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Tentang Pelatihan

Kematian bayi baru lahir adalah masalah global

baik di tingkat dunia maupun Indonesia. Angka kematian

bayi baru lahir khususnya di Indonesia belum juga

bergeser turun seperti yang ditargetkan di Millenium

Development Goal - 2015, yaitu menurun 1/3 dari angka

kematian sebelumnya (berkisar 15% pada akhir tahun

2015). Bila dilihat dari angka kematian neonatal

terdapat proporsi kematian yang besar terjadi di usia 7

hari pertama. Terdapat 3 penyebab kematian utama

hingga sekarang, yaitu periode berat badan lahir

rendah/prematur, infeksi dan asfiksia. Terdapat 3 periode

penanganan bayi baru lahir, yaitu periode segera setelah

lahir (periode menit emas), periode stabilisasi (periode

pascaresusitasi), dan periode penanganan di unit

neonatal. Kematian di 7 hari pertama dapat terjadi pada

3 periode tersebut.

Sudah melalui hampir dua dekade angka kematian pada

periode neonatus, terutama periode perinatal belum

mencapai target yang diharapkan. Pada saat yang sama

Program Pelat i han Resusitasi Neonatus telah

diselenggarakan secara intensif baik oleh Perinasia

maupun organisasi profesi (POGI dan IDAI). Sekitar 75%

bayi baru lahir meninggal pada usia tiga hari pertama.

Hal ini mengindikasikan bahwa resusitasi saja tidak cukup

untuk menyelamatkan bayi dari ancaman kematiannya.

Stabilisasi Neonatus adalah upaya lain yang diperlukan

pada semua bayi baru lahir terutama bayi dengan

riwayat resusitasi. Selain itu, stabilisasi juga diperlukan

oleh semua bayi yang akan dirawat di Unit Neonatal

atau dirujuk agar terhindar dari komplikasi yang lebih

besar akibat masalah yang dialaminya.

Prinsip Umum Pengajaran

 Stabilisasi Pernapasan

 Termoregulasi

 Terapi Hipotermi : deteksi kasus, penanganan awal

di ruang persalinan dan kebijakan rujukan

 Stabilisasi Gula dan Kebijakan Nutrisi

 Stabilisasi Sirkulasi

 Deteksi infeksi kejang

 Komunikasi internal dan eksternal

 Dukungan emosi pada keluarga

 Stabilisasi kondisi khusus : bayi dengan kelainan

bawaan, bayi dengan kegawatan saluran pencernaan.

Peserta

Pelatihan ini terbuka bagi Dokter Anak, Dokter Umum,

Perawat dan Bidan yang bekerja di Unit Neonatal.

PELATIHAN

STABILISASI NEONATUS PASCA

RESUSITASI DAN PRA-PERAWATAN

DI UNIT NEONATAL

Pelatih/Pemateri

Pelatih adalah Tim Perinasia yang kompeten di bidang

Neonatologi, Penanggung Jawab adalah dr. Setya Dewi

Lusyati, SpA(K), PhD

Waktu dan Tempat

 Senin - Selasa, 12-13 Juni 2023

 Tempat : RSAB Harapan Kita, Jakarta (Tentatif).

Pendaftaran

 Sekretariat Perinasia,

Jl. Tebet Timur Dalam III M No.9 - Jakarta

Telp : 021-8281243

Website : www.perinasia.com

Cp : Indri ( 087775877741 )

 Biaya Pelatihan sebesar Rp. 3.750.000,- / orang

 Pembayaran secara transfer ke rekening :

Bank CIMB Niaga a/n : PP Perinasia

No Rek : 8000-1368-69000.

(Bukti transfer di email /WA - 087775877741).


