
KONSEP ASUHAN 
NEONATUS, BAYI & BALITA



ADAPTASI BAYI BARU LAHIR 
INTRA – EKSTRA UTERIN



INTRAUTERIN EKSTRAUTERIN

1.OKSIGEN

2.ZAT GIZI & KEKEBALAN

3.KEHANGATAN

4.KEAMANAN

5.KASIH SAYANG



UPAYA  MEMBANTU ADAPTASI BBL :

1.UPAYA MEMBANTU PERNAPASAN

2.MENCEGAH HIPOTERMIA

3.KONTAK DINI

4.RAWAT GABUNG

5.ASI EKSKLUSIF
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PLASENTA 
TERPOTONG HIPOKSIA

MEGAP-MEGAP

PARU PARU MENGEMBANG, TEKANAN TURUN, 
ALIRAN DARAH MENINGKAT

•ALIRAN DARAH KE ATRIUM KIRI MENINGKAT

•FORAMEN OVALE MENUTUP



ASUHAN BAYI BARU LAHIR
Pengenalan dan 
penatalaksanaan 
bayi bugar atau 
baru lahir dengan 
masalah 



Penatalaksanaan Awal BBL

 Penilaian awal
 Mencegah kehilangan panas tubuh
 Rangsangan taktil
 Merawat tali pusat
 Memulai pemberian ASI
 Pencegahan Infeksi, termasuk 

profilaksis gangguan pada mata 



Pencegahan Infeksi

 Cuci tangan sebelum dan setelah kontak 
dengan bayi

 Gunakan sarung tangan bersih saat 
menangani bayi yang belum dimandikan

 Semua peralatan sudah di DTT dan jangan 
menggunakan alat dari bayi yang satu 
dengan lainnya sebelum di proses dengan 
benar

 Pastikan handuk, pakaian, selimut, kain dsb 
dalam keadaan bersih sebelum dipakaikan 
pada bayi, termasuk penggunaan timbangan, 
pita pengukur, stetoskop dan peralatan 
lainnya



Penilaian Awal

 Menangis kuat atau bernafas tanpa 
kesulitan

 Warna kulit bayi (merah muda, 
pucat, atau kebiruan)

 Gerakan, posisi ekstremitas atau 
tonus otot bayi 



Mekanisme kehilangan panas tubuh

 Tubuh bayi baru lahir belum mampu 
untuk melakukan regulasi temperatur 
tubuh sehingga apabila penanganan 
pencegahan kehilangan panas tubuh 
dan lingkungan sekitar tidak 
disiapkan dengan baik, bayi tersebut 
dapat mengalami hipotermia yang 
dapat mengakibatkan bayi menjadi 
sakit atau mengalami gangguan fatal



Mekanisme kehilangan panas 
tubuh

 Evaporasi (penguapan cairan pada 
permukaan tubuh bayi)

 Konduksi (tubuh bayi bersentuhan 
dengan permukaan yang 
temperaturnya lebih rendah)

 Konveksi (tubuh bayi terpapar udara 
atau lingkungan bertemperatur dingin)

 Radiasi (pelepasan panas akibat 
adanya benda yang lebih dingin di 
dekat tubuh bayi)



Mencegah kehilangan panas tubuh

 Keringkan tubuh bayi dengan handuk 
bersih, kering dan hangat

 Selimuti
 Tutup bagian kepala bayi
 Minta ibu untuk mendekap tubuh bayi 

dan segera menyusukan bayinya
 Tempatkan bayi di lingkungan yang 

hangat
 Jangan segera menimbang (tanpa 

penutup tubuh) dan memandikan bayi



Rekomendasi untuk memandikan 
bayi

 Tunggu (minimal) 6 jam sebelum memandikan bayi 
(tunggu lebih lama untuk bayi asfiksia atau hipotermia) 

 Lakukan setelah stabilnya temperatur tubuh bayi 
(36,5-37,5°C)

 Mandikan dalam ruangan yang hangat dan tidak 
banyak hembusan angin

 Mandikan secara cepat dengan menggunakan air 
hangat, segera keringkan tubuhnya (dengan handuk 
bersih, kering, dan hangat) dan segera kenakan 
pakaiannya

 Tempatkan di dekat ibunya dan beri ASI sedini 
mungkin



Merawat tali pusat

 Sementara menggunakan sarung tangan, 
bersihkan cemaran atau darah dalam larutan 
klorin 0,5%

 Bilas dengan air matang atau DTT kemudian 
keringkan dengan handuk

 Ikat (dengan simpul kunci) tali pusat pada 1 
cm dari pusat bayi (dengan tali atau penjepit)

 Lepaskan klem penjepit tali pusat dan 
masukkan dalam klorin 0,5%

 Jangan kompres atau membungkus tali pusat 
(pengolesan alkohol atau povidone iodine 
pada puntung tali pusat masih dibolehkan 
selama tidak menyebabkan tali pusat 
basah/lembab)



Nasehat bagi ibu atau keluarganya 
untuk merawat tali pusat

 Lipat popok dibawah puntung tali pusat
 Jika puntungnya kotor, bersihkan dengan 

air matang/DTT kemudian keringkan 
kembali secara seksama

 Warna kemerahan atau timbulnya nanah 
pada pusar atau puntung tali pusat 
adalah tanda abnormal (bayi tersebut 
harus dirujuk untuk penanganan lebih 
lanjut)



Memulai pemberian ASI

 Pastikan pemberian ASI dimulai 
dalam 1 jam setelah bayi lahir

 Anjurkan ibu memeluk dan 
menyusukan bayinya setelah tali 
pusat dipotong

 Lanjutkan pemberian ASI setelah 
plasenta lahir dan tindakan lain yang 
diperlukan, telah selesai dilaksanakan

 Minta anggota keluarganya 
membantu ibu menyusukan bayinya



Pedoman Umum Menyusui

 Mulai dalam 1 jam setelah bayi lahir
 Jangan berikan makanan atau 

minuman lain selain ASI
 Pastikan ASI diberikan hingga 6 

bulan pertama kehidupan bayi
 Berikan ASI setiap saat (siang dan 

malam) bila bayi membutuhkannya



Pemberian ASI secara dini

 Merangsang produksi ASI
 Memperkuat refleks isap bayi
 Promosi keterikatan ibu-bayi
 Memberi kekebalan pasif melalui 

kolostrum
 Merangsang kontraksi uterus 

(untuk involusi)



Cara menyusui

 Peluk tubuh bayi dan hadapkan mukanya ke 
payudara ibu sehingga hidungnya berada di depan 
puting susu

 Dekatkan mulut bayi ke payudara bila tampak tanda-
tanda siap menyusu

 Cara menempelkan mulut pada payudara:
–  Sentuhkan dagu bayi pada payudara
– Tempelkan mulutnya (yang terbuka lebar) pada puting 

susu sehingga melingkupi semua areola mama (bibir 
bawahnya melingkupi puting susu)

 Perhatikan gerakan menghisap dan jaga agar hidung 
bayi tidak tertutup oleh payudara   



Perawatan payudara

 Pastikan puting susu dan areola mamae selalu 
dalam keadaan bersih

 Gunakan kain bersih untuk menyeka puting susu 
dan gunakan sedikit ASI sebagai pelembab

 Lecet dan retak bukan alasan untuk menghentikan 
pemberian ASI, ajarkan cara menyusukan yang 
benar untuk menghindarkan lecet/retak dan 
kurangnya asupan untuk bayi

 Ajarkan cara untuk mengenali dan mencari 
pertolongan bila terjadi bendungan ASI atau 
mastitis



Tetes Mata Profilaksis

 Gunakan tetes mata perak nitrat 
1%, salep tetrasiklin 1% atau salep 
eritromisin 0,5%

 Berikan dalam 1 jam pertama 
kelahiran

 Setelah pemberian tetes mata 
profilaksis, kembalikan bayi pada 
ibunya untuk disusukan dan 
bergabung kembali  



Mekoneum pada Cairan 
Ketuban

 Berkaitan dengan adanya gangguan 
intrauterin kesejahteraan bayi 
terutama bila konsistensinya kental 
atau jumlahnya berlebihan

 Menimbulkan masalah apabila 
terjadi aspirasi ke dalam saluran 
nafas bayi baru lahir

 Walaupun bayi tampak bugar, tetap 
lakukan pemantauan terhadap 
kemungkinan terjadinya penyulit



RAWAT GABUNG

ROOMING IN



ROOMING IN/ 
RAWAT GABUNG

 PENGERTIAN

Satu cara perawatan dimana ibu dan 
bayi yang baru dilahirkan ditempatkan 
bersama-sama atau pada tempat 
berdekatan sehingga memungkinkan 
sewaktu-waktu setiap saat ibu dapat 
menyusui anaknya.



Rawat gabung 
bersifat :

- Kontinue

- intermitten

 Tujuan Rawat Gabung 
:
1. Psikologis/ 
emosional
2. Penggunaan 
ASI
3. Pencegahan 
Infeksi
4. Pendidikan 
Kesehatan



SASARAN DAN SYARAT….
 KRITERIA BBL BOLEH DILAKUKAN RAWAT 

GABUNG :

1. LAHIR SPONTAN BAIK PRESENTASI 
KEPALA/ BOKONG

2. BILA LAHIR DG TINDAKAN, MAKA SETELAH 
BAYI CUKUP SEHAT, REFLEK MENGHISAP 
BAIK, TIDAK ADA TANDA INFEKSI DLL

3. BAYI LAHIR SC DG PEMBIUSAN UMUM, 
RAWAT GABUNG DILAKUKAN STLH IBU 
SADAR DAN BAYI TIDAK MENGANTUK (4-6 
JAM PP)



4. NILAI APGAR SCORE LEBIH DARI 7

5. MASA KEHAMILAN LEBIH DARI 36 MG DAN 
KURANG DARI 42 MG

6. BERAT BADAN > 2500 GR DAN < 4000 GR

7. TIDAK ADA INFEKSI INTRAPARTUM

8. IBU SEHAT

9. TIDAK ADA KOMPLIKASI PERSALINAN PADA IBU 
DAN BAYI

10. TIDAK ADA KELAINAN BAWAAN BERAT

 …………….LANJUTAN



KONTRA INDIKASI  I B U :

a. KONDISI KARDIORESPIRASI YG TIDAK BAIK. 
MISAL ; PENYAKIT JANTUNG

b. PASCA PRE EKLAMPSI, KESADARAN BELUM 
BAIK

c. PENYAKIT INFEKSI AKUT, TBC TERBUKA
d. HEPATITIS, TERINFEKSI HIV, CMV : HERPES 

SIMPLEKS
e. CA PAYUDARA
f. PSIKOSIS



BAYI :

a. BAYI KEJANG/ KESADARAN MENURUN
b. SAKIT PADA JANTUNG DAN PARU
c. BAYI YANG MEMERLUKAN PERAWATAN 

INTENSIF (BBLR,SEPSIS,SANGAT 
PREMATUR)

d. CACAT BAWAAN SEHINGGA TIDAK 
MAMPU MENYUSU 
(LABIOPALATOSCISIS)



MANFAAT RAWAT GABUNG

 1. ASPEK FISIK
 2. ASPEK FISIOLOGIS
 3. ASPEK PSIKOLOGIS
 4. ASPEK EDUKATIF
 5. ASPEK EKONOMI
 6. ASPEK MEDIS 



KERUGIAN RAWAT GABUNG

 IBU KURANG ISTIRAHAT
 BISA TERJADI SALAH PEMBERIAN MAKANAN
 IBU SAKIT/KURANG TAHU KEBERSIHAN
 BAYI DAPAT MENDAPAT INFEKSI DARI 

PENGUNJUNG
 ADA HAMBATAN TEKNIS/HAMBATAN 

FASILITAS



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. PERANAN SOSIAL BUDAYA

2. FAKTOR EKONOMI

3. PERANAN TATALAKSANA RS/ RB

4. FAKTOR DALAM DIRI IBU SENDIRI
• GIZI, PENGALAMAN IBU,KEADAAN 

EMOSI,DAN KEADAAN PAYUDARA.



SELAMAT BELAJAR
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