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DAFTAR KOMPETENSI

NO

A TINDAKAN PERAWATAN ANTE NATAN
a. Melakukan pemeriksaan pada ibu hamil
b. Mengenali tanda ibu hamil resiko tinggi atau komplikasi
c. Memberikan imunisasi pada ibu hamil
d. Memberikan penkes pada ibu hamil
e. Mengajarkan senam hamil
f. Mengisi KMS ibu hamil
g. Menghitung usia kehamilan, HPL
h. Menghitung Tafsiran Berat janin dan menghitung DJJ
B TINDAKAN PERAWATAN INTRA NATAL
a. Melakukan pengkajian ibu pada saat intra natal

b. Pemeriksaan kehamilan
c. Melakukan pemeriksaan dalam
d.

Mengobservasi His, DJJ, dan menentukan TBJ

e.

Menyiapkan partus set

f.

Melakukan manajemen nyeri kala I

g.

Mengkaji kala II

h.

Mengatur posisi dan mengajarkan cara meneran

i.

Melakukan episiotomi

j.

Membantu pertolongan persalinan kala II

k.

Memotong tali pusat

l.

Melakukan manajemen aktif kala III

m. Memeriksa pelepasan plasenta dan melahirkan plasenta
n. Melakukan massage uterus
o. Memeriksa kelengkapan plasenta dan luka jalan lahir
p. Mengidentifikasi risiko perdarahan post partum
q. Menghitung jumlah perdarahan
r. Melakukan penjahitan luka episiotomi / ruptur
s.

Mengobservasi kontraksi uterus

t. Melakukan pengkajian kala IV
u.

Melengkapi data Partograf

C PERAWATAN BAYI BARU LAHIR
a. Menyiapkan set perinatologi
b.

Menilai keadaan umum bayi

c.

Menbersihkan jalan nafas bayi

d.

Menstabilkan suhu bayi

e.

Melakukan IMD ( Inisiasi menyusui dini )

f.

Menghitung apgar score

g. Melakukan pemeriksaan fisik bayi ( PB, BB, LK, LD dan
LLA )
h. Menberikan vitamin K dan immunisasi bayi

MELIHAT

1

2

MEMBANTU

3

1

2

3

MANDIRI

1

2

3
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NO

MELIHAT

1

2

MEMBANTU

3

1

2

3

MANDIRI

1

2

D PERAWATAN IBU NIFAS
a.

Melakukan pengkajian pada ibu nifas

b. Melakukan pemeriksaan fisik ibu nifas
c.
d.

Melakukan perawatan perineum dan luka post SC
Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu nifas

- Penkes nutrisi ibu menyusui
- Penkes manajemen laktasi
- Penkes perawatan bayi (tali pusat & perawatan dirumah)
- Penkes perawatan perineum paska melahirkan
e.

Menganjurkan ambulasi dini pada ibu post SC

f.

Mengajarkan teknik menyusui yang benar

g.

Melakukan pijat oksitosin

h.

Melakukan senam nifas

h. Mengenali tanda-tanda komplikasi ( infeksi, perdarahan,
eklamsi )
i. Melakukan perawatan payudara
E

GANGGUAN REPRODUKSI
a. Penkes Kesehatan reproduksi
b. Penkes KB
c. Penkes mencegah kanker serviks

Mengetahui,
Pembimbing Klinik
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