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Cara Mencegah Tanda Bahaya Selama Masa 

Kehamilan 

Kehamilan 

Pencegahan Tanda Bahaya 

1. Mengenal  dan  mengetahui  ibu-ibu  yang 

termasuk dalam kondisi yang mengalami 

tand a ba ha ya den gan a dan ya 

pengetahuan    ibu-ibu    sehingga    dapat 

dilakukan  rujukan  ke  tempat  fasilitas 

yang lebih baik (rumah sakit). 

2. Meningkatkan mutu perinatal care 

3. Menganjurkan  setiap  ibu  hamil  kontrol 

ke BKIA. 

4.  Penyuluhan   oleh   bidan   desa   terhadap 

kesehatan ibu, bayi serta penyakit yang 

dapat      diderita      oleh      ibu      selama 

kehamilan secara aktif. 

5. Bidan  desa  harus  bertempat  tinggal  di 

desa yang ditugaskan yang merupakan 

ujung tombak tentang kesehatan ibu di 

desa yang ditempatinya. 

6. Dengan  memeriksakan  kehamilan  sedini 

mungkin     dan     teratur     ke     Posyandu, 

Puskesmas,  Rumah  Sakit,  paling  sedikit 

4 kali selama masa kehamilan. 

7. Dengan mendapatkan imunisasi TT 2X. 

8.  Bila      ditemukan      kelainan      saat 

pemeriksaan    harus    lebih    sering    dan 

lebih intensif. 

9.  Makan makanan yang bergizi yaitu 

memenuhi 4 sehat 5 sempurna. (Rachmat, 

2007) 

Terima kasih 

Semoga Bermanfaat 

5. Gerakan janin tidak ada atau kurang 

(minimal  10  kali  dalam  12jam).  Ibu 

mulai     merasakan     gerakan     bayi 

selama     bulan     ke-5     atau     ke-6. 

Beberapa ibu dapat merasakan 

gerakan      bayinya    lebih  awal.  Jika 

bayi tidur 

melemah. Bayi 

gerakannya akan 

harus bergerak 

paling    sedikit  3  kali    dalam  1  jam 

jika    ibu    berbaring atau 

beristirahat dan jika ibu makan 

dan  minum  dengan baik. 

6. Ibu muntah terus menerus dan tak 

bisa     makan     sama     sekali.     Pada 

kehamilan,   ada   perubahan   hormon 

tubuh yang berguna untuk 

mempertahankan pertumbuhan dan 

menjaga     kehamilan.     Namun     pada 

beberapa   ibu   hamil   hal   ini   dapat 

mengakibatkan    muntah    berlebihan 

bahkan hingga kesadaaran menurun 



Pengertian 

Tanda     bahaya     kehamilan     adalah 

suatu kehamilan yang memiliki suatu 

tanda bahaya atau risiko lebih besar 

dari biasanya (baik bagi ibu maupun 

bayinya), akan terjadinya penyakit 

atau     kematian     sebelum     maupun 

sesudah persalinan (Tiran, 2007). 

Tanda-tanda  bahaya  pada  kehamilan 

adalah tanda-tanda 

pada seorang Ibu 

yang 

hamil 

merupakan 

terjadinya 

suatu pertanda 

suatu masalah 

terjadi 

yang 

telah 

yang 

serius pada Ibu atau janin yang 

dikandungnya. 

 

Tanda-tanda Bahaya Kehamilan 
 

1. Ibu    hamil    mengalami    perdarahan 

atau    mengeluarkan    bercak    darah 

terus menerus dari jalan lahir. Pada 

masa  hamil  muda,  keadaan  ini  dapat 

menimbulkan bahaya keguguran pada 

janin dalam kandungan. 

 
 
 
 
 

 
2.  Bengkak  di  tangan,  kaki  dan  wajah 

waspada  bila  terjadi  pembengkakan 

pada bagian tubuh tersebut dan 

diikuti dengan nyeri tengkuk, nyeri 

ulu  hati  dan  pusing  kepala  bahkan 

kejang - kejang mendadak dan 

disertai pertambahan berat badan 

berlebihan selama hamil. 

3.  Demam   tinggi   Ibu   hamil   dalam   usia 

kehamilan   berapapun   bila   mengalami 

panas  atau  demam  tinggi  perlu  segera 

dibawa  kepada  tenaga  kesehatan  atau 

pelayanan  kesehatan  untuk  mendapat- 

kan pertolongan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Keluar   air   ketuban   Bagi   ibu   hamil 

dalam  usia  kehamilan  berapapun  bila 

mengalami    ada    cairan    keluar    dari 

jalan  lahir,  baik  itu  merembes  maupun 

mengalir,   segera   menuju   ke   tempat 

pelayanan  kesehatan  untuk  memasti- 

kan     apakah     ibu     mengalami     pecah 

ketuban. 


