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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi malaria selama kehamilan merupakan masalah kesehatan yang penting

terutama bagi ibu-ibu yang tinggal didaerab endemis malaria, dengan berbagai

konsekuensi morbiditas maupun mortalitas yang dapat mengenai ibu hamil maupun

anak yang dikandungnya. Sekitar satu milyar wanita berisiko untuk terinfeksi malaria

pada saat hamil (Menendez, 1995) dan wanita hamil mempakan salah satu kelompok

yang paling berisiko untuk terkena malaria (Nablen, 2000).

Menurut WHO, didaerab endemis malaria, wanita lebih cenderung untuk

terinfeksi pada saat hami! (Africa Women's Initiative, 2002). Hal ini disebabkan pada

saat kehamilan terjadi penurunan imunitas secara fisiologis sehingga diduga imunitas

terhadap malaria juga ikut menurun (Singb,ShukJa, & Sharma, 1999). Berdasarkan

hal tersebut, maka perlu dipabami bahwa wanita hamil membutuhkan perhatian yang

ketat bila terjangkit infeksi malaria selama periode kehamilan, persalinan maupun

nifas (Nugroho, 2000).

Di Indonesia, malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang

penting. Infeksi malaria didaerah endemis tidak terdistTibusi secara merata, beberapa

individu dapat terserang malaria berulang kali sementara terdapat orang-orang yang

tidak terkena infeksi malaria sarna sekaIi (Kortmann, 1972). Selain oleh gigitan

nyamuk, malaria dapat ditularkan secara langsung melalui transfusi darab atau jarum

suntik yang tercemar oleh darah serta dari ibu hamil terhadap bayinya (Gunawan,

2000).

Mengingat kemungkinan tingginya risiko infeksi malaria pada wanita hamil dan

beratnya komplikasi yang tetjadi, maka perlu diperhatikan gejala penyakit,

komplikasi yang terjadi, penanganan dan pencegahannya.
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1.2 Identifikasi Masalah

· Bagaimana dampak malaria terhadap ibu harnil?

· Bagaimana dampak malaria terhadap janin ataupun bayi yang dilahirkan dari ibu

hamil yang terinfeksi malaria?

· Bagaimana penatalaksanaan malaria dalam kehamilan?

· Bagaimana pencegahan malaria pada kehamilan?

1.3 Mak.~ud dan Tujuan

· Maksud: 1. Mengetahui dampak infeksi malaria pada ibu hamil dan janin yang

dikandungnya.

2. Mengetahui penanganan dan pencegahan infeksi malaria pada

kehamilan.

· Tujuan Mengurangi angka kejadian malaria temtama pad a ibu hamil di daerah

endemis.

1.4 Manfaat Karya Tulis IImiah

Agar petugas kesehatan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan penanganan

malaria pada ibu hamil meliputi pencegahan dan penatalaksanaannya.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode dari penulisan ini adalah studi pustaka
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