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INTISARI
Latar belakang: Untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian
bayi dapat dilakukan asuhan kebidanan berkesinambungan (continuity of care).
Asuhan berkesinambungan merupakan asuhan kebidanan sejak kehamilan,
bersalin, neonatus, nifas termasuk keputusan menggunakan kontrasepsi terhadap
Ny D di PMB Anisa Mauliddina, S.ST.
Tujuan: Untuk memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan dan melakukan
dokumentasi SOAP pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus menggunakan
manajemen kebidanan.
Metode: Metode yang digunakan adalah asuhan kebidanan berkelanjutan di PMB
Anisa Mauliddina, S.ST, Godean. Asuhan diberikan saat ibu kunjungan ke tenaga
kesehatan yaitu di PMB Anisa Mauliddina, S.ST, RSUD Sleman dan melalui
kunjungan rumah.
Hasil: Asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny D berlangsung ±15 minggu
dimulai dari usia kehamilan 32 minggu. Kunjungan kehamilan dilakukan
sebanyak 5 kali, pada saat usia kehamilan ibu 37 minggu ibu mengalami nyeri
perut bagian bawah namun hilang saat digunakan untuk istirahat. Kunjungan
bersalin tidak dilakukan akan tetapi penulis mendapatkan data dari catatan medis
di RSUD Sleman. Persalinan berlangsung dengan induksi di RSUD Sleman
dengan kala I berlangsung selama 6 jam, kala II berlangsung selama 25 menit,
kala III berlangsung selama 10 menit, dan kala IV berlangsung selama 2 jam.
Pada tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 03.05 WIB bayi lahir dengan jenis
kelamin laki-laki, langsung menangis, tonus otot baik, kulit kemerahan, BB 3760
gram dan PB 51 cm. Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali dan tidak
ditemukan adanya kelainan selama masa neonatus. Pada masa nifas kunjungan
dilakukan selama 4 kali dan tidak ada penyulit atau tanda bahaya masa nifas.
Kesimpulan: Asuhan kebidanan berkesinambungan yang telah dilakukan pada
Ny. D mulai dari hamil sampai dengan nifas dan neonatus tidak ada penyulit.
Asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan teori
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