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Layanan K esehatan  Faktor U tam a  K em atian  Ibu M e la h irk a n
YOGYAKARTA -  Peran la 
yanan kesehatan harus disadari 
sangatlah besar dalam upaya 
menekan angka kematian ibu 
melahirkan.

“Dari data audit POGI (Per
kumpulan Obstetri dan Gine
kologi Indonesia) yang diper
oleh melalui program Expan- 
ding Maternal and Neonatal 
Survival (EMAS) di 11 RSUD 
dan 1 RS swasta di 6 provinsi, 
kejadian-kejadian yang meli
batkan layanan kesehatanlah

yang menyebabkan kematian 
ibu melahirkan. Sebanyak 53% 
kematian ibu melahirkan lan
taran pasien mengalami pe
ngambilan keputusan klinik 
yang tidak tepat,” ungkap Ketua 
Gerakan Ibu dan Anak Nasional 
(GKIA) dr Supriyatiningsih 
SpOG MKes kemarin.

Dalam Forum Discussion 
Group (FGD) “Penguatan Pela
yanan Maternal untuk Mengu
rangi AKI” yang diselengga
rakan oleh Prodi Magister Ma

najemen Rumah Sakit (MMR) 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Supriyatiningsih 
mengungkapkan, faktor lain 
yang menjadi penyebab ke
matian ibu melahirkan ialah 
terjadinya keterlambatan dila
kukannya eksekusi atau ope
rasi. Selain itu, ada pula yang 
mengalami ketidakakuratan di 
dalam monitoring.

“Kami menduga faktor at- 
titude juga yang menjadi pe
nyebab terjadinya pembiaran

sehingga ibu-ibu meninggal 
dunia. Apakah skill dan know- 
ledge yang menjadi penyebab 
utama kematian ibu? Tapi, saya 
kira pendidikan SpOG telah 
terstandarisasi. Saya menduga 
attitude tenaga kesehatan yang 
menyebabkan itu,” ujarnya.

Supriyatiningsih pun me
nuturkan, untuk menekan 
angka kematian ibu melahir
kan, ada beberapa cara yang 
bisa dilakukan. Salah satunya 
yaitu melalui advokasi tentang

perlunya penurunan angka ke
matian ibu pada pihak pe
ngambil keputusan.

Menurut dia, mulai Presiden, 
Kementerian Kesehatan,hingga 
Dinas Kesehatan, semua perlu 
ikut andil. “Pembuatan peratur
an yang tegas dan jelas tentang 
distribusi dokter, khususnya 
dokter SpOG menjadi langkah 
penanganan selanjutnya. Ini 
agar terjadi pemerataan pela
yanan kesehatan di Indonesia. 
Perlu juga dilakukan penguatan

rumah sakit untuk Pelayanan 
Obstetrik Neonatal Emergency 
Komprehensif di daerah.” 

Sementara itu, pakar kese
hatan dari Muenster University 
Germany Prof Dr Jorg Haier 
yang juga menjadi pembicara 
turut berbagi informasi terkait 
beberapa kebijakan pelayanan 
maternal yang ada di Jerman. 
Menurut dia, di Jerman telah 
ada panduan untuk perlin
dungan maternal yang berisi 
antara lain daftar pemeriksaan

yangharus dijalani.
“Ini termasuk apa saja hak 

pasien, seperti mendapat na
sihat dari dokter termasuk na
sihat untuk suami, juga peme
riksaan yang boleh dilakukan 
oleh bidan. Namun, pada dasar
nya kondisi tiap negara ber
beda. Jadi, Indonesia memang 
butuh menemukan cara ter
sendiri yang dinilai bisa efektif 
menurunkan angka kematian 
ibu,” ujarnya.
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