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MENJAGA KEHAMILAN YANG SEHAT 

Mendapatkan kehamilan, berarti mendapatkan anugerah yang tidak terkira 

dari Yang Maha Kuasa. Kehamilan adalah suatu anugerah yang harus diperhatikan 

betul, dipelihara dan dijaga dengan baik hingga nantinya saat lahir menjadikannya 

seorang bayi yang sehat dan berkualitas. Namun ada kalanya seorang ibu hamil 

belum mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan selama kehamilan, terutama pada saat kehamilan pertama. Hal ini 

justru penting diketahui oleh para ibu hamil untuk menjaga kehamilan tetap sehat 

dan berkualitas. 

Kesehatan bayi yang ada didalam kandungan bagi calon orangtua merupakan 

prioritas nomor 1 bagi ibu. Banyak sekali cara untuk menjaga kesehatan banyi dalam 

kandungan dan juga kesehatan sang ibu pada saat hamil. Karena sudah pasti semua 

orang tua tentu sangat menginginkan buah hati bayi nya dapat lahir ke dunia dalam 

keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan apapun, oleh karena itu pada masa 

kehamilah sudah seharusnya para orang tua lebih memperhatikan perkembangan dan 

kesehatan buah hati yang masih dalam kandungan dan masih sangat rentan ini. Untuk 

para ibu yang sedang hamil, memang dituntut perhatian ekstra yang jangan sampai 

terlewatkan untuk menjaga kandungan, yang tentu saja sebaiknya dibantu oleh sang 

suami tercinta 

Kesehatan ibu dan janin dalam kandungan memang harus selalu dijaga. Namun 

apakah Anda mampu mengenali tanda kehamilan yang sehat? Coba simak daftarnya 

seperti yang dilansir dari Mag for Women berikut ini. 

1. Mual dan muntah 

Jangan khawatir jika ibu hamil mengalami mual dan muntah pada trimester 

pertama. Menurut dokter, hormon adalah penyebab kondisi ini dan mual 

termasuk fenomena yang normal terjadi. 

2. Payudara mengencang 

Hampir 90 persen wanita mengalami kondisi payudara yang semakin kencang dan 

padat selama hamil. Ini adalah tanda bahwa produksi ASI sudah dimulai dan 

kehamilan berjalan lancar. 

 

 



3. Tekanan darah normal 

Bagaimana dengan tekanan darah? Sebaiknya tekanan darah pada trimester 

pertama dijaga agar tetap normal sebagai salah satu syarat untuk menjalani 

kehamilan yang sehat. 

4. Perubahan perut 

Perut yang kian membesar juga termasuk salah satu tanda kehamilan sehat. 

Dokter pun biasanya memeriksa perubahan perut yang terjadi untuk memastikan 

kesehatan ibu dan janin. 

5. Pertumbuhan janin 

Wajar jika ibu hamil mengalami gerakan di dalam rahim pada minggu ke-15 

kehamilan. Ini adalah tanda bahwa kehamilan berjalan lancar dan sehat. 

6. Kadar hormone 

Kadar hormon estrogen dan progesteron yang stabil adalah indikasi lain dari 

kehamilan sehat. Jika kadar keduanya sama-sama rendah, ibu hamil rentan 

mengalami keguguran. 

7. Berat badan bertambah 

Berat badan berperan penting dalam proses kehamilan sehat. Setidaknya ibu 

hamil akan mengalami peningkatan berat badan sebanyak 10-20 kg selama hamil. 

8. Minum air cukup 

Pastikan kebutuhan cairan dalam tubuh terpenuhi demi menjaga kehamilan sehat. 

Sebab minum air cukup mampu mencegah kaki kram dan penggumpalan darah. 

9. Makan sehat 

Beberapa ibu hamil mungkin akan kehilangan nafsu makan ketika memasuki 

trimester pertama. Namun sebaiknya konsumsi makan sehat tetap dijaga demi 

menjaga kesehatan ibu dan janin. 

Itulah berbagai tanda kehamilan yang sehat. Jika ada yang tidak beres pada 

tubuh, sebaiknya segera hubungi dokter. 

Tips dan cara menjaga bayi dalam kandungan agar tetap sehat : 

1. Jauhi dan hindari konsumsi obat-obatan tanpa adanya rekomendasi dari 

dokter kandungan,karena meminum obat yang salah bisa membahayakan janin 

di dalam perut 



2. Hindari konsumsi makanan yang tidak dimasak dengan matang atau hanya 

setengah matang, karena jenis makanan ini meningkatkan resiko terkena 

penyakit toksoplasma. 

3. Hindari rokok, apalagi menjadi perokok! karena kebiasaan buruk ini bisa 

menyebabkan plasenta lepas hingga bayi menjadi cacat dan lebih kecil dari 

seharusnya. 

4. Jangan lupa untuk tetap melakukan olahraga secara teratur, kehamilan bukan 

alasan untuk tidak berolahraga. Akan jauh lebih baik lagi jika berolahraga 

khusus untuk ibu hamil 

5. Istirahatlah yang cukup, jika sebelum hamil sering begadang maka kebiasaan 

ini harus di hilangkan setelah berbadan duaRajinlah berkonsultasi dengan 

dokter kandungan untuk memeriksakan perkembangan janin yang ada di 

kandungan 

Sedangkan makanan yang baik untuk ibu hamil - asupan makanan ibu hamil 

memang harus diperhatikan demi kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu hamil tidak 

dianjurkan memakan sembarangan karena bisa menimbulkan dampak-dampak untuk 

ibu dan bayi. Jika anda seorang ibu hamil anda harus menjaga kesehatan anda 

dengan cara berolahraga untuk ibu hamil dan juga pola makan yang benar – benar 

tepat. Makanan yang sehat untuk ibu hamil memang susah karena kita juga harus 

memperhatikan bahan dalam makanan.  Berikut ini ada beberapa tips makanan untuk 

ibu hamil. 

1. Mengkonsumsi Telur 

Seorang ahli gizi bernama Elizabeth Ward mengatakan bahwa telur adalah 

salah satu makan yang sangat bagus untuk ibu hamil karena sangat bermanfaat 

untuk keshatan ibu dan janin.  

Telur sendiri mengandung kalori sekitar 90 kalori dalam satu telur. Selain itu 

ada kandungan vitamin yang sangat banyak, hampir 12 vitamin lebih ada didalam 

telur. Bukan hanya itu saja, telur juga mengandung banyak protein dan mineral. 

Telur merupakan salah satu makanan sehat untuk wanita hamil yang kaya akan 

kolin dan akan mendorong pertumbuhan bayi serta kesehatan otak bayi dalam 

perut anda. Dengan mengkonsumsi telur, sel – sel bayi yang ada didalam janin 

anda akan tumbuh pada tingkat yang eksponensial dan setiap sel. Jadi untuk anda 



wanita hamil sebaiknya perbanyak konsumsi telur untuk kesehatan janin dan 

kesehatan anda. 

2. Mengkonsumsi ikan salmon 

Ikan salmon selain terkenal dengan rasanya yang enak juga mengandung 

beberapa zat yang sangat bagus untuk perempuan hamil. Ikan slmon dipenuhi 

dengan protein kualitas tinggi, tapi salmon juga merupakan sumber omega 3 

lemak yang sangat berguna untuk kesehatan bayi dalam perut anda. berbeda 

dengan ikan yang lainnya yang mengandung banyak merkuri karena ikan salmon 

mengandung sedikit merkuri, merkuri sendiri sangat berbahaya bagi ibu hamil 

karena mengganggu perkembangan sistem saraf bayi.  

Namun anda juga tidak dianjurkan uuntuk mengkonsumsi ikan salmon terlalu 

banyak, sebaiknya anda mengkonsumsi degan batasan 12 ons per minggu untuk 

mengurangi bahaya merkuri tersebut. 

3. Mengkonsumsi Kacang 

Dengan mengkonsumsi kacang akan memberikan banyak manfaat untuk wantia 

hamil. Dari semua jenis kacang, buncis adalah salah satu yang terbaik 

dibandingkan dengan yang lainnya karena serat dan proteinnya paling banyak jika 

dibandinkan dengan jenis kacang – kacangan yang lainnya.  

Protein adalah zat yang paling penting untuk kehamilan anda, namun serat 

juga merupakan zat yang penting untuk wanita hamil selama sembilan bulan 

karena pada masa hamil saluran pencernaan sudah melambat dan bisa 

menyebabkan resiko adanya sembelit, nah serat lah yang bisa mengatasi hal ini. 

Selain itu buncis juga memiliki banyak zat yang sangat bagus untuk pertumbuhan 

janin seperti folat dan kalsium. 

4. Mengkonsumsi walnut 

Jika anda tidak menyukai makan ikan atau telur namun anda membutuhkan 

omega-3 untuk anda dan kandungan anda, anda bisa mencoba untuk 

mengkonsumsi walnut. Walnut adalah salah satu sumber terkaya nabati omega-3. 

Jadi anda bisa mencobanya untuk digunakan menjadi snack atau salad yang anda 

suka. 

5. Mengkonsumi Popcorn dan Biji-bijian 

Popcorn adalah salah satu makanan yang mengandung gandum. Nah gandum 

sendiri memiliki kasiat yang besar untuk para ibu – ibu hamil. Gandum 



mengandung banyak serat yang sangat membantu untuk kesehatan kandungan 

anda dan juga mengandung nutirisi lainnya bahkan vitamin E, selenium, dan 

fitonutrien atau senyawa dari tanaman yang melindungi sel – sel dalam tubuh 

anda. Jadi tidak hanya popcorn saja sebenarnya, makan makanan yang banyak 

terbuat dari gandum karena itu sangat bagus sekali. 

6. Mengkonsumsi Ubi jalar 

Siapa sangka ubi jalar juga bisa menjadi makanan sehat untuk anda para ibu 

hamil. Dalam ubi jalar ada warna oranye yang mempunyai kandungan karotenoid 

yang banyak mengandung vitamin A dalam tubuh kita. Selain itu ubi jalar juga 

mempunyai kandungan lainnya yang sangat membantu kesehatan bayi anda 

seperti serat, vitamin C dan juga folat sebagai tips makanan untuk ibu hamil. 

Apalagi ubi jalar merupakan salah satu tanaman yang mudah untuk ditanam, jadi 

anda bisa menanam dipekarangan rumah anda untuk mendapatkan hasil tanpa 

harus membuang banyak uang. 

7. Mengkonsumsi sayuran hijau 

Mengkonsumsi sayuran hijau sudah tidak diragukan lagi khasiatnya untuk para 

ibu hamil. Sayur memberikan banyak manfaat untuk ibu hami karena mengandung 

nutirisi, seperti vitamin A,C, dan juga K serta folat. Sayuran hijau yang paling 

bagus adalah sayuran yang berwarna hijau tua seperti bayam, selain bagus untuk 

kesehatan bayi dalam perut anda sayuran juga sangat bagus untuk kesehatan 

mata anda. 

8. Mengkonsumsi daging tanpa lemak 

Daging mempunyai banyak kandungan yang diperlukan untuk seorang ibu hamil, 

namun jika anda ingin mengkonsumsi daging sebaiknya anda memilih daging yang 

tanpa lemak atau lemaknya sudah dipisahkan. Mengkonsumsi daging yang 

berlemak memang tidak dilarang, namun sebaiknya dihindari karena mencegah 

adanya perpindahan bakteri antara daging seperti salmonella pada bayi anda. 

Dengan makanan - makanan sehat untuk ibu hamil diatas anda juga tetap 

diharuskan untuk menjaga kesehatan anda dengan benar. Karena ketika ibunya sehat 

bayi didalam perut juga akan merasa sehat. 

Dan beberapa hal yang tidak boleh/harus dihindari oleh ibu hamil adalah : 

 



1. Memakai Sepatu Hak Tinggi 

Penggunaan sepatu hak tinggi dapat menyebabkan peregangan otot-otot di 

daerah pinggang. Ibu hamil akan lebih sering mengeluskan rasa sakit dan pegal di 

daerah pinggang. Hal ini disebabkan pada saat hamil terjadi perubahan sumbu 

tubuh, dimana tubuh akan cenderung condong ke depan, sehingga ibu hamil berusaha 

menegakkan tubuh dengan cara meregangkan otot pinggang dan punggung. Nah, jika 

ibu hamil menggunakan sepatu dengan hak tinggi, peregangan otot di daerah 

pinggang dan punggung akan semakin bertambah, karena beban ke depan menjadi 

double, dari kehamilan itu sendiri dan juga dari sepatu hak tinggi, dan ini 

mengakibatkan pinggang dan punggung terasa semakin sakit. 

Selain itu sepatu dengan hak tinggi dapat mengganggu keseimbangan tubuh, 

terutama pada saat kehamilan mulai membesar. Hal ini menimbulkan ibu hamil 

beresiko untuk jatuh. Akibat terjatuh, biasanya kehamilan dan ibu hamil itu sendiri 

akan mengalami trauma, dan yang lebih buruk akan terjadinya cacat janin atau 

keguguran. 

2. Menggunakan Obat Anti Nyamuk 

Obat anti nyamuk mengandung baham kimia aktif yang termasuk golongan 

pestisida. Efek samping zat kimia ini antara lain memicu kerusakan saraf. Obat anti 

nyamuk semprot bahkan mengandung minyak tanah yang dapat menyebabkan 

kerusakan ginjal pada janin. Obat anti nyamuk dalam bentuk oles atau lotion 

mengandung bahan korosif dan dapat diserap kulit sehingga menjadi racun dalam 

tubuh. Untuk itu, penggunaan obat anti nyamuk baik dalam bentuk semprot, bakar, 

listrik, maupun oles (lotion) tidak adianjurkan bagi ibu hamil. 

Pakailah kelambu di tempat tidur atau kasa nyamuk di setiap ventilasi rumah 

untuk menghindari gigitan nyamuk. Ibu hamil juga dapat menggunakan kayu putih 

sebagai obat anti nyamuk. 

3. Melewati Perjalanan Yang Jelek 

Banyak pertanyaan selama ini ke kami mengenai boleh tidaknya seorang ibu 

hamil mengendarai motor atau mobil. Banyak beranggapan bahwa seorang ibu hamil 

tidak boleh mengendarai sepeda motor atau mobil, karena dapat menggangu 

kesehatan kehamilan. Namun, sebetulnya yang tidak boleh itu adalah mengendarai 

kendaraan bermotor melewati jalan yang jelek, karena hal ini dapat memberikan 

guncangan kepada kehamilan itu sendiri. Guncangan yang sering akan memberikan 



trauma kepada kehamilan. Selain itu guncangan pada saat melewati jalan yang jelek 

adalah dapat membuat otot punggung, pinggang, perut dan paha ibu hamil meregang 

sehingga ibu hamil mudah mengalami kelelahan. 

Kurangilah kecepatan kalo melewati jalan yang jelek atau lebih baik cari rute 

lain dengan jalan yang lebih baik. Selain itu, untuk mengendarai mobil, sebaiknya ibu 

hamil dengan kehamilan 7 bulan ke atas jangan mengendarai mobil, dikhawatirkan 

perut yang semakin membesar membuat mengendarai steer mobil menjadi 

terganggu, dan mengendarai mobil menjadi tidak aman. 

4. Mengkonsumsi Obat-obatan Tanpa Petunjuk Dokter 

Obat yang dikonsumsi ibu hamil dapat masuk ke dalam plasenta dan sirkulasi 

janin. Beberapa jenis obat bahkan dapat di sekresi melalui ASI sehingga kadarnya 

dalam sirkulasi tubuh bayi hampir sama dengan kadar dalam darah ibu yang dalam 

beberapa situasi akan membahayakan bayi. 

Beberapa jenis obat boleh diminum selama kehamilan ataupun menyusui 

karena terbukti aman, baik bagi ibu hamil maupun janin. Namun, beberapa jenis obat 

lain yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin. Dan kami 

yakin, tidak semua ibu hamil mengetahui mana obat yang aman dan mana yang tidak. 

Oleh karena itu setiap jenis obat ataupun jamu yang akan dikonsumsi, lebih baik 

konsultasikan dulu dengan dokter anda, jangan hanya percaya pada "kata orang". 

5. Diet Selama Kehamilan 

Melakukan diet selama kehamilan akan membahayakan ibu hamil dan janin. 

Diet selama kehamilan  akan menyebabkan kekurangan vitamin, mineral, dan zat-zat 

lain yang sangat diperlukan selama kehamilan. Lagian untuk apa diet? toh kalo hamil 

perut akan terus membesar, jadi nggak ada gunanya sama sekali diet selama 

kehamilan. 

6. Jenis Konsumsi Yang Beresiko Bagi Kehamilan 

a) Daging mentah, karena mengandung Toksoplasma, parasit penyebab infeksi 

janin, dan bakteri E.coli yang berbahaya bagi kehamilan dan janin. 

b) Sayuran mentah (lalap dan salad). Bila proses pencucian kurang baik, dapat 

mengandung toksoplasma.  

c) Daging ayam dan telur ½ matang atau mentah, kemungkinan ada bakteri 

salmonella penyebab diare berat. 



d) Ikan bermekuri. Merkuri yang terakumulasi dan tertinggal di darah akan 

memengaruhi sistem saraf janin. Waspada makan ikan tuna kalengan, tuna 

beku, kakap putih, bawal hitam, marlin, tongkol, dan hiu. Meski kaya omega 3 

dan 6, ikan dari sebagian perairan Indonesia diduga tercemar merkuri melalui 

penurunan kualitas air maupun rantai makanan. 

e) Keju lunak (brie, camembert, blueveined cheese, keju dari susu kambing dan 

domba). Berisiko membawa bakteri listeria. 

f) Kafein, menghambat kehamilan dan mengurangi penyerapan zat besi. Sebuah 

studi di Amerika menemukan bahwa minum kopi tiga cangkir sehari dengan 

kandungan cafein sekitar 300 mg, dapat menurunkan kemungkinan wanita 

hamil sekitar 27% dibanding mereka yang bukan peminum kopi. 

Jadwal Kunjungan Kehamilan (ANC)  

Bagi ibu hamil apalagi anak pertama, biasanya bingung tentang jadwal 

pemeriksaan kehamilannya. Jadwal pemeriksaan kehamilan atau disebut juga Ante 

Natal Care (ANC) dapat bervariasi tergantung dokter atau bidan anda. Akan tetapi, 

WJO sangat menyarankan agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan 

setiap 4 minggu sekali dari saat pemeriksaan kehamilan pertama kali hingga usia 

kehamilan 28 minggu, setiap 2 minggu sekali dari usia kehamilan 28 – 36 minggu dan 

setiap satu minggu sekali dari usia kehamilan 36 minggu hingga waktunya 

melahirkan. 

Kunjungan ulang yaitu setiap kali kunjungan antenatal yang dilakukan setelah 

kunjungan antenatal pertama. Ingat, wanita hamil sebaiknya melakukan minimal 4 

kali kunjungan antenatal selama kehamilan. Pada Trimester I sebanyak 1 kali 

kunjungan, pada Trimester II sebanyak 1 kali kunjungan dan Trimester III 

sebanyak 2 kali kunjungan. 

Karena dari riwayat ibu dan pemeriksaan fisik telah lengkap pada kunjungan 

antenatal pertama, maka pada kunjungan ulang difokuskan pada: 

a. Pendeteksian komplikasi kehamilan (Early Detection) 

b. Mempersiapkan kelahiran (Birth Preparadness) 

c. Kesiapan menghadapi kegawatdaruratan (Complication Readiness) 

 

 



Jadwal Kunjungan Ulang dan tujuannya : 

Kunjungan ulang I (16 minggu) dilakukan untuk : 

a. Penapisan dan pengobatan anemia 

b. Perencanaan persalinan 

c. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

 

Kunjungan II (24-28 minggu) dan Kunjungan III (32 minggu) dilakukan untuk : 

a. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

b. penapisan pre eklampsia, gemelli, infeksi alat reproduksi dan saluran kemih 

c. Mengulang rencana persalinan 

 

Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir) dilakukan untuk : 

a. Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III 

b. Mengenali kelainan letak dan presentasi 

c. Memantapkan rencana persalinan 

d. Mengenali tanda – tanda persalinan 


