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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Asfiksia

a. Definisi

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi baru lahir untuk

bernafas secara spontan teratur sehingga menimbulkan gangguan

lebih lanjut, yang mempengaruhi seluruh metabolisme tubuhnya

(Manuaba, 2012). Asfiksia pada bayi baru lahir (BBL) menurut IDAI

(Ikatan Dokter Anak Indonesia) adalah kegagalan nafas secara

spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir

(Prambudi, 2013). Asfiksia neonatorum adalah kegagalan untuk

memulai dan melanjutkan pernafasan secara spontan dan teratur

pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah lahir (Sudarti,

2013).

Tanda dan gejala terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah

tidak bernafas atau nafas megap – megap atau pernafasan lambat

(kurang dari 30 kali per menit), pernafasan tidak teratur, dengkuran

atau retraksi (perlekukan dada), tangisan lemah atau merintih, warna

kulit pucat atau biru, tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai, dan

denyut jantung tidak ada atau lambat (brakikardia) kurang dari 100 kali

per menit (Sudarti, 2013).

b. Etiologi

Menurut Wiknjosastro (2010), Beberapa faktor tertentu diketahui

dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir,

diantaranya adalah sebagai berikut:
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1) Faktor Ibu :

a) Cacat bawaan

b) PreeKlampsia dan eklamspsia

c) Perdarahan abnormal (plasenta previa atau solusio plasenta)

d) Partus lama atau partus macet

e) Demam selama persalinan infeksi berat (malaria,sifilis,TBC,

HIV)

f) Kehamilan lewat waktu (sesudah 42 minggu kehamilan)

g) Hipoventilasi selama anastesi

h) Penyakit jantung sianosis

i) Gagal bernapas

j) Keracunan CO

k) Tekanan darah

l) Gangguan kontraksi uterus

m)Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun

2) Fakor tali pusat

a) Lilitan tali pusat

b) Tali pusat pendek

c) Simpul tali pusat

d) Prolapsus tali pusat

3) Faktor Bayi

a) Kompresi umbilikus

b) Tali pusat menumbung

c) Kompresi tali pusat antara janin dan jalan lahir

d) Prematur

e) Gemeli

f) Kelainan Kongenital
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g) Pemakaian obat anestesi

h) Trauma yang terjadi akibat persalinan

i) Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan)

j) Kelainan bawaan (kongenital)

k) Air ketuban bercampur mekonium (warna kehijauan)

4) Faktor Plasenta

a) Plasenta tipis

b) Plasenta Kecil

c) Plaenta tidak menempel

d) Solusio plasenta

5) Faktor persalinan

a) Persalinan dengan tindakan (sungsang, bayi kembar, dostosia

bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forsep)

b) Partus lama

c) Partus tindakan

c. Patofisiologi

Proses kelahiran selalu menimbulkan asfiksia ringan yang

bersifat sementara, proses ini dianggap periu untuk merangsang

kemoreseptor pusat pernafasan agar terjadi primary gaspring yang

kemudian berlanjut dengan pernafaan teratur. Sifat asfiksia ini tidak

mempunyai pengaruh buruk karena reaksi adaptasi bayi dapat

mengatasinya. Kegagalan pernafasan mengakibatkan gangguan

pertukaran oksigen dan karbondioksida, diikuti dengan asidosis

respiratorik. Apabila proses berlanjut maka metabolism sel akan

berlangsung dalam suasana anaerobic yang berupa glikosis glikogen

sehingga sumber utama glikogen terutama pada jantung dan hati

akan berkurang dan asam organic yang terjadi akan meyebabkan



9

asidosis metabolik (Maryunani, 2013). Pada tingkat selanjutnya akan

terjadi perubahan kardiovaskuler yang disebabkan beberapa keadaan

di antaranya:

1) Hilangnya sumber glikogen dalam jantung akan mempengaruhi

fungsi jantung.

2) Terjadinya asidosis metabolik mengakibatkan menurunnya sel

jaringan termasuk otot jantung sehingga menimbulkan kelemahan

jantung.

3) Pengisian udara alveolus yang kurang adekuat menyebabkan

tetap tingginya resistensi tubuh lain mengalami gangguan.

Sehubungan dengan proses faal tersebut maka fase awal

asfiksia ditandai dengan pernafasan cepat dan dalam selama tiga

menit (periode hiperpneu) diikuti dengan aponeu primer kira-kira satu

menit dimana pada saat ini denyut jantung dan tekanan darah

menurun. Kemudian bayi akan mulai bernafas (gasping) 8-10

kali/menit selama beberapa menit, gasping ini semakin melemah

sehingga akhirnya timbul apneu sekunder. Pada keadaan normal

fase-fase ini tidak jelas terlihat karena setelah pembersihan jalan

nafas bayi akan segera bernafas dan menangis kuat

(Prawihardjo,2010 ).

Pemakaian sumber glikogen untuk energi dalam metabolism

anaerob menyebabkan dalam waktu singkat tubuh bayi akan

menderita hipoglikemi. Pada asfiksia berat menyebabkan kerusakkan

membran sel terutama sel susunan saraf pusat sehingga

mengakibatkankan gangguan elektrolit, berakibat menjadi

hyperkalemia pembengkakkan sel. Kerusakkan sel otak terjadi setelah

asfiksia berlangsung selama 8-15 menit (Iskarina, 2008).
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Manifestasi dari kerusakkan saraf otak dapat berubah HIE yang

terjadi setelah 24 jam pertama dengan didapatkan adanya gejala

seperti kejang subtle, multifocal atau fokal klonik. Manifestasi ini dapat

muncul sampai hari ketujuh untuk penegakkan diagnosis diperlukan

pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi kepala dan rekaman

elektrosafelografi (Iskarina,2008).

Menurunnya atau terhentinya denyut jantung akibat asfiksia

mengakibatkankan iskemia. Iskemia akan memberikan akibat yang

lebih hebat dari hipokia karena menyebabkan perfusi jaringan kurang

baik sehingga glukosa sebagai sumber energi tidak dapat mencapai

jaringan dan hasil metabolisme anaerob tidak dapat dikeluarkan dari

jaringan (Manuaba,2010).

Iskemia dapat mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah

kecil setelah mengalami asfiksia selama lima menit atau lebih

sehingga darah tidak dapat mengalir meskipun tekanan perfusi darah

sudah kembali normal. Peristiwa ini mungkin mempunyai peranan

penting dalam menentukan kerusakan yang menetap pada proses

asfiksia (Manuaba, 2010).

d. Klasifikasi

Adapun klasifikasi bayi asfiksia menurut Mochtar (2009), adalah

sebagai berikut:

Dengan menilai Apgar Score pada menit ke 1

Hasil Apgar Score : 0 – 3 : Asfiksia Berat

Hasil Apgar Score : 4 – 6 : Asfiksia Sedang

Hasil Apgar Score : 7 – 10 : Normal
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Tabel 2.1 : Apgar Score

Klinis 0 1 2

Denyut

Jantung
Tidak Ada <100 >100

Pernafasan Tidak Ada Lambat Menangis

Tonus Otot Lumpuh
Ekstremitas

sedikit fleksi
Reaksi melawan

Refleks
Tidak

bereaksi
Gerakan sedikit Reaksi melawan

Warna Kulit

Seluruh

tubuh biru/

pucat

Tubuh merah

muda,

ekstremitas biru

Seluruh tubuh

merah muda

Sumber : Sinopsis Obstetri Gynekologi

e. Manifestasi Klinis

Bayi yang mengalami kekurangan O2 akan terjadi pernafasan

yang cepat dalam periode yang singkat apabila asfiksia berlanjut,

gerakan pernafasan sehingga mengakibatkan Bayi tidak bernafas

atau nafas megap-megap, denyut jantung kurang dari 100x/menit,

kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun, tidak ada respon terhadap

refleks rangsangan. serangan jantung, Periode hemorragis, Sianosis

dan kongestif, Penemuan jalan nafas (Depkes RI, 2012)

f. Tanda dan Gejala Asfiksia Neonatorum

Seorang bayi mengalami kekurangan oksigen, maka akan

terjadi nafas cepat. Apabila asfiksia berlanjut, gerakan nafas akan

berhenti, denyut jantung mulai menurun dan tonus otot berkurang

secara berangsur (Nelson,2010).
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g. Gambaran Klinis

Penilaian dilakukan pada saat bayi baru lahir :

1) Penilaian segera setelah bayi baru lahir

Penilaian segera setelah bayi baru lahir sangat penting

dilakukan dengan jalan menghadapikan bayi kearah penolong

agar dapat mengamati. Lakukan penilaian cepat segera setelah

bayi lahir, apakah bayi menangis, bernafas, indikasi ini menjadi

dasar keputusan apakah bayi perlu resusitasi.

2) Nilai Apgar

Nilai apgar merupakan metode objektif untuk menilai kondisi

bayi bayi baru lahir dan berguna untuk memberikan informasi

mengenai keadaan bayi secara keseluruhsn dan keberhasilan

tindakan resusitasi (Wiwik,2010).

a) Nilai apgar dinilai pada menit ke 1 kemudian pada menit ke 5.

b) Jika nilainya pada menit ke 5 kurang dari 7, tambahan

penilaian harus dilakukan setiap 5 menit sampai 20 menit.

Nilai ini tidak digunakan untuk memulai tindakan resusitasi

atau menunda intervensi pada bayi dengan depresi sampai

penilai menit pertama.

c) Asfiksia pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari

anoksia atau hipoksia janin. Diagnosa hipoksia janin dapat

dibuat dalam persalinan dengan ditemukan tanda-tanda

gawat janin.

d) Dua hal perlu mendapatkan perhatian

(1) Denyut jantung janin

Frekuensi normal adalah antara 120 dan 160

x/menit, selama his frekuensi ini bisa turun tetapi diluar his
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kembali lagi kepada keadaan semula. Peningkatan

kecepatan denyut jantung umumnya tidak besar artinya,

akan tetapi bila frekuensi turun sampai dibawah

100x/menit diluar his dan lebih lebih jika tidak teratur, hal

itu merupakan tanda bahaya.

(2)Mekonium dalam air ketuban

Mekonium pada presentasi sungsang tidak ada

artinya, akan tetapi pada presentasi kepala mungkin

menunjukkan gangguan oksigenesi dan harus

menimbulkan kewaspadaan. Adanya mekonium dalam air

ketuban pada presentasi kepala dapat merupakan indikasi

untuk mengakhiri persalinan bila hal itu dapat dilakukan

dengan mudah (Indrayani,2013).

h. Penatalaksanaan dan Penanganan Asfiksia Neonatorum

1) Pengawasan suhu

Bayi baru lahir secara relatif banyak kehilangan panas

yang diikuti oleh penurunan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh ini

akan mempertinggi metabolisme sel jaringan hingga kebutuhan O2

meningkat. Hal ini akan mempersulit keadaan bayi, apalagi bila

bayi mendapat lingkungan yang baik segera setelah lahir.

Pemakaian sinar lampu yang cukup kuat dari luar dapat

dianjurkan dan pengeringan tubuh bayi perlu dikerjakan untuk

mengurangi evaporasi.

2) Pembersihan Jalan Nafas

Saluran pernafasan bagian atas harus segera dibersihkan

dari lendir dan cairan amnion. Bila terdapat lendir kental yang

melekat di trakea dan sulit dikeluarkan dengan pengisapan dapat
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dilakukan dengan melihat semaksimalnya, terutama pada bayi

yang kemungkinan infeksi. Pengisapan yang dilakukan dengan

ceroboh akan menimbulkan penyakit seperti spasme laring, kolaps

paru, atau kerusakkan sel mukosa jalan nafas.

3) Rangsangan Untuk Menimbulkan Pernafasan

Rangsangan terhadap bayi harus segera dikerjakan. Pada

sebagian besar bayi pengisapan lendir dan cairan amnion yang

dilakukan melalui nasofaring akan segera menimbulkan

rangsangan pernafasan. Pengaliran O2 yang cepat kedalam

mukosa hidung dapat pula merangsang reflex pernafasan yang

sensitif dalam mukosa hidung dan faring. Bila tindakan ini tidak

berhasll beberapa cara stimulus janin perlu dikerjakan.

4) Rangsangan Nyeri

pada bayi dapat ditimbulkan dengan memukul kedua

telapak kaki bayi, menekan tendon Achilles atau memberikan

suntikan vitamin K terhadap bayi tertentu. Hindari pemukulan di

daerah bokong atau punggung bayi untuk mencegah timbulnya

perdarahan alat dalam. Dalam hal ini tindakan utama adalah

memperbaiki ventilasi (Maryunani,2013)

5) Tindakan Khusus

Tindakan khusus ini dilakukan bila tindakan umum tidak

memperoleh hasil yang memuaskan. Cara yang dikerjakan sesuai

dengan beratnya asfiksia yang timbul pada bayi yang

dimanifestasikan oleh tinggi rendahnya skor apgar (Nelson,2010).

a) Bayi normal atau sedikit asfiksia (nilai Apgar 7-10)

Bayi dianggap sehat dan tidak memerlukan tindakan istimewa.
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1) Asfiksia sedang (nilai Apgar 4-6)

Memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi

dapat bernapas kembali. Pada pemeriksaan fisik

ditemukan frekuensi jantung lebih dari 100X/menit, tonus

otot kurang baik atau baik, sianosis, refleks iritabilitas tidak

ada.

2) Asfiksia berat (skor apgar 0 – 3)

Langkah utama ialah memperbaiki ventilasi paru dengan

memberikan O2 dengan tekanan dan intermitten. Cara

yang terbaik adalah dengan intubasi indotrakeal. Setelah

kateter diletakkan dalam trakea, O2 diberikan dengan

tekanan tidak lebih dari 30 cm H2O hal ini untuk mencegah

kemungkinan terjadinya inflasi paru berlebihan, sehingga

dapat terjadi rupture alveoli. Keadaan asfiksia berat

hamper selalu disertai asidosis yang membutuhkan

korelasi segera, karena itu bikarbonat natrikus diberikan

dengan dosis 2 – 4 mEq/kgBB dan glukosa 16 – 20 %

dengan dosis 2-4 ml/kgbb. Kedua obat ini digunakan

secara intravena dengan perlahan-lahan melalui vena

umbilicus.

2. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian  Asfiksia

Neonatorum

Toweil (2010) menggolongkan penyebab asfiksia neonatorum terdiri

dari :

a. Faktor ibu

1) Hipoksia ibu
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Dapat terjadi karena hipoventilasi akibat pemberian obat

analgetik atau anestesi dalam, dan kondisi ini akan menimbulkan

hipoksia janin dengan segala akibatnya. Seperti persalinan

prematur, pergerakan bayi berkurang, dan bayi lahir dengan

asfiksia.

2) Penyakit yang Diderita Ibu

Penyakit pembuluh darah ibu yang mengganggu pertukaran

gas janin ; hipertensi, hipotensi, gangguan kontraksi uterus dan

lain-lain (Wiknjosastro H.  .dkk, 2010). Hipertensi adalah tekanan

darah lebih tinggi dari tekanan darah normal yang berlangsung

dalam jangka waktu yang lama Hipertensi pada kehamilan

merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada ibu

dan fetus.

a. Hipertensi kronik

yaitu tekanan darah sistolik 140/90 mmHg atau tekanan darah

diastolik ≤90 mmHg sebelum kehamilan atau sebelum 20

minggu gestasi, menetap sampai 12 minggu atau lebih post

partum (Wiknjosastro H.  .dkk, 2010).

b. Preeklamsi

Tekanan darah sistolik 140/90 mmHg atau tekanan darah

diastolik ≤90 mmHg dengan proteinuria (300 mg/24 jam) setelah

20 minggu gestasi.

c. Hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsi adanya

proteinuria muncul setelah 20 minggu protein naik tiba-tiba 2 – 3

kali lipat, tekanan darah meningkat tiba-tiba peninggian SGOT

atau SGPT (Wiknjosastro H.  .dkk, 2010).
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d. Gestasional hipertensi yaitu hipertensi tanpa proteinuria timbul

setelah 20 minggu gestasi.

e. Transien hipertensi diagnosa restrospektif, Tekanan darah

normal dalam 12 minggu postpartum, dapat berulang pada

kehamilan (Zen U, 2008).

3) Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun

Usia atau umur adalah lama hidup seseorang (Depdikbud,

2013). Faktor yang menyebabkan kejadian Asfiksia adalah faktor

ibu yaitu usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun

(DepKes RI, 2012). Kehamilan pada usia yang terlalu muda dan

tua termasuk dalam kriteria kehamilan risiko tinggi dimana

keduanya berperan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada

ibu maupun janin (Widiprianita, 2010).

Umur muda (< 20 tahun) beresiko karena ibu belum siap

secara medis (organ reproduksi) maupun secara mental,

sedangkan umur tua (> 35 tahun), secara fisik ibu mengalami

kemunduran untuk menjalani kehamilan. Keadaan tersebut

memberikan predisposisi untuk terjadi perdarahan, plasenta previa,

rupture uteri, solutio plasenta yang dapat berakhir dengan

terjadinya asfiksia bayi baru lahir (Prawirohardjo, 2012).

Menurut JT. Mutihir pada studinya di Nigeria disebutkan

bahwa pada primipara usia yang berusia kurang dari 20 tahun

memiliki risiko mengalami komplikasi persalinan dan komplikasi

perinatal yang lebih tinggi dibandingkan dengan primipara usia 20 –

34 tahun, yaitu peningkatan kejadian BBLR, asfiksia, persalinan

preterm, lahir mati, persalinan pervaginam dengan bantuan
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instrumen, Jadi usia ibu yang tidak beresiko dalam terjadinya

Asfiksia Neonatorum adalah usia 20-35 tahun.

4) Paritas.

Paritas didefinisikan sebagai jumlah anak yang pernah

dilahirkan hidup yaitu kondisi yang menggambarkan kelahiran

sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa

reproduksi Jakarta (BKKBN; (2011).

(a) Klasifikasi Paritas

(1) Primipara

Primipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang

anak, yang cukup besar untuk hidup di dunia luar (Varney,

2009).

(2) Multipara

Multipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang

anak satu sampai empat kali (Prawirohardjo, 2009).

(3) Grandemultipara

Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 5

orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit

dalam kehamilan dan persalinan (Manuaba, 2012).

Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua

sampai dengan ketiga. Kehamilan pertama dan kehamilan

setelah ketiga mempunyai risiko yang meningkat.

a. Primipara Ketidaksiapan ibu dalam menghadapi

persalinan yang pertama merupakan faktor

penyebabkan ketidakmampuan dalam menangani

komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan

nifas. Primipara sangat beresiko karena ibu belum siap
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secara medis (organ reproduksi) maupun secara mental.

Seorang primi muda juga berisiko dalam kehamilan dan

persalinan karena alat kandungan yang belum

sempurna dengan adanya alat kandungan yang belum

sempurna akan menyebabkan bayi lahir prematur

sehingga bayi tersebut mengalami gangguan

homeostatis terutama sistem pernafasan dan bayi

mengalami asfiksia. Hasil penelitian menunjukan bahwa

primiparity merupakan faktor resiko yang mempunyai

hubungan yang kuat terhadap mortalitas asfiksia

(Winkjosastro, 2015).

b. Grandemultipara adalah istilah yang digunakan untuk

wanita dengan kehamilan kelima atu lebih. Ibu yang

sudah melahirkan anak lebih dari 5 akan mengalami

kemunduran untuk menjalani kehamilan, keadaan

tersebut memberikan predisposisi untuk terjadi

perdarahan, plasenta previa, solusio plasenta, ruptur

uteri yang dapat berakhir dengan terjadinya asfiksia

neonatorum (Purnamaningrum, 2015).

b. Faktor Plasenta

Plasenta merupakan akar janin untuk mengisap nutrisi dari ibu

dalam bentuk O2, asam amino, vitamin, mineral, dan zat lainnya ke

janin dan membuang sisa metabolisme janin dan CO2.

1) Plasenta Previa

Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada

segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh ostium

uteri internum. Insidensi plasenta previa adalah 0,4% - 0,6 % ,
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perdarahan dari plasenta previa menyebabkan kira-kira 20 % dari

semua kasus perdarahan ante partum (Saifuddin AB, 2009).

2) Solutio Plasenta

Solution plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat

implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan.

Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan masa gestasi diatas 22

minggu atau berat janin diatas 500 gr (Saifuddin AB, 2009).

c. Faktor Neonatus

1) Prematur

Bayi prematur adalah bayi lahir dari kehamilan antara 28

minggu – 36 minggu. Bayi lahir kurang bulan mempunyai organ dan

alat-alat tubuh belum berfungsi normal untuk bertahan hidup diluar

rahim.

2) Kehamilan ganda

Kehamilan ganda adalah kehamilan dengan dua janin atau

lebih. Kehamilan ganda dapat memberikan resiko yang lebih tinggi

terhadap ibu dan bayi pertumbuhan janin kehamilan ganda

tergantung.

3) Gangguan Tali Pusat

Kompresi umbilikus akan mengakibatkan terganggunya aliran

darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat

pertukaran gas antara ibu dan janin.

d. Faktor Persalinan

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang

dapat hidup dari uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro.dkk,

2010 )
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1) Persalinan buatan/persalinan anjuran

Persalinan dengan tindakan dapat menimbulkan asfiksia

neonatorum yang disebabkan oleh Tekanan langsung pada kepala

menekan pusat-pusat vital pada medula oblongata, aspirasi air

ketuban, mekonium, cairan lambung dan perdarahan atau odema

jaringan pusat saraf pusat (Manuaba,IBG, 2010).

2) Partus Lama

Partus lama yaitu persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam

pada primi, dan lebih dari 18 jam pada multi. Persalinaan pada primi

biasanya lebih lama 5-6 jam dari pada multi. Permasalahan yang

terjadi pada kehamilan lewat waktu adalah plasenta yang tidak

sanggup memberikan nutrisi dan pertukaran CO2 sehingga janin

mempunyai resiko asfiksia sampai kematian dalam rahim. Makin

menurunnya sirkulasi darah menuju sirkulasi plasenta dapat

mengakibatkan pertumbuhan janin makin lambat, terjadinya

metabolisme janin, air ketuban makin kental, berkurangnya nutrisi O2

ke janin yang menimbulkan asfiksia dan setiap saat dapat meninggal

dalam rahim, saat persalinan janin lebih mudah mengalami asfiksia

(Manuaba,2012).

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang

akan dilakukan (Notoatdmojo, 2010)
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu peryataan asumsi tentang hubungan dua atau

lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam

penelitian (nursalam, 2008 : 56)

Pada penelitian ini akan menjawab hipotesis pada α antara 0,05 antara

lain :

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian

1. Ada Hubungan usia ibu dan paritas dengan kejadian asfiksia neonatorum

di RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Kejadian Asfiksia Neonatorum
Usia Ibu

Paritas


