
KOMPLIKASI KALA III 

 

 

Komplikasi obstetri yang menyebabkan tingginya kasus kesakitan dan kematian ibu di banyak negara 

berkembang, yaitu : 

1. Perdarahan pasca persalinan 

2. Eklampsia 

3. Sepsis 

4. Keguguran 

5. Hipotermia 

 

Komplikasi obstetri yang menyebabkan tingginya kasus kesakitan dan kematian neonatus, yaitu : 

1. Hipotermia 

2. Asfiksia 

 

Fokus asuhan kesehatan ibu selama 2 dasawarsa terakhir, yaitu : 

1. Keluarga berencana 

2. Asuhan antenatal terfokus 

3. Asuhan pasca keguguran 

4. Persalinan yang bersih dan aman serta pencegahan komplikasi 

5. Penatalaksanaan komplikasi 

 

Asuhan antenatal terfokus bertujuan : 

1. Mempersiapkan kelahiran 

2. Mengetahui tanda-tanda bahaya 

3. Memastikan kesiapan menghadapi komplikasi kehamilan 

 

Fokus utama asuhan persalinan normal telah mengalami pergeseran paradigma. Dulu fokus utamanya 

adalah menunggu dan menangani komplikasi namun sekarang fokus utamanya adalah mencegah terjadinya 

komplikasi selama persalinan dan setelah bayi lahir sehingga akan mengurangi kesakitan dan kematian ibu 

serta bayi baru lahir. 

 

Contoh pergeseran paradigma asuhan persalinan normal, yaitu : 

1. Mencegah perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atoni uteri. 

2. Menjadikan laserasi / episiotomi sebagai tindakan tidak rutin. 

3. Mencegah terjadinya retensio plasenta. 

4. Mencegah partus lama. 

5. Mencegah asfiksia bayi baru lahir. 

 

Upaya preventif terhadap perdarahan pasca persalinan berupa : 

1. Manipulasi seminimal mungkin. 

2. Penatalaksanaan aktif kala III. 

3. Mengamati dan melihat kontraksi uterus pasca persalinan. 

 

Pencegahan retensio plasenta dengan cara mempercepat proses separasi dan melahirkan plasenta dengan 

memberikan uterotonika segera setelah bayi lahir dan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Upaya 

ini disebut juga penatalaksanaan aktif kala III. 

 

Upaya mencegah partus lama berupa : 

1. Menggunakan partograf untuk memantau kondisi ibu dan janinnya serta  



    kemajuan proses persalinan. 

2. Mengharapkan dukungan suami dan kerabat ibu. 

 

Upaya mencegah asfiksia bayi baru lahir secara berurutan, yaitu : 

1. Membersihkan mulut dan jalan napas sesaat setelah ekspulsi kepala. 

2. Menghisap lendir secara benar. 

3. Segera mengeringkan dan menghangatkan tubuh bayi. 

 

Tujuan asuhan persalinan normal yaitu mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan 

yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi 

minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat optimal. 

 

Praktek-praktek pencegahan yang akan dijelaskan pada asuhan persalinan normal meliputi : 

1. Mencegah infeksi secara konsisten dan sistematis. 

2. Memberikan asuhan rutin dan pemantauan selama persalinan dan setelah bayi  

    lahir, termasuk penggunaan partograf. 

3. Memberikan asuhan sayang ibu secara rutin selama persalinan, pasca persalinan  

    dan nifas. 

4. Menyiapkan rujukan ibu bersalin atau bayinya. 

5. Menghindari tindakan-tindakan berlebihan atau berbahaya. 

6. Penatalaksanaan aktif kala III secara rutin. 

7. Mengasuh bayi baru lahir. 

8. Memberikan asuhan dan pemantauan ibu dan bayinya. 

9. Mengajarkan ibu dan keluarganya untuk mengenali secara dini bahaya yang  

    mungkin terjadi selama masa nifas pada ibu dan bayinya. 

10. Mendokumentasikan semua asuhan yang telah diberikan. 
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