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OBJEKTIFOBJEKTIF

D fi i iD fi i i M  if  bi  b l  i M  if  bi  b l  i DefinisiDefinisi :: Masa nifas biasanya berlangsung sampai Masa nifas biasanya berlangsung sampai 
6 minggu (42 hari) sesudah persalinan 6 minggu (42 hari) sesudah persalinan 
dimana Keadaan wanita kembali pada dimana Keadaan wanita kembali pada 
keadaan normal / tidak hamil.keadaan normal / tidak hamil.



MASALAH PADA MASA NIFASMASALAH PADA MASA NIFAS

II.. INFEKSI NIFASINFEKSI NIFAS

D������� �D������� �

Setiap pasien dengan demam 38,50C atau lebih 48 atau 72 Setiap pasien dengan demam 38,5 C atau lebih 48 atau 72 
jam setelah persalinan pervaginan atau ekstraksi forsep, 
SC dgn uterus yg lembekSC dgn uterus yg lembek.
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▪ Penyebab utama kematian maternal di negara mulai 
berkembang.

▪ Jarang pada persalinan pervaginan.

Komplikasi : syok  abses pelvis dan trombosis pelvis▪ Komplikasi : syok, abses pelvis dan trombosis pelvis
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▪ Cavum uteri steril sebelum ketuban pecah

▪ Flora normal dari traktus genitalia merupakan patogen g p p g
yg potensial.

Gorback : 70% biakan serviks normal dpt ditemukan ▪ Gorback : 70% biakan serviks normal dpt ditemukan 
mikroba anaerop yg patogen.

▪ Kuman anaerop : kokus gram (+) leptostreptokokus, 
leptokokus, bakteriodes, klosterdium.

▪ Kuman aerop : gram (+) dan ekoli
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▪ Perlukaan, trauma dan nekrosis jaringan setelah 
melahirkan menjadi medium kultur untuk infeksimelahirkan menjadi medium kultur untuk infeksi.

▪ Operasi cesar merupakan faktor predisposisi penting.

▪ Persalinan lama dan ketuban pecah.

Kemiskinan dgn higienie dan nutrisi yg buruk▪ Kemiskinan dgn higienie dan nutrisi yg buruk.

▪ Daya tahan tubuh menurun → PPH, PE, atau infeksi 
→ pneumonia

▪ Tertinggalnya sisa plasenta selaput ketuban atau Tertinggalnya sisa plasenta selaput ketuban atau 
gumpalan darah 
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▪ Biasa 2-3 hari post partum, temperatur naik 380C →
luka tertutup 39-400C karena jahitan → pus tdk dapat luka tertutup 39-400C karena jahitan → pus tdk dapat 
keluar → nyeri abdomen bagian bawah, uterus 
lembek  kadang-kadang menggigillembek, kadang-kadang menggigil.

▪ Juga dijumpai tanda-tanda : malaise, anorksia, lokia 
b b  b kberbau busuk.

▪ Jika berat : temperatur tinggi dan peritonitis umum.p gg p

▪ Streptokokus Group A beta – hemolitik → fulminan 
dgn periotonitis dan septikemiadgn periotonitis dan septikemia.
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Lokus infeksi pada pasien postpartum (kultur bila ▪ Lokus infeksi pada pasien postpartum (kultur bila 
memungkinkan) :

EndomiometritisEndomiometritis
Tractus urinarius
Tempat episiotomi
Insisi abdominal
Payudara
Th b hl biti   t k i  l iThrombophlebitis : tungkai, pelvis
Appendisitis
Lain : Infeksi saluran nafas atas.
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▪ Teknik aseptik yg benar.

▪ Penggunaan antibiotik pd wanita dgn seksio sesaria 
t  k t b  h d l  kt  l  (1  i ili  atau ketuban pecah dalam waktu lama (1 gr ampisilin 

IV yang diberikan sebagai profilaksis pd seksio 
sesarea mengurangi terjadinya infeksi).
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▪ Kasus ringan : Antibiotik tunggal berspektrum luas 
(mis : ampisillin 1 gr IV / 4 x atau peroral).

Jika Seksio sesaria :

Flagy 500 mg /8 jam + cefalosforin 1 gr /6 jam

ATAUATAU

Aminoglisosida (gentamisin atau trobamisin) 60 – 100 
mg /8 jam + clindamicin 900 mg /8 jam).
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Bila digunakan antibiotik intravena, lanjutkan selama 
48 jam setelah bebas demam.48 jam setelah bebas demam.

Bila demam berlanjut dan kombinasi aminoglicosida –
clindamisin telah digunakan, tambahkan penisilin   
(5 Juta unit /6 jam) untuk menjangkau enterokokus.( j ) j g

Antibiotik oral digunakan selama 5 hari.

Kultur
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Infeksi Episiotomi : terapi dengan antibiotik, cuci (air 
bersih), kompres.bersih), kompres.

Buka jahitan bila terdapat fluktuasi atau pus →
kompres.

Sangat jarang yg memerlukan debridement Sangat jarang yg memerlukan debridement 
necroting fascitis : jarang, inflamasi lokal yg 
berkembang cepat akibat gangren - pasien toksik : 
antibiotik dosis tinggi, namun HARUS dibersihkan 
(debridement) secara surgikal.
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Septic pelvic thrombophlebitis – umumnya sepsis 
anaerob.

Biasanya pasien sudah mendapat antibiotik namun 
tetap terus demam tinggitetap terus demam tinggi.

Diagnosis ekslusi / DD.

Terapinya adalah heparin intravena.

> kondisinya respon terhadap heparin.



M������ L���M������ L���

Mastitis – penisilin G atau penisilinase resisten 
(methisilin atau kloksasilin) selama 7 – 10 hari.(methisilin atau kloksasilin) selama 7 10 hari.

Teruskan menyusui

Bila terdapat abses mammae – drainage.

Kultur




