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Masa kehamilan adalah saat-saat yang menyenangkan bagi semua wanita yang sudah menikah, ada 

baiknya jika kehamilan tersebut sudah direncanakan dengan matang sehingga si calon ibu sudah siap 

dengan perubahan yang akan dialaminya. Akan sangat banyak perubahan terhadap tubuh si ibu yang 

akan dirasakan selama masa kehamilan. 

Maka mulai dari itu sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter kandungan. 

Karena dokter kandungan memiliki dalam proses perencanaan kehamilan hingga pasca persalinan 

nantinya. Sebenarnya konsultasi dengan dokter kandungan bukan saat hamil saja, saat meranjak 

remaja sudah disarankan untuk konsultasi seputar kesehatan alat reproduksi ke dokter. 

Jumlah dokter kandungan di negara kita tidaklah sedikit, fakta ini membuat ibu hamil akan 

kebingungan untuk menentukan pilihan dengan dokter mana dia akan melalui proses persalinan. 

Dokter mana yang dapat dipercaya membantu proses persalinan anaknya. 

Bagaimana cara menentukan dokter kandungan yang tepat ?? caranya tentu tidaklah mudah dalam 

menentukan dokter yang tepat untuk menangani masalah kehamilan. Anda dapat bicarakan masalah 

tersebut dengan orang terdekat anda, misalnya Ibu atau Suami, atau mintailah rekomendasi kepada 

teman atau kerabat yang sudah memiliki anak, apakah meraka menyukai dokter yang menangani 

mereka atau tidak, namun yang harus diingat adalah dokter yang menangani teman atau kerabat 

anda belum tentu cocok menangani anda. 

Sebagai bahan pertimbangan, terdapat beberapa kriteria yang membantu ibu hamil dalam memilih 

dokter yang tepat, diantaranya yaitu : 

1. Kondisi kesehatan sang ibu 

Kondisi kesehatan ibu hamil harus sangat diperhatikan selama masa kehamilan hingga 

proses melahirkan. Apakah sang ibu memiliki penyakit seperti darah tinggi, epilepsi atau 

diabetes? Jika iya demikian harus dikonsultasikan dengan sang dokter apakah mereka 

memiliki pengalaman dalam menanangani pasien dengan riwayat kesehatan  sama dengan 

sang ibu. Karena perlu diketahui dengan kondisi kesehatan yang demikian dapat dikatakan 

bahwa si ibu hamil memiliki resiko yang tinggi dalam proses persalinan nantinya, jika tidak 

mendapat penanganan yang tepat sejak awal akan berakibat fatal bagi ibu dan bayi. 

2. Referensi 

Carilan beberapa referensi tentang dokter kandungan di sekitar anda, mintailah pendapat 

beberapa teman mengenai sang dokter kandungan. Dengan mengumpulkan sejumlah 

informasi tentang sang dokter akan lebih mudah bagi anda untuk menentukan pilihan 

dengan siapa anda akan memutuskan untuk berkonsultasi, konsultasi kehamilan adalah 

konsultasi yang cukup sensitif sehingga perlu untuk lebih cermat dalam memilih siapa yang 

akan membantu anda dari awal hingga sang bayi hadir ke dunia. 

3. Pandangan Sang Dokter 



Dalam masa konsultasi dengan sang dokter, pastinya anda memiliki sejumlah pertanyaan. 

Perhatikanlah sudut pandang si dokter tentang pertanyaan yang anda anggap penting, 

seperti pilihan untuk melakukan persalinan secara normal atau caesar. Dengan mencermati 

pendapat dari sang dokter anda akan mengetahui apakah sang dokter tersebut cocok  atau 

tidak untuk menangani anda dan sang bayi.  

4. Kenyamanan Konsultasi 

Masa kehamilan merupakan masa yang menyenangkan bagi sang ibu, namun dapat juga 

menjadi masa yang membuat sang ibu tertekan. Karena partner kesehatan yang baik adalah 

yang mampu menciptakan suasana komunikasi yang mudah dan nyaman. Dengan rasa 

nyaman selama konsultasi dengan dokter kandungan maka dapat mengurangi rasa tertekan 

yang dialami oleh si ibu hamil. 

Itulah 3 kriteria yang dapat dijadika sebagai bahan pertimbangan bagi para ibu hamil dalam 

menentukan atau memilih dokter yang tepat. Semoga Bermanfaat 
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