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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakag 

Ketuban Pecah Dini ( KPD ) diartikan sebagai amnioreksis sebelum 

permulaan persalinan pada tiap tahap kehamilan. 

Perubahan pola penanganan obstetric banyak mempengaruhi metode 

kelahiran operatif. Selama 60 th pertama dari abad ke20, dokter yang tidak 

mau melakukan kelahiran dengan cunam, dan sectio caesaria dianggap 

sebagai titik akhir dari kegagalan perawatan obstetric. Dalam praktik obstetrik 

modern, kelahiran lewat perut dengan mudah dipilih bila kelahiran 

pervaginam akan membahayakan ibu, anak, atau keduanya. Perbaikan yang 

meluas dalam hal anestesi, tekhnik pembedahan, antibiotika dan transfusi 

darah menurunkan mordibilitas dan mortilitas akibat sectio caesaria, sehingga 

menjadikan sebagai pilihan yang relatif aman ( Hacker, 2001: 338 ). 

Angka persalinan sectio caesaria di Amerika Serikat telah meningkat 4 

kali lipat, dari 55 per 100 kelahiran, pada tahun 1970 menjadi 22,7 per100 

kelahiran pada tahun 1985. Insiden sectio caesaria dalam masing-masing unit 

obstetrik bergantung pada populasi pasien dan sikap dokter. Sekarang 

angkanya berkisar antara10-40% dari semua kelahiran ( Hucker, 2001: 338 ). 
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B. Identifikasi Masalah 

Menjelaskan bagaimanan penanganan keperawatan pasien post sectio 

caesaria. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan Asuhan Keperawatan pada pasien post sectio 

caesaria. 

2. Tujuan Khusus  

a.  Melaksanakan pengkajian pada pasien post sectio caesaria. 

b. Membuat analisa data pada pasien post sectio caesaria. 

c. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien post sectio caesaria . 

d. Merencanakan Asuhan Keperawatan pada pasien post sectio caesaria. 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien post sectio caesaria. 

D. Manfaat  

1. Menambah wawasan, pengetahuan penulis dan pembaca di bidang 

kesehatan khususnya post sectio caesaria. 

2. Memberikan informasi mengenai masalah keperawatan pada pasien 

post sectio caesaria dan penatalaksanaan masalah keperawatan. 

3. Meningkatkan ketrampilan penulis dalam melakukan Asuhan 

Keperawatan pada pasien post sectio caesaria 

 

 


	KTI ALIMMAH NINGTYAS.pdf
	KTI ALIMMAH NINGTYAS.pdf
	Doc1.doc
	BAB I1.doc





