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Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, 

modul  Mata Kuliah Keperawatan Maternitas II Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu 
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TEORI KONSEP PERSALINAN 

 

Persalinan adalah  proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 

– 42 minggu), dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. 

 

Konsep Persalinan Prematur 

Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi diantara usia kehamilan 20 - <37 

minggu dihitung dari HPHT. Persalinan prematur di bedakan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Menurut usia kehamilan 

 Usia kehamilan 32-36 minggu disebut persalinan prematur (preterem) 

 Usia kehamilan 28-32 minggu disebut persalinan sangat prematur (very preterm) 

 Usia kehamilan 20-27 minggu disebut ekstrim prematur (ekstremely preterm) 
b. Menurut berat badan lahir 

 Berat badan bayi bayi 1500 – 2500 gram disebut bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah 
(BBLR) 

 Berat badan bayi 1000 – 1500 gram disebut bayi dengan Berat Badan Lahir Sangat 
Rendah (BBLSR) 

 Berat badan bayi < 1000 gram disebut bayi dengan Berat Badan Lahir Ekstrim Rendah 

(BBLER) 

 

Faktor Penyebab 

 Riwayat persalinan prematur sebelumnya 

 Ketuban pecah dini 

 Ibu yang memiliki penyakit kronis (mis, hipertensi) 

 Komplikasi kehamilan (mis, plasenta telah lepas) 

 Tekanan jiwa atau stres yang dialami oleh ibu selama hamil 

 

Tanda dan Gejala 

 Kram perut seperti ketika datang bulan atau rasa sakit pada punggung. 

 Kontraksi rahim yang teratur dengan jarak waktu sepuluh menit atau kurang dan 

kontraksi ini tidak harus terasa sakit. 

 Rasa tertekan pada perut bagian bawah, terasa berat atau seperti bayi yang mendorong ke 
bawah. 

 keluar air atau cairan lainnya dari vagina 

 

Risiko Bayi Lahir Prematur 

 Kematian 

 Paru-paru tidak berkembang 

 Jantung  

 Disabilitas (penurunan kemampuan)  

Terapi  

 Berbaring dengan posisi miring ke kiri untuk perbaikan peredaran darah ke uterus 

 Menghilangkan atau mengurangi faktor risiko stres atau tekanan jiwa dengan istirahat, 
perbaikan gizi dan mengatasi anemia 

 Setelah usia kehamilan 20 minggu, ibu hamil tidak melakukan hubungan seksual  

http://bidanku.com/jenis-Kontraksi-Persalinan-Abnormal
http://bidanku.com/jenis-Kontraksi-Persalinan-Abnormal


8 

 

 

 

 

PENILAIAN USIA GESTASIONAL 

 

Penilaian Usia Kehamilan 

Berdasarkan pengertian diatas maka penilaian usia kehamilan adalah suatu proses yang 

dilakukan seseorang dalam menentukan usia kehamilan berdasarkan suatu pertimbangan yang 

dilakukan. 

 

Metode Penilaian Usia Kehamilan 

 Tanggal menstruasi terakhir : perkiraan tanggal konsepsi (estimated date of conception , 
EDC) = tanggal menstruasi terakhir ( TMT) – 3 bulan + 7( hokum Nagele). 

 Ultrasonografi janin dini : pengukuran puncak kepala – bokong yang dilakukan antara usia 

gestasional 6 minggu 11 minggu akurat dalam 3 hari saja. 

 Tanggal bunyi jantung janin pertama : terdengar antara gestasi 10 dan 12 minggu dengan 
instrumen Doppler serta antara gestasi 18 dan 20 minggu dengan fetoskop. 

 Tanggal gerakan janin pertama : quickening (gerakan flutter abdomen yang dirasakan oleh 
ibu) normalnya terjadi antara gestasi 16 dan 20 minggu. 

 Ukuran uterus : jarak (dalam sentimeter) antara simfisis pubis dan fundus uteri adalah 
sekitar GA (dalam minggu) bila diukur sebelum pertengahan trimester ketiga. 

 Pemeriksaan maturitas fisik dan maturitas neuromuskular bayi baru lahir. 

 Vaskularisasi lensa. 

 

Faktor Yang Mempengaruhi Ukuran Bayi Waktu Lahir 

 Genetik 

 Faktor usia ibu 

 Gizi ibu hamil pada saat hamil 

 Toksin/ zat kimia 

 Faktor sosial ekonomi 

 Faktor penyakit Organik seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus – Tergantung Insulin 
(IDDM). 

  Stres 

 Anoreksia embrio 

 Infeksi 

 Lingkungan 

 

 

Berat Bayi Lahir  
Bayi baru lahir normal adalah dari kehamilan yang aterm (37-42 minggu) dengan berat 

badan lahir 2500-4000 gram. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah 

lahir. Bayi berat lahir rendah (BBLR) berdasarkan batasan berat badan dapat dibagi 3 macam 

yaitu : 

 Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir antara 1500 gram sampai 
dengan 2500 gram. 

 Berat Bayi Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi dengan berat lahir antara 1000 

gram sampai kurang dari 1500 gram. 

 Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) adalah bayi dengan berat lahir kurang 
dari 1000 gram. 
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Etiologi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Menurut besarnya penyebab kelahiran bayi premature dapat di bagi antara lain: 

 Faktor ibu:  
1. Toksemia gravidarum (per-eklamasi dan eklamasi)  

2. Riwayat kelahiran prematur sebelumnya pendarahan anteparatum dan 

malnutrisi,anemia sel sabit. 

3. Kelainan bentuk uterus misalnya uterusbikurnis, inkompeten serviks. 

4. Tumor misalnya mioma uterus,eistoma. 

5. Ibu yang menderita penyakit antara lain: 

6. Akut dengan gejala panas tinggi misalnya : tifus abdominalis dan malaria 

7. Kronik misalnya : TBC,penyakit jantung, hipertensi,penyakit ginjal (glomerulonephritis 

akut). 

8. Trauma pada masa kehamilan antara lain jatuh, Fisik, Jantung, Psikologis, stress. 

9. Kebiasaan ibu misalnya : ketergantungan obat narkotik, rokok dan alcohol. 

10. Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. 

11. Paritas ibu 

 Faktor janin 
1. Kehamilan ganda. 

2. Hidramnion. 

3. Ketuban pecah dini. 

4. Cacat bawaan atau kelainan kromosom. 

5. Infeksi misaslnya : rubella, sifilis, toksoplasmosis. 

6. Insufensi plasenta. 

 

Tanda – tanda klinis Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Manifestasi klinis yang terdapat pada bayi dengan berat  badan lahir rendah adalah sebagai 

berikut: 

 Berat badan kurang dari 2.500 gram. 

 Panjang badan kurang dari 45 cm. 

 Lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm. 

 Masa gestasi kurang dari 37 minggu. 

 Kepala lebih besar dari tubuh. 

 Kulit tipis, transparan, dan lemak subkutan amat sedikit. 

 Osifikasi tengkorak sedikit serta ubun-ubun dan sutura lebar. 

 Genitalia imatur, labia minora belum tertutup dengan labia mayora. 

 Tulang rawan dan daun telinga belum cukup, sehingga elastisitas belum sempurna. 

 Pergerakan kurang dan lemah, tangis lemah, pernapasan belum teratur, dan sering mendapat 
apnea. 

 Bayi lebih banyak tidur dari pada bangun, refleks mengisap dan menelan belum sempurna. 

 

Komplikasi pada Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

 Hipotermi 

 Hipoglikemia  

 Gangguan cairan dan elektrolit. 

 Hiperbilirubinemia 

 Sindroma gawat napas 
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 Paten duktus arteriosus 

 Infeksi  

 Pergarahan intraventrikuler  

 Anemia  

 Gangguan perkembangan 

 Gangguan pertumbuhan 

 Gangguan penglihatan (retinopati) 

 Gangguan pendengaran  

 Penyakit patu kronik 

 Kenaikan frekuensi kehamilan bawaan  
 

Pemeriksaan Nilai APGAR 

Sesaat setelah bayi lahir, penolong persalinan biasanya langsung melakukan penilaian 

terhadap bayi tersebut. Perangkat yang digunakan untuk menilai dinamakan Skor APGAR. Skor 

Apgar biasanya dinilai pada menit pertama kelahiran dan biasanya diulang pada menit kelima. 

Dalam situasi tertentu, Skor Apgar juga dinilai pada menit ke 10, 15 dan 20. 

 

Tabel Penilaian APGAR SCORE 

Tanda-tanda 0 1 2 

A:Appreance 

(warna kulit] 

Pucat atau 

Biru 

Tubuh Merah Seluruh Tubuh 

Merah 

P: Pulse 

(frekuensi jantung) 

Tidak ada 

detak jantung 

<100x/menit Lemah 

dan Lambat 

>100x/menit Detak 

jantung kuat 

G:Grimace 

(Reaksi thdp rangsang) 

Tidak ada 

respon 

Sedikit gerakan mimi 

(grimace) 

Batuk atau  

    bersin 

A: Activity 

(Tonus otot) 

Tidak ada 

gerakan 

Ekstremitas dalam 

sedikit fleksi 

bergerak aktif 

R: Respiratory Tidak ada Lemah atau tidak 

teratur 

Baik /menagis 

  *Kelima hal diatas dinilai kemudian dijumlahkan. 

                                

  Klasifikasi Nilai APGAR 

 Nilai 10      : bayi normal 

 Nilai 7-9    : bayi dengan asfiksia ringan 

 Nilai 4-6    : bayi dengan asfiksia sedang 

 Nilai 1-3    : bayi dengan asfiksia berat  

 

Pentalaksanaan pada Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

 Medikamentosa 

 Pemberian, pengaturan dan pengawasan intek nutrisi 

 Mempertahankan suhu tubuh bayi 

 Pencegahan infeksi 

 Penimbangan berat badan 

 Pemberian oksigen 

 Pengawasan jalan nafas 
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AMENORHEA, DYSMENORHEA, PRE MENSTRUAL SYNDROME DAN 

ENDOMETRIOSIS  

 

 

AMENORHEA  

Amenorhea adalah keadaan tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. 

Jika menstruasi tidak pernah terjadi maka disebut Amenorhea primer, jika menstruasi pernah 

terjadi tetapi kemudian berhenti selama 6 bulan atau lebih maka disebut Amenorhea sekunder. 

 

ETIOLOGI 

1. Amenorhea primer sendiri dapat disebabkan oleh: 

 Cacat bawaan misalnya tidak memiliki rahim atau vagina, adanya sekat pada vagina, 
hymen imperforata 

 Kelainan kromosom, misalnya sindroma Turner (hanya memiliki satu kromosom X) 

 Penyakit atau masalah pada hipotalamus atau kelanjar pituitari 

 Latihan fisik atau olahraga yang berlebihan. 

 Gangguan makan seperti anoreksia nervosa. 

 Stres fisik atau psikologis yang berat. 
2. Amenorhea sekunder dapat disebabkan oleh: 

 Gangguan hormon seperti gangguan pada hipotalamus, pituitari, tiroid, ovarium, atau 

kelenjar adrenal. 

 Wanita yang memiliki berat badan sangat rendah 

 Kehamilan 

 Penggunaan kontrasepsi tertentu 

 Wanita yang menyusui 

 Stres psikologis 

 Penggunaan obat-obatan tertentu 

 Olahraga berlebihan 

 Kontrasepsi 

 Berat badan rendah 
  

MANIFESTASI KLINIS AMENORHEA 

1. Amenorhea Primer 

 Rambut rontok 

 Sakit kepala 

 Perubahan kemampuan penglihatan 

 Rambut wajah berlebih 

 Tidak terjadi haid 

 Produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. 

 Nyeri kepala 

 Badan lemah 

 

2. Amenorhea Sekunder 

 Sakit kepala 
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 Galaktore (pembentukan air susu pada wanita yang tidak hamil dan tidak sedang 
menyusui) 

 Gangguan penglihatan ( pada tumor hipofisa ) 

 Penurunan atau penambahan berat badan yang berarti 

 Vagina yang kering 

 Hirsutisme ( pertumbuhan rambut yang berlebihan, yang mengikuti pola pria ) 

 Perubahan suara dan perubahan ukuran payudara.  

 

PENATALAKSANAAN 

1. Penanganan Sendiri 

 Jangan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas di pasaran, produk herbal, atau obat 
lain tanpa mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker 

 Jagalah berat badan yang sehat dan lakukan diet yang seimbang 

 Jangan olahraga yang berlebihan atau melakukan rutinitas latihan yang berat 
2. Penanganan Medis 

 Dalam beberapa kasus, obat yang disebut medroksiprogesteron dan penggantian estrogen 

akan membantu kembalinya periode menstruasi pada sebagian besar wanita. 

 Obat lain dapat digunakan jika wanita dengan adult-onset hiperplasia adrenal kegagalan 
ovarium dini, dan hipotiroidisme. 

 Wanita dengan kelainan anatomi mungkin memerlukan tindak pembedahan. 

 Pada wanita dengan Amenorhea karena sindrom ovarium polikistik (SOPK), pengobatan 

yang dapat dilakukan termasuk penurunan berat badan dengan diet dan olahraga. Obat-

obatan seperti metformin juga dapat diberikan. 

 Wanita yang mengalami Amenorhea akibat keturunan dapat menemui spesialis genetik 
untuk evaluasi dan pengobatan tambahan. 

 

DISMENORE 

 Dismenore merupakan nyeri haid menjelang atau selama haid, sampai 

membuat wanita tersebut tidak dapat bekerja dan harus tidur.  Ada dua tipe atau jenis 

dismenore yaitu primer dan skunder, dikelompokkan berdasarkan penyebab nyeri 

haid yang mendasarinya.  

 

 

KLASIFIKASI 

 Dismenore Primer (PRIMARY DYSMENORRHEA) 
Merupakan nyeri haid yang tidak disebabkan oleh gangguan ginekologi (alat reproduksi 

wanita) tetapi itu merupakan proses normal menstruasi itu sendiri. Dismenore primer 

merupakan jenis nyeri haid yabg paling banyak, yang mempengaruhi lebih dari 50% wanita. 

Dismenore primer lebih mungkin dialami oleh anak perempuan selama masa remaja. 

 Dismenore Skunder (SCONDARY DYSMENORRHEA) 
Merupakan nyeri haid yang umumnya terkait dengan beberapa jenis gangguan ginekologi. 

Sebagian besar gangguan ini dapat dengan mudah diobati dengan obat nyeri haid atau 

bahkan operasi. Dismenore sekunder lebih mungkin dialami oleh perempuan selama masa 

dewasa (wanita). 

 

ETIOLOGI 
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 Secara umum, nyeri haid timbul akibat kontraksi disritmik miometrium yang 

menampilkan satu gejala atau lebih, mulai dari nyeri yang ringan sampai berat di perut bagian 

bawah, bokong, dan nyeri spasmodik di sisi medial paha.  

 Selain faktor diatas ada juga penyebab dari dismenorre primer dan dismenore sekunder. 

 Dismenorre primer yaitu nyeri haid yang terjadi tanpa terdapat kelainan anatomis alat 
kelamin. Dismenore primer timbul beberapa waktu setelah menarche [ > 12 tahun] dengan 

gejala mules pada perut bawah, menyebar kepinggang, paha, mual, muntah, sakit kepala, 

diare.  

 Dismenorre sekunder adalah nyeri haid yang berhubungan dengan kelainan anatomi yang 

jelas, kelainan anatomis ini kemungkinan adalah haid disertai infeksi, endometriosis, mioma 

uteri, polip endometrial, polip servik, pemakai IUD atau AKDR (alat kontrasepsi dalam 

rahim). Dismenore sekunder merupakan dismenore yang disebabkan oleh kelainan 

ginekologis, oleh karena endometriosis, salpingitis, mioma uteri dll. 

 

MANIFESTASI KLINIS DYSMENORHEA 
1. Dysmenorhea Primer 

 Nyeri hanya pada awal mensturasi yaitu pada hari pertama dan kedu 

 Timbul setelah terjadinya siklus haid yang teratur 

 Sering pada nulipara (wanita yang melahirkan, tetapi anaknya tidak pernah hidup ketika 
lahir) 

 Nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan spesifik 

 Nyeri timbul mendahului haid dan meningkat pada hari pertama atau kedua haid 

 Sering disertai mual, muntah, - tidak diare, kelelahan dan nyeri kepala 
2. Dysmenorhea Sekunder 

 Nyeri hebat secara terus menerus hingga sampai bias berhari hari atau lama 

 Tidak berhubungan dengan paritas 

 Nyeri terus-menerus 

 Nyeri mulai pada saat haid menghilang bersamaan haid dengan keluarnya darah haid.  

 

PENATALAKSANAAN 

1. Penanganan Sendiri  

 Berolahraga secara teratur. 

 Kompres Hangat 

 Mandi air hangat  

 Menghindari merokok dan minuman keras.  

 Kegiatan relaksasi 

 Suplemen makanan  
2. Penatalaksanaan Medis 

 Obat Anti Inflamasi Non-steroid (OAINS).  

 Obat penghilang rasa sakit lain.  

 Kontrasepsi oral.  
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Pre-Menstural Syndorm (PMS) 

PMS merupakan gangguan ataupun keluhan yang keluar dari diri perempuan yang sesaat 

sebelum memasuki siklus mensturasi, ataupun perubahan emosional dan perubahan fisik yang 

akan dialami perempuan. Berikut gejala-gejala yang timbul sesuai tipe PMS masing-masing: 

 PMS tipe A (anxiety) 

 PMS tipe H (hyperhydration) 

 PMS tipe C (craving) 

 PMS tipe D (depression) 

 

ETIOLOGI  

 Penyebab yang pasti dari sindrom premenstruasi belum diketahui. Namun dapat 

dimungkinkan berhubungan dengan faktor-faktor hormonal, genetik, sosial, perilaku, biologi dan 

psikis. 

 

MANIFESTASI KLINIS SYNDORM PRE-MENSTURASI 

 Perut kepenuhan dan kembung. Pasien merasa akumulasi gas. Mungkin ada retensi cairan 
juga.  

 Payudara kelembutan  

 Usus marah dimanifestasikan sebagai sembelit atau diare.  

 Kelelahan dan mudah melelahkan.  

 Beberapa wanita mengeluh pusing, mual atau muntah. 

 Sensitivitas yang besar terhadap kebisingan dan lampu terang  

 Beberapa wanita menderita Palpitasi dan peningkatan berkeringat  

 Mungkin ada kulit gejala seperti jerawat dan berlebihan kulit berminyak. Rambut mungkin 
kering atau berminyak.Mungkin ada ketidaknyamanan dalam pelvis dan bahkan rasa sakit 

 Aneh makanan mengidam dan hasrat untuk permen dan gula  

 Perasaan putus asa dan kesedihan  

 Berlebihan ketegangan, kecemasan dan edginess  

 Suasana dengan teariness berlebihan atau menangis. Lekas marah atau perilaku agresif 
dengan ledakan kemarahan 

 Mungkin ada kerugian atau peningkatan seksual 

 Ada biasanya miskin penilaianMungkin ada gerakan lambat dan lamban dengan peningkatan 
kelesuan 

 Kebingungan  

 Kesulitan berkonsentrasi dan fokus  

 

PENATALAKSANAAN 

 Makan dalam porsi kecil, namun sering untuk menghindari kembung dan rasa penuh pada 
perut 

 Kurangi konsumsi garam sebelum menstruasi 

 Konsumsi karbohidrat kompleks, seperti buah, sayur, dan serealia (misalnya gandum) 

 Konsumsi makanan kaya kalsium 

 Berhenti merokok dan minum minuman beralkohol 
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 Batasi jumlah coklat dan kafein (kopi, minuman ringan, teh) pada tubuh Anda 

 Hubungi dokter apabila gejala semakin parah atau tidak membaik 

 Olahraga teratur 
 

 

 

ENDOMETRIOSIS 

Endometriosis merupakan suatu kelainan di mana adanya jaringan rahim 

(ENDOMETRIUM) yang berada di luar dari rahim. Menurut topografinya endometriosis dapat 

digolongkan 2, yaitu: 

 Endometriosis Interna 
yaitu endometriosis di dalam miometrium, lazim disebut Adenomiosis. 

 Endometriosis Eksterna 
yaitu endometriosis di luar uterus, lazim disebut ”true endometriosis” 

 

ETIOLOGI 

Etiologi endometriosis belum diketahui tetapi ada beberapa teori yang telah dikemukakan: 

 Secara kongenital sudah ada sel-sel endometrium di luar uterus. 

 Pindahnya sel-sel endometrium melalui sirkulasi darah atau sirkulasi limfe. 

 Refluks menstruasi yang mengandung sel-sel endometrium ke tuba fallopi, sampai ke rongga 
pelvis. 

 Herediter karena insiden lebih tinggi pada wanita yang ibunya juga mengalami 
endometriosis. 

 Teori implantasi yaitu implantasi sel endometrium akibat regurgitan transtuba pada saat 

menstruasi. 

 Teori metaplasia yaitu metaplasia sel multipotensial menjadi endometrium, namun teori ini 
tidak didukung bukti klinis maupun eksperimen. 

 Teori induksi yaitu kelanjutan teori metaplasia dimana faktor biokimia, endogen menginduksi 
perkembangan sel peritoneal yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan endometrium  

 

Ada beberapa faktor resiko penyebab terjadinya endometriosis, antara lain: 

 Wanita usia produktif (15 – 44 tahun) 

 Wanita yang memiliki siklus menstruasi yang pendek (<27 hari) 

 Menstruasi yang lama (>7 hari) 

 Spotting sebelum menstruasi 

 Peningkatan jumlah estrogen dalam darah 

 Keturunan: memiliki ibu yang menderita penyakit yang sama. 

 Memiliki saudara kembar yang menderita endometriosis 

 Terpapar Toksin dari lingkungan, biasanya toksin yang berasal dari pestisida, pengolahan 

kayu dan produk kertas, pembakaran sampah medis dan sampah-sampah perkotaan.  

 
MANIFESTASI KLINIS ENDOMETRIOSIS 

 Sakit yang luar biasa pada perut bagian bawah dan sekitar pinggul 

 Perut terasa kembung 

 Darah pada feses atau urine,  

 Volume darah yang berlebihan saat menstruasi 

 Darah serta pendarahan di luar siklus menstruasi 

 Diare,  konstipasi, kelelahan, dan mual selama periode menstruasi. 

http://www.alodokter.com/perut-kembung/
http://www.alodokter.com/menstruasi/
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 Letak endometrium yang berbeda setiap pe nderita 

 

PENATALAKSANAAN 

1. Penanganan Sendiri 

 Mengurangi kelebihan Esterogen 

 Mengurangi Stres 

 Tingkatkan asupan omega 3 

 Akupunktur 

 Diet kunyit 

2. Medis 

 Menangani Rasa Sakit Akibat Endometriosis, dengan: 
o Obat pereda sakit (ibufrofen, analgesic) 

o Terapi hormone 

o Hormon kontrasepsi 

o Terapi Progestin 

o Analog hormon pelepas gonadotropin 

o Danazol 

o Antiprogestogen 

 Pengangkatan Jaringan Endometriosis Melalui Operasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

TRAUMA MELAHIRKAN 

 

 

Trauma Melahirkan 

Trauma melahirkan adalah tekanan/perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam 

maupun benda tumpul yang dapat mencederai janin maupun ibu itu sendiri, yang dapat 

berdampak pada trauma secara fisik ataupun psikis. 

 

Etiologi 

1. Trauma Fisik 

a) Adanya benturan keras 

1) KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) 

2) Kecelakaan kendaraan bermotor 

3) Jatuh 

4) Luka tembak/luka tusuk 

2. Trauma Psikis 

a) Faktor usia 

b) Faktor pola hidup 

c) Faktor Sosial Budaya 

d) Faktor Ekonomi 

 

Klasifikasi 
1. Trauma fisik 

a) Trauma minor 

b) Trauma mayor 

2. Trauma Psikis  

 

Manifestasi Klinis 
1. Tanda gejala Trauma Fisik 

a) Adanya memar ,laserasi pada jaringan tubuh 

b) Odeme/pembengkakan daerah tertentu yang mengalami trauma/perlukaan. 

c) Terjadi  perdarahan, pecahnya ketuban, atau terjadinya kontraksi sebelum waktunya. 

d) Bisa saja terjadi syok neurologic,dan hipovolemic jika perdarahan tersebut tidak segera 

ditangani. 

e) Patah tulang/ fraktur, patah pada tulang rusuk, patah tulang panggul. 

2. Tanda Gejala Trauma Psikis 

a) Reaksi Cemas 

b) Reaksi Panik  

c) Reaksi hipersensitif 

 

Penatalaksanaan 

1. Trauma Fisik 

a) Prinsip – prinsip tata cara pertolongan terhadap ibu hamil yang mengalami trauma tidak 

berbeda dengan wanita tanpa kehamilan. Yakni dengan selalu mensurvei ABC. 

1. Airway ( jalan nafas ) mendahulukan penyelesaian masalah di jalan nafas 

2. Breathing ( pernafasan ) karena disini letak atau posisi diafragma berada lebih atas 

daripada wanita yang tidak hamil.  

3. Circulation ( sirkulasi atau aliran darah ibu )jangan sampai menghambat vena cava, 

posisikan untuk miring atau fowler.  
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4. Juga yang perlu diwaspadai ialah kontrol adanya problem perdarahan, karena 

memang perdarahan merupakan angka kematian tertinggi untuk kasus trauma pada 

wanita hamil.jika ada perdarahan kita sebagai tenaga kesehatan harus tanggap untuk 

segera memasang infuse RL grojok,dan siapkan tranfusi set untuk persiapan tranfusi 

darah jika sewaktu-waktu dibutuhkan.serta yang tidak kalah pentingnya adalah 

oksigenasi set. 

5. Patokannya adalah dengan melakukan resusistasi atau menstabilkan kondisi si ibu 

seoptimal mungkin. Hal tersebut sudah akan menambah jaminan keselamatan janin 

dalam kandungan. 

6. Evaluasi pengaruh trauma terhadap keadaaan janin salah satunya bisa diketahui 

dengan memonitor denyut nadi janin. 

7. Begitu juga perlu perhatian sungguh – sunggguh terhadap kondisi janin jika si ibu 

mengalami kasus seperti perdarahan per vaginal, solusio plasenta, nyeri yang tiba – 

tiba di bagian bawah perut, nyeri yang hebat di seluruh perut sebagai tanda 

terjadinya robekan lapisan rahim serta kejang – kejang yang disertai dengan 

hipertensi sebagai tanda –tanda terjadi eklamsia. 

2. Trauma Psikis 

a) Masa Kehamilan  

1.  Buatlah suatu perencanaan bersama untuk mengenali kelainan psikis pada ibu 

hamil. Dengan menyadari adanya kelainan psikis ini, seluruh personil dapat 

memberikan terapi awal. 

2. Berikan penjelasan tentang tahap – tahap persalinan / nifas pada keluarganya.  

3. Dengarkan dan berilah tanggapan apabila pasien menyataka keluhannya. Lakukan 

pemeriksaan secara cermat. Apabila diperlukan, periksalah pelengkap diagnostik 

dengan laboratorium ataupun USG, foto rontgen, MRI, dan sebagainya untuk 

mendapatkan keyakinan dan kemantapan langkah – langkah kehamilan dan 

persalinan selanjutnya.  

4. Ajaklah dan arahkan pasien dan keluarganya pada persiapan untuk mengahadapi 

kemungkinan – kemungkinan penyulit pada saat kehamilan dan persalinan 

sedemikian sehingga pasien atau keluarganya mempunya kepercayaan yang 

tinggi terhadap dokter / saran pelayanan yang ada. Informasi yang jelas dan 

terbuka disertai dengan komunikasi yang baik dengan suami dan keluarga ibu 

hamil tersbut akan merupakan dukungan yang sanagt berarti.  

b) Masa Persalinan  

Usahakan agar ibu bersalin tersebut berada dalam suasana yang hangat dan 

femeliar walaupun berada di rumah sakit. Peran perawat yang empati pada ibu 

bersalin sangat berarti. Keluhan dan kebutuhan – kebutuhan yang timbul agar 

mendapatkan tanggapan yang baik. Penjelasan tentang kemajuan persalinan harus 

dikerjakan dengan baik agar ibu bersalain tidak jatuh dalam keadaan panik. Peran 

suami yang sudah memahami proses persalunan bila berada di sdamping ibu yang 

sedang bersalin sangat membantu pemantapan ibu bersalin dalam menghdapai 

rasa sakit dan takut yang timbul. 

 

 

Inkontinensia Urine 
Inkontinensia urine adalah kondisi dimana urine keluar tanpa terkontrol. Tingkat 

keparahan penyakit ini pun bervariasi, mulai dari urine yang merembes keluar saat Anda batuk 

atau bersin, hingga rasa ingin berkemih yang sangat dan tiba-tiba sehingga Anda tidak sempat 

pergi ke toilet. 
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Etiologi 
1. Penyebab inkontinensia dorongan 

Penyebab inkontinensia jenis ini berkaitan erat dengan otot yang melapisi dinding kandung 

kemih. Otot-otot tersebut berkontraksi secara berlebihan, sehingga meningkatkan dorongan 

seseorang untuk berkemih. Kontraksi otot kandung kemih ini dipicu oleh berbagai hal seperti 

minum alkohol atau kafein secara berlebihan, konstipasi, infeksi saluran kemih, atau 

beberapa kondisi kelainan saraf. 

2. Penyebab inkontinensia stres  

Inkontinensia stres terjadi pada saat tekanan dalam kandung kemih lebih kuat dibandingkan 

kemampuan uretra untuk menahan urine supaya tidak keluar. Uretra adalah saluran yang 

mengalirkan urine keluar dari tubuh. Kelemahan uretra ini dapat disebabkan oleh gangguan 

pada proses persalinan, obesitas, penyakit Parkinson atau multipel sklerosis, atau kerusakan 

uretra akibat tindakan operasi. 

3. Penyebab inkontinensia luapan 

Tersumbatnya kandung kemih biasanya terjadi akibat pembesaran kelenjar prostat, adanya 

batu kandung kemih, adanya kerusakan saraf, atau konstipasi. 

4. Penyebab inkontinensia total  

Kandung kemih tidak mampu menampung urine sama sekali umumnya dikarenakan adanya 

gangguan pada kandung kemih sejak lahir, cedera pada saraf tulang belakang, serta 

munculnya lubang (bladder fistula) di antara kandung kemih dan organ sekitanya, misalnya 

vagina. 

 

Manifestasi Klinis 

1. Inkontinensia dorongan.  

Pada jenis ini, urine dapat keluar akibat perubahan posisi, atau bahkan hanya dengan 

mendengarkan suara aliran air. Urine juga dapat keluar dengan tidak disadari pada saat 

melakukan hubungan seksual. 

2. Inkontinensia stres.  

Urine terutama keluar atau merembes pada saat ada tekananan pada kandung kemih, seperti 

bersin, tertawa keras, batuk, atau angkat beban. Jumlah urine yang keluar umumnya hanya 

sedikit, namun bisa juga banyak saat tekanan semakin besar atau saat kandung kemih penuh. 

3. Inkontinensia luapan.  

Pada kondisi ini, kandung kemih biasanya akan berisi tumpukan sisa urine sehingga urine 

akan keluar sedikit-sedikit secara sering. Selain itu, penderita akan selalu merasa ada sisa 

urine yang mengganjal, meskipun sudah berusaha mengosongkan kandung kemih. 

4. Inkontinensia total.  

Ini merupakan kondisi yang cukup parah di mana penderita seringkali akan mengeluarkan 

urine dalam jumlah banyak, bahkan pada malam hari. 

 

Faktor Resiko 

Ada beberapa faktor yang memperbesar risiko seseorang mengalami inkontinensia urine, yaitu:  

1. Kelebihan berat badan. Berat badan yang berlebih akan menambah tekanan dan melemahkan 

otot-otot kandung kemih. 

2. Bertambahnya usia. Otot pada pada kandung kemih dan uretra akan semakin melemah ketika 

usia seseorang bertambah tua. 

3. Menderita gejala saluran kemih bawah (LUTS).  

4. Penyakit lainnya. Diabetes atau penyakit neurologis lainnya dapat meningkatkan resiko 

seseorang menderita inkontinensia urine. 

5. Faktor keturunan. Kemungkinan seseorang terkena inkontinensia urine akan lebih besar jika 

ada anggota keluarga yang menderitanya. 
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6. Berjenis kelamin wanita. Inkontinensia tekanan lebih beresiko menyerang wanita, karena 

bentuk anatominya. Selain itu wanita juga mengalami kehamilan, melahirkan, dan menopause 

yang memperbesar resiko inkontinensia urine. 

 

Penatalaksanaan 

1. Mengubah gaya hidup dengan mengurangi konsumsi kafein, menyesuaikan kadar cairan yang 

dikonsumsi penderita setiap hari, dan menyesuaikan berat badan penderita menjadi ideal. 

2. Alat bantu medis. Contohnya seperti memasukkan alat kecil sekali pakai seperti tampon ke 

dalam uretra sebelum melakukan aktivitas tertentu, serta pemasangan pesarium (untuk 

wanita) yang dapat membantu mencegah kebocoran urine. 

3. Melatih otot-otot panggul bawah (senam kegel).  

4. Terapi intervensi. Contohnya adalah penyuntikan zat sintetis ke dalam jaringan di sekitar 

uretra, penyuntikan Botox ke dalam otot kandung kemih serta stimulasi saraf yang berfungsi 

mengontrol kandung kemih dapat membantu menangani inkontinensia urine. 

5. Pemberian obat-obatan.  

6. Stimulasi elektrik ke beberapa saraf.  

7. Pemasangan kateter 

8. Tindakan Pembedahan  

 

Prolapes Uterus 

Prolapsus uteri adalah turunnya uterus dari tempat yang biasa oleh karena kelemahan otot 

atau fascia yang dalam keadaan normal menyokongnya. Atau turunnya uterus melalui dasar 

panggul atau hiatus genitalis. 

 

Etiologi 

Pertus yang berulang kali dan terjadi terlampau sering, partus dengan penyulit, merupakan 

penyebab prolapsus genitalis, dan memperburuk prolaps yang sudah ada. Faktor-faktor lain adalah 

tarikan pada janin pada pembukaan belum lengkap, prasat Crede yang berlebihan untuk 

mengeluarkan plasenta, dan sebagainya. Jadi, tidaklah mengherankan bila prolapsus genitalis 

terjadi segera sesudah partus atau dalam masa nifas. Asites dan tumor-tumor di daerah pelvis pada 

nullipara, faktor penyebabnya adalah kelainan bawaan berupa kelemahan jaringan penunjang 

uterus. 

Faktor penyebab lain yang sering adalah melahirkan dan menopause. Persalinan yang 

lama dan sulit, meneran sebelum pembukaan lengkap, laserasi dinding vagina bawah pada kala II, 

penataksanaan pengeluaran plasenta, reparasi otot-otot dasar panggul yang tidak baik. Pada 

Menopause, hormon esterogen telah berkurang sehingga otot-otot dasar panggul menjadi atrofi 

dan melemah. 

 

Klasifikasi 

1. Prolapsus uteri tingkat I 

Yaitu serviks tetap di dalam vagina.  

2. Prolapsus uteri tingkat II 

Yaitu portio kelihatan di introitus (pintu masuk) vagina.  

3. Prolapsus uteri tingkat III 

Disebut juga prosidensia uteri (seluruh rahim keluar dari vulva), dikarenakan otot dasar 

panggul sangat lemah dan kendor sehingga tidak mampu menopang uterus.  

Manifestasi Klinis 

 Perasaan adanya suatu benda yang mengganjal atau menonjol di genitalia eksterna. 

 Rasa sakit dalam panggul dan pinggang (backache). Biasanya jika penderita berbaring 
keluhan hilang atau berkurang. 
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 Pengeluaran serviks uteri dari vulva mengganggu penderita waktu berjalan dan bekerja. 
Gesekan portio uteri terhadap celana dapat menimbulkan lecet sampai luka dekubitus pada 

poertio uteri. 

 Leukorhea karena kongesti pembuluh darah vena daerah serviks dan area infeksi serta luka 

pada portio uteri. 

 Coitus terganggu. 

 Infertilitas karena servicitis. 

 Incontinentia urine jika sudah terjadi cystokele oleh karena dinding  belakang urethra tertarik 
sehingga faal spingter kurang sempurna. 

 Kesukaran defekasi pada rektokel. Obstipasi karena fese terkumpul dalam rongga rektokel. 

Baru dapat dilaksanakan defekasi setelah diadakan tekanan pada rectokel dari vagina. 

 

Penatalaksanaan 

 Latihan otot dasar panggul.  

 Menggunakan Cincin Pessarium.  

 Operasi 

 Penggunaan obat herbal. 
 

Fistula Genitalia 

Fistula Genetalis Adalah terjadinya hubungan antara traktus genitalia dengan traktus 

urinarius atau, gastrointestinal dan dapat ditemukan satu atau gabungan dua kelainan secara 

bersamaan.  

 

Etiologi 
1. Sebab obstetrik 

Terjadinya penekanan jalan lahir oleh kepala bayi dalam waktu lama, seperti pada partus lama 

iskemia kemudian nekrosis lambat, atau akibat terjepit oleh alat pada persalinan buatan. Partus 

dengan tindakan, seperti pada tindakan SC, kranioklasi, dekapitasi, ekstraksidengan cunam, 

seksio-histerektomia. 

2. Sebab ginekologik 

a. Proses keganasan/carsinoma terutama carsinoma cervix, radiasi/penyinaran, trauma operasi 

atau kelainan kongenital. 

b. Histerektomi totalis. 

c. Terjadi akibat terjepit oleh klem atau terikat oleh jahitan. 

3. Sebab trauma 

Terjadi karena trauma (abortus kriminalis). 

 

Klasifikasi 
1. Fistula enterocutaneous  

Adalah bagian dinding GI tract yang terbuka sehingga menyebabkan keluarnya isi perut dan 

keluarnya melalui kulit. 

2. Fistula enterovesicular (vesikovaginal dan uretrovaginal) 

Fistula vesikovaginal adalah ostium antara kandung kemih dan vagina sedangkan fistula 

uretrovaginal adalah ostium antara uretra dan vagina. Fistula pada bagian ini dapat 

mengakibatkan sering terjadinya infeksi saluran kemih. 

3. Fistula rektovaginalis 

Adalah suatu ostium antara rectum dan vagina atau merupakan alur granulomatosa kronis 

yang berjalan dari anus hingga bagian luar kulit anus, atau dari suatu abses anus atau daerah 

perianal. 
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4. Fistula enterocolic 

Adalah saluaran yang melibatkan usus besar atau kecil. 

5. Fistula multiple 

 

Manifestasi Klinis 

 Inkontinensia urine 

 Infeksi parah dan ulserasi pada saluran vagina 

 Sering terjadi kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan 

 Wanita merasa tidak nyaman 

 Haid terganggu, amenorrhoe sekunder 

 Kulit sekitar anus tebal 

 Infeksi pada jalan lahir 

 Pada pemeriksaan spekulum terlihat dinding vesika menonjol keluar 

 Flatus dari vagina, keluar cairan dari rectum. 

 

Penatalaksanaan 

Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara operasi. Operasi untuk kasus ini tanpa 

komplikasi memiliki tingkat keberhasilan 90%. Operasi ini sukses dapat memungkinkan 

perempuan untuk hidup normal dan memiliki anak lagi. Perawatan pasca operasi sangat penting 

untuk mencegah infeksi. Beberapa wanita yang tidak bersedia untuk operasi ini, dapat mencari 

pengobatan alternatif yang disebut urostomy (pengumpulan urin dipakai setiap hari). 
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ABORSI 

 

Aborsi merupakan sebuah tindakan melenyapkan dan pengeluaran janin dari uterus 

sehingga menyebabkan janin tersebut mengalami kematian, yang dilakukan sebelum usia 

kehamilan tersebut memasuki usia 22 minggu. Aborsi tersebut dilakukan secara spontan atau 

sengaja.  

 

Klasifikasi Aborsi 

1. Aborsi spontan 

 Abortus Iminens  
Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana 

hasil konsepsi masih dalam uterus,dan tanpa adanya dilatasi servik. 

 Missed Abortion  

yaitu kematian janin berusia sebelum 20 minggu,tetapi janin mati itu tidak dikeluarkan 

selama 8 minggu atau lebih. 

 Abortus Insipiens 
yaitu peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya 

dilatasi servik uteri yang meningkat,tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. 

 Abortus Inkompletus 
yaitu pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dan masih ada sisa 

tertinggal dalam uterus. 

 Abortus Kompletus 
yaitu perdarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan 

dari cavum uteri. 

 Abortus Habitualis 

yaitu abortus spontan yang terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. 

 Abortus Infeksiosus dan abortus septik 
Abortus infeksiosus adalah keguguran yang disertai infeksi genetalia. Abortus septik 

adalah keguguran disertai infeksi berat dengan penyebaran kuman atau toksinnya ke 

dalam peredaran darah atau peritoneum. 

2. Abortus Terapeutik  

Aborsi terapeutik merupakan pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas 

tindakan indikasi medis. Sebagai contoh seorang ibu yang sedang mengalami kehamilan 

tetapi disisi lain ibu tersebut mempunyai penyakit seperti darah tinggi karena penyakit ini 

dapat membahayakan ibu sendiri serta janin yang sedang dikandungi. Secara medis masalah 

tersebut harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu tersebut.  

Tujuan dilakukan aborsi terapeutik adalah karena ada alasan yang sangat kuat untuk 

mengakhiri sebuah kehamilan demi menyelamatkan nyawa ibu. Seoarang ibu yang 

melakukan aborsi dengan alasan karena hal tersebut menyulitkan, membahayakan kehidupan 

mereka atau kesehatan mereka. Aborsi ini dilakukan lebih aman dalam pertama enam hari 10 

minggu seusai masa periode menstruasi yang terakhir. Perhitungan tanggal ini disebut 

sebagai umur kehamilan dan digunakan dalam menentukan tahap kehamilan.  

3. Abortus Kriminalis  

Abortus kriminalis merupakan bentuk aborsi yang dilakukan tanpa pengatahuan 

indikasi medis, abortus ini dilakukan secara diam-diam oleh tenaga yang tertididik maupun 

tidak terdidik, biasanya aborus kriminalis dapat dilakukan melalui sebuah tindakan kurek, 

meminum ramuan, dan obat penggugur kehamilan.  

Menurut WHO tindakan aborsi kriminalis tidak aman dilakukan karena mempunyai 

resiko yang tinggi dan mengancam nyawa, bahkan berakibat fatal jika dilakukan oleh tenaga 

yang tidak terdidik serta komplikasinya adalah menyebabkan kematian seorang ibu yang 
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dilakukan aborsi. Metode beresiko yang dimaksud adalah penggunaan obat atau jamu, 

pemijatan, atau pemasukan alat atau benda asing kedalam rongga vagina.  

 

Faktor Pendorong Terjadinya Aborsi 

1. Umur 

Umur menjadi pertimbangan seseorang wanita memilih abortus. Terutama untuk calon ibu 

yang merasa masih terlalu muda secara emosional fisik belum matang,tingkat pendidikan 

rendah dan masih terlalu tergantung pada orang lain,masalah umur yang terlalu tua untuk 

mengandung. 

2. Jarak kehamilan dan bersalin terlalu dekat 

Jarak kehamilan yang terlalu rapat menjadi alasan abortus,karena jika tidak dilakukan 

abortus akan menyebabkan pertumbuhan janin kurang baik,bahkan menimbulkan 

pendarahan.Hal itu disebabkan karena keadaan rahim yang belum pulih dengan benar. 

3. Paritas ibu 

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup (anak) yang dimiliki wanita. Resiko paritas 

tinggi,banyak wanita melakukan abortus. 

4. Riwayat kehamilan yang lalu 

Wanita yang sebelumnya pernah abortus, kemungkinan besar akan dilakukan abortus 

lagi.Penyebabnya yang  lainnya masih banyak, seperti calon ibu yang memiliki penyakit 

berat hingga takut bila ia melahirkan anaknya, anaknya akan   tertular penyakit pula, ada 

juga masalah ekonomi  banyak anak banyak pengeluaran dan lain sebagainya. 

5. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasa menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum 

usia 8 minggu.  

 

Penatalaksanaan Aborsi Secara Medis Dan Keperawatan 
1. Penatalaksanaan pada aborsi iminen  

Secara medis 

 Progestogen  

Penyuntikan hormonprogesteron untuk mempercepat proses memihara kehamilan 

 hCG (human chorionic gonadotropin) 

Merupakan tindakan injeksi gonadotropin untuk mempertahankan kehamilan 

Secara keperawatan 

 Tirah baring  

Unsur tirah baring merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperlancar aliran darah ke uterus dan untuk mengurangi rangsangan mekanik. 

 Abstinensia  

Sebuah tindakan yang dianurkan dilakukan dalam berhubungan istri yang dimana hal 

tersebut sangat membantu memprcepat pematangan serviks dan memingkatkan 

kolonisasi mikroorganisme di vagina, cara yang dianjurkan adalah dengan cara stimulasi 

klitoris dilakukan pada saat hubungan istri. 

2. Penatalaksanaan pada aborsi missed abortion 

Secara medis  

 Periksa petal hemostasis (sekurangnya CT dan BT) 

  Kehamilan dibawah 12 minggu : kuretase (sebelumnya pasang laminaria 12 jam) 

 Pada kehamilan lebih dari 12 minggu diberikan terlebih dahulu oestradiol benzoas 2 X 

20 mg i.m selama 3 hari berturut-turut dan dipasang laminaria 12 jam sebelum dilakukan 

tetes pitosin. 
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3. Penatalaksanaan pada aborsi insipiens  

Secara medis  

 Kuretase, atau tetes pitosin bila usia kehamilan lebih dari 12 minggu dan kemudian 

dilanjutkan dengan kuretase. 

 Uteronika  

Injeksi obat yang memberikan pengaruh kontraksi pada rahim atau uterus 

 Antibiotika : derivat penisilin ialah golongan obat yang khusus membunuh bakteri seperti 

e. coli ,pneumonia  

 Secara keperawatan  

 Memperbaiki keadaan umum 

4. Penatalaksanaan pada aborsi inkomplit  

Secara medis  

 Sama pada aborsi insipien 

5. Penatalaksanaan pada aborsi komplit  

 Tidak memerlukan pengobatan khusus, hanya saja apabila penderita anemis perlu 

diberikan sulphas ferosus atau roborantia. 

6. Penatalaksanaan pada aborsi infeksiosa  

Secara medis  

 Antibiotic dengan dosis tinggi: ampicillin 3 x 1gram, gentamisin 2 x 80 mg 

 Antipiretik L-xylo-della 2 ml 

 Kuretase setelah 12-24 jam  

 Anti tetanus  

Secara keperawatan  

 Memeriksa keadaan umum  

7. Penatalaksanaan pada aborsi septik  

Secara medis  

 Rawat ICU 

 Terapi sama dengan abortus infeksiosa, hanya antibiotika spectrum luas dan dosis lebih 

tinggi. Ditambahkan metronidazole 500 mg melalui infus. Antibiotika nantinya 

disesuaikan dengan tes kepekaaan. 

 Deksametason 40 – 60 mg i.m diulang setiap 8 jam dengan dosis yang sama minimal 2 

hari. 

Obat golongan kortisteroid untuk mengurangi peradangan 

 Bila setelah pemberian antibiotika (24 jam) dan kuretase keadaan umum tidak ada 

perbaikan, dipertimbangkan untuk melakukan histerektomi dan SOB. 

8. Penatalaksanaan pada aborsi kriminalis 

Secara medis  

 Memperbaiki keadaan umum, bila perdarahan banyak berikan transfusi darah dan 

cairan yang cukup 

 Pemberian antibiotika yang cukup tepat 

 Suntikkan penisilin 1 juta satuan tiap 6 jam 

 Suntikkan streptomisin 500 mg setiap 12 jam atau suntikkan antibiotika spektrum luas 

lainnya 

 Dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam setelah dilindungi dengan 

antibiotika atau lebih cepat bila terjadi perdarahan yang banyak lakukan dilatasi dan 

kuretase untuk mengeluarkan hasil konsepsi. 

 Pemberian infus dan antibiotika diteruskan menurut kebutuhan dan kemajuan penderita. 

 Semua pasien abortus disuntik serap tetanus 0,5 cc IM. Umumnya setelah tindakan 

kuretase pasien abortus dapat segera pulang kecuali  bila ada komplikasi seperti 

perdarahan banyak yang menyebabkan anemia berat dan infeksi. 
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Secara keperawatan 

 Pasien dianjurkan istirahat selama 1 atau 2 hari. Pasien dianjurkan kembali kedokter 

bila pasien mengalami kram demam yang memburuk atau nyeri setelah perdarahan baru 

yang ringan atau gejala yang lebih berat. 
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