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PendahuluanPendahuluan

�� Angka kematian, perinatal yaitu 40 per Angka kematian, perinatal yaitu 40 per 
1000 kelahiran hidup. 1000 kelahiran hidup. 

�� Perlu adanya pengenalan bayiPerlu adanya pengenalan bayi--bayi risiko bayi risiko �� Perlu adanya pengenalan bayiPerlu adanya pengenalan bayi--bayi risiko bayi risiko 
tinggi sehingga mempercepat mendapat tinggi sehingga mempercepat mendapat 
rujukan untuk mendapat penatalaksanaan rujukan untuk mendapat penatalaksanaan 
selanjutnya sehingga angka kematian dan selanjutnya sehingga angka kematian dan 
kesakitan dapat diturunkan.kesakitan dapat diturunkan.



�� Dalam hal ini pemerintah telah mengatur Dalam hal ini pemerintah telah mengatur 
sesuai SK Menkes RI No. 032/BIRHUB/1972 sesuai SK Menkes RI No. 032/BIRHUB/1972 
tanggal 4 September 1972:tanggal 4 September 1972:
“apabila suatu unit pelayanan kesehatan “apabila suatu unit pelayanan kesehatan 
belum mampu untuk melaksanakan belum mampu untuk melaksanakan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
keperluan bayi baru lahir maka yang keperluan bayi baru lahir maka yang keperluan bayi baru lahir maka yang keperluan bayi baru lahir maka yang 
bersangkutan harus merujuknya ke unit bersangkutan harus merujuknya ke unit 
pelayanan kesehatan yang lebih mampu”.pelayanan kesehatan yang lebih mampu”.



Yang termasuk bayi risiko tinggiYang termasuk bayi risiko tinggi

Yaitu:Yaitu:

1. BBLR 1. BBLR 

2. Asfiksia pada bayi baru lahir2. Asfiksia pada bayi baru lahir

3. Kejang 3. Kejang 3. Kejang 3. Kejang 

4. Sesak nafas 4. Sesak nafas 

5. Kuning pada bayi 5. Kuning pada bayi 

6. Perdarahan pada bayi6. Perdarahan pada bayi



1. 1. Berat Badan Lahir Rendah Berat Badan Lahir Rendah 

�� BBLR yang memerlukan rujukan adalah bila BBLR yang memerlukan rujukan adalah bila 
berat badan kurang 2000 g, berat badan kurang 2000 g, 

�� bila diantara 2000bila diantara 2000--2500 g hanya dirujuk bila 2500 g hanya dirujuk bila 
disertai kelainan atau ada tandadisertai kelainan atau ada tanda--tanda sakit.tanda sakit.disertai kelainan atau ada tandadisertai kelainan atau ada tanda--tanda sakit.tanda sakit.

�� Seorang bayi yang akan dirujuk sebaiknya Seorang bayi yang akan dirujuk sebaiknya 
diperhatikan: diperhatikan: 

1.  Jaga bayi tetap hangat, bungkus bayi dgn 1.  Jaga bayi tetap hangat, bungkus bayi dgn 

kain lunak dan kering, selimuti dan pakai  kain lunak dan kering, selimuti dan pakai  

topi.topi.



2.2. Sebaiknya pengiriman bayi tersebut Sebaiknya pengiriman bayi tersebut 
disertai keterangan seperti mengenai disertai keterangan seperti mengenai 
riwayat kehamilan dan persalinan riwayat kehamilan dan persalinan 
disertai keadaan bayi segera waktu disertai keadaan bayi segera waktu 

lahir dan suhu tubuh pada waktu dikirim lahir dan suhu tubuh pada waktu dikirim 
ke rumah sakit ke rumah sakit ke rumah sakit ke rumah sakit 

�� Perawatan BBLR sebaiknya dilakukan Perawatan BBLR sebaiknya dilakukan 
dalam inkubator atau tempat tidur bayi dalam inkubator atau tempat tidur bayi 
yang diberi pemanasan. yang diberi pemanasan. 



2. Asfksia Pada Bayi Baru Lahir2. Asfksia Pada Bayi Baru Lahir

Penatalaksanaannya : Penatalaksanaannya : 

�� Menjaga jalan nafas tetap bebas Menjaga jalan nafas tetap bebas 

�� Merangsang pernafasan Merangsang pernafasan 

Menjaga curah jantung Menjaga curah jantung �� Menjaga curah jantung Menjaga curah jantung 

�� Mempertahankan suhu tubuh Mempertahankan suhu tubuh 

�� Memberikan obat penunjang resusitasi Memberikan obat penunjang resusitasi 



3. Kejang pada bayi baru lahir3. Kejang pada bayi baru lahir

Penatalaksanaannya:Penatalaksanaannya:

�� Menjaga jalan nafas tetap bebas Menjaga jalan nafas tetap bebas 

�� Mengatasi kejang Mengatasi kejang 

Memberikan obat anti kejang Memberikan obat anti kejang �� Memberikan obat anti kejang Memberikan obat anti kejang 

�� Cari penyebab kejang Cari penyebab kejang 

�� Mengatasi penyebab kejang Mengatasi penyebab kejang 



4. Sesak nafas4. Sesak nafas

Gejala : Gejala : 

�� frekuensi nafas > 60 x/menit frekuensi nafas > 60 x/menit 

�� retraksi sela iga, epigastrium retraksi sela iga, epigastrium 

�� gerakan cuping hidung gerakan cuping hidung 

�� sianosis sekitar mulut dan ujung jari sianosis sekitar mulut dan ujung jari �� sianosis sekitar mulut dan ujung jari sianosis sekitar mulut dan ujung jari 

Penatalaksanaan:Penatalaksanaan:

�� Isap mulut dan hidung untuk memastikan jalan Isap mulut dan hidung untuk memastikan jalan 
nafas bersihnafas bersih

�� Beri oksigen 0,5 liter Beri oksigen 0,5 liter 

�� Rujuk ke kamar bayi atau ke tempat pelayanan Rujuk ke kamar bayi atau ke tempat pelayanan 



5. Kuning pada Bayi5. Kuning pada Bayi

�� Setiap ikterus yang terjadi dalam 24 jam Setiap ikterus yang terjadi dalam 24 jam 
pertama sesudah lahir merupakan petunjuk pertama sesudah lahir merupakan petunjuk 
patologis. patologis. 

�� Bayi ikterus yang memerlukan tindakan Bayi ikterus yang memerlukan tindakan 
lebih lanjut adalah: lebih lanjut adalah: 

a) Ikterus timbul dalam 24 jam sesudah a) Ikterus timbul dalam 24 jam sesudah a) Ikterus timbul dalam 24 jam sesudah a) Ikterus timbul dalam 24 jam sesudah 

lahir. lahir. 

b) Bayi dan ibu mengandung Rh antagonis b) Bayi dan ibu mengandung Rh antagonis 

dan ABO antigen. dan ABO antigen. 

c) Ikterus yang menetap > 2 (dua) mgc) Ikterus yang menetap > 2 (dua) mg

d) BBLR dengan bilirubin > 9 gram/dl d) BBLR dengan bilirubin > 9 gram/dl 

e) Ikterus pada semua bayi yang sakite) Ikterus pada semua bayi yang sakit



6. Perdarahan pada Neonatus6. Perdarahan pada Neonatus

�� Setiap perdarahan pada neonatus baru Setiap perdarahan pada neonatus baru 
lahir harus dirujuk; lahir harus dirujuk; 

�� perdarahan mungkin dapat disebabkan : perdarahan mungkin dapat disebabkan : 

a) Kekurangan faktor pembekuan darah a) Kekurangan faktor pembekuan darah a) Kekurangan faktor pembekuan darah a) Kekurangan faktor pembekuan darah 

dan faktor fungsi pembekuan darah dan faktor fungsi pembekuan darah 

abnormal atau menurunabnormal atau menurun

b) Gangguan trombosit, misalnya b) Gangguan trombosit, misalnya 

trombositopenia, trombositopati. trombositopenia, trombositopati. 

c) Gangguan pembuluh darah. c) Gangguan pembuluh darah. 


