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 Pendarahan Vagina pada Kehamilan Awal 

(termasuk Resiko Ancaman Keguguran) 

 

(1)  Penyebab Umum dari Pendarahan Vagina pada Kehamilan Awal 

(A) Ancaman Keguguran 

 Sebagian besar terjadi pada tahap awal kehamilan, sekitar 10% dari 

kehamilan mengalami keguguran terancam. Lebih dari 50% perempuan 

hamil dengan gejala-gejala kehamilan terancam masih dapat hamil 

kembali dengan penanganan lebih lanjut. Gejala-gejala umumnya 

meliputi: 

- Sejumlah kecil pendarahan vagina, tanpa bercak darah atau jaringan; 

- Sakit perut ringan atau tidak sama sekali. 

 

(B) Keguguran. 

 Mayoritas penyebabnya tidak diketahui 

 Penyebabnya antara lain: 

- Kelainan kongenital, kelainan kromosom dan genetik, malformasi 

kandungan 

- Kehamilan berkali-kali 

- Abnormalitas uterus seperti malformasi kongenital uterus dan fibroid 

uterus. 

 

(C) Kehamilan Ektopik. 

 Embrio ditanam di luar rongga uterus 

 Gejala-gejala yang timbul pada umumnya: 

- Pendarahan di vagina 

- Sakit parah pada perut bagian bawah 

- Gejala syok akibat pendarahan internal 

 Karena janin tersebut tidak mampu tumbuh, mayoritas pasien yang 

mengalami kehamilan ektopik perlu menjalani operasi atau perawatan 

dengan pengobatan. 

 

(D) Penyakit-penyakit serviks-vagina. 

 Seperti erosi serviks, luka serviks atau vagina, infeksi atau keganasan. 

 

(2) Nasihat Perawatan Ancaman Abortus 

 Para Ibu diwajibkan: 

- Beristirahat secukupnya 

- Menghindari luka, olahraga berat, kelelahan 

- Sementara berpuasa dari kegiatan hubungan intim 
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- Saat ini, obat-obatan belum terbukti untuk memiliki efek preventif atau 

terapeutik pada sebagian besar kehamilan awal dengan gejala ancaman 

abortus. Di sisi lain, mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter 

selama masa kehamilan selayaknya dihindari. 

 

 Jika kondisi ibu menjadi stabil setelah konsultasi medis, perawatan rumah 

sakit mungkin tidak diperlukan dan yang bersangkutan dapat terus dipantau 

di rumah. Pertemuan lanjutan dengan dokter spesialis kandungan dapat 

diatur dengan surat referensi dokter. 
 

 Kondisi ibu dapat berubah setiap saat. Beberapa resiko keguguran dapat 

berkembang menjadi keguguran. Segeralah minta bantuan medis jika terjadi 

kondisi-kondisi sebagai berikut setelah keluar dari rumah sakit: 

- Peningkatan pendarahan di bagian vagina, terutama dengan bercak 

darah 

- Sakit di bagian perut yang terus menerus atau menjadi semakin sakit. 

- Dugaan jaringan janin yang keluar(letakkan kedalam kantong plastik 

dan kirimkan ke bagian gawat darurat untuk pemeriksaan 

laboratorium) 

- Gejala-gejala yang mengarah kepada pendarahan berlebihan 

termasuk pucat, keringat dingin, berdebar-debar, kesulitan bernapas, 

pusing, dan lain-lain. 

- Sebab-sebab lain yang dapat memicu kekhawatiran 
 

Informasi di atas adalah hanya untuk referensi. Jika terdapat keraguan, mintalah 

bantuan terhadap tenaga kesehatan profesional. 
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