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RINGKASAN
Latar belakang : Anemia dalam kehamilan merupakan konsentrasi hemoglobin
yang rendah dalam darah, pada usia kehamilan 32-34 minggu terjadi peningkatan
darah yang menyebabkan hemodilusi atau pengenceran sel darah yang dapat
menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dan menyebabkan anemia. Ibu hamil
yang mengalami anemia dapat menyebabkan persalinan premature, perdarahan
antepartum, perdarahan pada saat persalinan dan perdarahan post partum, pada bayi
dapat menyebabkan BBLR dan dan Asfiksia. Asuhan berkesinambungan
(Continuity Of Care) ialah salah satu asuhan lengkap dan menyeluruh yang dapat
memantau kondisi perkembangan ibu sehingga akan tercipta kehamilan, persalinan,
nifas dan bayi baru lahir yang berkualitas.
Tujuan : Memberikan Asuhan kebidanan secara berkesinambungan terhadap Ny.
I umur 32 tahun Multipara sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang ada.
Metode : Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dan dengan jenis
penelitian berupa pendekatan study kasus.
Hasil : Telah diberikan asuhan berkesinabungan pada NY. I pada kehamilan
masalah yang terjadi yaitu hemodilusi atau anemia ringan dan masalah tersebut
sudah teratasi dengan baik, persalinan Ny. I dirujuk Ke Rs Sakina Idaman karena
hipertensi gestasional dan persalinan premature, ibu diberikan obat nifedipin 10 mg
untuk menurunkan tekanan darah dan dexametasone 6 mg. Didapatkan hasil
tekanan darah ibu menurun sehingga persalinan berjalan dengan normal dan
spontan menggunakan 60 langkah APN, persalinan kala I ibu diberikan
komplementer pijat counterpressure untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian
punggung. Kunjungan nifas dilakukan sebanyak 3 kali, diberikan asuhan
komplementer berupa konseling pijat oksitosin, asuhan neonatus dilakukan 3 kali
dan diberikan asuhan komplementer konseling pijat bayi.
Kesimpulan : Asuhan kebidanan berkesinambungan yang dilakukan pada Ny. I
telah dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan
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