu 7 oC antara suhu ruang dan
inkubator
3. Bila diperlukan melakukan pengamatan seluruh tubuh bayi
atau terapi sinar, lepas semua pakaian bayi dan segera diberi
pakaian kembali setelah selesai
4. Tutup inkubator secepat mungkin, jaga lubang selalu tertutup
agar inkubator tetap hangat.
5. Gunakan satu inkubator untuk satu bayi.
6. Periksa suhu inkubator dengan menggunakan termometer
ruang dan ukur suhu aksila bayi tiap jam dalam 8 jam
pertama, kemudian setiap 3 jam
Bila suhu aksila < 36.5 oC atau > 37.5 oC, atur suhu
inkubator secepatnya
8. Bila suhu inkubator tidak sesuai dengan suhu yang sudah
diatur, maka inkubator tidak berfungsi baik. Atur suhu
inkubator sampai tercapai suhu yang kita kehendaki atau
gunakan cara lain untuk menghangatkan bayi.
9. Bila bayi tetap dingin walaupun suhu inkubator telah diatur,
lihat Manajemen suhu tubuh abnormal
10. Pindahkan bayi ke ibu secepat mungkin bila bayi sudah tidak
menunjukkan tanda-tanda sakit
11. Di daerah perifer sering dipakai inkubator lokal, yang
7.
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dimodifikasi dari inkubator standar, tetapi cukup memadai
untuk membuat bayi hangat. Yang penting ada termometer
untuk mengetahui suhu dalam inkubator
Perawatan alat inkubator
12. Bersihkan inkubator dengan disinfektan setiap hari, dan
bersihkan secara keseluruhan setiap minggu atau setiap akan
dipergunakan.
13. Tutup matras dengan kain bersih. Kosongkan air reservoir;
dapat tumbuh bakteria yang berbahaya dalam air dan
menyerang bayi
14. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
15. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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DAFTAR TILIK 5.1:
KETRAMPILAN KLINIK MENGHANGATKAN BAYI
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak
memuaskan

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

Tidak diamati

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

TD
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PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
CARA MENGHANGATKAN DAN MEMPERTAHANKAN
SUHU TUBUH (Ada 5 cara)
• Kontak kulit dengan kulit
• “Kangaroo Mother Care” (KMC)
Untuk menstabilkan bayi dengan berat badan < 2,500 g,
terutama direkomendasikan untuk perawatan berkelanjutan
bayi dengan berat badan < 1,800 g.
• Ruangan yang hangat
Jangan digunakan untuk bayi dengan berat kurang 1,500
gram
• Pemancar panas
Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat ≥ 1,500 g
• Inkubator
Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat ≥ 1,500 g
PERSIAPAN ALAT
Mempersiapkan alat yang diperlukan
• Alat pemancar panas yang siap pakai
• Ruang/ kotak dengan penghangat
• Inkubator
• Kain bersih, kering 2 buah
• Penutup kepala, kaos tangan, kaos kaki
• Alat pengukur suhu tubuh
• Alat pengukur suhu ruangan
• Alat pengukur berat badan
PENGUKURAN SUHU TUBUH
Ketiak
1. Olesi anus/rektum dengan cairan pelicin/vaselin
2. Letakkan ujung termometer di dalam anus sedalam 2 cm,
tunggu 3 menit. Jangan tinggalkan bayi dengan termometer
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didalam anus.
MENGHANGATKAN DAN MEMPERTAHANKAN SUHU
TUBUH
Ruangan hangat
3. Pastikan suhu ruangan paling rendah 26 °C
4. Ukur suhu bayi dan ruangan 4 kali sehari.
Suhu ruangan yang dianjurkan menurut berat bayi :
Berat bayi 1,500 gram - 2,000 gram = 28 - 30 °C
Berat bayi lebih 2,000 gram
= 26 - 28 °C
Kontak kulit
3. Lekatkan kulit bayi pada kulit ibu/orang lain, diusahakan bayi
dalam keadaan telanjang menempel kulit Ibu
4. Ukur suhu tubuh bayi 2 jam setelah dilakukan kontak kulit. Bila
suhu < 36.5 °C, periksa kembali bayi dan tentukan langkah
sellanjutnya
Kangaroo Mother Care (KMC) atau Perawatan Bayi Lekat
(PBL)
3. Letakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit
ibu, dan lihat apakah kepala bayi sudah terfiksasi pada dada
ibu.
4. Posisikan bayi dalam Frog position, yaitu fleksi pada siku dan
tungkai, kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan
kepala agak ekstensi.
5. Tidak perlu baju khusus, bila baju yang dikenakan sudah cukup
hangat dan nyaman selama bayi kontak dengan kulit ibu
6. Ajari Ibu cara menyusui dan pelekatan yang benar.
7. Bila ibu cemas tentang pemberian minum pada bayi kecil,
dorong ibu agar mampu melakukannya.
8. Bila ibu tidak dapat menyusui, berilah ASI peras dengan
menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum.
Pemantauan
9. Pantau dan nilai jumlah ASI yang diberikan setiap hari. Bila ibu
menyusui, catat waktu ibu menyusui bayinya.
10. Timbang berat badan bayi setiap hari dan nilai peningkatannya.
11. Jelaskan pada Ibu mengenai pola pernapasan dan warna

kulit bayi normal serta kemungkinan variasinya yang
masih dianggap normal.
12. Mintalah pada ibu waspada terhadap tanda yang tidak
biasanya ditemui atau tidak normal
13. Jelaskan pula bahwa KMC penting agar pernapasan bayi baik
dan mengurangi risiko terjadinya apnea, dibanding bila bayi
diletakkan di dalam boks
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14. Ajari ibu cara menstimulasi bayi (mengelus dada atau
punggung, atau menyentil kaki bayi) bila bayi tampak biru di
daerah lidah, bibir atau sekitar mulut atau napas berhenti lama
15. Bila KMC tidak dapat dilakukan terus menerus, ukur suhu aksila
tiap 6 jam;
16. Bila suhu normal selama 3 hari berturu-turut, ukur suhu tiap 12
jam selama 2 hari kemudian hentikan pengukuran
Pemancar panas
3. Nyalakan alat dan atur suhu sesuai petunjuk (biasanya antara
36 - 37 oC). Bila alat bisa disiapkan sebelum bayi datang,
nyalakan alat untuk menghangatkan linen dan matras terlebih
dahulu.
4. Sebelum bayi lahir/datang, sebaiknya selimut dihangatkan di
bawah pemancar panas, agar bayi tidak kedinginan karena
diletakkan di alas yang dingin. Bayi hendaknya dibungkus atau
diberi pakaian, kecuali bila akan dilakukan tindakan, bayi
dibiarkan telanjang atau setengah telanjang.
5. Bila bayi mendapat cairan IV, hitung jumlah cairan yang
diberikan (mis. beri tambahan cairan sebanyak 10%) untuk
mengganti cairan yang hilang.
Inkubator
3. Atur suhu sesuai dengan umur dan berat bayi (lihat Tabel B–
3a).
Suhu inkubator yang direkomendasi menurut berat dan umur bayi
Berat bayi
Suhu inkubator (oC) menurut umura
35 ºC
34 ºC
33 ºC
32 ºC
< 1500 g
1-10 hari
11 hari - 3
3-5
>5
minggu
minggu
minggu
1500-2000
1-10 hari
11 hari - 4
>4
g
minggu
minggu
2100-2500
1-2 hari
3 hari - 3
>3
g
minggu
minggu
> 2500 g
1-2 hari
> 2 hari
a

Bila jenis inkubatornya berdinding tunggal, naikkan suhu inkubator 1 oC
setiap perbedaan suhu 7 oC antara suhu ruang dan inkubator

4. Bila diperlukan melakukan pengamatan seluruh tubuh bayi atau
terapi sinar, lepas semua pakaian bayi dan segera diberi
pakaian kembali setelah selesai
5. Tutup inkubator secepat mungkin, jaga lubang selalu tertutup
agar inkubator tetap hangat.
6. Gunakan satu inkubator untuk satu bayi.
7. Periksa suhu inkubator dengan menggunakan termometer
ruang dan ukur suhu aksila bayi tiap jam dalam 8 jam pertama,
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MENGHANGATKAN BAYI
KEGIATAN

1

KASUS
2
3
4

kemudian setiap 3 jam
8. Bila suhu inkubator tidak sesuai dengan suhu yang sudah
diatur, maka inkubator tidak berfungsi baik. Atur suhu inkubator
sampai tercapai suhu yang kita kehendaki atau gunakan cara
lain untuk menghangatkan bayi.
9. Pindahkan bayi ke ibu secepat mungkin bila bayi sudah tidak
menunjukkan tanda-tanda sakit
Perawatan alat inkubator
Bersihkan inkubator dengan disinfektan setiap hari, dan bersihkan
secara keseluruhan setiap minggu atau setiap akan dipergunakan.
Tutup matras dengan kain bersih. Kosongkan air reservoir; dapat
tumbuh bakteria yang berbahaya dalam air dan menyerang bayi
Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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PRAKTEK KETERAMPILAN BAGIAN 5.2:
PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah
untuk membuat peserta latih
mampu untuk melakukan
praktek pemasangan pijalur
infuse intra vena

Instruksi

Sumber

- Buku Acuan
Kegiatan ini harus dilakukan
- Buku Panduan
pada simulasi keadaan yang
- DAFTAR TILIK 5.2
sebenarnya dengan menggunakan model.

Peserta latih harus mempelajari DAFTAR TILIK 5.2
sebelum melakukan kegiatan
ini.
Pelatih harus melakukan
demonstrasi langkah baku
pada pemasangan jalur infus
intravena
Peserta latih harus memiliki
kemampuan untuk melakukan langkah/tugas dalam
DAFTAR TILIK3.2. sebelum
kompetensi ketrampilannya
dinilai oleh pelatih pada
simulasi
Dibawah pengawasan pelatih, peserta latih bekerja
menggunakan
DAFTAR
TILIK 5.2.
Peserta latih saling menilai
kinerja masing-masing.
Akhirnya, setelah mengikuti
praktek di klinik dibawah
pengawasan, pelatih melakukan penilaian kemahiran
dari masing-masing peserta
latih
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PENUNTUN BELAJAR 5.2
KETRAMPILAN KLINIK PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
(Digunakan oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : ……………………TANGGAL : …………………………………..
PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
KEGIATAN

1

KASUS
2
3
4

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Meskipun tindakan pemasangan pipa nasogastrik tidaklah
terlalu berisiko atau berbahaya, sebaiknya tetap meminta
persetujuan tindakan medik kepada orangtua
1. Siapa ayah/wali pasien, sebutkan bahwa anda petugas yang
diberi wewenang untuk menjelaskan tindakan pada bayi.
2. Jelaskan tentang keperluan prosedur atau langkah klinik ini
untuk memberikan akses intravena pada bayi baru lahir
3. Jelaskan bahwa tindakan klinik juga mengandung resiko
4. Pastikan ayah/wali pasien memahami berbagai aspek tersebut
diatas
5. Buat persetujuan Tindakan Medik, simpan dalam catatan medik
PERSIAPAN ALAT
BAHAN DAN ALAT
 Sarung tangan bersih
 Pipa lambung dari plastik yang bersih atau kateter dengan
ukuran sesuai berat badan bayi:
 Jika berat badan bayi < 2,000 g, gunakan pipa ukuran 5F;
 Jika berat badan bayi ≥ 2,000 g, gunakan pipa ukuran 8F.
 Pulpen atau pita ukur fleksibel
 Semprit ukuran 3 - 5 mL (untuk aspirasi cairan lambung)
 Kertas lakmus biru atau stetoskop
 Semprit steril atau corong yang sesuai untuk menampung ASI
(jika digunakan untuk pemberian makan)
 Penutup untuk pipa lambung (jika digunakan untuk pemberian
makan)
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PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
KEGIATAN



1

2
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5

Plester
Larutan bensin (jika tersedia)

Mencuci tangan dan mengenakan sarung steril
1. Cuci tangan larutan antiseptik yang tersedia
2. Gosok ke dua telapak, punggung tangan dan sela sela jari
selama 3 menit

6 langkah mencuci tangan
3. Biarkan kering
4. Kenakan sarung tangan steril / DTT
Memasukkan pipa lambung
5. Perkirakan panjang pipa yang dibutuhkan dengan cara
sebagai berikut:
Pegang pipa untuk memperkirakan panjang pipa yang akan
dimasukkan (dari sudut mulut atau ujung hidung ke ujung
bawah lobus telinga dan kemudian ke lambung tepat dibawah
tepi iga.

6. Beri tanda pada pipa dengan pulpen atau plester
7. Cara lain adalah dengan menggunakan pita ukur fleksibel dan
tandai jarak pada sonde.
8. Fleksikan sedikit leher bayi dan dengan lembut masukkan pipa
melalui mulut atau melalui salah satu lubang hidung sampai
batas yang diperlukan. Jika dimasukkan melalui hidung:
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PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
KEGIATAN

1

2

KASUS
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4

9. Jika pipa tidak masuk dengan mudah ke lubang hidung, coba
lubang hidung yang lain.
10. Jika pipa tetap tidak masuk dengan mudah ke lubang hidung,
ganti masukkan melalui mulut.
Memfiksasi pipa lambung
11. Fiksasi pipa pada posisinya dengan plester
12. Jika tersedia larutan bensin, oleskan pada kulit sebelum
melekatkan plester.
13. Jika digunakan pipa lambung, hindari menarik pipa dengan
kuat dari hidung, karena dapat melukai kulit.
Memastikan pipa lambung msuk dengan benar
14. Pastikan pemasangan pipa yang tepat menggunakan semprit
dan stetoskop
15. Isi semprit dengan 1-2 ml udara dan hubungkan ke ujung pipa
16. Dengarkan diatas lambung menggunakan stetoskop saat udara
didorong dengan cepat ke dalam pipa:
a. jika bunyi siulan terdengar melalui stetoskop ketika udara
didorong, ujung pipa berada dalam posisi yang tepat di
dalam lambung;
b. jika bunyi siulan tidak terdengar, pipa tidak dalam posisi
yang tepat. Cabut pipa dan ulangi prosedur di atas.
17. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
18. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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DAFTAR TILIK 5.2
KETRAMPILAN KLINIK PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan
memuaskan, dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak
dilakukan pengamatan
9

Memuaskan

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak
memuaskan

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

Tidak diamati

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

TD

DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK
KEGIATAN

1

2

KASUS
3
4

5

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Meskipun tindakan pemasangan pipa nasogastrik tidaklah
terlalu berisiko atau berbahaya, sebaiknya tetap meminta
persetujuan tindakan medik kepada orangtua
PERSIAPAN ALAT
BAHAN DAN ALAT
• Sarung tangan bersih
• Pipa lambung dari plastik yang bersih atau kateter dengan
ukuran sesuai berat badan bayi:
• Jika berat badan bayi < 2,000 g, gunakan pipa ukuran 5F;
• Jika berat badan bayi ≥ 2,000 g, gunakan pipa ukuran 8F.
• Pulpen atau pita ukur fleksibel
• Semprit ukuran 3 - 5 mL (untuk aspirasi cairan lambung)
• Kertas lakmus biru atau stetoskop
• Semprit steril atau corong yang sesuai untuk menampung
ASI (jika digunakan untuk pemberian makan)
• Penutup untuk pipa lambung (jika digunakan untuk
pemberian makan)
• Plester
• Larutan bensin (jika tersedia)
Mencuci tangan (6 langkah) dan mengenakan sarung
tangan steril / DTT
Memasukkan pipa lambung
Perkirakan panjang pipa yang dibutuhkan dengan cara sebagai
berikut:
Pegang pipa untuk memperkirakan panjang pipa yang akan
dimasukkan (dari sudut mulut atau ujung hidung ke ujung bawah
lobus telinga dan kemudian ke lambung tepat dibawah tepi iga.
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Cara lain adalah dengan menggunakan pita ukur fleksibel dan
tandai jarak pada sonde.
Beri tanda pada pipa dengan pulpen atau plester
Fleksikan sedikit leher bayi dan dengan lembut masukkan pipa
melalui mulut atau melalui salah satu lubang hidung sampai batas
yang diperlukan. Jika dimasukkan melalui hidung:
Jika pipa tidak masuk dengan mudah ke lubang hidung, coba
lubang hidung yang lain.
Jika pipa tetap tidak masuk dengan mudah ke lubang hidung, ganti
masukkan melalui mulut.
Memfiksasi pipa lambung
Fiksasi pipa pada posisinya dengan plester
Jika tersedia larutan bensin, oleskan pada kulit sebelum melekatkan
plester.
Jika digunakan pipa lambung, hindari menarik pipa dengan kuat
dari hidung, karena dapat melukai kulit.
Memastikan pipa lambung masuk dengan benar
Isi semprit dengan 1-2 ml udara dan hubungkan ke ujung pipa
Dengarkan diatas lambung menggunakan stetoskop saat udara
didorong dengan cepat ke dalam pipa:
o jika bunyi siulan terdengar melalui stetoskop ketika udara
didorong, ujung pipa berada dalam posisi yang tepat di
dalam lambung;
o jika bunyi siulan tidak terdengar, pipa tidak dalam posisi
yang tepat. Cabut pipa dan ulangi prosedur di atas.
Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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STUDI KASUS 6.1: ASFIKSIA
Arahan
Tentukan kelompok (@ 5 - 8 orang). Baca dan lakukan analisis terhadap kasus secara
perorangan. Lakukan diskusi dalam kelompok dan usahakan dapat mencapai kesepakatan
dalam 15 menit. Ajukan/presentasi dimuka kelas, kelompok lain akan memberikan komentar.
Nara sumber akan menjadi moderator.
Studi Kasus
Bayi perempuan baru saja lahir, cukup bulan, air ketuban tanpa mekoneum, pada saat itu
ditemukan napas megap-megap.
Penilaian
1. Apakah bayi ini normal ? Bila tidak, langkah apa untuk menilai kondisinya ?
Bayi tidak bernapas atau napas megap-megap menandakan bayi yang tidak normal,
penilaian dilakukan dengan memeriksa:
a. Bayi tidak bernapas atau napas megap-megap
b. Denyut jantung kurang dari 100X/menit
c. Kulit sianosis, pucat.
d. Tonus otot menurun.
e. Untuk diagnosis asfiksia tidak perlu menunggu nilai Skor Apgar
Pengobatan
2. Sebutkan 4 Langkah pertama yang akan anda lakukan.
a. Begitu bayi lahir tidak menangis, maka dilakukan Langkah Awal yang terdiri dari
o Hangatkan bayi di bawah pemancar panas atau lampu
o Posisikan kepala bayi sedikit ekstensi

o
o

Isap lendir dari mulut kemudian hidung
Keringkan bayi sambil merangsang taktil dengan menggosok punggung atau
menyentil ujung jari kaki dan mengganti kain yang basah dengan yang kering
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o Reposisi kepala bayi
o Nilai bayi : usaha napas , warna kulit dan denyut jantung
Bila bayi tidak bernapas lakukan ventilasi tekanan positip (VTP) dengan memakai balon
dan sungkup selama 30 detik dengan kecepatan 40 -60 kali per menit
Nilai bayi: usaha napas, warna kulit dan denyut jantung
Bila belum bernapas dan denyut jantung¸ 60 x/menit lanjutkan VTP dengan kompresi
dada secara terkoordinasi selama 30 detik
Nilai bayi: usaha napas, warna kulit dan denyut jantung
o Bila denyut jantung < 60 x/menit, beri epinefrin dan lanjutkan VTP dan kompresi
dada
o Bila denyut jantung > 60 x/menit kompresi dada dihentikan, VTP dilanjutkan

Evaluasi
3. Bila pada detik ke 30 bayi mulai bernapas spontan, frekuensi jantung 80 kali setiap menit,
warna ke biruan, apa analisa dan tindakan anda?
a. Nilai bayi: usaha napas, warna kulit dan denyut jantung
o Bila telah bernapas spontan dan denyut jantung > 60 x/menit, tetapi warna kulit
masih kebiruan, lanjutkan dengan pemberian oksigen 5 liter/menit
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PENUNTUN BELAJAR 5.3
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH AWAL RESUSITASI
(Digunakan oleh Peserta)

Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : …………………………………TANGGAL : ………………………………..
PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

KASUS
2 3 4

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
1. Siapa ayah/wali pasien, sebutkan bahwa anda petugas yang diberi
wewenang untuk menjelaskan tindakan pada bayi.
2. Jelaskan tentang diagnosis, penatalaksanaan dan komplikasi asfiksia
neonatal
3. Jelaskan bahwa tindakan klinik juga mengandung resiko
4. Pastikan ayah/wali pasien memahami berbagai aspek tersebut diatas
5. Buat persetujuan Tindakan Medik, simpan dalam catatan medik
Bila keadaan sangat emergensi, maka persetujuan tindakan medik
dapat dimintakan kemudian
PERSIAPAN RESUSITASI
A. MENGANTISIPASI BAYI BARU LAHIR DENGAN DEPRESI /
ASFIKSIA
6. Meninjau riwayat anterpartum
7. Meninjau riwayat intrapartum
B. PERSIAPAN ALAT
8. Tempat resusitasi dengan alas datar, kering dan hangat
9. Alat pemanas atau boks dengan lampu penghangat yang siap pakai
10. Semua alat resusitasi dalam keadaan siap pakai.
Alat penghisap
9 Penghisap lendir kaca
9 Penghisap mekanis
9 Kateter penghisap no. 5F atau 6F, 8F, 10F
9 Sonde minuman no 8F dan semprit 20 ml
9 Penghisap mekonium
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KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

KASUS
2 3 4

Alat balon dan sungkup resusitasi
9 Sungkup ukuran bayi cukup bulan dan kurang bulan / prematur
(sungkup mempunyai pinggir yang lunak seperti bantal)
9 Balon resusitasi neonatus dengan katup penurun tekanan. Balon
harus mampu untuk memberikan oksigen 90-100%
9 Pipa saluran pernapasan berukuran untuk bayi cukup bulan dan
kurang bulan
9 Oksigen dilengkapi alat pengukur aliran oksigen dan salurannya.
Alat Intubasi
9 laringoskop dengan lidah no. 8 (untuk bayi kurang bulan) dan
no.1 (untuk bayi cukup bulan)
9 lampu dan baterai esktra untuk laringoskop
9 pipa endotrakeal ukuran 2.4; 3.0; 3.5 dan 4.0 mm
9 Stilet
9 Gunting
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KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

KASUS
2 3 4

9 Sarung tangan
Obat – obatan
 Epinefrin 1 : 10.000 dalam ampul 3 ml atau10 ml
 Cairan penambah volume darah (volume expander), salah satu dari
yang berikut ini :

Darah

Larutan NaCl 0,9 %

Larutan Ringer laktat
 Bikarbonas natrikus 4.2% (5 mEq/10ml) dalam ampul 10 ml
 Larutan Dextrose 10% 250 ml
 Aquadest steril 30 ml
 Larutan NaCl 0.9% 30 ml.
Lain – lain
9 Stetoskop
9 Plester
9 Semprit ½ atau ¾ inci untuk 1, 3, 5, 10, 20, 50 ml
9 Kapas alkohol
9 Baki untuk keteterisasi arteria umbilikalis
9 Kateter umbilikus berukuran 3.5F; 5F
9 Three-way stopcocks
9 Sonde lambung berukuran 5F
PERSIAPAN PENOLONG
11. Paling sedikit satu orang siap di kamar bersalin yang terampil dalam
melakukan resusitasi bayi baru lahir dan dua orang lainnya untuk
membantu dalam keadaan resusitasi darurat.
12. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai sarung
tangan steril atau DDT
PERSIAPAN PASIEN ( BAYI )
12. Begitu bayi lahir segera tali pusat dipotong, di bungkus dengan kain
yang kering dan hangat dan diletakkan pada tempat resusitasi yang
sudah disiapkan. Bayi diterima dengan menggunakan kain bersih dan
hangat.
MENILAI DAN MENJAWAB 5 PERTANYAAN
13. Dalam beberapa detik secara cepat, nilai dan jawab 5 pertanyaan
berikut
 Apakah bersih dari mekonium ?
 Apakah bayi bernapas atau menangis ?
 Apakah tonus otot baik ?
 Apakah warna kulit kemerahan ?
 Apakah bayi cukup bulan ?
Bila semua pertanyaan dijawab ” Ya” bayi memerlukan perawatan
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PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

KASUS
2 3 4

rutin bayi normal. Segera di dekatkan ke ibu atau ditempelkan pada
payudara ibu
Bila salah satu pertanyaan ada yang dijawab “Tidak”, maka
bayi memerlukan tindalan lebih lanjut, yaitu: Langkah Awal Resusitasi.
Bila bayi bernapas / menangis, tetapi sianosis, O2 aliran bebas
diberikan sambil melakukan Langkah Awal.
LANGKAH AWAL
MEMBERIKAN KEHANGATAN
14. Alat pemancar panas telah diaktifkan atau boks yang sudah dihangatkan sehingga tempat meletakkan bayi menjadi hangat.
MEMPOSISIKAN BAYI DAN MEMBUKA JALAN NAPAS
15. Segera setelah bayi diletakkan di bawah alat pemancar panas, atau
boks yang hangat bayi diposisikan, dengan posisi setengah tengadah
dan bahu diberi ganjalan kain. Pastikan jalan napas terbuka
 Gunakan alat pengisap lendir DeLee
 Selalu lakukan pengisapan lendir di mulut dahulu baru kemudian
hidung
 Lakukan isapan selagi menarik keluar tabung pengisap, TIDAK
pada waktu memasukkannya.
 Jangan lakukan pengisapan terlalu dalam ke kerongkongan bayi,
hal ini mungkin berakibat denyut jantung bayi menjadi lambat
atau bayi tiba-tiba berhenti bernafas (jangan mememasukkan alat
pengisap lebih dari 5 cm kedalam mulut atau 3 cm kedalam
hidung)
16. Bila ketuban bercampur mekonium, setelah kepala lahir sebelum bahu
dilahirkan, hisap mekonium dari mulut, farings, dan hidung. Bila hal
ini tidak mungkin dilakukan, lakukan penghisapan dari trakea dengan
menggunakan pipa endotrakeal (pipa ET). Dilakukan penghisapan
yang kontinyu sambil menarik pipa ET keluar. Penghisapan yang
kontinyu tidak boleh melebihi 3-5 detik.
- Penghisapan melalui pipa ET dapat dilakukan dengan
menggunakan adaptor dan alat penghisap yang dipasang di
dinding ruangan dengan tekanan negatif yang diatur tidak boleh
melebihi 100 mmHg.
- Intubasi ulangan yang diikuti penghisapan perlu dilakukan
beberapa kali sampai cairan yang dihisap bersih dari mekonium.
- Apabila bayi mengalami depresi berat, walaupun masih tersisa
sedikit mekonium di jalan napas, harus dilakukan ventilasi tekanan
positif.
MENGERINGKAN BAYI, MERANGSANG & MEMPOSISIKAN
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KEMBALI
17. Gosok seluruh tubuh bayi dengan sedikit tekanan dengan kain atau
handuk hangat
Lakukan rangsangan taktil pada telapak kaki atau gosok naik turun
pada tulang punggung bayi dengan telapak tangan anda.
Singkirkan kain dan handuk basah. Cepat bungkus bayi dengan kain
atau handuk yang bersih, kering dan hangat, serta kepala dan dada
tetap terbuka.

Atur kembali posisi kepala bayi dengan kain yang digulung/lipat di
bawah bahu sehingga kepala sedikit ekstensi
MENILAI BAYI
A. MENILAI USAHA NAPAS
18. Lakukan penilaian, apakah bayi bernapas spontan, megap-megap
atau merintih.
 Kalau bayi bernapas spontan, teratur, lakukan Asuhan Bayi Normal,
berikan kepada ibu untuk :
 Memperoleh kehangatan (lakukan Kontak kulit dengan kulit)
 Memperoleh ASI
 Mendapat kasih sayang
19. Bila bayi tidak bernapas atau megap –megap lakukan segera Ventilasi
Tekanan Positip
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DAFTAR TILIK 5.3
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH AWAL RESUSITASI
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan
memuaskan, dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak
dilakukan pengamatan
9 Memuaskan
Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau
penuntun
8 Tidak
Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun
memuaskan
Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih
TD Tidak diamati
selama penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
LANGKAH AWAL RESUSITASI
KEGIATAN

1
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KASUS
3 4
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PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
Bila keadaan sangat emergensi, maka persetujuan tindakan medik
dapat dimintakan kemudian
PERSIAPAN RESUSITASI
Mengantisipasi bayi baru lahir dengan depresi / asfiksia
Meninjau riwayat anterpartum dan intrapartum
Persiapan alat
Tempat resusitasi dengan alas datar, kering dan hangat
Alat pemanas atau boks dengan lampu penghangat yang siap pakai
Semua alat resusitasi dalam keadaan siap pakai.
Alat penghisap
 Penghisap lendir kaca
 Penghisap mekanis
 Kateter penghisap no. 5F atau 6F, 8F, 10F
 Sonde minuman no 8F dan semprit 20 ml
 Penghisap mekonium
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Alat balon dan sungkup resusitasi
9 Sungkup ukuran bayi cukup bulan dan kurang bulan /
prematur (sungkup mempunyai pinggir yang lunak seperti
bantal)
9 Balon resusitasi neonatus dengan katup penurun tekanan.
Balon harus mampu untuk memberikan oksigen 90-100%
9 Pipa saluran pernapasan berukuran untuk bayi cukup bulan
dan kurang bulan
9 Oksigen dilengkapi alat pengukur aliran oksigen dan
salurannya.
Alat Intubasi
9 laringoskop dengan lidah no. 8 (untuk bayi kurang bulan) dan
no.1 (untuk bayi cukup bulan)
9 lampu dan baterai esktra untuk laringoskop
9 pipa endotrakeal ukuran 2.4; 3.0; 3.5 dan 4.0 mm
9 Stilet
9 Gunting
9 Sarung tangan
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Obat – obatan
 Epinefrin 1 : 10.000 dalam ampul 3 ml atau10 ml
 Cairan penambah volume darah (volume expander), salah
satu dari yang berikut ini :

Darah

Larutan NaCl 0,9 %

Larutan Ringer laktat
 Bikarbonas natrikus 4.2% (5 mEq/10ml) dalam ampul 10 ml
 Larutan Dextrose 10% 250 ml
 Aquadest steril 30 ml
 Larutan NaCl 0.9% 30 ml.
Lain – lain
9 Stetoskop
9 Plester
9 Semprit ½ atau ¾ inci untuk 1, 3, 5, 10, 20, 50 ml
9 Kapas alcohol
9 Baki untuk keteterisasi arteria umbilikalis
9 Kateter umbilicus berukuran 3.5F; 5F
9 Three-way stopcocks
9 Sonde lambung berukuran 5F
Persiapan penolong
Paling sedikit satu orang siap di kamar bersalin yang terampil dalam
melakukan resusitasi bayi baru lahir dan dua orang lainnya untuk
membantu dalam keadaan resusitasi darurat.
Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai sarung
tangan steril atau DDT
Persiapan pasien (bayi)
Begitu bayi lahir segera tali pusat dipotong, di bungkus dengan kain
yang kering dan hangat dan diletakkan pada tempat resusitasi yang
sudah disiapkan. Bayi diterima dengan menggunakan kain bersih dan
hangat.
MENILAI DAN MENJAWAB 5 PERTANYAAN
Dalam beberapa detik secara cepat, nilai dan jawab 5 pertanyaan
berikut
 Apakah bersih dari mekonium ?
 Apakah bayi bernapas atau menangis ?
 Apakah tonus otot baik ?
 Apakah warna kulit kemerahan ?
 Apakah bayi cukup bulan ?
Bila semua pertanyaan dijawab ” Ya” bayi memerlukan perawatan
rutin bayi normal. Segera di dekatkan ke ibu atau ditempelkan pada
payudara ibu
Bila salah satu pertanyaan ada yang dijawab “Tidak”, maka bayi
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memerlukan tindalan lebih lanjut, yaitu: Langkah Awal Resusitasi. Bila
bayi bernapas / menangis, tetapi sianosis, O2 aliran bebas diberikan
sambil melakukan Langkah Awal.
LANGKAH AWAL
Memberikan kehangatan
Alat pemancar panas telah diaktifkan atau boks yang sudah dihangatkan sehingga tempat meletakkan bayi menjadi hangat.
Memposisikan bayi dan membuka jalan napas
Segera setelah bayi diletakkan di bawah alat pemancar panas, atau
boks yang hangat bayi diposisikan, dengan posisi setengah tengadah
dan bahu diberi ganjalan kain. Pastikan jalan napas terbuka
 Gunakan alat pengisap lendir DeLee
 Selalu lakukan pengisapan lendir di mulut dahulu baru
kemudian hidung
 Lakukan isapan selagi menarik keluar tabung pengisap,
TIDAK pada waktu memasukkannya.
Jangan lakukan pengisapan terlalu dalam ke kerongkongan bayi, hal
ini mungkin berakibat denyut jantung bayi menjadi lambat atau bayi
tiba-tiba berhenti bernafas (jangan mememasukkan alat pengisap lebih
dari 5 cm kedalam mulut atau 3 cm kedalam hidung)
Bila ketuban bercampur mekonium, setelah kepala lahir sebelum
bahu dilahirkan, hisap mekonium dari mulut, farings dan hidung. Bila
hal ini tidak mungkin dilakukan, lakukan penghisapan dari trakea
dengan menggunakan pipa endotrakeal (pipa ET). Dilakukan
penghisapan yang kontinyu sambil menarik pipa ET keluar.
Penghisapan yang kontinyu tidak boleh melebihi 3-5 detik.
- Penghisapan melalui pipa ET dapat dilakukan dengan
menggunakan adaptor dan alat penghisap yang dipasang di
dinding ruangan dengan tekanan negatif yang diatur tidak
boleh melebihi 100 mmHg.
- Intubasi ulangan yang diikuti penghisapan perlu dilakukan
beberapa kali sampai cairan yang dihisap bersih dari
mekonium.
Apabila bayi mengalami depresi berat, walaupun masih tersisa sedikit
mekonium di jalan napas, harus dilakukan ventilasi tekanan positif.
Mengeringkan bayi, merangsang & memposisikan kembali
Gosok seluruh tubuh bayi dengan sedikit tekanan dengan kain atau
handuk hangat
Lakukan rangsangan taktil pada telapak kaki atau gosok naik turun
pada tulang punggung bayi dengan telapak tangan anda.
Singkirkan kain dan handuk basah. Cepat bungkus bayi dengan kain
atau handuk yang bersih, kering dan hangat, serta kepala dan dada
tetap terbuka.
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Atur kembali posisi kepala bayi dengan kain yang digulung/lipat di
bawah bahu sehingga kepala sedikit ekstensi
Menilai bayi
A. Menilai usaha napas
Lakukan penilaian, apakah bayi bernapas spontan, megap-megap
atau merintih.
Kalau bayi bernapas spontan, teratur, lakukan Asuhan Bayi Normal,
berikan kepada ibu untuk :
 Memperoleh kehangatan (lakukan Kontak kulit dengan kulit)
 Memperoleh ASI
 Mendapat kasih sayang
Bila bayi tidak bernapas atau megap –megap lakukan segera Ventilasi
Tekanan Positip
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PENUNTUN BELAJAR 5.4
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
VENTILASI BAYI BARU LAHIR
PENGGUNAAN BALON RESUSITASI DAN SUNGKUP
(Digunakan oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : …………………………………TANGGAL : ………………………………
PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

2

KASUS
3
4

5

MENYIAPKAN DAN MEMERIKSA PERALATAN
A. PEMILIHAN ALAT
1. Balon resusitasi
a. Ukuran balon untuk bayi baru lahir tidak boleh melebihi 750
ml, karena bayi cukup bulan hanya membutuhkan 20-30 ml
setiap ventilasi (6-8 ml/kg). Ukuran balon lebih besar dari 750
ml sulit untuk memberikan volume kecil.
b. Beberapa balon mengembang sendiri mempunyai kapasitas
sekecil 240 ml.

2. Sungkup
a. Harus dipilih sungkup dengan ukuran yang tepat, yaitu dapat
menutupi dagu, mulut dan hidung bayi, tetapi tidak
menutupi mata. Sungkup terlalu lebar dapat merusak mata.
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Sungkup terlalu sempit tidak menutupi mulut dan hidung.
b. Ada 2 jenis tepi sungkup, yaitu yang mempunyai tepi dengan
bantalan dan tanpa bantalan.
c. Ada 2 bentuk sungkup, yaitu bundar dan bentuk anatomik.
d. Dipilih bentuk anatomik, karena sesuai dengan bentuk muka
sehingga lebih mudah dipasang dan kecil kemungkinan
menyebabkan kerusakan mata karena karena tepinya
dibentuk mengikuti lekuk antara mata dan hidung.
e. Sungkup tidak digunakan pada kasus hernia diafragmatika

3. Oksigen
a. Dibutuhkan sumber oksigen 100% bersama pipa oksigen dan
alat pengukurnya.
b. VTP pada bayi baru lahir harus sesuai dengan konsentrasi
oksigen 90-100% yang dapat dilakukan dengan salah satu
alat berikut :
B. PEMASANGAN ALAT
4. Balon dipasang dan dihubungkan dengan sumber oksigen
5. Sungkup dihubungkan dengan balon
C. MENGUJI ALAT
6. Menguji balon mengembang sendiri
a. Tutup sungkup dengan telapak tangan ada
b. Balon diremas
 Apakah terasa tekanan pada telapak tangan anda ?
 Apakah pengukur tekanan menunjukkan tekanan 30 - 40
cm H2O?
 Dapatkah anda memaksa membuka katup pelepas
tekanan
 Apakah katup terpasang dan dapat bergerak semestinya?
Apabila tidak :
 Apakah balon retak atau sobek ?
 Apakah pengatur tekanan hilang ?
 Apakah katup pelepas tekanan hilang atau terlalu kencang
 Apakah aliran ke pasien (ke tangan anda) tertutup total ?
Apabila balon dapat memberikan tekanan dengan baik, sistem
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KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
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pengaman bekerja dengan baik, sedangkan seluruh saluran
sungkup pasien tertutup, periksalah untuk melihat :
 Apakah balon mengembang kembali dengan cepat apabila
anda melepaskan remasan anda ?
Apabila terdapat masalah pada balon, siapkan balon yang lain.
7. Menguji sungkup
Periksa sungkup dengan teliti apakah terdapat retak atau
kerusakan pada pinggir sungkup
VENTILASI BAYI
8. Pastikan bayi diletakkan dalam posisi yang benar
9. Posisi pelaksana ventilasi tekanan positif (VTP) berdiri di sebelah
atau dekat kepada bayi
10. Balon dipegang dengan tangan kanan dan sungkup dengan
tangan kiri (bagi yang kidal cara memegang sebaliknya)
11. Posisi balon sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi
pandangan mata ke dada bayi untuk melihat gerak turun naik
dada bayi selama VTP
12. Posisi sungkup, membuat lekatan antara sungkup dengan mulut
dengan cara :
a. Sungkup harus diletakkan di wajah bayi sedemikian rupa
sehingga menutupi hidung, mulut, dan tepi dagu tertutup
tepat dengan pinggiran sungkup, tetapi tidak menutupi mata.
b. Hal itu dilakukan dengan mulai mencakup dagu dulu baru
kemudian menutup hidung. Sungkup yang berbentuk lancip
(anatomik), bagian lancip harus pada posisi mencakup
hidung.
c. Sungkup diletakkan di muka dengan cara menggunakan ibu
jari dan telunjuk dan/atau jaritengah melingkari hampir
sebagian sungkup, sedangkan jari manis menyangga agar
dagu tetap dalam sungkup.
d. Lekatan sungkup dapat dilakukan dengan sedikit menekan
tepinya ke muka bayi sehingga posisinya tepat.
Yang harus diperhatikan !
 Jangan menekan sungkup ke muka. Terlalu menekan akan
mendatarkan belakang kepada dan melukai muka.
 Jangan menekan daerah trakhea. Anda dapat menghambat
arus udara.
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 Jangan sampai jari anda atau bagian dari tangan anda atau
bagian apapun dari alat mengenai mata bayi.

13. Memeriksa lekatan
Pada saat balon ditekan untuk pertama kali, lekatan diperiksa
apakah tidak bocor dengan cara melihat apakah dada bayi naik
dan tidak ada kebocoran di tempat lekatan.
14. Cara menekan balon
Jangan sekali-kali menekan habis balon untuk mengembangkan
paru bayi, karena volume paru-paru bayi hanya sebagian kecil
dari volume balon.
Agar VTP efektif, kecepatan memompa (kecepatan ventilasi) dan
tekanan ventilasi harus sesuai.

15. Melakukan ventilasi pada bayi 2 kali :
- Melihat apakah dada bayi mengembang atau tidak
- Bila tidak mengembang :
 Periksa posisi kepala bayi
 Periksa posisi sungkup dan yakinkan udara tidak bocor
 Periksa lendir di mulut, bila ada isap lendirnya
16. Bila dada sudah mengembang , lakukan ventilasi 20x dalam 30
detik:
 Pastikan dada mengembang
 Bila bayi sudah bernafas normal, hentikan ventilasi.
17. Segera hentikan ventilasi dan lakukan penilaian pada bayi
(bernafas, tidak bernafas, megap-megap)
 Bila bayi bernafas spontan, hentikan resusitasi dan berikan
bayi kepada ibunya untuk Asuhan Bayi Normal,.
18. Bila bayi tidak bernafas atau “megap-megap”, lakukan penilaian
frekuensi jantung.

183

Buku Panduan Peserta

5

PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

2

KASUS
3
4

5

Bila frekuensi jantung kurang dari 60 kali/menit ----LAKUKAN KOMPRESI DADA
 Bila frekuensi jantung > 60 kali/menit --- teruskan ventilasi
tekanan positip dengan frekuensi 20 kali dalam 30 detik ,
kemudian lakukan penilaian ulang usaha napas, frekuensi
jantung dan warna kulit
19. Membuat Catatan Rekam Medik / Catatan Tindakan resusitasi
20. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan


MENILAI FREKUENSI JANTUNG
Cara menilai.
Ada 2 cara untuk menilai frekuensi denyut jantung :
 Menggunakan stetoskop, mendengarkan di apeks cordis
 Meraba denyut arteri umbilikalis
Cara menghitung
Frekuensi denyut jantung dihitung dengan cara menghitung
jumlah denyut jantung dalam 6 detik dikalikan 10, sehingga
diperoleh frekuensi jantung per menit.
Saat menilai.
Frekuensi denyut jantung bayi dinilai setelah selesai melakukan
ventilasi 30 detik pertama.
MEMASANG KATETER OROGASTRIK
Indikasi
Ventilasi dengan balon dan sungkup lebih lama dari beberapa
menit harus dipasang kateter orogastrik dan tetap terpasang
selama ventilasi karena selama ventilasi udara dari orofarings
dapat masuk ke dalam esophagus dan lambung yang berakibat.
a. Lambung yang terisi udara akan membesar dan menekan
diafragma menghalangi paru berkembang.
b. Udara dalam lambung dapat menyebabkan regurgitasi isi
lambung yang mungkin menimbulkan aspirasi.
c. Udara dalam lambung dapat masuk ke usus, menyebabkan
perut kembung yang akan menekan diafragma.
1. Alat yang dipakai
 Pipa orogastrik nomor 8F
 Semperit 20 ml
2. Ukur panjang pipa yang akan dimasukkan dengan cara
mengukur panjangnya mulai dari pangkal hidung ke daun telinga
bayi dan dari daun telinga ke prosesus sifoideus (ujung bawah
tulang dada) bayi.
3. Masukkan pipa melalui mulut (hidung untuk ventilasi)
4. Setelah pipa dimasukkan sesuai panjang yang diinginkan (sesuai
pengukuran sebelumnya) sambung dengan semperit 20 ml dan
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isap isi lambung dengan cepat dan halus.
5. Lepaskan semperit dari pipa. Biarkan ujung pipa terbuka agar
ada lubang udara ke lambung. Plester pipa ke pipi bayi untuk
fiksasi ujung pipa
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DAFTAR TILIK 5.4
KETRAMPILAN KLINIK VENTILASI BAYI BARU LAHIR
PENGGUNAAN BALON RESUSITASI DAN SUNGKUP
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak
memuaskan

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

Tidak diamati

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

TD
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MENGGUNAKAN BALON RESUSITASI DAN SUNGKUP
KASUS
KEGIATAN
1 2 3 4
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MENYIAPKAN DAN MEMERIKSA PERALATAN
A. PEMILIHAN ALAT
Balon resusitasi
a. Ukuran balon untuk bayi baru lahir tidak boleh melebihi 750
ml, karena bayi cukup bulan hanya membutuhkan 20-30 ml
setiap ventilasi (6-8 ml/kg). Ukuran balon lebih besar dari 750
ml sulit untuk memberikan volume kecil.
b. Beberapa balon mengembang sendiri mempunyai kapasitas
sekecil 240 ml.

Sungkup
o Harus dipilih sungkup dengan ukuran yang tepat, yaitu dapat
menutupi dagu, mulut dan hidung bayi, tetapi tidak menutupi
mata. Sungkup terlalu lebar dapat merusak mata. Sungkup
terlalu sempit tidak menutupi mulut dan hidung.
o Ada 2 jenis tepi sungkup, yaitu yang mempunyai tepi dengan
bantalan dan tanpa bantalan.
o Ada 2 bentuk sungkup, yaitu bundar dan bentuk anatomik.
o Dipilih bentuk anatomik, karena sesuai dengan bentuk muka
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1 2 3 4
sehingga lebih mudah dipasang dan kecil kemungkinan
menyebabkan kerusakan mata karena karena tepinya
dibentuk mengikuti lekuk antara mata dan hidung.
o Sungkup tidak digunakan pada kasus hernia diafragmatika
Oksigen
o Dibutuhkan sumber Oksigen 100% bersama pipa oksigen
dan alat pengukurnya.
o VTP pada bayi baru lahir harus sesuai dengan konsentrasi
Oksigen 90-100%
B. PEMASANGAN ALAT
Balon dipasang dan dihubungkan dengan sumber oksigen, sungkup
dihubungkan dengan balon
C. MENGUJI ALAT
Menguji balon mengembang sendiri
a. Tutup sungkup dengan telapak tangan
b. Balon diremas
 Apakah terasa tekanan pada telapak tangan ?
 Apakah pengukur tekanan menunjukkan tekanan 30 - 40
cm H2O?
 Dapatkah anda memaksa membuka katup pelepas tekanan
 Apakah katup terpasang dan dapat bergerak semestinya?

5

Apabila tidak :
 Apakah balon retak atau sobek?
 Apakah pengatur tekanan hilang?
 Apakah katup pelepas tekanan hilang atau terlalu kencang
 Apakah aliran ke pasien (ke tangan anda) tertutup total?
Apabila balon dapat memberikan tekanan dengan baik, sistem
pengaman bekerja dengan baik, sedangkan seluruh saluran
sungkup pasien tertutup, periksalah untuk melihat :
 Apakah balon mengembang kembali dengan cepat apabila
anda melepaskan remasan anda ?
Apabila terdapat masalah pada balon, siapkan balon yang lain.
Menguji sungkup
Periksa sungkup dengan teliti apakah terdapat retak atau kerusakan
pada pinggir sungkup
VENTILASI BAYI
Pastikan bayi diletakkan dalam posisi yang benar
Posisi pelaksana ventilasi tekanan positif (VTP) berdiri di sebelah atau
dekat kepada bayi. Balon dipegang dengan tangan kanan dan
sungkup dengan tangan kiri (bagi yang kidal cara memegang
sebaliknya)
Posisi balon sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pandangan
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DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
VENTILASI BAYI BARU LAHIR
MENGGUNAKAN BALON RESUSITASI DAN SUNGKUP
KASUS
KEGIATAN
1 2 3 4
mata ke dada bayi untuk melihat gerak turun naik dada bayi selama
VTP
Posisi sungkup, membuat lekatan antara sungkup dengan mulut
dengan cara :
a. Sungkup harus diletakkan di wajah bayi sedemikian rupa
sehingga menutupi hidung, mulut, dan tepi dagu tertutup
tepat dengan pinggiran sungkup, tetapi tidak menutupi mata.
b. Hal itu dilakukan dengan mulai mencakup dagu dulu baru
kemudian menutup hidung. Sungkup yang berbentuk lancip
(anatomik), bagian lancip harus pada posisi mencakup
hidung.
c. Sungkup diletakkan di muka dengan cara menggunakan ibu
jari dan telunjuk dan/atau jaritengah melingkari hampir
sebagian sungkup, sedangkan jari manis menyangga agar
dagu tetap dalam sungkup.
d. Lekatan sungkup dapat dilakukan dengan sedikit menekan
tepinya ke muka bayi sehingga posisinya tepat.

5

Yang harus diperhatikan !
 Jangan menekan sungkup ke muka. Terlalu menekan akan
mendatarkan belakang kepada dan melukai muka.
 Jangan menekan daerah trakhea. Anda dapat menghambat
arus udara.
 Jangan sampai jari anda atau bagian dari tangan anda atau
bagian apapun dari alat mengenai mata bayi.
Memeriksa lekatan
Pada saat balon ditekan untuk pertama kali, lekatan diperiksa apakah
tidak bocor dengan cara melihat apakah dada bayi naik dan tidak ada
kebocoran di tempat lekatan.
Cara menekan balon
Jangan sekali-kali menekan habis balon untuk mengembangkan
paru bayi, karena volume paru-paru bayi hanya sebagian kecil
dari volume balon.
Agar VTP efektif, kecepatan memompa (kecepatan ventilasi) dan
tekanan ventilasi harus sesuai.
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Melakukan ventilasi pada bayi 2 kali :
- Melihat apakah dada bayi mengembang atau tidak
- Bila tidak mengembang :
 Periksa posisi kepala bayi
 Periksa posisi sungkup dan yakinkan udara tidak bocor
 Periksa lendir di mulut, bila ada isap lendirnya
Bila dada sudah mengembang , lakukan ventilasi 20x dalam 30
detik:
 Pastikan dada mengembang
 Bila bayi sudah bernafas normal, hentikan ventilasi.
Segera hentikan ventilasi dan lakukan penilaian pada bayi (bernafas,
tidak bernafas, megap-megap)
 Bila bayi bernafas spontan, hentikan resusitasi dan berikan
bayi kepada ibunya untuk Asuhan Bayi Normal
Bila bayi tidak bernafas atau “megap-megap”, lakukan penilaian
frekuensi jantung.
 Bila frekuensi jantung kurang dari 60 kali/menit ----LAKUKAN KOMPRESI DADA
 Bila frekuensi jantung > 60 kali/menit --- teruskan ventilasi
tekanan positip dengan frekuensi 20 kali dalam 30 detik ,
kemudian lakukan penilaian ulang usaha napas, frekuensi
jantung dan warna kulit
Membuat Catatan Rekam Medik / Catatan Tindakan resusitasi
Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
MENILAI FREKUENSI JANTUNG
Ada 2 cara untuk menilai frekuensi denyut jantung :
 Menggunakan stetoskop, mendengarkan di apeks cordis
 Meraba denyut arteri umbilikalis
Cara menghitung
Frekuensi denyut jantung dihitung dengan cara menghitung jumlah
denyut jantung dalam 6 detik dikalikan 10, sehingga diperoleh
frekuensi jantung per menit.
Saat menilai.
Frekuensi denyut jantung bayi dinilai setelah selesai melakukan
ventilasi 30 detik pertama.
MEMASANG KATETER OROGASTRIK
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Indikasi
a. Ventilasi dengan balon dan sungkup lebih lama dari
beberapa menit harus dipasang kateter orogastrik dan tetap
terpasang selama ventilasi karena selama ventilasi udara dari
orofarings dapat masuk ke dalam esophagus dan lambung
yang berakibat.
b. Lambung yang terisi udara akan membesar dan menekan
diafragma menghalangi paru berkembang.
c. Udara dalam lambung dapat menyebabkan regurgitasi isi
lambung yang mungkin menimbulkan aspirasi.
d. Udara dalam lambung dapat masuk ke usus, menyebabkan
perut kembung yang akan menekan diafragma.
Alat yang dipakai
 Pipa orogastrik nomor 8F
 Semperit 20 ml
Ukur panjang pipa yang akan dimasukkan dengan cara mengukur
panjangnya mulai dari pangkal hidung ke daun telinga bayi dan dari
daun telinga ke prosesus sifoideus (ujung bawah tulang dada) bayi.
Masukkan pipa melalui mulut (hidung untuk ventilasi)
Setelah pipa dimasukkan sesuai panjang yang diinginkan (sesuai
pengukuran sebelumnya) sambung dengan semperit 20 ml dan isap
isi lambung dengan cepat dan halus.
Lepaskan semperit dari pipa. Biarkan ujung pipa terbuka agar ada
lubang udara ke lambung. Plester pipa ke pipi bayi untuk fiksasi
ujung pipa
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PENUNTUN BELAJAR 5.5
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
KOMPRESI DADA

(Digunakan oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : …………………………………TANGGAL : ………………………………
PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

KASUS
2
3
4

KOMPRESI DADA
1. Indikasi
Bila setelah 30 detik melakukan VTP dengan oksigen 100%,
frekuensi jantung bayi kurang dari 60 kali/menit.
2. Posisi Pelaksana Kompresi Dada
Pelaksana menghadap ke dada bayi dengan kedua tangannya
dalam posisi yang benar.
3. Lokasi Kompresi Dada
Kompresi dilakukan di 1/3 bagian bawah tulang dada dengan
cara menyelusuri lengkung tulang iga dengan jari sampai
menemukan sifoid. Lalu tempatkan jari-jari sedikit diatas sifoid.
Hati-hati jangan sampai menekan prosesus sifoideus.
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PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

2

KASUS
3
4

5

4. Teknik menggunakan kedua ibu jari
a. Kedua tangan melingkari dada bayi bagian lateral,
tempatkan kedua ibu jari di tulang dada dilokasi kompresi,
sedangkan jari-jari lainnya diletakkan di punggung bayi.
b. Kedua ibu jari diletakkan berdampingan (untuk bayi kecil
ibu jari yang satu diletakkan diatas ibu jari yang lain)

5. Teknik menggunakan 2 jari
a. Ujung-ujung jari tengah dan jari tekunjuk salah satu tangan
digunakan untuk kompresi dada.
b. Letakkan kedua jari tersebut tegak lurus tulang dada
dilokasi komoresi. Kompresi hanya dilakukan dengan ujung
- ujung jari tersebut.
c. Tangan yang lain diletakkan dipunggung bayi, menopang
bagian belakang bayi, sehingga penekanan pada jantung
bayi diantara tulang dada dan tulang belakang lebih efektif.
Selain itu tangan yang menopang bagian belakang bayi
dapat merasakan tekanan dan dalamnya kompresi.

6. Dalamnya kompresi dada (dalamnya tekanan)
Dengan posisi jari – jari dan tangan yang benar, gunakan
tekanan yang cukup untuk menekan tulang dada kira-kura
sedalam 1/3 diameter anteroposterior, kemudian tekanan
dilepaskan untuk memungkinkan pengisian jantung, Yang
dimaksudkan dengan 1 kompresi adalah tekanan ke bawah
ditambah pembebasan tekanan.
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PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
1

2

KASUS
3
4

7. Kecepatan kompresi dada
 Rasio kompresi dada dan ventilasi dalam 1 menit ialah 90
kompresi dada dan 30 ventilasi (rasio 3 : 1). Dengan
demikian kompresi dada dilakukan 3 kali dalam 1½ detik
dan ½ detik untuk ventilasi 1 kali.
 Ibu jari atau ujung-ujung jari harus tetap kontak dengan
tempat kompresi dada sepanjang waktu, baik pada saat
penekanan maupun pada saat melepaskan penekanan.
Jika ibu jari atau ujung-ujung jari diangkat dari tulang
dada, maka:
Membuang waktu untuk melokalisasikan kembali daerah
penekanan.
1) Kehilangan kontrol dalamnya penekanan
2) Dapat menekan daerah lain yang salah dan
menyebabkan cedera pada dada atau organ lain.
8. Konsistensi
Yang terpenting ialah menjaga agar dalam dan kecepatan
penekanan tetap konsisten untuk memastikan sirkulasi yang
cukup.
Setiap interupsi penekanan akan menyebabkan penurunan
tekanan darah karena peredaran darah berhenti.
9. Mengontrol efektivitas
Untuk mengetahui apakah darah mengalir secara efektif, nadi
harus dikontrol secara periodik dengan meraba nadi misalnya
di tali pusat, karotis, brakhialis, dan femoralis.
10. Evaluasi frekuensi denyut jantung bayi
a. Pada awal, setelah 30 detik tindakan kompresi dada
frekuensi denyut jantung bayi harus dikontrol, oleh karena
setelah frekuensi denyut jantung mencapai 60 kali/menit
atau lebih, tindakan kompresi dada dihentikan.
b. Frekuensi denyut jantung bayi atau nadi dikontrol tidak
lebih dari 6 detik !
c. Apabila menggunakan stetoskop, ventilasi harus dihentikan
sementara pada saat menilai frekuensi denyut jantung bayi
agar suara napas tidak mengaburkan denyut jantung.
d. Pada resusitasi kardiopulmonal yang lama, pemantauan
frekuensi denyut jantung bayi dapat dikurangi.
11. Keputusan untuk menghentikan resusitasi neonatus
Resusitasi kardiopulmonal dihentikan bila setelah 15 menit
melakukan tindakan resusitasi dengan benar, tetap tidak ada
denyut jantung.
12. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan resusitasi
13. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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DAFTAR TILIK 5.5
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
KOMPRESI DADA
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak
memuaskan

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

Tidak diamati

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

TD

DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
KOMPRESI DADA
KEGIATAN

1

2

KASUS
3
4

5

KOMPRESI DADA
Indikasi: Bila setelah 30 detik melakukan VTP dengan oksigen 100%,
frekuensi jantung bayi kurang dari 60 kali/menit.
Posisi Pelaksana Kompresi Dada
Pelaksana menghadap ke dada bayi dengan kedua tangannya dalam
posisi yang benar.
Lokasi Kompresi Dada
Kompresi dilakukan di 1/3 bagian bawah tulang dada dengan cara
menyelusuri lengkung tulang iga dengan jari sampai menemukan
sifoid. Lalu tempatkan jari-jari sedikit diatas sifoid. Hati-hati jangan
sampai menekan prosesus sifoideus.
Teknik menggunakan kedua ibu jari
a. Kedua tangan melingkari dada bayi bagian lateral, tempatkan
kedua ibu jari di tulang dada dilokasi kompresi, sedangkan
jari-jari lainnya diletakkan di punggung bayi.
b. Kedua ibu jari diletakkan berdampingan (untuk bayi kecil ibu
jari yang satu diletakkan diatas ibu jari yang lain)
Teknik menggunakan 2 jari
c. Ujung-ujung jari tengah dan jari tekunjuk salah satu tangan
digunakan untuk kompresi dada.
d. Letakkan kedua jari tersebut tegak lurus tulang dada dilokasi
komoresi. Kompresi hanya dilakukan dengan ujung - ujung
jari tersebut.
e. Tangan yang lain diletakkan dipunggung bayi, menopang
bagian belakang bayi, sehingga penekanan pada jantung bayi
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DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
KOMPRESI DADA
KEGIATAN

1

KASUS
2
3
4

diantara tulang dada dan tulang belakang lebih efektif. Selain
itu tangan yang menopang bagian belakang bayi dapat
merasakan tekanan dan dalamnya kompresi.
Dalamnya kompresi dada (dalamnya tekanan)
Dengan posisi jari – jari dan tangan yang benar, gunakan tekanan
yang cukup untuk menekan tulang dada kira-kura sedalam 1/3
diameter anteroposterior, kemudian tekanan dilepaskan untuk
memungkinkan pengisian jantung, Yang dimaksudkan dengan 1
kompresi adalah tekanan ke bawah ditambah pembebasan tekanan.
Kecepatan kompresi dada
 Rasio kompresi dada dan ventilasi dalam 1 menit ialah 90
kompresi dada dan 30 ventilasi (rasio 3 : 1). Dengan demikian
kompresi dada dilakukan 3 kali dalam 1½ detik dan ½ detik
untuk ventilasi 1 kali.
 Ibu jari atau ujung-ujung jari harus tetap kontak dengan
tempat kompresi dada sepanjang waktu, baik pada saat
penekanan maupun pada saat melepaskan penekanan.
Jika ibu jari atau ujung-ujung jari diangkat dari tulang dada,
maka:
o Membuang waktu untuk melokalisasikan kembali daerah
penekanan.
o Kehilangan kontrol dalamnya penekanan
o Dapat menekan daerah lain yang salah dan menyebabkan
cedera pada dada atau organ lain.
Konsistensi
Yang terpenting ialah menjaga agar dalam dan kecepatan
penekanan tetap konsisten untuk memastikan sirkulasi yang
cukup.
Setiap interupsi penekanan akan menyebabkan penurunan
tekanan darah karena peredaran darah berhenti.
Mengontrol efektivitas
Untuk mengetahui apakah darah mengalir secara efektif, nadi
harus dikontrol secara periodik dengan meraba nadi misalnya di
tali pusat, karotis, brakhialis, dan femoralis.
Evaluasi frekuensi denyut jantung bayi
 Pada awal, setelah 30 detik tindakan kompresi dada frekuensi
denyut jantung bayi harus dikontrol, oleh karena setelah
frekuensi denyut jantung mencapai 60 kali/menit atau lebih,
tindakan kompresi dada dihentikan.
 Frekuensi denyut jantung bayi atau nadi dikontrol tidak lebih
dari 6 detik !
 Apabila menggunakan stetoskop, ventilasi harus dihentikan
sementara pada saat menilai frekuensi denyut jantung bayi
agar suara napas tidak mengaburkan denyut jantung.
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KOMPRESI DADA
KEGIATAN

1

KASUS
2
3
4

5

Pada resusitasi kardiopulmonal yang lama, pemantauan
frekuensi denyut jantung bayi dapat dikurangi.
Keputusan untuk menghentikan resusitasi neonatus
Resusitasi kardiopulmonal dihentikan bila setelah 15 menit melakukan
tindakan resusitasi dengan benar, tetap tidak ada denyut jantung.
Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan resusitasi
Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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PENUNTUN BELAJAR 5.4:
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
INTUBASI ENDOTRAKEAL
(Digunakan oleh Peserta)

Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
1 Memerlukan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan
perbaikan
2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : …………………………………TANGGAL : ………………………………..
PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK

1

KASUS
2
3
4

INDIKASI INTUBASI ENDOTRAKEAL
1. Indikasi
a. Bila terdapat mekonium & bayi mengalami depresi
pernapasan, tonus otot, dan frekuensi jantung
b. Bila VTP dengan balon dan sungkup tidak menghasilkan
pengembangan dada atau bila VTP berlangsung lebih dari
beberapa menit.
c. Bila diperlukan kompresi dada untuk memudahkan
koordinasi antara kompresi dan ventilasi.
d. Jika perlu pemberian epinefrin untuk stimulasi jantung.
e. Indikasi lain :
• bayi sangat prematur
• bila diduga hernia diafragmatika
MENYIAPKAN ALAT DAN PERLENGKAPAN
2. Memilih dan menyiapkan pipa ET (endotrakeal)
 Yang dipilih ialah pipa ET sekali pakai (disposable) steril
dengan diameter pipa yang sama.
 Pilihlah ukuran pipa sesuai dengan berat badan bayi.
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PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK
Berat badan bayi
(gram)
<1000
1000 – 2000
2000 – 3000
>3000

1

2

KASUS
3
4

5

Ukuran pipa ET
(mm)
2,5
3,0
3,5
3,5 – 4,0

untuk memudahkan intubasi dan menghindarkan pipa
masuk terlalu jauh, pipa ET dipotong secara diagonal pada
angka 13 cm.
 Sambungan pipa dipasang kembali pada ujung pipa yang
telah dipotong. Apabila perlu, sambungan pipa diganti
dengan sambungan pipa yang sesuai agar tidak mudah
lepas pada waktu intubasi
 Agar pipa ET lebih kaku dan mudah dilengkungkan
sehingga mempermudah intubasi, masukkan stilet ke dalam
pipa ET.
 Setelah stilet dipasang, harus diperhatikan bahwa ujung
stilet tidak keluar dari ujung pipa ET untuk mencegah
trauma jaringan; dan pangkal stilet dilengkungkan
sedemikian rupa sehingga tidak mungkin masuk lebih
dalam pada waktu intubasi
3. Menyiapkan laringoskop
 Pilihlah laringoskop dengan lidah (daun laringoskop) yang
lurus
o Untuk bayi kurang bulan, pilih no. 0
o Untuk bayi cukup bulan, pilih no. 1
 Pasang daun laringoskop pada pegangannya.
 Hidupkan lampu laringoskop untuk mengetahui apakah
lampu dan baterai baik.
 Periksa apakah lampu terpasang baik, sehingga tidak
lepas/jatuh pada waktu intubasi.
4. Menyiapkan alat/perlengkapan lain
a. Mesin penghisap dan keteter
 Mesin penghisap harus siap pakai, dan tekanan diatur
sedemikian rupa sehingga tekanan negatif tidak lebih dari
100 mmHg bila pipa mesin disumbat.
 Kateter penghisap yang disiapkan ialah no. 10 F. Apabila
pipa ET sudah terpasang dan akan dipertahankan agak
lama, seandainya perlu dilakukan penghisapan lendir
dapat digunakan keteter no. 5F, 6F atau 8F.
b.Balon resusitasi dan sungkup
 Balon resusitasi dan sungkup yang dapat mengalirkan
oksigen 90 – 100 % harus siap untuk memberikan
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PENUNTUN BELAJAR
KETRAMPILAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
LANGKAH KLINIK

1

2

KASUS
3
4

ventilasi, apabila intubasi gagal.
Balon resusitasi juga diperlukan untuk memberikan
ventilasi setelah pipa ET terpasang.
c. Oksigen
• Oksigen 100% dan saluran oksigen telah dihubungkan
dan siap pakai
d. Stetoskop
e. Plester untuk fiksasi pipa ET ke kulit wajah bayi.
f. Endotrakeal tube (ET)
g. Penghisap lendir
h. Pencatat waktu
MELETAKKAN BAYI
5. Meletakkan bayi
 Letak bayi untuk intubasi sama dengan letak bayi untuk
ventilasi balon dan sungkup, yaitu letakkan di alas yang
datar, kepala lurus dan leher sedikit tengadah.
 Untuk mempertahankan agar leher tetap tengadah,
letakkan gulungan kain di bawah bahu bayi.
 Jangan menengadahkan leher berlebih, karena glottis akan
terdorong ke atas melewati arah pandang dan trakea lebih
sempit.
 Apabila leher kurang tengadah, maka glottis tidak dapat
dilihat.
MEMASANG LARINGOSKOP DAN MELIHAT GLOTTIS
6. Menyiapkan pemasukan laringoskop
a. Penolong berdiri di sisi atas kepala bayi.
b. Nyalakan lampu laringoskop.
c. Pegang laringoskop dengan ibu jari dan ketiga jari tangan
kiri (tidak peduli penolong kidal atau normal) dan arahkan
daun laringoskop ke sisi berlawanan dengan penolong.
d. Pegang kepala bayi dengan tangan kanan.
7. Memasukkan daun laringoskop
a. Masukkan daun laringoskop antara palatum dan lidah.
b. Ujung daun laringoskop dimasukkan menyusuri lidah
secara perlahan ke pangkal lidah sampai di vallecula (lekuk
antara pangkal lidah dan epiglottis).
8. Melihat glottis
a. Angkat daun laringoskop dengan cara mengangkat seluruh
laringoskop ke arah batang laringoskop menunjuk, dengan
demikian lidah akan terjulur sedikit sehingga farings
terlihat.
Jangan hanya mengangkat ujung daun laringoskop dengan
menariknya ke arah penolong (mengungkit), karena glottis
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tidak akan tampak dan pinggir alveoli akan mendapat tekanan
yang kuat akan merusak pembentukan gigi kelak.
b. Langkah berikutnya ialah mengetahui / menentukan) letak
(posisi) daun laringoskop sudah betul atau salah dengan
cara melihat petunjuk.
Letak Tanda Petunjuk
- Benar - Glottis tampak disebelah atas dengan muara di
bawah
- Kurang dalam - Lidah terlihat menutupi daun
- Terlalu dalam - Terlihat dinding esofagus
- Lebih ke kiri - Di belakang farings terlihat sebagian trakea
di samping daun
c. Pada beberapa bayi, terutama bayi yang kecil, penekanan
di daerah larings akan memperlihatkan glottis. Ini dilakukan
sendiri oleh penolong menggunakan jari keempat dan
kelima tangan kiri atau dilakukan oleh pembantu penolong
dengan jari telunjuk.
9. Penghisapan lendir
Sewaktu memasukkan daun laringoskop, jika terdapat
sekret/lendir menutupi jalan nafas, dilakukan penghisapan
lendir menggunakan kateter sampai epliglottis tampak dan
untuk menghindarkan aspirasi apabila bayi gasping.
10. Berhenti setelah 20 detik
Tindakan intubasi dibatasi 20 detik untuk mencegah hipoksia
Pada waktu berhenti bayi distabilkan dengan memompa balon
dan sungkup.
MENEMPATKAN PIPA ENDROTRAKEAL (ET)
11. Memasukkan pipa ET
a. Syarat untuk memasukkan pipa ET ialah glottis dan pita
suara harus terlihat.
b. Untuk menghindarkan lapang pandang tertutup, maka pipa
ET dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan dari
sebelah kanan mulut bayi.
c. Tetap melihat glottus. Pita suara harus terbuka. Apabila
pita suara menutup, ditunggu sampai terbuka. Apabila
setelah 20 detik pita suara belum terbuka, hentikan upaya
memasukkan pipa ET dan lakukanlah ventilasi dengan
balon dan sungkup.
d. Masukkanlah pipa ET diantara pita suara, sampai sebatas
garis tanda pita suara, agar ujung pipa terletak dalam
trakea ditengah antara pita suara dan carina. Sewaktu
memasukkan pipa ET, jangan kenai pita suara dengan
ujung pipa, karena dapat menyebabkan spasme pita suara.
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MENGELUARKAN LARINGOSKOP
12. Mengeluarkan laringoskop
a. Pipa ET dipegang dengan tangan kanan yang bertumpu
pada muka bayi, tekan ke bibir.
b. Laringoskop dikeluarkan dengan tangan kiri tanpa
mengganggu / menggeser pipa ET.
c. Cabut stilet dari pipa ET
MEMASTIKAN LETAK PIPA ENDROTRAKEAL (ET)
13. Memastikan letak pipa ET
a. Sambil memegang pipa ET, pasang sambungan pipa ke
balon resusitasi dan lakukan ventilasi sambil
memperhatikan dada dan perut bayi.
b. Apabila letak pipa ET betul akan terlihat :
 Dada mengembang
 Perut tidak mengembung sewaktu ventilasi
c. Mendengarkan suara nafas
Mintalah kepada orang lain (pembantu) untuk
mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop.
Pastikan letak stetoskop dipinggir bagian atas dada kiri dan
kanan. Apabila letak stetoskop lebih rendah, maka suara
udara yang masuk ke lambung dapat terdengar sebagai
suara napas.
Apabila letak pipa ET betul akan terdengar :
 Udara masuk ke kedua sisi dada
 Suara napas kiri sama dengan kanan
MEMASTIKAN LETAK PIPA ENDOTRAKEAL (ET)
14. Tanda pipa ET tepat terletak di tengah trakea
 Kedua sisi dada mengembang sewaktu dilakukan ventilasi
 Suara napas terdangar sama di kedua sisi dada
 Tidak terdengar suara di lambung
 Perut tidak kembung
15. Tanda pipa ET terletak di bronkus
 Suara napas hanya terdengar di satu sisi paru – paru
 Suara napas terdengar tidak sama keras
 Tidak terdengar suara di lambung
 Perut tidak kembung
Tindakan : tarik pipa ET kurang lebih 1 cm
16. Tanda pipa ET terletak di esofagus
 Tidak terdengar suara napas
 Terdengar suara udara masuk ke lambung
 Perut tampak kembung
Tindakan: cabut pipa ET, diberi oksigen melalui balon dan
sungkup masukkan lagi pipa ET
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17. Perhatikan tanda cm pada pipa ET setinggi batas bibir atas.
Tanda ini digunakan untuk :
 Mengetahui apakah pipa ET berubah bentuk letaknya
 Jarak ujung pipa ET ke bibir menentukan dalamnya pipa
18. Fiksasi pipa ET ke wajah bayi dengan plester atau pemegang
pipa yang dapat ditempelkan ke wajah bayi.
Sebelumnya wajah bayi harus dikeringkan. Larutan benzoin
dapat digunakan untuk melindungi kulit dan mempermudah
lekatnya plester.
19. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan resusitasi
20. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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DAFTAR TILIK 5.6
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
INTUBASI ENDOTRAKEAL
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9

Memuaskan

Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun

8

Tidak
memuaskan

Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun

Tidak diamati

Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
penilaian oleh pelatih

TD
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INDIKASI INTUBASI ENDOTRAKEAL
Indikasi
a. Bila terdapat mekonium & bayi mengalami depresi
pernapasan, tonus otot, dan frekuensi jantung
b. Bila VTP dengan balon dan sungkup tidak menghasilkan
pengembangan dada atau bila VTP berlangsung lebih dari
beberapa menit.
c. Bila diperlukan kompresi dada untuk memudahkan koordinasi
antara kompresi dan ventilasi.
d. Jika perlu pemberian epinefrin untuk stimulasi jantung.
e. Indikasi lain :
• bayi sangat prematur
• bila diduga hernia diafragmatika
MENYIAPKAN ALAT DAN PERLENGKAPAN
Memilih dan menyiapkan pipa ET (endotrakeal)
Pilih ialah pipa ET sekali pakai (disposable) steril dengan diameter
pipa yang sama.
Pilih ukuran pipa sesuai dengan berat badan bayi.
Berat badan bayi
Ukuran pipa ET
(gram)
(mm)
<1000
2,5
1000 – 2000
3,0
2000 – 3000
3,5
>3000
3,5 – 4,0
Untuk memudahkan intubasi dan menghindarkan pipa masuk terlalu
jauh, pipa ET dipotong secara diagonal pada angka 13 cm.
Sambungan pipa dipasang kembali pada ujung pipa yang telah
dipotong. Apabila perlu, sambungan pipa diganti dengan sambungan
pipa yang sesuai agar tidak mudah lepas pada waktu intubasi
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Agar pipa ET lebih kaku dan mudah dilengkungkan sehingga
mempermudah intubasi, masukkan stilet ke dalam pipa ET.
Setelah stilet dipasang, harus diperhatikan bahwa ujung stilet tidak
keluar dari ujung pipa ET untuk mencegah trauma jaringan; dan
pangkal stilet dilengkungkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin
masuk lebih dalam pada waktu intubasi
Menyiapkan laringoskop
Pilihlah laringoskop dengan lidah (daun laringoskop) yang lurus
o Untuk bayi kurang bulan, pilih no. 0
o Untuk bayi cukup bulan, pilih no. 1
Pasang daun laringoskop pada pegangannya.
Hidupkan lampu laringoskop untuk mengetahui apakah lampu dan
baterai baik.
Periksa apakah lampu terpasang baik, sehingga tidak lepas/jatuh pada
waktu intubasi.
Menyiapkan alat/perlengkapan lain
Mesin penghisap dan keteter
Mesin penghisap harus siap pakai, dan tekanan diatur sedemikian
rupa sehingga tekanan negatif tidak lebih dari 100 mmHg bila pipa
mesin disumbat.
Kateter penghisap yang disiapkan ialah no. 10 F. Apabila pipa ET
sudah terpasang dan akan dipertahankan agak lama, seandainya
perlu dilakukan penghisapan lendir dapat digunakan keteter no. 5F,
6F atau 8F.
Balon resusitasi dan sungkup
Balon resusitasi dan sungkup yang dapat mengalirkan oksigen 90 –
100 % harus siap untuk memberikan ventilasi, apabila intubasi gagal.
Balon resusitasi juga diperlukan untuk memberikan ventilasi setelah
pipa ET terpasang
Oksigen
Oksigen 100% dan saluran oksigen telah dihubungkan dan siap pakai
Stetoskop
Plester untuk fiksasi pipa ET ke kulit wajah bayi.
Endotrakeal tube (ET)
Penghisap lendir
Pencatat waktu
MELETAKKAN BAYI
Meletakkan bayi
 Letak bayi untuk intubasi sama dengan letak bayi untuk
ventilasi balon dan sungkup, yaitu letakkan di alas yang datar,
kepala lurus dan leher sedikit tengadah.
 Untuk mempertahankan agar leher tetap tengadah, letakkan
gulungan kain di bawah bahu bayi.
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Jangan menengadahkan leher berlebih, karena glottis akan
terdorong ke atas melewati arah pandang dan trakea lebih
sempit.
 Apabila leher kurang tengadah, maka glottis tidak dapat
dilihat.
MEMASANG LARINGOSKOP DAN MELIHAT GLOTTIS
Menyiapkan pemasukan laringoskop
Penolong berdiri di sisi atas kepala bayi.
Nyalakan lampu laringoskop
Pegang laringoskop dengan ibu jari dan ketiga jari tangan kiri (tidak
peduli penolong kidal atau normal) dan arahkan daun laringoskop ke
sisi berlawanan dengan penolong.
Pegang kepala bayi dengan tangan kanan.
Memasukkan daun laringoskop
Masukkan daun laringoskop antara palatum dan lidah.
Ujung daun laringoskop dimasukkan menyusuri lidah secara perlahan
ke pangkal lidah sampai di vallecula (lekuk antara pangkal lidah dan
epiglottis).
Melihat glottis
Angkat daun laringoskop dengan cara mengangkat seluruh
laringoskop ke arah batang laringoskop menunjuk, dengan demikian
lidah akan terjulur sedikit sehingga farings terlihat.
Jangan hanya mengangkat ujung daun laringoskop dengan
menariknya ke arah penolong (mengungkit), karena glottis tidak akan
tampak dan pinggir alveoli akan mendapat tekanan yang kuat akan
merusak pembentukan gigi kelak.
Langkah berikutnya ialah mengetahui / menentukan) letak (posisi)
daun laringoskop sudah betul atau salah dengan cara melihat
petunjuk.
Letak Tanda Petunjuk
• Benar - Glottis tampak disebelah atas dengan muara di bawah
• Kurang dalam - Lidah terlihat menutupi daun
• Terlalu dalam - Terlihat dinding esofagus
• Lebih ke kiri - Di belakang farings terlihat sebagian trakea di
samping daun
Pada beberapa bayi, terutama bayi yang kecil, penekanan di daerah
larings akan memperlihatkan glottis. Ini dilakukan sendiri oleh
penolong menggunakan jari keempat dan kelima tangan kiri atau
dilakukan oleh pembantu penolong dengan jari telunjuk.
Penghisapan lendir
Sewaktu memasukkan daun laringoskop, jika terdapat sekret/lendir
menutupi jalan nafas, dilakukan penghisapan lendir menggunakan
kateter sampai epliglottis tampak dan untuk menghindarkan aspirasi
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apabila bayi gasping.
Berhenti setelah 20 detik
Tindakan intubasi dibatasi 20 detik untuk mencegah hipoksia
Pada waktu berhenti bayi distabilkan dengan memompa balon dan
sungkup.
MENEMPATKAN PIPA ENDROTRAKEAL (ET)
Memasukkan pipa ET
Syarat untuk memasukkan pipa ET ialah glottis dan pita suara harus
terlihat.
Untuk menghindarkan lapang pandang tertutup, maka pipa ET
dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan dari sebelah kanan
mulut bay
Tetap melihat glottus. Pita suara harus terbuka. Apabila pita suara
menutup, ditunggu sampai terbuka. Apabila setelah 20 detik pita
suara belum terbuka, hentikan upaya memasukkan pipa ET dan
lakukanlah ventilasi dengan balon dan sungkup.
Masukkanlah pipa ET diantara pita suara, sampai sebatas garis tanda
pita suara, agar ujung pipa terletak dalam trakea ditengah antara pita
suara dan carina. Sewaktu memasukkan pipa ET, jangan kenai pita
suara dengan ujung pipa, karena dapat menyebabkan spasme pita
suara.
MENGELUARKAN LARINGOSKOP
Mengeluarkan laringoskop
Pipa ET dipegang dengan tangan kanan yang bertumpu pada muka
bayi, tekan ke bibir.
Laringoskop dikeluarkan dengan tangan kiri tanpa mengganggu /
menggeser pipa ET.
Cabut stilet dari pipa ET
MEMASTIKAN LETAK PIPA ENDROTRAKEAL (ET)
Memastikan letak pipa ET
Sambil memegang pipa ET, pasang sambungan pipa ke balon
resusitasi dan lakukan ventilasi sambil memperhatikan dada dan perut
bayi
Apabila letak pipa ET betul akan terlihat :
 Dada mengembang
 Perut tidak mengembung sewaktu ventilasi
Mendengarkan suara nafas
Mintalah kepada orang lain (pembantu) untuk mendengarkan suara
napas menggunakan stetoskop. Pastikan letak stetoskop dipinggir
bagian atas dada kiri dan kanan. Apabila letak stetoskop lebih
rendah, maka suara udara yang masuk ke lambung dapat terdengar
sebagai suara napas.
Apabila letak pipa ET betul akan terdengar :
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 Udara masuk ke kedua sisi dada
 Suara napas kiri sama dengan kanan
MEMASTIKAN LETAK PIPA ENDOTRAKEAL (ET)
Tanda pipa ET tepat terletak di tengah trakea
 Kedua sisi dada mengembang sewaktu dilakukan ventilasi
 Suara napas terdangar sama di kedua sisi dada
 Tidak terdengar suara di lambung
 Perut tidak kembung
Tanda pipa ET terletak di bronkus
 Suara napas hanya terdengar di satu sisi paru – paru
 Suara napas terdengar tidak sama keras
 Tidak terdengar suara di lambung
 Perut tidak kembung
Tindakan : tarik pipa ET kurang lebih 1 cm
Tanda pipa ET terletak di esofagus
 Tidak terdengar suara napas
 Terdengar suara udara masuk ke lambung
 Perut tampak kembung
Tindakan: cabut pipa ET, diberi oksigen melalui balon dan sungkup
masukkan lagi pipa ET
Perhatikan tanda cm pada pipa ET setinggi batas bibir atas.
Tanda ini digunakan untuk :
 Mengetahui apakah pipa ET berubah bentuk letaknya
 Jarak ujung pipa ET ke bibir menentukan dalamnya pipa
Fiksasi pipa ET ke wajah bayi dengan plester atau pemegang pipa
yang dapat ditempelkan ke wajah bayi.
Sebelumnya wajah bayi harus dikeringkan. Larutan benzoin dapat
digunakan untuk melindungi kulit dan mempermudah lekatnya
plester.
Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan resusitasi
Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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PRAKTEK KETERAMPILAN BAGIAN 6:
PEMASANGAN JALUR INFUS INTRAVENA
Tujuan

Instruksi

Sumber

- Buku Acuan
Tujuan kegiatan ini adalah Kegiatan ini harus dilakukan pada
- Buku Panduan
untuk membuat peserta latih simulasi keadaan yang sebenarnya
- DAFTAR TILIK 6.1
mampu untuk melakukan dengan meng-gunakan model.
praktek pemasangan jalur
infuse intra vena
Peserta latih harus mempelajari
DAFTAR
TILIK
6
sebelum
melakukan kegiatan ini.
Pelatih
harus
melakukan
demonstrasi langkah baku pada
pemasangan jalur infus intravena
Peserta latih harus memiliki
kemampuan untuk melakukan
langkah/tugas dalam DAFTAR
TILIK 6. sebelum kompetensi
ketrampilannya dinilai oleh pelatih
pada simulasi
Dibawah pengawasan pelatih,
peserta latih bekerja menggunakan
DAFTAR TILIK 2.
Peserta latih saling menilai kinerja
masing-masing.
Akhirnya,
setelah
mengikuti
praktek
di
klinik
dibawah
pengawasan, pelatih melakukan
penilaian kemahiran dari masingmasing peserta latih
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STUDI KASUS 6.1: KEJANG PADA BAYI BARU LAHIR
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Setelah selesai membaca,
jawab pertanyaan sebagai berikut:
Studi kasus
Bayi B usia 3 hari dibawa ke klinik dengan keluhan kesadaran menurun, gerakan kaki seperti
mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip.
Riwayat kelahiran dari ibu hamil 32 minggu dengan air ketuban keruh.
Penilaian (riwayat, pemeriksaan fisik, prosedur skrining/ tes laboratorium)
1. Apa saja yang perlu diperiksa pada bayi tersebut dan mengapa?
a. Anamnesis :
− Riwayat persalinan: bayi lahir prematur, lahir dengan tindakan, penolong persalinan,
asfiksia neonatorum.
− Riwayat imunisasi tetanus ibu, penolong persalinan bukan tenaga kesehatan.
− Riwayat perawatan tali pusat dengan obat tradisional.
− Riwayat kejang, penurunan kesadaran, ada gerakan abnormal pada mata, mulut,
lidah dan ekstrimitas.
− Riwayat spasme atau kekakuan pada ekstremitas, otot mulut dan perut.
− Kejang dipicu oleh kebisingan atau prosedur atau tindakan pengobatan.
− Riwayat bayi malas minum sesudah dapat mium normal.
− Adanya faktor risiko infeksi.
− Riwayat ibu mendapat obat mis. heroin, metadon, propoxypen, sekobarbital,
alkohol.
− Riwayat perubahan warna kulit (kuning)
− Saat timbulnya dan lama terjadinya kejang.
b. Pemeriksaan fisik
1) Kejang:
− Gerakan abnormal pada wajah, mata, mulut, lidah dan ekstrimitas
− Ekstensi atau fleksi tonik ekstremitas, gerakan seperti mengayuh sepeda, mata
berkedip, berputar, juling.
− Tangisan melingking dengan nada tinggi, sukar berhenti.
− Perubahan status kesadaran, apnea, ikterus, ubun-ubun besar membonjol, suhu
tubuh tidak normal.
2) Spasme:
− Bayi tetap sadar, menangis kesakitan
− Trismus, kekakuan otot mulut, rahang kaku, mulut tidak dapat dibuka, bibir
mencucu.
− Opistotonus, kekakuan pada ekstremitas, perut, kontraksi otot tidak terkendali.
Dipicu oleh kebisingan, cahaya, atau prosedur diagnostik.
− Infeksi tali pusat.
2. Prosedur tes laboratorium apa yang diperlukan dan mengapa?
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a. Laboratorium Darah Rutin dan pengecatan Gram, kadar Glukosa darah dengan
dekstrostik.
b. Pada kecurigaan infeksi (meningitis)
− Pemeriksaan darah ditemukan adanya lekositosis (lebih 25.000/mm3) atau lekopenia
(kurang 5000/mm3) dan trombositopenia (< 150.000/mm3)
c. Gangguan metabolik
− Hipoglikemi (glukosa darah < 45 mg/gl,
d. Diduga/ ada riwayat jejas pada kepala
− Pemeriksaan berkala hemoglobin dan hematokrit untuk memantau perdarahan
intraventrikuler serta didapat perdarahan pada cairan serebrospinal.
e. Pemeriksaan kadar bilirubin total/ direk dan indirek meningkat, pemeriksaan kadar
bilirubin bebas (bila tersedia)
Diagnosis (identifikasi masalah/ kebutuhan)
Anda telah menyelesaikan pemeriksaan pada bayi B mendapatkan keadaan utama sebagai
berikut:
 Ubun-ubun besar besar membonjol
 Ada tanda prematuritas
 Kadar leukosit darah tepi 3,000/mm3, kadar gula darah sewaktu 70 mg/dl
3. Berdasarkan temuan tersebut diatas, apa diagnosa dan mengapa demikian?
Kejang pada bayi baru lahir yang ditandai dengan kesadaran menurun, gerakan kaki seperti
mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip, yang terjadi setelah hari ke 2 persalinan serta
riwayat kelahiran prematur (32 minggu) dengan air ketuban keruh, ubun-ubun besar
membonjol, kadar leukosit darah tepi 3,000/mm3 sangat mendukung kemungkinan diagnosis
kejang pada bayi baru lahir karena asfiksia neonatorum.
Pelayanan yang diberikan (perencanaan dan intervensi)
4. Berdasarkan diagnosis anda (identifikasi masalah/kebutuhan), apa rencana anda pada kasus
bayi B dan mengapa ?
Evaluasi
Setelah bayi B dirawat selama 7 hari, kesadaran membaik, gerakan aktif, tangis kuat, minum
kuat, berat bayi meningkat 20 gram setiap hari.
5. Berdasarkan temuan tersebut diatas, apa yang anda rencanakan untuk tindak lanjut dan
mengapa?
Pemeriksaan berkala hemoglobin dan hematokrit untuk memantau perdarahan
intraventrikuler serta didapat perdarahan pada cairan serebrospinal.
Pemeriksaan kadar bilirubin total/ direk dan indirek meningkat, pemeriksaan kadar bilirubin
bebas (bila tersedia)
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PENUNTUN BELAJAR 6.1:
KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN JALUR INFUS INTRAVENA
(Digunakan oleh Peserta)
Lakukan penilaian kinerja pada setiap langkah/ tugas dengan menggunakan skala penilaian dibawah ini:
1

Memerlukan
perbaikan

Langkah atau tugas tidak dikerjakan secara benar, atau dalam urutan
yang salah (bila diperlukan) atau diabaikan

2

Dikerjakan secara
kompeten (terampil)

Langkah atau tugas dikerjakan secara benar, dalam urutan yang benar
(bila diperlukan), tetapi belum dikerjakan secara lancar

3

Dikerjakan secara
profisien (mahir)

Langkah atau tugas dikerjakan secara efisien dan dikerjakan dalam
urutan yang benar (bila diperlukan)

NAMA PESERTA : ………………………………TANGGAL : …………………………………..
PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN JALUR INFUS INTRAVENA
1

KASUS
2
3
4

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
1. Sapa ayah/wali pasien, sebutkan bahwa anda petugas yang
diberi wewenang untuk menjelaskan tindakan pada bayi.
2. Jelaskan tentang perlunya prosedur atau langkah klinik ini
untuk memberikan akses intravena pada bayi baru lahir
3. Jelaskan bahwa tindakan klinik juga mengandung resiko
4. Pastikan ayah/wali pasien memahami berbagai aspek tersebut
diatas
5. Buat persetujuan Tindakan Medik, simpan dalam catatan medik
PERSIAPAN ALAT
Mempersiapkan alat yang diperlukan
Mempersiapkan cairan yang akan digunakan
1. Siapkan cairan yang akan digunakan untuk infus dan isi set
infus dengan cairan sebelum jarum dipasang pada vena.
2. Bila digunakan set jarum kupu-kupu, isi set jarum dengan
cairan.
Mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan
3. Cuci tangan larutan antiseptik yang tersedia
4. Gosok kedua telapak, punggung tangan dan sela jari selama 3
menit
5. Biarkan kering
6. Kenakan sarung tangan steril / DTT
Memilih vena yang akan digunakan
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1

2

KASUS
3
4

5

7. Bila menggunakan vena di tangan, lengan, atau tungkai, fiksasi
anggota gerak dengan bidai untuk mengurangi gerakan
8. Bersihkan kulit di atas vena yang dipilih dengan menggunakan
kain kasa atau bulatan kapas yang sudah direndam di dalam
larutan antiseptik dan biarkan kering.
9. Harus ada asisten yang dapat membantu menekan kulit sekitar
vena, yang berfungsi sebagai torniket:
Bila menggunakan vena di tangan, kaki, lengan atau tungkai,
harus ada asisten yang menggerak-gerakkan anggota gerak di
atas daerah insersi yang dipilih;
10. Bila menggunakan vena kulit kepala, harus ada asisten yang
menekan vena di bawah daerah insersi yang dipilih atau
dipasang karet pengikat di sekitar kepala bayi
Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah
vena
11. Bersihkan kulit di atas vena yang dipilih dengan menggunakan
kain kasa atau bulatan kapas yang sudah direndam di dalam
larutan antiseptik dan biarkan kering.
Menusuk kanula intravena atau jarum kupu –kupu
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PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN JALUR INFUS INTRAVENA
1

2

KASUS
3
4

JARUM KUPU - KUPU

Kanula intravena
12. Tusukkan jarum ke kulit dengan lubang jarum menghadap
keatas. Bila menggunakan jarum kupu-kupu, sejumlah kecil
darah akan masuk kembali ke dalam pipa infus saat jarum
menusuk vena. Jangan memasukkan jarum lebih dalam lagi;
13. Bila menggunakan kanula:
Saat darah sudah mengisi ujung kanula, tarik kembali sebagian
jarum sambil mendorong kanula ke dalam; bila pangkal kanula
sudah mencapai kulit tempat tusukan, tarik seluruh jarum;
14. Buang jarum sesuai dengan prosedur pencegahan infeksi yang
sudah dijelaskan sebelumnya
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PENUNTUN BELAJAR KETRAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN JALUR INFUS INTRAVENA
1

2

KASUS
3
4

5

Menghubungkan set infus dengan kanula
15. Hubungkan set infus ke kanula atau jarum kupu-kupu:
16. Yakinkan bahwa tidak ada gelembung udara dalam pipa infus
17. Masukkan cairan infus ke dalam vena beberapa detik untuk
meyakinkan bahwa kanula sudah berhasil masuk kedalam
vena. Cairan harus mengalir dengan lancar dan tidak terjadi
bengkak;
18. Bila terjadi pembengkakan di sekitar tempat infus, cabut jarum
dan ulangi lagi prosedur dengan menggunakan vena yang
lain.
Melakukan fiksasi
19. Fiksasi kanula atau jarum kupu-kupu pada tempatnya dengan
menggunakan plester atau kertas perekat. Bila tersedia, usap
kulit dengan larutan bensin sebelum menempelkan plester
20. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
21. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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DAFTAR TILIK 6.1
KETRAMPILAN KLINIK RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
INTUBASI ENDOTRAKEAL
(Digunakan oleh Peserta untuk praktek dan Pelatih pada akhir pelatihan)
Berikan tanda 9 dalam kotak yang tersedia bila keterampilan/tugas telah dikerjakan dengan memuaskan,
dan berikan tanda 8 bila tidak dikerjakan dengan memuaskan serta T/D bila tidak dilakukan pengamatan
9 Memuaskan
Langkah/ tugas dikerjakan sesuai dengan prosedur standar atau penuntun
8 Tidak
Tidak mampu untuk mengerjakan langkah/ tugas sesuai dengan prosedur
standar atau penuntun
memuaskan
Langkah, tugas atau keterampilan tidak dilakukan oleh peserta latih selama
TD Tidak diamati
penilaian oleh pelatih

DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
INTUBASI ENDOTRAKEAL
KEGIATAN

1

2

KASUS
3
4

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
PERSIAPAN ALAT
Mempersiapkan alat yang diperlukan
Mempersiapkan cairan yang akan digunakan
1. Siapkan cairan yang akan digunakan untuk infus dan isi set infus
dengan cairan sebelum jarum dipasang pada vena.
2. Bila digunakan set jarum kupu-kupu, isi set jarum dengan cairan.
3. Mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan
Memilih vena yang akan digunakan
4. Bila menggunakan vena di tangan, lengan, atau tungkai, fiksasi
anggota gerak dengan bidai untuk mengurangi gerakan
5. Bersihkan kulit di atas vena yang dipilih dengan menggunakan
kain kasa atau bulatan kapas yang sudah direndam di dalam
larutan antiseptik dan biarkan kering.
6. Harus ada asisten yang dapat membantu menekan kulit sekitar
vena, yang berfungsi sebagai torniket:
Bila menggunakan vena di tangan, kaki, lengan atau tungkai,
harus ada asisten yang menggerak-gerakkan anggota gerak di atas
daerah insersi yang dipilih;
7. Bila menggunakan vena kulit kepala, harus ada asisten yang
menekan vena di bawah daerah insersi yang dipilih atau dipasang
karet pengikat di sekitar kepala bayi
8. Melakukan tindakan aseptik antiseptik pada daerah vena
Menusuk kanula intravena atau jarum kupu –kupu
9. Tusukkan jarum ke kulit dengan lubang jarum menghadap keatas.
Bila menggunakan jarum kupu-kupu, sejumlah kecil darah akan
masuk kembali ke dalam pipa infus saat jarum menusuk vena.
Jangan memasukkan jarum lebih dalam lagi;
10. Bila menggunakan kanula:
Saat darah sudah mengisi ujung kanula, tarik kembali sebagian
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DAFTAR TILIK KETRAMPILAN KLINIK
INTUBASI ENDOTRAKEAL
KEGIATAN

1

KASUS
2
3
4

5

jarum sambil mendorong kanula ke dalam; bila pangkal kanula
sudah mencapai kulit tempat tusukan, tarik seluruh jarum;
11. Buang jarum sesuai dengan prosedur pencegahan infeksi yang
sudah dijelaskan sebelumnya
Menghubungkan set infus dengan kanula
12. Hubungkan set infus ke kanula atau jarum kupu-kupu:
13. Yakinkan bahwa tidak ada gelembung udara dalam pipa infus
14. Masukkan cairan infus ke dalam vena beberapa detik untuk
meyakinkan bahwa kanula sudah berhasil masuk kedalam vena.
Cairan harus mengalir dengan lancar dan tidak terjadi bengkak;
15. Bila terjadi pembengkakan di sekitar tempat infus, cabut jarum dan
ulangi lagi prosedur dengan menggunakan vena yang lain.
Melakukan fiksasi
16. Fiksasi kanula atau jarum kupu-kupu pada tempatnya dengan
menggunakan plester atau kertas perekat. Bila tersedia, usap kulit
dengan larutan bensin sebelum menempelkan plester
17. Membuat Catatan Rekam Medik/ Catatan Tindakan
resusitasi
18. Pencegahan Infeksi Pasca Tindakan
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STUDI KASUS 7.1: RUJUKAN DAN TRANSPORTASI BAYI BARU LAHIR
Arahan
Baca dan lakukan analisa terhadap studi kasus secara perorangan. Bila yang lain dalam
kelompok sudah selesai membaca, jawab pertanyaan dari studi kasus. Gunakan langkah dalam
pengambilan keputusan klinik pada saat memberikan jawaban. Kelompok yang lain dalam
ruangan bekerja dengan kasus yang sama atau serupa. Setelah semua kelompok selesai,
dilakukan diskusi tentang studi kasus dan jawaban yang dikerjakan oleh masing-masing
kelompok.
Studi kasus
Bayi K baru lahir dari ibu dengan usia kehamilan 39 minggu dengan riwayat gawat janin. Pada
saat lahir bernafas megap-megap, nadi 90 kali / menit, sianosis, setelah 20 menit dilakukan
resusitasi ternyata masih belum bernapas spontan dan teratur.
Penilaian (riwayat,
laboratorium)

pemeriksaan

fisik,

prosedur

skrining

/

pemeriksaan

1. Apa yang akan anda lakukan pada pemeriksaan bayi K dan mengapa?
a. Bayi dengan riwayat gawat janin, bernafas megap-megap, setelah 20 menit resusitasi
belum dapat nernafas spontan dan teratur, merupakan indikasi untuk melakukan
ventilasi tekanan positif dengan O2 100% 40-60 kali/menit untuk mencapai syarat
stabilisasi pada saat melakukan rujukan.
b. Bayi harus dalam keadaan stabil pada saat merujuk
− Jalan napas bebas dan ventilasi adekuat.
− Kulit dan bibir kemerahan
− Frekuensi jantung 120-160 kali/menit
− Suhu aksiler 36.5-37 oC (97.7-98.6 oF)
− Masalah metabolik terkoreksi
− Bayi harus dalam keadaan hangat
b. Masalah spesifik penderita sudah dilakukan manajemen awal
2. Prosedur apa yang akan dikerjakan untuk tindak lanjutnya
a. Idealnya bayi dirujuk dengan menggunakan inkubator transport dan dipasang monitor.
Berhubung alat tersebut sangat jarang tersedia di Puskesmas, maka perhatikan cara
menghangatkan bayi
b. Peralatan dan obat-obatan minimal yang harus tersedia:
− Alat resusitasi lengkap, termasuk laringoskop dan pipa endotrakeal
− Obat –obatan emergensi
− Selimut penghangat
− Alat untuk melakukan pemasangan jalur intra vena
− Oksigen dalam tabung
− Alat Resusitasi /bantuan ventilasi: selama transportasi
c. Indikasi bantuan ventilasi bila ada salah satu keadaan berikut:
− Bradikardi (FJ < 100 x/menit)
− Sianosis sentral dengan oksigen 100%
− Apnea periodik
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Pelayanan yang diberikan (perencanaan dan intervensi)
3. Berdasarkan diagnosis (masalah/kebutuhan) anda, apakah rencana anda selanjutnya untuk
ibu K dan mengapa?
Rujukan karena riwayat gawat janin. Pada saat lahir bernafas megap-megap, nadi 90 kali /
menit, sianosis, setelah 20 menit dilakukan resusitasi ternyata masih belum bernapas
spontan dan teratur.
4. Data dan syarat apa yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut.
a. Data dasar yang harus diinformasikan:
− Identitas bayi dan tanggal lahir
− Identitas orang tua
− Riwayat kehamilan, persalinan dan prosesnya, tindakan resusitasi yang dilakukan.
− Obat yang dikonsumsi oleh ibu
− Nilai Apgar (tidak selalu harus diinformasikan, bila tidak tersedia waktu karena
melakukan tindakan resusitasi aktif)
− Masa Gestasi dan berat lahir.
− Tanda vital (suhu, frekuensi jantung, pernapasan, warna kulit dan aktif/tidak nya
bayi)
− Tindakan/prosedur klinik dan terapi lain yang sudah diberikan
− Bila tersedia data pemeriksaan penunjang yang ada (glukosa, elektrolit, dan lain-lain)
b. Syarat untuk melakukan transportasi
− Bayi dalam keadaan stabil
− Bayi harus dalam keadaan hangat
− Kendaraan pengangkut juga harus dalam keadaan hangat
− Didampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil melakukan tindakan resusitasi,
minimal ventilasi
− Tersedia peralatan dan obat yang dibutuhkan
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PELATIHAN KETRAMPILAN MELATIH PONED
KASUS KOMPREHENSIF 01
RENCANA PRESENTASI / LESSON PLAN
JUDUL PELATIHAN: OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
JUDUL SESI: Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Dasar Terpadu

NO.SESI:

TUJUAN SESI: Setelah menyelesaikan sesi ini peserta akan mampu untuk melaksanakan
pengelolaan kegawat daruratan obstetri neonatal terpadu (komprehensif)
WAKTU:

1 jam 15 menit

TUJUAN KHUSUS:
Setelah menyelesaikan bab ini peserta akan memiliki kemampuan dan kecepatan sesuai yang
ditetapkan untuk:
 Melakukan analisa kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan diagnosis kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan tindakan yang direncanakan sebagai upaya untuk mengatasi kegawat
daruratan obstetri neonatal
 Melakukan tindakan pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
 Melakukan pemantauan dan evaluasi tindakan pasca kegawat daruratan obstetri
neonatal
PERSIAPAN
PELATIH
REFERENSI:

PESERTA
TUGAS:

Buku Acuan Pelatihan Obstetri Neonatal Baca masing-masing bab dalam Buku Acuan
Emergensi Dasar
BAHAN PELATIHAN:
Simulasi kasus 7.1 Kegawat daruratan Obstetri
dan Neonatal Terpadu
PERALATAN:
OHP dan transparansi
Kaset / Program simulasi denyut jantung (komputer)
Penanda waktu (timer)
Model anatomik panggul persalinan (Perinasia)
Model anatomik lengan atas
Perlengkapan pemeriksaan tekanan darah
Perlengkapan Plasenta manual
Perlengkapan Ekstraksi Vakum
Perlengkapan Resusitasi Neonatal
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PELATIHAN KETRAMPILAN MELATIH PONED
KASUS KOMPREHENSIF 01
BAHAN:
Transparansi
Rekaman Denyut Jantung
PRESENTASI
PENDAHULUAN:
Pada dasarnya kegawat daruratan obstetri
neonatal hampir selalu akan terjadi dan
merupakan gabungan dari beberapa kondisi
pada ibu dan janin.

Minta
peserta
untuk
menceriterakan
pengalamannya berkaitan dengan kasus
kegawat daruratan obstetri neonatal yang
terjadi dalam waktu 3 minggu terakhir ini di
klinik/fasilitas kesehatan tempat mereka
bekerja.
Pilih salah satu kegawatan yang terjadi dan
jelaskan bagaimana keadaan tersebut adalah
merupakan
rangkaian
antara
kegawat
daruratan yang terjadi baik pada ibu, janin
dan neonatus.
TRP #1 Berbagai kegawat daruratan obstetri
neonatal yang mungkin terjadi

ISI / MATERI
PENJELASAN

PETUNJUK / METODE PELATIHAN

Penjelasan tentang apa yang akan dilakukan Pada sesi pelatihan berikut, setiap peserta
oleh masing-masing peserta berdasarkan dianggap telah mengetahui dan menguasai
dasar pengetahuan serta ketrampilan klinik
tingkat kewenangannya dalam sesi ini.
kegawat daruratan obstetri neonatal.
Pada permainan simulasi ini, setiap peserta
akan mendapatkan tugas untuk melakukan
suatu tindakan berdasarkan situasi kegawat
daruratan ibu atau janin yang disimulasikan.
Permainan peran ini dilakukan oleh seluruh
peserta sebagai pemain utama dalam
kewenangannya sebagai dokter dan bidan,
melalui skenario studi kasus terpadu yang
akan disampaikan oleh pelatih dan melibatkan
seluruh peserta.
Ibu A, 22 tahun, G1P0A0,
datang ke Puskesmas
preeklampsia ringan yang
kunjungan 1 minggu yang
pemeriksaan:

hamil 38 minggu, TRP #2 Data awal kasus kegawat daruratan
dengan riwayat obstetri neonatal
sudah melakukan
lalu dengan hasil

Tensi 140/90 mmHg, Nadi 84/menit, keluhan
pusing (-), nyeri epigastrium (-), gangguan
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penglihatan (-).
Pada saat ini klien mengeluh adanya pusing Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
dan nyeri pada daerah epigastrium
A) untuk melakukan pemeriksaan fisik,
keadaan, letak janin serta pemeriksaan dalam
(bila diperlukan)
Hasil pemeriksaan didapatkan:

TRP #3 Hasil pemeriksaan 1

Tensi 150/110 mmHg, Nadi 84/menit,
terdapat keluhan pusing (+), nyeri pada
daerah epigastrium (+) dan tidak didapatkan
adanya gangguan penglihatan.
Pemeriksaan laboratorium: Proteinuria 2+
Telah didapatkan his yang mulai teratur 3 kali
dalam 10 menit selama 40-50 detik. Pada
pemeriksaan didapatkan bagian terbawah
janin adalah kepala dengan penurunan 3/5, Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
pemeriksaan dalam pembukaan serviks 4 cm, B) untuk melaporkan hasil temuannya pada
hasil pemeriksaan Perawat dan Bidan kepada
kulit ketuban masih utuh.
Dokter (peserta C)
Dokter (peserta C) diminta menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.
• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:
G1P0A0, 22 tahun, hamil 38 minggu
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala
sudah masuk ke panggul
Inpartu kala I
Preeklampsia berat

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh dokter (peserta C)

• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pasang infus Ringer laktat dan pemberian
MgSO4 20% dosis inisial 4 gram
Terminasi kehamilan
Pengawasan 4 jam dengan partogram
Instruksi pelatih:
Hasil pemeriksaan setelah 4 jam, didapatkan TRP #4 Hasil pemeriksaan 2
tekanan darah 150/110 mmHg, Nadi
84/menit, ibu merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 1/5, denyut jantung janin 100/menit,
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tidak teratur. Pada pemeriksaan dalam
didapatkan pembukaan serviks telah lengkap.
Ketuban masih utuh.
Dokter diharapkan akan memutuskan untuk Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
melakukan:
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan
• pemecahan kulit ketuban dan
• tindakan ekstraksi vakum atas indikasi gawat
janin dengan pembukaan serviks lengkap
dan kepala berada di dasar panggul
Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta D) untuk mempersiapkan
peralatan dan membantu tindakan ekstraksi
vakum dan alat resusitasi bayi serta
penghangat bayi
Dokter (peserta E) untuk melakukan tindakan
ekstraksi vakum
Setelah dilakukan tindakan ekstraksi vakum, TRP #5 Hasil pemeriksaan 3
bayi lahir dengan berat badan 3200 g dan
tidak bernapas spontan
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
Peserta (penolong persalinan) diharapkan:
Melakukan langkah awal resusitasi (jaga apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
kehangatan, posisikan kepala bayi, bersihkan dengan skenario yang telah ditetapkan
jalan napas, keringkan, stimulasi taktil dan
reposisi)
Melakukan evaluasi (pernapasan, denyut
jantung dan warna kulit)
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta F) untuk melakukan evaluasi
pernapasan, denyut jantung dan warna kulit
(menghitung denyut jantung bayi pada hasil
rekaman) serta mengambil keputusan tindakan
berdasarkan keadaan bayi
Pelatih memberikan hasil temuan setelah TRP #6 Hasil pemeriksaan 4
langkah awal resusitasi neonatus
RE #1 Rekaman denyut jantung 70/menit
Hasil evaluasi:
Ada napas megap-megap
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan
Dokter diharapkan mengambil keputusan Pelatih memerintahkan kepada:
untuk melakukan tindakan resusitasi neonatus Dokter (peserta F) dan Bidan (peserta G)
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dengan Ventilasi Tekanan Positif selama 30 untuk melakukan tindakan resusitasi neonatus
detik
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan setelah TRP #7 Hasil temuan 5
tindakan resusitasi neonatus:
RE #2 Rekaman denyut jantung 50/menit
Belum ada nafas spontan
Pelatih memerintahkan kepada Dokter

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman dan (peserta H) untuk mengambil keputusan
warna kulit kebiruan
berdasarkan hasil temuan terakhir
Dokter diharapkan mengambil keputusan Pelatih memerintahkan kepada:
untuk melakukan Ventilasi Tekanan Positif Dokter (peserta H) dan Bidan (peserta I) untuk
dan kompresi dada, selama 30 detik.
melakukan tindakan resusitasi neonatus
Ventilasi Tekanan Positif dan kompresi dada
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan:

TRP #8 Hasil temuan 6

Telah ada nafas spontan

RE #3 Rekaman denyut jantung 120/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta H) untuk menghitung denyut jantung
bayi dan mengambil keputusan berdasarkan
hasil temuan terakhir

Pemeriksaan kulit masih terdapat sianosis
perifer

Dokter diharapkan mengambil keputusan Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
untuk tetap melakukan Ventilasi Tekanan apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
Positif dan menghentikan kompresi dada dengan skenario yang telah ditetapkan
selama 30 detik.
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #9 Hasil temuan 7

Hasil evaluasi:
Napas spontan adekuat

RE #4 Rekaman denyut jantung 120/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kemerahan

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta H) untuk menghitung denyut jantung
bayi dan mengambil keputusan berdasarkan
hasil temuan terakhir

Dokter diharapkan mengambil keputusan
untuk menghentikan Ventilasi Tekanan Positif
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bertahap dilanjutkan
oksigen aliran bebas.

dengan

pemberiaan
Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta I) untuk melakukan pemberian
oksigen aliran bebas

Perawatan pasca resusitasi

Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta J) melakukan perawatan pasca
resusitasi.
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta K) dan Bidan (peserta L)
untuk melanjutkan manajemen aktif kala III

Plasenta lahir spontan, lengkap
Perdarahan 200 ml, dengan kontraksi uterus
yang lemah

Pelatih memerintahkan pada dokter (peserta
M) untuk melakukan masase fundus uteri dan
kompresi bimanual internal

Peserta diharapkan segera melakukan masase
fundus uteri dan kompresi bimanual internal
selama 5 menit
Kontraksi uterus sangat lemah, terdapat TRP #10 Hasil pemeriksaan 8
perdarahan melalui jalan lahir 200 ml
Tensi 80/50 mmHg, Nadi 120/menit (lemah)
Peserta diharapkan memberikan infus Ringer Peserta
laktat guyur dengan Oksitosin 20 IU/ 1000 ml internal
dan melanjutkan kompresi bimanual internal
sambil melakukan pengawasan kontraksi
uterus

melanjutkan

kompresi

bimanual

Kontraksi uterus baik, perdarahan berhenti
Apabila pada saat melakukan manajemen TRP #11 Hasil pemeriksaan 9
aktif kala III plasenta tidak berhasil dilahirkan Pelatih memerintahkan kepada Dokter
setelah 30 menit
(peserta L) untuk mengambil keputusan klinik
Keputusan klinik yang diharapkan adalah Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
melakukan plasenta manual
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan
Pelatih memerintahkan Dokter (peserta L) dan
Bidan (peserta M) untuk melakukan tindakan
plasenta manual
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Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemah TRP #12 Hasil pemeriksaan 10
dengan perdarahan melalui jalan lahir 200 ml Pelatih memerintahkan pada Dokter (peserta
L) untuk memutuskan tindakan klinik
berdasarkan temuan yang didapatkan
Peserta diharapkan segera melakukan masase Dokter (peserta L) melakukan masase fundus
fundus uteri dan kompresi bimanual internal uteri dilanjutkan dengan kompresi bimanual
internal
selama 5 menit
Kontraksi uterus baik, perdarahan melalui
jalan lahir berhenti
Pelatih memerintahkan pada Bidan (peserta
N) untuk melakukan tindakan pasca menolong
persalinan dan resusitasi
Bidan diharapkan melakukan tindakan :
Pemantauan pasca persalinan dan resusitasi
Dekontaminasi, mencuci dan sterilkan alat
Mnembuat catatan tindakan
Konseling pada keluarga penderita.
Dari kamar bersalin dilaporkan bayi yang baru Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
lahir mengalami gerakan abnormal pada N) untuk melaporkan keadaan ini pada Dokter
wajah, mata, mulut, lidah dan ekstrimitas. (peserta O)
Ekstensi atau fleksi tonik ekstremitas, gerakan
seperti mengayuh sepeda, mata berkedip,
berputar.
Dokter diharapkan untuk memutuskan
melakukan tindakan:
Jaga bayi tetap hangat
Bebaskan jalan napas dan Oksigenasi
Pemberian fenobarbital 20 mg/kg berat badan
intravena dalam waktu 5 menit. Jika tidak
tersedia
jalur intravena dan atau tidak
tersedia sediaan obat intravena, maka dapat
diberikan secara intramuskuler
Memasang jalur infus intravena Dekstrosa
10% 80cc/kg/hari.
Pemeriksaan Laboratorium darah rutin, kadar
glukosa darah dengan dekstrostik.

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta O) untuk mengambil keputusan klinik
dan melakukan tindakan berdasarkan hasil
temuan
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan

Evaluasi
Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #10 Hasil evaluasi
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Pelatih memerintahkan kepada Dokter
Hasil evaluasi:
(peserta O) untuk mengambil keputusan klinik
Gerakan abnormal (-)
Frekuensi napas 40/menit, denyut jantung dan melakukan tindakan berdasarkan hasil
temuan
140/menit, suhu 370 C
Pemeriksaan laboratorium:
Hb 16 gr%, Lekosit 11000/mm3, trombosit
140.000/mm3. Gula darah 110 mg/dl
Bayi belum bernafas spontan, denyut jantung
60/menit
Dokter diharapkan untuk memutuskan
melakukan pemberian :
Fenobarbital 3-5 mg/ kg BB /hari, dosis
tunggal atau terbagi tiap 12 jam secara
intravena atau per oral. Sampai bebaskejang
7 hari.

Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan

Pelatih membagi peserta dalam kelompok Peserta dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan
melakukan
diskusi
untuk
menjawab
kecil.
pertanyaan yang diajukan.
Pertanyaan untuk diskusi kelompok:
Apakah urutan yang dilakukan dalam simulasi
kasus diatas telah sesuai dengan prosedur
standar dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar?
Apabila terdapat bagian yang tidak sesuai,
apa yang sebenarnya harus dilakukan?
Catatan:
Setiap kelompok sekuens dalam simulasi kasus ini harus diputuskan dan dilakukan dalam
waktu antara 30 – 45 detik. Gunakan penanda waktu (stopwatch) untuk menghitung waktu
yang diperlukan.
RINGKASAN:
Pada dasarnya kegawat daruratan obstetri neonatal hampir selalu akan terjadi dan merupakan
gabungan dari beberapa kondisi pada ibu dan janin. Terdapat beberapa karakteristik yang
spesifik pada kasus kegawat daruratan terpadu:
• Pengambilan keputusan tindakan yang sesuai dan benar
• Kecepatan waktu pengambilan keputusan
• Kesiapan tenaga dan peralatan dalam kegawat daruratan
• Pengulangan latihan dengan simulasi akan meningkatkan kemampuan untuk
mengambil sikap dan waktu yang diperlukan untuk persiapan tindakan
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APLIKASI:
Latihan simulasi ini dapat dikembangkan dengan membuat kasus kegawat daruratan terpadu
berdasarkan kasus yang ditemukan selama pelatihan atau gabungan kasus yang ada dalam
buku acuan
PENILAIAN:
Penilaian berdasarkan pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan klinik dan urutan
tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur standar
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RENCANA PRESENTASI / LESSON PLAN
JUDUL PELATIHAN: OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
JUDUL SESI: Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Dasar Terpadu

NO.SESI:

TUJUAN SESI: Setelah menyelesaikan sesi ini peserta akan mampu untuk melaksanakan
pengelolaan kegawat daruratan obstetri neonatal terpadu (komprehensif)
WAKTU:

1 jam 15 menit

TUJUAN KHUSUS:
Setelah menyelesaikan bab ini peserta akan memiliki kemampuan dan kecepatan sesuai
yang ditetapkan untuk:
 Melakukan analisa kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan diagnosis kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan tindakan yang direncanakan sebagai upaya untuk mengatasi kegawat
daruratan obstetri neonatal
 Melakukan tindakan pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
 Melakukan pemantauan dan evaluasi tindakan pasca kegawat daruratan obstetri
neonatal
PERSIAPAN
PELATIH
REFERENSI:

PESERTA
TUGAS:

Buku Acuan Pelatihan Obstetri Neonatal Baca masing-masing bab dalam Buku Acuan
Emergensi Dasar
BAHAN PELATIHAN:
Simulasi kasus 7.1 Kegawat daruratan Obstetri
dan Neonatal Terpadu
PERALATAN:
OHP dan transparansi
Kaset / Program simulasi denyut jantung (komputer)
Penanda waktu (timer)
Model anatomik panggul persalinan (Perinasia)
Model anatomik lengan atas
Perlengkapan pemeriksaan tekanan darah
Perlengkapan Plasenta manual
Perlengkapan Ekstraksi Vakum
Perlengkapan Resusitasi Neonatal
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BAHAN:
Transparansi
Rekaman Denyut Jantung
PRESENTASI
ISI / MATERI
PENJELASAN

PETUNJUK / METODE PELATIHAN

Penjelasan tentang apa yang akan dilakukan Pada sesi pelatihan berikut, setiap peserta
oleh masing-masing peserta berdasarkan dianggap telah mengetahui dan menguasai
tingkat kewenangannya dalam sesi ini.
dasar pengetahuan serta ketrampilan klinik
kegawat daruratan obstetri neonatal.
Pada permainan simulasi ini, setiap peserta
akan mendapatkan tugas untuk melakukan
suatu tindakan berdasarkan situasi kegawat
daruratan ibu atau janin yang disimulasikan.
Permainan peran ini dilakukan oleh seluruh
peserta sebagai pemain utama dalam
kewenangannya sebagai dokter dan bidan,
melalui skenario studi kasus terpadu yang
akan disampaikan oleh pelatih dan
melibatkan seluruh peserta.
Ibu A, 22 tahun, G1P0A0, hamil 43 minggu,
datang ke Puskesmas Poned dengan riwayat
kenceng-kenceng
dirumah
dan
sudah
mengeluarkan lendir darah sejak 4 jam yang
lalu. Ibu belum pernah melakukan kunjungan
ulang sejak 2 bulan yang lalu walaupun
sebenarnya telah dipesan untuk itu.
Hasil pemeriksaan pemeriksaan pada saat ini:

TRP #2 Data awal kasus kegawat daruratan
obstetri
Pelatih memerintahkan kepada Bidan
(peserta A) untuk melakukan pemeriksaan
fisik, keadaan, letak janin serta pemeriksaan
dalam (bila diperlukan)
TRP #3 Hasil pemeriksaan 2

Tensi 120/90 mmHg, Nadi 84/menit, keluhan
pusing (-), nyeri epigastrium (-), gangguan
penglihatan (-).
Telah didapatkan his yang mulai teratur 3 kali
dalam 10 menit selama 40-50 detik. Pada
pemeriksaan
Bidan
didapatkan
bagian
terbawah janin adalah kepala dengan
penurunan 3/5, pembukaan serviks 4 cm, kulit
ketuban masih utuh.

Pelatih memerintahkan kepada Bidan
(peserta B) untuk melaporkan hasil
temuannya pada hasil pemeriksaan Perawat
dan Bidan kepada Dokter (peserta C)
Dokter (peserta C) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
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dasar yang didapat serta analisa atas data.
• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:
G1P0A0, 22 tahun, hamil 43 minggu
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala sudah
masuk ke panggul
Inpartu kala I

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta C

• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pencatatan partogram
Pengawasan 4 jam
Setelah 4 jam, pelatih memerintahkan
kepada Bidan (peserta D) untuk melakukan
pemeriksaan fisik, keadaan, letak janin serta
pemeriksaan dalam (bila diperlukan). Setelah
itu bidan diharapkan dapat melaporkan hasil
pemeriksaannya pada dokter D
Instruksi pelatih:

TRP #4 Hasil pemeriksaan 3

Hasil pemeriksaan setelah 4 jam, didapatkan
tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 84/menit,
ibu belum merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 2/5, denyut jantung janin 132/menit,
teratur. Pada pemeriksaan dalam didapatkan
pembukaan serviks 8 cm. Ketuban masih utuh.

Dokter (peserta D) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.

• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:
G1P0A0, 22 tahun, hamil 43 minggu
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala sudah
masuk ke panggul
Inpartu kala I fase aktif

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta D dan
melakukan umpan balik korektif apabila
tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan

• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pencatatan partogram
Pengawasan 2 jam
Pelatih memerintahkan kepada Bidan
(peserta E) untuk melakukan pemeriksaan
kemajuan persalinan, mengisi partogram dan
melaporkan hasil temuannya pada hasil
pemeriksaan Perawat dan Bidan kepada
Dokter (peserta F)
Instruksi pelatih:
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Hasil pemeriksaan setelah 2 jam, didapatkan
tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 84/menit,
ibu merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 2/5, denyut jantung janin 136/menit,
teratur. Pada pemeriksaan dalam didapatkan
pembukaan serviks telah lengkap. Ketuban
masih utuh.
Dokter (peserta F) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.
Dokter diharapkan akan memutuskan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta G) untuk mempersiapkan
melakukan:
peralatan
dan
membantu
tindakan
• pemecahan kulit ketuban dan
• persiapan pertolongan persalinan setelah pertolongan persalinan
pembukaan serviks lengkap

Dokter (peserta H) untuk melakukan tindakan
pertolongan persalinan

Pada saat melakukan pemecahan kulit
ketuban, keluar air ketuban dalam jumlah
cukup, air ketuban bercampur dengan
mekoneum.
Dokter (peserta H) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
mempersiapkan melakukan suatu tindakan
berdasarkan data dasar yang didapat serta
analisa atas data.
Dokter diharapkan memerintahkan kepada
Bidan untuk melakukan tindakan menghisap
lendir dan mekoneum dari mulut kemudian
hidung bayi setelah kepala lahir, sebelum
melahirkan bahu.
Setelah dilakukan tindakan pertolongan
persalinan, bayi lahir dengan berat badan 3200
g.
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta H) untuk menilai apakah bayi
bugar dengan melihat usaha napas,
menghitung denyut jantung dan tonus otot
bayi kemudian mengambil keputusan
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tindakan berdasarkan keadaan bayi
Pelatih memberikan hasil pemeriksaan :

TRP #6 Hasil pemeriksaan 5
Bayi tidak menangis, napas megap-megap, RE #1 Rekaman denyut jantung 70/menit
tonus otot lemah, denyut jantung
sesuai
dengan rekaman
Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik
yang diambil oleh peserta H dan
bayi tidak bugar
melakukan umpan balik korektif apabila
Dokter diharapkan melakukan tindakan tindakan yang diputuskan tidak sesuai
Penghisapan mekoneum di trakea dengan dengan skenario yang telah ditetapkan
menggunakan pipa ET
Keputusan klinik yang diharapkan adalah:

Melakukan langkah awal resusitasi (jaga
kehangatan, posisikan kepala bayi, bersihkan
jalan napas, keringkan, stimulasi taktil dan
reposisi)
Melakukan evaluasi (pernapasan, denyut
jantung dan warna kulit)
Tindakan dilakukan dalam waktu 30”
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta I) untuk melakukan evaluasi
pernapasan, denyut jantung dan warna kulit
(menghitung denyut jantung bayi pada hasil
rekaman) serta mengambil keputusan
tindakan berdasarkan keadaan bayi
Pelatih memberikan hasil temuan setelah TRP #7Hasil pemeriksaan 6
langkah awal resusitasi neonatus
RE #2 Rekaman denyut jantung 120/menit
Hasil evaluasi:
Ada napas megap-megap
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan
Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
melakukan tindakan resusitasi neonatus dengan Dokter (peserta J) dan Bidan (peserta K)
Ventilasi Tekanan Positif selama 30 detik
untuk
melakukan
tindakan
resusitasi
neonatus
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”
Hasil evaluasi:
Ada napas spontan adekuat
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Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman

RE #3 Rekaman denyut jantung 130/menit

Warna kulit kemerahan
Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk
menghentikan
tindakan Ventilasi Tekanan
Positif secara bertahap, selanjutnya diberikan
oksigen aliran bebas.
Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta L) untuk
pemberian oksigen aliran bebas
Perawatan pasca resusitasi

melakukan

Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta M) melakukan perawatan
pasca resusitasi.
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta N) dan Bidan (peserta O)
untuk melanjutkan manajemen aktif kala III

Plasenta lahir spontan, lengkap
Perdarahan 100 ml, dengan kontraksi uterus
yang kuat.
Pelatih memerintahkan pada Bidan (peserta
O) untuk melakukan tindakan pasca
menolong persalinan dan resusitasi
Bidan diharapkan melakukan tindakan :
Pemantauan pasca persalinan dan resusitasi
Dekontaminasi, mencuci dan sterilkan alat
Mnembuat catatan tindakan
Konseling pada keluarga penderita.
RINGKASAN:
Pada dasarnya kegawat daruratan obstetri neonatal hampir selalu akan terjadi dan merupakan
gabungan dari beberapa kondisi pada ibu dan janin. Terdapat beberapa karakteristik yang
spesifik pada kasus kegawat daruratan terpadu:
• Pengambilan keputusan tindakan yang sesuai dan benar
• Kecepatan waktu pengambilan keputusan
• Kesiapan tenaga dan peralatan dalam kegawat daruratan
• Pengulangan latihan dengan simulasi akan meningkatkan kemampuan untuk
mengambil sikap dan waktu yang diperlukan untuk persiapan tindakan
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APLIKASI:
Latihan simulasi ini dapat dikembangkan dengan membuat kasus kegawat daruratan terpadu
berdasarkan kasus yang ditemukan selama pelatihan atau gabungan kasus yang ada dalam
buku acuan
PENILAIAN:
Penilaian berdasarkan pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan klinik dan urutan
tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur standar
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RENCANA PRESENTASI / LESSON PLAN
JUDUL PELATIHAN: OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
JUDUL SESI: Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Dasar Terpadu

NO.SESI:

TUJUAN SESI: Setelah menyelesaikan sesi ini peserta akan mampu untuk melaksanakan
pengelolaan kegawat daruratan obstetri neonatal terpadu (komprehensif)
WAKTU:

1 jam 15 menit

TUJUAN KHUSUS:
Setelah menyelesaikan bab ini peserta akan memiliki kemampuan dan kecepatan sesuai
yang ditetapkan untuk:
 Melakukan analisa kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan diagnosis kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan tindakan yang direncanakan sebagai upaya untuk mengatasi kegawat
daruratan obstetri neonatal
 Melakukan tindakan pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
 Melakukan pemantauan dan evaluasi tindakan pasca kegawat daruratan obstetri
neonatal
PERSIAPAN
PELATIH
REFERENSI:

PESERTA
TUGAS:

Buku Acuan Pelatihan Obstetri Neonatal Baca masing-masing bab dalam Buku Acuan
Emergensi Dasar
BAHAN PELATIHAN:
Simulasi kasus 7.1 Kegawat daruratan Obstetri
dan Neonatal Terpadu
PERALATAN:
OHP dan transparansi
Kaset / Program simulasi denyut jantung (komputer)
Penanda waktu (timer)
Model anatomik panggul persalinan (Perinasia)
Model anatomik lengan atas
Perlengkapan pemeriksaan tekanan darah
Perlengkapan Plasenta manual
Perlengkapan Ekstraksi Vakum
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Perlengkapan Resusitasi Neonatal
BAHAN:
Transparansi
Rekaman Denyut Jantung

PENJELASAN

PRESENTASI
ISI / MATERI
PETUNJUK / METODE PELATIHAN

Penjelasan tentang apa yang akan dilakukan Pada sesi pelatihan berikut, setiap peserta
oleh masing-masing peserta berdasarkan dianggap telah mengetahui dan menguasai
tingkat kewenangannya dalam sesi ini.
dasar pengetahuan serta ketrampilan klinik
kegawat daruratan obstetri neonatal.
Pada permainan simulasi ini, setiap peserta
akan mendapatkan tugas untuk melakukan
suatu tindakan berdasarkan situasi kegawat
daruratan ibu atau janin yang disimulasikan.
Permainan peran ini dilakukan oleh seluruh
peserta sebagai pemain utama dalam
kewenangannya sebagai dokter dan bidan,
melalui skenario studi kasus terpadu yang
akan
disampaikan
oleh
pelatih
dan
melibatkan seluruh peserta.
Ibu A, 22 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, TRP #2 Data awal kasus kegawat daruratan
datang ke Puskesmas Poned dengan riwayat obstetri neonatal
preeklampsia ringan yang sudah melakukan
kunjungan 1 minggu yang lalu dengan hasil
pemeriksaan:
Tensi 140/90 mmHg, Nadi 84/menit, keluhan
pusing (-), nyeri epigastrium (-), gangguan
penglihatan (-). Tinggi fundus uteri 28 cm.
Pada saat ini klien mengeluhkan adanya Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
pusing dan nyeri pada daerah epigastrium
A) untuk melakukan pemeriksaan fisik,
keadaan, letak janin serta pemeriksaan dalam
(bila diperlukan)
Hasil pemeriksaan didapatkan:

TRP #3 Hasil pemeriksaan 1

Tensi 150/110 mmHg, Nadi 84/menit,
terdapat keluhan pusing (+), nyeri pada
daerah epigastrium (+) dan tidak didapatkan
adanya gangguan penglihatan.
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Pemeriksaan laboratorium: Proteinuria 2+
Telah didapatkan his yang mulai teratur 3 kali
dalam 10 menit selama 40-50 detik. Pada
pemeriksaan Bidan didapatkan bagian
terbawah janin adalah kepala dengan
penurunan 3/5, pembukaan serviks 4 cm, kulit Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
B) untuk melaporkan hasil temuannya pada
ketuban masih utuh.
hasil
pemeriksaan Perawat dan Bidan kepada
Tinggi fundus uteri 28 cm.
Dokter (peserta C)
Dokter (peserta C) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.
• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:
G1P0A0, 22 tahun, hamil 38 minggu
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala
sudah masuk ke panggul
Inpartu kala I
Preeklampsia berat
Kecurigaan Bayi Berat Lahir Rendah (TBJ
2000 g)

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta C

• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pasang infus Ringer laktat dan pemberian
MgSO4 dosis awal
Terminasi kehamilan
Pengawasan 4 jam
Instruksi pelatih:

TRP #4 Hasil pemeriksaan 2

Hasil pemeriksaan setelah 4 jam, didapatkan
tekanan darah 150/110 mmHg, Nadi
84/menit, ibu merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 1/5, denyut jantung janin 136/menit,
teratur. Pada pemeriksaan dalam didapatkan
pembukaan serviks telah lengkap. Ketuban
masih utuh.
Dokter diharapkan akan memutuskan untuk Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
melakukan:
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan scenario yang telah ditetapkan
• pemecahan kulit ketuban dan
• tindakan pertolongan persalinan atas
indikasi pembukaan serviks lengkap dan
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kepala berada di dasar panggul, oleh karena
persalinan diperkirakan sudah akan cukup
ringan dengan TBJ 2450 g
Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta D) untuk mempersiapkan
peralatan
dan
membantu
tindakan
pertolongan persalinan
Dokter (peserta E) untuk melakukan tindakan
pertolongan persalinan
Setelah dilakukan tindakan pertolongan TRP #5 Hasil pemeriksaan 3
persalinan, bayi lahir dengan berat badan
2000 g dan belum dapat bernafas spontan
Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
F) untuk melaporkan hasil temuannya pada
hasil pemeriksaan Perawat dan Bidan kepada
Dokter (peserta G)
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila
tindakan yang diputuskan tidak sesuai
Melakukan langkah awal resusitasi (jaga
kehangatan, posisikan kepala bayi, bersihkan dengan scenario yang telah ditetapkan
jalan napas, keringkan, stimulasi taktil dan
reposisi)
Melakukan evaluasi (pernapasan, denyut
jantung dan warna kulit)
Bidan diharapkan melakukan tindakan :

Tindakan dilakukan dalam waktu 30”
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta H) untuk melakukan evaluasi
pernapasan, denyut jantung dan warna kulit
(menghitung denyut jantung bayi pada hasil
rekaman) serta mengambil keputusan tindakan
berdasarkan keadaan bayi
Pelatih memberikan hasil temuan setelah TRP #6Hasil pemeriksaan 4
langkah awal resusitasi neonatus
RE #1 Rekaman denyut jantung 120/menit
Hasil evaluasi:
Ada napas spontan adekuat
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kemerahan.
Perawatan pasca resusitasi
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Bidan (peserta I) melakukan perawatan pasca
resusitasi.
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta J) dan Bidan (peserta K) untuk
melanjutkan manajemen aktif kala III
Plasenta lahir spontan, lengkap
Perdarahan 200 ml, dengan kontraksi uterus
yang lemah

Pelatih memerintahkan pada dokter (peserta J)
untuk melakukan masase fundus uteri dan
kompresi bimanual internal

Peserta diharapkan segera melakukan masase
fundus uteri dan kompresi bimanual internal
selama 5 menit
Kontraksi uterus sangat lemah, terdapat TRP #7 Hasil pemeriksaan 5
perdarahan melalui jalan lahir 200 ml
Tensi 80/50 mmHg, Nadi 120/menit (lemah)
Peserta diharapkan memberikan infus Ringer Peserta
laktat guyur dengan Oksitosin 20 IU/ 1000 ml internal
dan melanjutkan kompresi bimanual internal
sambil melakukan pengawasan kontraksi
uterus

melanjutkan

kompresi

bimanual

Kontraksi uterus baik, perdarahan berhenti
Apabila pada saat melakukan manajemen TRP #8 Hasil pemeriksaan 6
aktif kala III plasenta tidak berhasil dilahirkan
setelah 30 menit
Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta L) untuk mengambil keputusan klinik
Keputusan klinik yang diharapkan adalah Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
melakukan plasenta manual
apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
dengan skenario yang telah ditetapkan
Pelatih memerintahkan Dokter (peserta L) dan
Bidan (peserta M) untuk melakukan tindakan
plasenta manual
Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemah TRP #9 Hasil pemeriksaan 7
dengan perdarahan melalui jalan lahir 200 ml Pelatih memerintahkan pada Dokter (peserta
L) untuk memutuskan tindakan klinik
berdasarkan temuan yang didapatkan
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Peserta diharapkan segera melakukan masase Dokter (peserta L) melakukan masase fundus
fundus uteri dan kompresi bimanual internal uteri dilanjutkan dengan kompresi bimanual
selama 5 menit
internal
Kontraksi uterus baik, perdarahan melalui
jalan lahir berhenti
Dari kamar bersalin dilaporkan bayi yang baru Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
lahir merintih, teraba dingin, malas minum, N) untuk melaporkan keadaan ini pada Dokter
letargi.
(peserta O)
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta O) untuk melakukan
pemeriksaan dan mengambil keputusan
tindakan berdasarkan keadaan bayi
Bayi napas adekuat, suhu tubuh 35 o C, TRP #10 Hasil pemeriksaan 8
denyut jantung sesuai rekaman, warna kulit RE #3 Denyut jantung 60/menit
kebiruan.
Dokter diharapkan untuk memutuskan Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
meletakkan bayi dibawah pemancar panas, apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
melakukan resusitasi neonatus dengan dengan skenario yang telah ditetapkan
Ventilasi Tekanan Positif selama 30 detik
Periksa kadar gula darah dengan dekstro stik
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta P) untuk melakukan
pemeriksaan dan mengambil keputusan
tindakan berdasarkan keadaan bayi
Hasil evaluasi:
Ada napas spontan adekuat
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman

TRP #11Hasil pemeriksaan 9
RE #2 Rekaman denyut jantung 130/menit

Warna kulit kemerahan.
kadar Glukosa darah rendah ( 30 mg/dl).
Dokter diharapkan mengambil keputusan Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
untuk menghentikan
tindakan Ventilasi apabila tindakan yang diputuskan tidak sesuai
Tekanan Positif secara bertahap, selanjutnya dengan skenario yang telah ditetapkan
diberikan oksigen aliran bebas.
Pemasangan jalur intra vena dan pemberian
glukose 10% 2 ml/kg berat badan bolus
perlahan dalam 5 menit dan dilanjutkan infus
glukose 10% sesuai kebutuhan rumatan
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kemudian dirujuk
Merujuk penderita

Pelatih memerintahkan kepada Bidan (peserta
N) untuk melakukan persiapan dan tatacara
merujuk penderita.
Pelatih memerintahkan pada Bidan (peserta
K) untuk melakukan tindakan pasca menolong
persalinan dan resusitasi

Bidan diharapkan melakukan tindakan :
Pemantauan pasca persalinan dan resusitasi
Dekontaminasi, mencuci dan sterilkan alat
Membuat catatan tindakan
Konseling pada keluarga penderita.
Catatan:
Setiap kelompok sekuens dalam simulasi kasus ini harus diputuskan dan dilakukan dalam
waktu antara 30 – 45 detik. Gunakan penanda waktu (stopwatch) untuk menghitung waktu
yang diperlukan.
RINGKASAN:
Pada dasarnya kegawat daruratan obstetri neonatal hampir selalu akan terjadi dan merupakan
gabungan dari beberapa kondisi pada ibu dan janin. Terdapat beberapa karakteristik yang
spesifik pada kasus kegawat daruratan terpadu:
• Pengambilan keputusan tindakan yang sesuai dan benar
• Kecepatan waktu pengambilan keputusan
• Kesiapan tenaga dan peralatan dalam kegawat daruratan
• Pengulangan latihan dengan simulasi akan meningkatkan kemampuan untuk
mengambil sikap dan waktu yang diperlukan untuk persiapan tindakan
APLIKASI:
Latihan simulasi ini dapat dikembangkan dengan membuat kasus kegawat daruratan terpadu
berdasarkan kasus yang ditemukan selama pelatihan atau gabungan kasus yang ada dalam
buku acuan
PENILAIAN:
Penilaian berdasarkan pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan klinik dan urutan
tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur standar
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RENCANA PRESENTASI / LESSON PLAN
JUDUL PELATIHAN: OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
JUDUL SESI: Kegawat Daruratan Obstetri Neonatal Dasar Terpadu

NO.SESI:

TUJUAN SESI: Setelah menyelesaikan sesi ini peserta akan mampu untuk melaksanakan
pengelolaan kegawat daruratan obstetri neonatal terpadu (komprehensif)
WAKTU:

1 jam 15 menit

TUJUAN KHUSUS:
Setelah menyelesaikan bab ini peserta akan memiliki kemampuan dan kecepatan sesuai
yang ditetapkan untuk:
 Melakukan analisa kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan diagnosis kegawat daruratan obstetri neonatal
 Menentukan tindakan yang direncanakan sebagai upaya untuk mengatasi kegawat
daruratan obstetri neonatal
 Melakukan tindakan pengelolaan kegawat daruratan obstetri dan neonatal
 Melakukan pemantauan dan evaluasi tindakan pasca kegawat daruratan obstetri
neonatal
PERSIAPAN
PELATIH
REFERENSI:

PESERTA
TUGAS:

Buku Acuan Pelatihan Obstetri Neonatal Baca masing-masing bab dalam Buku Acuan
Emergensi Dasar
BAHAN PELATIHAN:
Simulasi kasus 7.1 Kegawat daruratan Obstetri
dan Neonatal Terpadu
PERALATAN:
OHP dan transparansi
Kaset / Program simulasi denyut jantung (komputer)
Penanda waktu (timer)
Model anatomik panggul persalinan (Perinasia)
Model anatomik lengan atas
Perlengkapan pemeriksaan tekanan darah
Perlengkapan Plasenta manual
Perlengkapan Ekstraksi Vakum
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Perlengkapan Resusitasi Neonatal
BAHAN:
Transparansi
Rekaman Denyut Jantung
PRESENTASI
ISI / MATERI
PENJELASAN

PETUNJUK / METODE PELATIHAN

Penjelasan tentang apa yang akan dilakukan Pada sesi pelatihan berikut, setiap peserta
oleh masing-masing peserta berdasarkan dianggap telah mengetahui dan menguasai
tingkat kewenangannya dalam sesi ini.
dasar pengetahuan serta ketrampilan klinik
kegawat daruratan obstetri neonatal.
Pada permainan simulasi ini, setiap peserta
akan mendapatkan tugas untuk melakukan
suatu tindakan berdasarkan situasi kegawat
daruratan ibu atau janin yang disimulasikan.
Permainan peran ini dilakukan oleh seluruh
peserta sebagai pemain utama dalam
kewenangannya sebagai dokter dan bidan,
melalui skenario studi kasus terpadu yang
akan disampaikan oleh pelatih dan
melibatkan seluruh peserta.
Ibu A, 22 tahun, G4P3A0, hamil 42 minggu,
datang ke Puskesmas Poned dengan riwayat
kenceng-kenceng
dirumah
dan
sudah
mengeluarkan lendir darah sejak 4 jam yang
lalu. Ibu belum pernah melakukan kunjungan
ulang sejak 1 bulan yang lalu, walaupun
sebenarnya telah dipesan untuk itu.

TRP #2 Data awal kasus kegawat daruratan
obstetri

Hasil pemeriksaan pemeriksaan pada saat ini:

TRP #3 Hasil pemeriksaan 2

Pelatih memerintahkan kepada Bidan
(peserta A) untuk melakukan pemeriksaan
fisik, keadaan, letak janin serta pemeriksaan
dalam (bila diperlukan)

Tensi 120/90 mmHg, Nadi 84/menit, keluhan
lain (-).
Telah didapatkan his yang mulai teratur 3 kali
dalam 10 menit selama 40-50 detik. Pada
pemeriksaan
Bidan
didapatkan
bagian
terbawah janin adalah kepala dengan
penurunan 3/5, pembukaan serviks 4 cm, kulit
ketuban masih utuh.
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Tinggi fundus uteri 42 cm.
Anak 1 sehat, 8 tahun, 3200 g, persalinan
normal oleh bidan
Pelatih memerintahkan kepada Bidan
Anak 2 sehat, 6 tahun, 3450 g, persalinan (peserta B) untuk melaporkan hasil
normal oleh dokter
temuannya pada hasil pemeriksaan Perawat
Anak 3 sehat 4 tahun, 3725 g, persalinan dan Bidan kepada Dokter (peserta C)
normal oleh dokter
Dokter (peserta C) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.
• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:
G1P0A0, 22 tahun, hamil 42 minggu
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala sudah
masuk ke panggul
Inpartu kala I
Kecurigaan bayi besar

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta C

• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pencatatan partogram
Pengawasan 4 jam
Setelah 4 jam, pelatih memerintahkan
kepada Bidan (peserta D) untuk melakukan
pemeriksaan fisik, keadaan, letak janin serta
pemeriksaan dalam (bila diperlukan). Setelah
itu bidan diharapkan dapat melaporkan hasil
pemeriksaannya pada dokter D
Instruksi pelatih:

TRP #4 Hasil pemeriksaan 3

Hasil pemeriksaan setelah 4 jam, didapatkan
tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 84/menit,
ibu belum merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 2/5, denyut jantung janin 132/menit,
teratur. Pada pemeriksaan dalam didapatkan
pembukaan serviks 8 cm. Ketuban masih utuh.

Dokter (peserta D) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.

• Keputusan klinik yang diharapkan adalah:

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta D dan
G1P0A0, 22 tahun, hamil 42 minggu
melakukan
umpan balik korektif apabila
Anak 1 hidup intrauterin, Letak kepala sudah
tindakan
yang
diputuskan tidak sesuai
masuk ke panggul
dengan
skenario
yang
telah ditetapkan
Inpartu kala I fase aktif
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• Sikap yang diharapkan adalah:
Rawat inap
Pencatatan partogram
Pengawasan 2 jam
Pelatih memerintahkan kepada Bidan
(peserta E) untuk melakukan pemeriksaan
kemajuan persalinan, mengisi partogram dan
melaporkan hasil temuannya pada hasil
pemeriksaan Perawat dan Bidan kepada
Dokter (peserta F)
Instruksi pelatih:

TRP #5 Hasil pemeriksaan 4

Hasil pemeriksaan setelah 4 jam, didapatkan
tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 84/menit,
ibu merasa ingin mengejan.
Bagian terbawah janin kepala, penurunan
kepala 2/5, denyut jantung janin 136/menit,
teratur. Pada pemeriksaan dalam didapatkan
pembukaan serviks telah lengkap. Ketuban
masih utuh.
Dokter (peserta F) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan data
dasar yang didapat serta analisa atas data.
Dokter diharapkan akan memutuskan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta G) untuk mempersiapkan
melakukan:
peralatan
dan
membantu
tindakan
• pemecahan kulit ketuban dan
pertolongan
persalinan
• persiapan pertolongan persalinan setelah
pembukaan serviks lengkap

Dokter (peserta H) untuk melakukan tindakan
pertolongan persalinan

Pada saat melakukan pemecahan kulit
ketuban, keluar air ketuban dalam jumlah
cukup, air ketuban cukup dan jernih.
Dokter (peserta H) diharapkan menentukan
diagnosis dan mengambil keputusan untuk
mempersiapkan melakukan suatu tindakan
berdasarkan data dasar yang didapat serta
analisa atas data.
Pada saat kepala lahir, leher bayi tidak dapat
dilihat dan kesulitan dijangkau dengan tangan
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Dokter penolong persalinan diharapkan
mengambil keputusan berdasarkan situasi
yang dihadapi
Keputusan yang diharapkan:
Persalinan dengan distosia bahu

Lakukan umpan balik positif pada keputusan
klinik yang diambil oleh peserta C
Pelatih memerintahkan kepada:
Bidan (peserta D) untuk mempersiapkan
peralatan
dan
membantu
tindakan
pertolongan persalinan
Dokter (peserta E) untuk melakukan tindakan
pertolongan persalinan pada distosia bahu

Setelah dilakukan tindakan pertolongan
persalinan, bayi lahir dengan berat badan 3800
g dan belum dapat bernafas spontan
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta H) untuk mengambil
keputusan tindakan berdasarkan keadaan
bayi
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
Peserta diharapkan:
Melakukan langkah awal resusitasi (jaga apabila tindakan yang diputuskan tidak
kehangatan, posisikan kepala bayi, bersihkan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
jalan napas, keringkan, stimulasi taktil dan
reposisi)
Melakukan evaluasi (pernapasan, denyut
jantung dan warna kulit)
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memerintahkan kepada:
Dokter (peserta F) untuk melakukan evaluasi
pernapasan, denyut jantung dan warna kulit
(menghitung denyut jantung bayi pada hasil
rekaman) serta mengambil keputusan
tindakan berdasarkan keadaan bayi
Pelatih memberikan hasil temuan setelah TRP #6 Hasil pemeriksaan 5
langkah awal resusitasi neonatus
RE #1 Rekaman denyut jantung 90/menit
Hasil evaluasi:
Belum ada napas spontan
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan
Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
melakukan tindakan resusitasi neonatus dengan
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Ventilasi Tekanan Positif selama 30 detik

Dokter (peserta F) dan Bidan (peserta G)
untuk
melakukan
tindakan
resusitasi
neonatus
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”

Pelatih memberikan hasil temuan
tindakan resusitasi neonatus:

setelah TRP #7 Hasil temuan 6
RE #2 Rekaman denyut jantung 70/menit

Belum ada nafas spontan
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman dan Pelatih memerintahkan kepada Dokter
warna kulit kebiruan
(peserta
H)
mengambil
keputusan
berdasarkan hasil temuan terakhir
Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
melakukan tindakan intubasi dan melanjutkan Dokter (peserta H) untuk melakukan intubasi.
Ventilasi Tekanan Positif selama 30 detik.
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan:

TRP #8 Hasil temuan 7

Belum ada napas spontan

RE #3 Rekaman denyut jantung 50/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta
H)
mengambil
keputusan
Pemeriksaan kulit masih terdapat sianosis
berdasarkan hasil temuan terakhir
perifer
Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
tetap melakukan Ventilasi Tekanan Positif dan Dokter (peserta H) dan bidan (peserta
melakukan kompresi dada selama 30 detik.
G)untuk melakukan intubasi.
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #9 Hasil temuan 8

Hasil evaluasi:
Belum ada napas spontan

RE #4 Rekaman denyut jantung 40/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kemerahan
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Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
memberikan epenefrin ( 1:10000) 0,1-0,3 ml/ Bidan (peserta I) untuk
Kg berat badan melalui ET dan melanjutkan pemberian efinefrin
ventilasi Tekanan Positif serta kompresi dada
selama 30 detik

melakukan

Evaluasi setelah 30”
Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #10 Hasil temuan 9

Hasil evaluasi:
Belum ada napas spontan

RE #5 Rekaman denyut jantung 50/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta
H)
mengambil
keputusan
berdasarkan hasil temuan terakhir

Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
tetap melakukan Ventilasi Tekanan Positif dan Dokter (peserta H) dan bidan ( peserta G)
melakukan kompresi dada selama 30 detik.
melakukan resusitasi, serta perawat (peserta
Menilai efektifitas Ventilasi tekanan positif, J) melakukan pemasangan dan pemberian
cairan intravena.
kompresi dada, Intubasi.
Pemasangan jalur intravena , pemberian RL 10
ml/kgBB selama 5-10 menit.
Pertimbangkan pemberian Bikarbonat natrikus.
Persiapan untuk rujuk

Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 30”

Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #11 Hasil temuan 10

Hasil evaluasi:
Belum ada napas spontan

RE #6 Rekaman denyut jantung 0/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta
K)
mengambil
keputusan
berdasarkan hasil temuan terakhir

Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk Pelatih memerintahkan kepada:
tetap melakukan Ventilasi Tekanan Positif dan Dokter (peserta H) dan bidan ( peserta G)
melakukan kompresi dada selama 30 detik.
melakukan resusitasi serta dokter (peserta K)
Menilai efektifitas Ventilasi tekanan positif, menilai efektifitas tindakan resusitasi.
kompresi dada, Intubasi.
Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Evaluasi setelah 2 menit”

248

Buku Pegangan Pelatih

PELATIHAN KETRAMPILAN MELATIH PONED
KASUS KOMPREHENSIF 04
Pelatih memberikan hasil temuan

TRP #12 Hasil temuan11

Hasil evaluasi:
Belum ada napas spontan

RE #7 Rekaman denyut jantung 0/menit

Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan

Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta
K)
mengambil
keputusan
berdasarkan hasil temuan terakhir

Dokter diharapkan mengambil keputusan untuk
memberikan epenefrin ( 1:10000) 0,1-0,3 ml/
Kg berat badan melalui ET dan melanjutkan
ventilasi Tekanan Positif serta kompresi dada
selama 30 detik.
Pemberian efinefrin dapat diulang setiap 3-5
menit
Evaluasi
Pelatih memberikan hasil temuan setelah 15 TRP #13 Hasil temuan 12
menit resusitasi
RE #8 Rekaman denyut jantung 0/menit
Belum ada napas spontan
Pelatih memerintahkan kepada Dokter
Denyut jantung bayi sesuai hasil rekaman
Warna kulit kebiruan
Penderitan dinyatakan meninggal
Berikan dukungan emosional pada keluarga

(peserta
K)
mengambil
keputusan
berdasarkan hasil temuan terakhir
Pelatih memerintahkan kepada Dokter
(peserta H) untuk memberikan dukungan
emosional pada keluarga

Plasenta lahir spontan, lengkap

Pelatih memerintahkan pada dokter (peserta
Perdarahan 200 ml, dengan kontraksi uterus J) untuk melakukan masase fundus uteri dan
kompresi bimanual internal
yang lemah
Peserta diharapkan segera melakukan masase
fundus uteri dan kompresi bimanual internal
selama 5 menit
Kontraksi uterus sangat lemah, terdapat TRP #14
perdarahan melalui jalan lahir 200 ml
Tensi 80/50 mmHg, Nadi 120/menit (lemah)
Peserta diharapkan memberikan infus Ringer Peserta
laktat guyur dengan Oksitosin 20 IU/ 1000 ml internal
dan melanjutkan kompresi bimanual internal
sambil melakukan pengawasan kontraksi uterus

melanjutkan

kompresi

bimanual

Kontraksi uterus baik, perdarahan berhenti
Apabila pada saat melakukan manajemen aktif TRP #15
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kala III plasenta tidak berhasil dilahirkan setelah Pelatih memerintahkan kepada Dokter
30 menit
(peserta L) untuk mengambil keputusan klinik
Keputusan klinik yang diharapkan adalah Pelatih akan melakukan umpan balik korektif
melakukan plasenta manual
apabila tindakan yang diputuskan tidak
sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
Pelatih memerintahkan Dokter (peserta L)
dan Bidan (peserta M) untuk melakukan
tindakan plasenta manual
Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemah TRP #16
dengan perdarahan melalui jalan lahir 200 ml
Pelatih memerintahkan pada Dokter (peserta
L) untuk memutuskan tindakan klinik
berdasarkan temuan yang didapatkan
Peserta diharapkan segera melakukan masase Dokter (peserta L) melakukan masase fundus
fundus uteri dan kompresi bimanual internal uteri dilanjutkan dengan kompresi bimanual
selama 5 menit
internal
Kontraksi uterus baik, perdarahan melalui jalan
lahir berhenti
Pelatih memerintahkan pada Bidan (peserta
N) untuk melakukan tindakan pasca
menolong persalinan dan resusitasi
Bidan diharapkan melakukan tindakan :
Pemantauan pasca persalinan dan resusitasi
Dekontaminasi, mencuci dan sterilkan alat
Membuat catatan tindakan
Konseling pada keluarga penderita.
RINGKASAN:
Pada dasarnya kegawat daruratan obstetri neonatal hampir selalu akan terjadi dan merupakan
gabungan dari beberapa kondisi pada ibu dan janin. Terdapat beberapa karakteristik yang
spesifik pada kasus kegawat daruratan terpadu:
• Pengambilan keputusan tindakan yang sesuai dan benar
• Kecepatan waktu pengambilan keputusan
• Kesiapan tenaga dan peralatan dalam kegawat daruratan
• Pengulangan latihan dengan simulasi akan meningkatkan kemampuan untuk
mengambil sikap dan waktu yang diperlukan untuk persiapan tindakan
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APLIKASI:
Latihan simulasi ini dapat dikembangkan dengan membuat kasus kegawat daruratan terpadu
berdasarkan kasus yang ditemukan selama pelatihan atau gabungan kasus yang ada dalam
buku acuan
PENILAIAN:
Penilaian berdasarkan pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan klinik dan urutan
tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur standar
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EVALUASI PELATIH KLINIK
(Diisi oleh Peserta)
Nama Pelatih Klinik: ____________________________________________
Petunjuk: Nilailah sesuai dengan pendapat anda tentang kinerja pelatih klinik saat
mengadakan presentasi dengan menggunakan skala penilaian 1 sampai 5.
5-Sangat setuju

3-Tidak ada Pendapat

4-Setuju

No.

2-Tidak Setuju
1-Sangat Tidak Setuju

Pelatih Klinik

1.

Membuat saya merasa diterima dalam pelatihan

2.

Memperlihatkan kepekaan terhadap kecemasan dan perasaan
takut saya saat mempelajari keterampilan baru

3.

Mengakui keterbatasannya tentang topik pelatihan

4.

Mendorong terjadinya interaksi diantara peserta

5.

Mempermudah saya untuk bertanya dan mengemukakan
pendapat/perasaan

6.

Melakukan assessmen keterampilan saya sebelum pelatihan

7.

Secara jelas menyatakan tujuan dipelajarinya suatu
keterampilan baru atau kegiatan yang akan dipelajari

8.

Menentukan standar yang jelas mengenai kinerja yang harus
saya capai

9.

Memberi alasan tentang pentingnya setiap langkah atau
kegiatan yang dilakukan

10.

Memperagakan keterampilan atau kegiatan sesuai dengan
penuntun belajar

11.

Memperagakan keterampilan atau kegiatan menggunakan role
play atau model sebelum memperagakannya di klien

12.

Memberi kesempatan yang cukup untuk berlatih dan mencapai
kompetensi dalam keterampilan baru

13.

Memberi umpan balik spesifik dan sesegera mungkin, sehingga
saya mengetahui sebaik apa kinerja saya

14.

Mengadakan pertemuan dengan saya setiap praktek selesai
untuk mendiskusikan kinerja saya

KOMENTAR LAIN:
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Nilai

Komentar/Saran

MATRIKS KEBUTUHAN BELAJAR
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI & NEONATAL EMERGENSI DASAR
No.
soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

JAWABAN BENAR PESERTA
8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

KATEGORI

PREEKLAMPSIA
EKLAMPSIA

TINDAKAN
OBSTETRI PADA
KEGAWAT
DARURATAN
OBSTETRI DAN
NEONATAL

PERDARAHAN
POSTPARTUM

INFEKSI NIFAS

BAYI BERAT
LAHIR RENDAH

MATRIKS KEBUTUHAN BELAJAR
PELATIHAN PELAYANAN OBSTETRI & NEONATAL EMERGENSI DASAR
No.
soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

JAWABAN BENAR PESERTA
8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

KATEGORI

ASFIKSIA PADA
BAYI

GANGGUAN
NAFAS PADA
BAYI

KEJANG PADA
BAYI BARU LAHIR

RUJUKAN &
TRANSPORTASI
BAYI BARU LAHIR

PERSIAPAN
SEBELUM
TINDAKAN

SERTIFIKAT
JARINGAN NASIONAL PELATIHAN KLINIK KESEHATAN REPRODUKSI
bekerjasama dengan

DINAS KESEHATAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
menyatakan bahwa

telah mengikuti Pelatihan Standardisasi Pelayanan Obstetri & Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 24 Desember 2005 di P2KS Propinsi Kalimantan Barat

Pusat Pelatihan Klinik Sekunder
Direktur,

dr. Badarul Mochtar, SpOG

MATERI PELATIHAN STANDARDISASI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
ASPEK PENGETAHUAN

WAKTU

ASPEK KETERAMPILAN & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

•

•

PRE EKLAMPSIA/ EKLAMPSIA
• Tanda & Gejala Hipertensi
• Penggunaan Obat Antikejang
•
TINDAKAN OBSTETRI PADA PERTOLONGAN PERSALINAN
• Distosia Bahu
• Ekstraksi Vakum
•
PERDARAHAN POSTPARTUM
• Atonia uteri
• Kompresi Bimanual Uterus dan Aorta Abdominalis
• Pemeriksaan Laserasi Jalan Lahir
• Retensio plasenta dan sisa plasenta
•
INFEKSI NIFAS
• Penyebab Infeksi Nifas
• Terapi Antibiotik dan Infus
•
BAYI BERAT LAHIR RENDAH
• Hipotermia
 Hipoglikemia
• Ikterus
 Masalah pemberian minum
•
ASFIKSIA NEONATUS
• Langkah awal dan ventilasi
• Kompresi dada
• Pemberian obat endotrakheal
•
GANGGUAN NAFAS PADA BAYI BARU LAHIR
•
KEJANG PADA NEONATUS
•
INFEKSI PADA NEONATUS
•
RUJUKAN DAN TRANSPORTASI NEONATUS
•
PERSIAPAN UMUM SEBELUM TINDAKAN
KEGAWATDARURATAN OBSTETRI & NEONATAL
Total

2 jam
1 jam
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
1 jam
1 jam
2 jam
1 jam
3 jam

2 jam
2 jam
1 jam
1 jam
1 jam
1 jam
1 jam
2 jam
30 jam

•

WAKTU

•
•
•
•
•
•
•
•

Praktek pengelolaan preeklampsia berat dan eklampsia
Praktek pemberian obat antikejang (magnesium sulfat & diasepam)
Praktek melahirkan bahu belakang
Praktek pemasangan dan penarikan ekstraktor vakum
Praktek kompresi bimanual uterus dan aorta abdominalis
Praktek penjahitan robekan serviks
Penglepasan plasenta secara manual
Praktek pemasangan dan perhitungan pemberian cairan melalui infus

1 jam
1 jam
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam

•
•
•
•
•
•
•

Praktek cara menhangatkan bayi baru lahir
Praktek langkah awal dan ventilasi pada bayi baru lahir
Praktek resusitasi pada asfiksia neonatal
Praktek kompresi dada pada resusitasi neonatal
Praktek pemberian obat endotrakheal
Praktek pemasangan jalur intravena pada bayi baru lahir
Praktek persiapan umum sebelum tindakan kegawatdaruratan obstetri
& neonatal

1 jam
2 jam
2 jam
2 jam
1 jam
1 jam
1 jam

•

Studi kasus

2 jam

•
•

PRAKTEK SIMULASI KEGAWATDARURATAN TERPADU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIK

2 jam
1 jam

•

PRAKTEK KETERAMPILAN PADA KLIEN

2 jam
1 jam

-

28 jam

Total

TOTAL WAKTU PELATIHAN STANDARDISASI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR: 58 JAM
Tim Pelatih:
dr. R.Soerjo Hadijono, SpOG
dr. Badarul Mochtar, SpOG
dr. Dina, SpA

Ketua Tim Pelatih

dr. R.Soerjo Hadijono, SpOG(K)

