ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S UMUR 30
TAHUN MULTIPARA DI KLINIK KEDATON PLERET BANTUL
Ega Putri Ardiyanti1 , Melisa Putri Ramadhena2
INTISARI
Latar Belakang : Asuhan kebidanan berkesinambungan (Continuity of care)
yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, dan ber-KB pada Ny. S di
Klinik Kedaton.
Tujuan : Tujuan Continuity of care yaitu memberikan asuhan kebidanan
berkelanjutan sesui standar dan melakukan pendokumentasian SOAP
menggunakan manajemen kebidanan
Metode : Metode yang digunakan dalam memberikan asuhan
berkesinamambungan yaitu pada saat ibu melakukan kunjungan ketenanga
kesehatan atau melalui kunjungan rumah.
Hasil : Asuhan kebidanan pada Ny. “S” dilakukan pada kunjungan kehamilan 4
kali, persalinan, kunjungan nifas 2 kali, kunjungan neonatus 2 kali. Pada
kehamilan Ny. “S” mempunyai riwayat asma. Penulis melakukan pendampingan
pada usia kehamilan 36+2 – 40+1 minggu kehamilan berjalan fisiologis, pada
kunjungan ketiga dan keempat ibu mengeluhkan sering kencing dan nyeri
pinggang penulis memberikan penatalaksanaan sesuai teori sehingga dapat
mengurangi keluhan ibu. Pesalinan hari Senin, 06 Maret 2018 di RS Rajawali
Citra dengan post-date secara persalinan induksi. Pukul 20.30 WIB bayi lahir
spontan menangis kuat, kulit kemerahan, dan tonus otot aktif, JK laki-laki, BB
3700 gram dan PB 50 cm. Pada masa nifas ibu mengeluh ASI belum keluar
banyak. Penulis memberikan asuhan komplementer pijat oksitosin. Pada
kunjungan neonatus Ny. “S” mengeluhkan bayi sering rewel. Penulis memberikan
asuhan komplementer pijat bayi.
Kesimpulan : Asuhan kebidanan berkesinambungan yang telah dilakukan pada
Ny. S saat hamil didapatkan ibu mengalami sering kencing dan sakit pinggang,
saat bersalin berjalan dengan normal secara induksi. Sedangkan pada kunjungan
nifas ke-2 dan kunjungan neonatus ke-2 terdapat masalah yaitu ibu mengatakan
ASI yang keluar sedikit dan bayi sering rewel, penulis dapat memberikan asuhan
yang sesuai teori dan sesuai kebutuhan ibu dan bayi sehingga masalah yang ada
dapat ditangani dengan baik.
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