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PENDAHULUAN 

Keselamatan pasien ( pasien safety ) merupakan isu global yang sangat penting saat ini 

dimana sekarang banyak dilaporkan tuntutan pasien atas medical error pada pasien. Keselamatan 

pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman 

yang terdiri dari assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan 

risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko(DEPKES RI, 2008) 

Pada tahun 2000 Institute of Medicine di Amerika Serikat menerbitkan laporan yang 

mengagetkan banyak pihak :  “ TO ERR IS HUMAN” , Building a Safer Health System . Laporan 

itu mengemukakan penelitian di rumah sakit di Utah dan Colorado serta New York. Di Utah dan 

Colorado ditemukan KTD (Adverse Event) sebesar 2,9 %, dimana 6,6 % diantaranya meninggal. 

Sedangkan di New York KTD adalah sebesar 3,7 % dengan  angka kematian 13,6 %. Angka 

kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika yang berjumlah 33,6 juta per 

tahun berkisar 44.000 – 98.000 per tahun. Publikasi WHO pada tahun 2004, mengumpulkan 

angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai Negara : Amerika,  Inggris, Denmark, dan 

Australia, ditemukan KTD dengan rentang 3,2 – 16,6 %. Kemudian WHO dalam publikasi tahun 

2004 menampilkan angka KTD di RS dari berbagai Negara maju adalah sebesar 3,2% s/d 16,6% 

pada pasien rawat inap, berbagai publikasi menemukan angka 10%, dan sebagian diantaranya 

dapat meninggal (Depkes RI, 2008). 

Pada tahun 2007 KPP-RS melaporkan insiden keselamatan pasien sebanyak 145 insiden 

yang terdiri dari KTD 46%  dan lain – lain 6%, dan lokasi kejadian tersebut berdasarkan provinsi 

ditemukan DKI Jakarta menempati urutan tertinggi yaitu 37,9 % diikuti Jawa tengah 15,9%, di 

Yogjarta 13,8%, Jawa Timur 11,7%, Sumatera Selatan 6,9%, Jawa Barat 2,8%, Bali 1,4%, 

Sulawesui Selatan 0,69% dan Aceh 0,68%. Berdasarkan laporan Peta Nasional Insiden 



 

 

keselamatan Pasien (Kongres PERSI Sep 2007), kesalahan dalam pemberian obat menduduki 

peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan.  

Keselamatan pasien menjadi salah satu dimensi dalam mutu pelayanan kesehatan 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Institute of Medicine, sehingga keselamatan pasien perlu 

dikelola dengan baik agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan dengan pemberi 

pelayanan kesehatan. Stakeholder mempunyai tanggung jawab memastikan tidak ada tindakan 

yang membahayakan pasien. Masyarakat, pasien, dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan, 

peneliti, kalangan professional, lembaga akreditasi rumah sakit dan pemerintah memiliki 

tanggung jawab bersama dalam upaya keselamatan pasien (Ballard,2003).   

Dengan meningkatnya keselamatan pasien rumah sakit diharapkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat. Selain itu keselamatan pasien juga 

dapat mengurangi KTD, yang selain berdampak terhadap peningkatan biaya pelayanan juga 

dapat  membawa rumah sakit ke arena blamming, menimbulkan konflik antara dokter/petugas 

kesehatan dan pasien, menimbulkan sengketa medis, tuntutan dan proses hukum, tuduhan 

malpraktek, blow-up ke mass media yang akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap 

pelayanan rumah sakit, selain itu rumah sakit dan dokter bersusah payah melindungi dirinya 

dengan asuransi, pengacara dsb. Tetapi pada akhirnya tidak ada pihak yang menang, bahkan  

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. 

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka unit 

hemodialisis sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan berisiko tinggi , baik berisiko 

tinggi kepada petugas maupun kepada pasien dan untuk memberikan perawatan kesehatan yang 

aman dan berkualitas tinggi maka harus melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit 

salah satunya adalah dengan melaksanakan 6 sasaran keselamatan rumah sakit antara lain : 

Mengidentifikasi Pasien Dengan Benar, Meningkatkan Komunikasi Yang Efektif , 

Meningkatkan Keamanan Obat-obatan Yang Harus Diwaspadai , Memastikan Lokasi 

Pembedahan Yang Benar, Prosedur Yang Benar, Pembedahan Pada PasienYang Benar, 

Mengurangi Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan , Mengurangi Risiko Cedera Pasien 

Akibat Terjatuh . 



 

 

DEFINISI 

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, 

meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis 

insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk 

meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh 

kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil. 

Tujuan keselamatan Pasien : 

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit 

2. Meningkatnya akutanbilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat 

3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit. 

4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian 

tidak diharapkan. 

Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di 

rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan pasien rumah sakit yang 

merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Standar 

keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini mengacu pada “Hospital Patient Safety 

Standards” yang dikeluarkan oleh Joint Commision on Accreditation of Health Organizations, 

Illinois, USA, tahun 2002, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahsakitan di 

Indonesia.Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu:  

1. Hak pasien 

2. Mendidik pasien dan keluarga 

3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 

4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program  

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien 

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien 



 

 

Menurut Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh Depkes Republik 

Indonesia tahun 2006, terdapat tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 

Langkah- langkah tersebut yaitu : 

1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, menciptakan kepemimpinan dan 

budaya yang terbuka dan adil. 

2. Memimpin dan mendukung staf, membangun komitmen dan fokus yang kuat serta jelas 

tentang keselamatan pasien di rumah sakit Anda.  

3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem dan proses 

pengelolaan risiko, serta melakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. 

4. Mengembangkan sistem pelaporan, memastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan 

kejadian / insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KKP-RS. 

5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, mengembangkan cara-cara komunikasi yg 

terbuka dengan pasien. 

6. Melakukan kegiatan belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, 

mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan 

mengapa kejadian itu timbul. 

7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien, menggunakan informasi 

yang ada tentang kejadian/ masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. 

Tujuan sasaran keselamatan pasien adalah untuk menggiatkan perbaikan-perbaikan tertentu 

dalam soal keselamatan pasien. Sasaran sasaran dalam SKP menyoroti bidang-bidang yang 

bermasalah dalam perawatan kesehatan, memberikan bukti dan solusi hasil konsensus yang 

berdasarkan nasihat para pakar. Dengan mempertimbangkan bahwa untuk menyediakan 

perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi diperlukan desain sistem yang baik, 

sasaran biasanya sedapat mungkin berfokus pada solusi yang berlaku untuk keseluruhan sistem. 

Sasaran Keselamatan Pasien Nasional terdiri dari :  

 

SKP.1 Mengidentifikasi Pasien Dengan Benar  

Kesalahan identifikasi pasien sebenarnya terjadi di semua aspek diagnosis dan 

pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya error/kesalahan dalam 

mengidentifikasi pasien adalah pasien yang dalam keadaan terbius / tersedasi, mengalami 



 

 

disorientasi, atau tidak sadar sepenuhnya, berpindah tempat tidur, berpindah kamar, berpindah 

lokasi di dalam lingkungan rumah sakit terjadi disfunsi sensori, lupa identitas diri  atau 

mengalami situasi yang lain. Tujuan dari sasaran ini adalah :pertama untuk memastikan 

ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dan kedua untuk mencocokkan 

pelayanan atau pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut.   

Proses identifikasi yang digunakan di ruang hemodialisis disesuaikan dengan 

PERMENKES No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang mengharuskan terdapat 

sedikitnya 2 (dua) dari 3(tiga) bentuk identifikasi yaitu : nama pasien, tanggal lahir, nomor 

rekam medis, atau bentuk lainnya (misalnya nomor induk kependudukan atau barcode) Nomor 

kamar atau lokasi pasien tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Proses identifiksi pasien 

digunakan pasien ketika pemberian obat, darah atau produk darah; pengambilan darah dan 

spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau memberikan pengobatan atau tindakan lain. 

Misalnya identifikasi pasien dilakukan sebelum  memberikan radioterapi, menerima cairan 

intravena, hemodialisis, pengambilan darah atau pengmbilan specimen lain untuk pemeriksan 

klinis, katerrisissai jantung , prosedur radiologi diagnostic dan identifikais terhadap pasien koma. 

Dalam pelaksanaan di pelayanan hemodialisis. Pasien dengan pemakain dialiser ulang diberikan 

pelabelan nama yang jelas dan dilakukan prosedur identifikasi pasien. 

Pemakaian gelang identifiksi berdasarkan warna, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan 

Laki - laki 

Alergi Obat 

Kelamin ganda 

Risiko Jatuh 

Alergi latex 

Chemoterapi 

DNR 



 

 

                 

 

SKP.2 Meningkatkan Komunikasi Yang Efektif  

Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh 

resipien/penerima, akan mengurangi kesalahan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan 

pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Ganguan komunikasi dapat 

terjadi saat dilakukan serah terima asuhan pasien (hand over) Komunikasi yang paling mudah 

mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telpon,. 

Komunikasi lain yang mudah terjadi kesalahan adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan 

kritis, seperti laboratorium klinis menelepon unit pelayanan pasien untuk melaporkan hasil 

pemeriksaan segera /cito. Fasilitas pelayanan kesehatan secara kolaboratif mengembangkan suatu 

kebijakan dan/atau prosedur untuk perintah lisan dan melalui telepon termasuk: menuliskan (atau 

memasukkan ke komputer) perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi; 

penerima membacakan kembali (read back) perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa 

apa yang sudah dituliskan dan dibacakan ulang dengan akurat. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan sasaran keselamatan pasien ke-2 dalam unit 

hemodialisis sesui dengan Permenkes No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien adalah: 

1. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh 

penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut 

2. Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh 

penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 

3.  Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil 

pemeriksaan tersebut 

4. Kebijakan dan prosedur mendukung praktek yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap 

akurasi dari komunikasi lisan melalui telepon. 

Perawat dan dokter dalam melakukan komunikasi interdisipliner dapat menggunakan metode 

komunikasi Situation, Background, Assessment, Recommendation (SBAR) dan tulis, baca, konfirmasi 



 

 

(Tulbakon) .SBAR merupakan tool yang dapat digunakan perawat dalam berkomunikasi dengan dokter 

untuk menyampaikan kondisi klinis pasien secara jelas dan terstruktur .Tulbakon merupakan tool yang 

digunakan perawat dalam berkomunikasi dengan dokter untuk memvalidasi atas apa yang diinformasikan 

dari komunikasi SBAR . 

Pada saat memberi informasi yang sulit seperti golongan LASA/NORUM lakukan pengejaan 

ulang dokumentasikan pesanan yang telah diterima dan lakukan verifikasi dalam waktu 1x24 jam. 

Sedangkan komunikasi tertulis yang perlu diperhatikan adalah tulisan harus jelas dan dapat mudah dibaca, 

tulisan singkat dan mudah dimengerti dan mennggunakan singatan yang telah dibakukan oleh rumah sakit 

masing – masing.  

SKP.3 Meningkatkan Keamanan Obat-obatan Yang Harus Diwaspadai  

Munculnya obat baru dari para peneliti di berbagai belahan dunia juga tidak dapat 

dibendung. Semakin banyak obat yang diproduksi, maka akan semakin dituntut untuk dapat 

membedakan obat satu dan obat lain yang sebagian besar memiliki nama dan tampilan kemasan 

yang hampir sama. Obat-obatan yang demikian kondisinya selanjutnya dikenal dengan istilah 

obat-obatan LASA (Look Alike Sound Alike) atau di Indonesia sering disebut dengan NORUM 

(Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip). Selanjutnya, obat-obatan yang terindikasi merupakan 

LASA atau NORUM haruslah menjadi perhatian khusus terutama pada saat dispensing obat. 

Karena obat – bat tersebut memerlukan perhatian khusus bisa saja terjadi kesalahan dalam 

pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Kemajuan teknologi saat ini, menuntut 

para pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan mutu kualitas layanan 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Menurut Permenkes RI No. 

1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, LASA ini masuk ke 

dalam obat-obatan yang perlu diwaspadai (high-alert medications), yaitu obat yang sering 

menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event), obat yang berisiko tinggi 

menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome). Bila obat-obatan adalah bagian 

dari rencana pengobatan pasien, maka penerapan manajemen yang benar penting/krusial untuk 

memastikan keselamatan pasien. Yang sering disebut-sebut dalam isu keamanan obat yang perlu 

diwaspadai adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, 

kalium/potasium klorida [sama dengan 2 mEq/ml atau yang lebih pekat)], kalium/potasium fosfat 

[(sama dengan atau lebih besar dari 3 mmol/ml)], natrium/sodium klorida [lebih pekat dari 



 

 

0.9%], dan magnesium sulfat [sama dengan 50% atau lebih pekat]. Kesalahan ini bisa terjadi bila 

staf tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit asuhan pasien. Cara yang paling efektif 

untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan mengembangkan proses 

pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari 

unit pelayanan pasien ke farmasi. Fasilitas pelayanan kesehatan secara kolaboratif 

mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk menyusun daftar obat-obat yang perlu 

diwaspadai berdasarkan datanya sendiri. Kebijakan dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area 

mana yang membutuhkan elektrolit konsentrat secara klinis sebagaimana ditetapkan oleh 

petunjuk dan praktek profesional, seperti di IGD atau kamar operasi, serta menetapkan cara 

pemberian label yang jelas serta bagaimana penyimpanannya di area tersebut sedemikian rupa, 

sehingga membatasi akses untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja/kurang hati-hati.   

Penanganan Obat Hight Alert di unit hemodialisis adalah : 

A. Obat LASA 

1. Pastikan ada label kewaspadaan tinggi / hight alert 

2. Perawat hendaknya membaca etiket obat sebelum memberikan kepada pasien. 

B. Obat elektrolit konsentrat tinggi 

Elektrolit konsentrasi tinggi (konsentrat/pekat) adalah sediaan obat yang mengandung ion 

elektrolit yang sebelum digunakan terlebih dahulu diencerkan.  

Yang perlu diperhatikan pada obat dengan konsentrasi tinggi (pekat) adalah : 

1. Penyimpanan 

Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis 

yang penting. Sementara itu, elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan 

pasien dilengkapi dengan pengaman (disimpan dilemari terkunci) 

2. Pemberian  Label 

Label untuk obat untuk elektrolit konsentrasi tinggi diberikan penandaan “HIGH ALERT” 

Penandaan obat High Alert dilakukan dengan stiker “ High Alert Double Check” pada obat. 

3. Pemberian Obat  Perlu Diwaspadai Penyiapan dan pemberian obat elektrolit konsentrasi 

tinggi kepada pasien dan dilakukan double cekck oleh petugas 1 ke petugas lainya harus 

memperhatikan kaidah-kaidah berikut: 

a. Setiap pemberian obat menerapkan PRINSIP 7 BENAR, yaitu: 

1) Benar obat. 

2) Benar waktu dan frekuensi pemberian. 

3) Benar dosis. 



 

 

4) Benar rute pemberian. 

5) Benar identitas pasien yang meliputi kebenaran nama pasien; nomor rekan medis 

pasien; umur/tanggal lahir pasien; dan alamat rumah pasien. 

6) Benar informasi. 

7) Benar dokumentasi  

b. Pisahkan atau beri jarak  penyimpanan obat dengan kategori LASA. 

c. Tidak menyimpan obat kategori kewaspadaan tinggi di meja dekat pasien tanpa 

pengawasan.  

C. Obat Emergensi 

Obat emergensi adalah obat yang pengelolaannya termasuk dalam kategori kewaspadaan 

tinggi. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, rumah sakit wajib memiliki 

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat digunakan dalam penanganan kasus 

emergensi. Sediaan emergensi yang dimaksud adalah obat-obat  yang  bersifat  life  saving  

(obat yang digunakan untuk kondisi kegawatdaruratan) atau  life  threatening beserta alat 

kesehatan yang mendukung kondisi emergensi. 

Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi 

kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari 

penyalahgunaan dan pencurian. Selain itu, dalam pengelolaan obat emergensi rumah sakit 

seharusnya memiliki kebijakan maupun prosedur agar lebih mudah dan tertata dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  terkait  dengan  

pengelolaan obat emergensi,  di antaranya  adalah penentuan jenis serta jumlah sediaan 

emergensi, penyimpanan, penggunaan, dan penggantian sediaan emergensi 

Pengelolaan obat emergensi yang ditangani oleh rumah sakit hendaknya harus menjamin 

ketentuan-ketentuan berikut ini, yaitu: 

1. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. 

2. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. 

3. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. 

4. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa. 

5. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. 

Obat emergensi harus selalu terjaga stok obatnya agar selalu siap dipakai. Oleh karena itu, 

petugas yang ada di unit terkait harus segera melaporkan penggunaan obat emergensi tersebut 

kepada petugas farmasi untuk dilakukan penggantian stok dan penyegelan kembali untuk 

menjaga keamanan dan kelengkapan obat tersebut. Penggantian harus dilakukan sesegera 



 

 

mungkin, dan rumah sakit perlu menetapkan standar waktu maksimal penggantian obat agar obat 

selalu siap digunakan pada saat dibutuhkan. 

Sediaan emergensi perlu dilakukan monitoring dan pengecekan secara berkala untuk 

memastikan kualitas obat di dalamnya. Oleh karena itu, rumah sakit juga harus menetapkan 

jangka waktu monitoring obat emergensi. Apabila terdapat obat yang rusak atau hampir 

kadaluarsa maupun obat yang sudah kadaluarsa ditemukan, maka harus segera dilakukan 

penggantian. Setelah dilakukan penggantian stok obat, perlu dilakukan kembali penyegelan 

dengan menggunakan segel dengan nomor register yang baru oleh petugas farmasi. Dalam 

melakukan monitoring obat-obat emergensi perlu adanya lembar catatan yang berisi mengenai 

catatan pengecekan pengambilan, pemakaian dan penggantian obat emergensi yang berfungsi 

untuk memastikan obat emergensi dalam keadaan utuh dan siap dipakai. 

 

SKP.4 Memastikan Lokasi Pembedahan Yang Benar, Prosedur Yang Benar, Pembedahan 

Pada PasienYang Benar  

Salah-lokasi,salah-prosedur,salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan 

dan biasa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi 

yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/ tidak melibatkan pasien 

di dalam penandaan lokasi (site marking), dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi 

operasi. Di samping itu juga asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis 

tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, 

permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca (illegible handwriting) dan 

pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi. Fasilitas 

pelayanan kesehatan perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau 

prosedur yang efektif di dalam mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Lokasi 

operasi ditandai pada semua kasus termasuk sisi (laterality), struktur multipel (jari tangan, jari 

kaki, lesi), atau multiple level (tulang belakang).  

SKP.5 Mengurangi Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan  

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam kebanyakan 

tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional 

pelayanan kesehatan.  



 

 

Pencegahan dan pengendalian infeksi di unit hemodialisis sesui dengan Rekomendasi Pernefri 

2006 antaralain: 

A. Rekomendasi Umum: 

1. Pasien baru atau pasien pindah ke/ dating dari pusat HD lain harus dilakukan 

pemeriksaan HbsAg, Anti HCV dan anti HIV. 

2. Pasien dengan HBsAg dan anti HCV negative, pemeriksaan diulang kembali setiap 6 

bulan sekali 

3. Pemeriksaan tes HIV pada pasien HD lama hanya dilakukan bila ada kecurigaan 

menderita penyakit HIV. 

4. Terapkan pelaksanan hand hygiene dengan baik dan benar. 

5. Pemakiaan APD pada saat melakukan tindakan penusukan, penarikan jarum dan aktifitas 

lainnya yang berkaitan dengan darah. 

B. Rekomendasi Khusus : 

1. Pasien dengan HBsAg negative, dilakukan vaksinasi untuk virus hepatitis 

2. Pasien dengan HBsAG positif ditempatkan di ruang isolasi, memakai mesin HD yang 

dikhususkan, tidak diperkenankan memakai dialiser ulang. 

3. Pasien dengan anti HCV positif tidak memerlukan ruang isolasi, mesin HD khusus dan 

dapat memakai dialiser proses ulang dengan menerapkan prinsip kewaspadaan universal 

yang ketat. 

4. Pasien dengan tes HIV positif, dilanjutkan dengan pemeriksaan westers blot untuk 

menghindari hasil positif palsu.  

5. Pasein dengan HIV positif tidak perlu memakai mesin HD khusus, dapat memakai 

dialiser proses ulang dengan menerapkan prinsip kewaspadaan universal yang ketat , 

tidak memerlukan ruang isolasi,dan pengobatan HIV perlu diberikan. 

6. Setiap staf yang tertusuk jarum bekas penusukan pasien segera diambil tindakan 

pencegahan sesui dengan prosedur baku. 

7. Semua staf yang aktif melayanai pasien HD, dilakuakan pemeriksaan HBsAg dan Anti 

HCV seiap 6 bulan. 

8. Imunisasi dengan vaksi hepatitis B dilakukan pada staf di ruang HD 

9. Staf yang melayanai pasien dengan HBsAg positif, tidak melayanai pasien dengan 

HBsAg negative pada hari yang sama. 



 

 

10. Pemeriksaan HIV secara berkala dilakukan pada semua staf ruang HD, bila di ruang HD 

ada pasien terinfeksi HIV. 

C. Peralatan Medik / Non medik 

1. Setiap kali prosedur dialysis selesai, dilakukan dekontaminasi pada mesin dialisis baik 

permukaan luar dan bagian dalam. 

2. Pressure transduser filter protectors harus digunakan untuk mencegah kontaminasi 

antara komponen darah arteri dan vena pada mesin HD. 

3. Tempat pemrosesan dan penyimpanan dialiser proses ulang hendaknya terpisah antara 

pasien masing – masing dengan Anti –HCV positif, anti HIV positif dan pasien dengan 

kedua marker negative. 

4. Ruang tempat penyimpanan peralatan medik dan obat terpisah dari ruang pasien. 

5. Jarak antara masing – masing tempat tidur dan mesin HD tidak terlalu rapat. 

6. Memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang memadai. 

7. Lantai ruang dialysis dibersihkan dengan chlorine-based desinfectans setelah ruangan 

tidak digunakan lagi. 

8. Obat vial multidosis hanya boleh digunakan berulang kali oleh pasien yang sama. 

9. Meja dorong yang berisi peralatan medic yang steril jangan ditaruh didekat pasien. 

10. Pasien dengan HbsAg , anti HCV dan HIV positif menggunakan perlatan medic yang 

dipakai untuk masing – masing pasien yang sama, antara laian : tourniquet, plester, 

gunting, klem, tensimeter, thermometer, stetoskop. 

11. Gorden/fabric screen harus dicuci secara berkala (VHB dapat hidup sampai 7 hari di 

tempat ini walaupun tidak ada darah yang jelas terlihat). 

12. Lakukan penanganan linen sesui dengan standart PPI 

13. Tersedia sampah medis untuk benda tajam, sampah medis untuk benda tidak tajam dan 

sampah non medis. 

SASARAN 6 : MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT TERJATUH 

Jumlah kasus jatuh menjadi bagian yang bermakna penyebab cedera pasien rawat inap dan 

rawat jalan. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan, dan 

fasilitasnya, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil 

tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Beberapa factor yang dapat 

meningkatkan risiko jatuh pasien antara lain : Kondisi pasien, gangguan fungsional pasien 



 

 

(contoh gangguan keseimbangan, ganguan penglihatan, atau perubahan status kognitif), lokasi 

atau situasi lingkungan rumah sakit, riwayat jatuh pasien, kosumsi obat tertentu, komsumsi 

alkohol.  

Kegiatan yang dilaksankan di unit hemodialisis untuk mengurangi cidera pasien akibat jatuh 

antara lain : 

1. Menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap 

pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. 

Beberapa penilaian asesmen risiko jatuh yang dapat digunakan antara lain : 

a. Hendrich Fall Scale 

Fokus penilaian jatuh pada HFS ditentukan dengan 7 item instrumen yang telah ditetapkan 

dengan menilai kondisi pasien dan memberikan skor sesuai dengan keadaan saat dilakukan 

observasi, digunakan pada pasien dewasa 

b. Morse Fall Scale 

Dinilai secara menyeluruh dan berkala, diidentifikasi dari tingkatan jatuh :  skor >45 risiko tinggi, 

skor 25–44 risiko sedang, skor 0–24 risiko ringan dan mewakili 6 faktor yang berkontribusi, 

digunakan pada pasien dewaasa. 

c. Humpty Dumpty 

Digunakan untuk anak – anak ˂ 3 tahun - ≥ 13 tahun ditentukan dengan 6 item istrumen 

yang telah ditetapkan . Skor asesmen risiko jatuh: (skor minimum 7, skor maksimum 23)  

Skor 7-11: risiko rendah dan  Skor ≥ 12: risiko tinggi 

d. Sydney Scoring 

Digunakan untuk pasien lansia / geriatric ditentukan dengan 6 item istrumen yang telah 

ditetapkan . Skor asesmen risiko jatuh  : 0-5   = risiko rendah ,  6-16    = risiko sedang,  

17-30  = risiko tinggi 

2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil 

asesmen dianggap berisiko jatuh, dengan cara antaralain : 

a. Pendidikan pada pasien / keluarga dengan cara pemberian edukasi tentang risiko jatuh. 

b. Pemberian tanda risiko jatuh dengan memberikan gelang risiko jatuh,pemberian 

stiker/penanda risiko jatuh yang dapat ditempatkan di tempat tidur pasien/ruangan pasien. 

c. Pemasangan bed side rail, posisikan rem tempat tidur terkunci. 



 

 

d. Menyediakan pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, di dekat penimbangan berat 

badan pasien. 

e. Kondisikan permukaan lantai bersih dan kering, bersihkan semua tumpahan 

KESIMPULAN 

Keselamatan pasien adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien 

lebih aman yang terdiri dari assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan 

dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Unit hemodialisis 

sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan berisiko tinggi kepada petugas maupun kepada 

pasien, memberikan perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi maka harus 

melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit salah satunya adalah dengan 

melaksanakan 6 sasaran keselamatan pasien rumah sakit. Dengan meningkatkan keselamatan 

pasien rumah sakit terutama di unit hemodialisis diharapkan dapat mengurangi KTD sehingga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hemodialisis. 
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Lampiran : 

SKALA RISIKO JATUH HUMPTY DUMPTY UNTUK PEDIATRI 

Parameter Kriteria Nilai Skor 

 

Usia  < 3 tahun 

 3 – 7 tahun 

 7 – 13 tahun 

 ≥ 13 tahun 

4 

3 

2 

1 

 

Jenis Kelamin □ Laki-laki 

□ Perempuan 

2 

1 

 

Diagnosis  Diagnosis neurologi 

 Perubahan oksigenasi (diagnosis respiratorik, dehidrasi, anemia, 

anoreksia, sinkop, pusing, dsb.) 

 Gangguan perilaku / psikiatri 

 Diagnosis lainnya 

4 

3 

 

2 

1 

 

Gangguan kognitif  Tidak menyadari keterbatasan dirinya 

 Lupa akan adanya keterbatasan 

 Orientasi baik terhadap diri sendiri 

3 

2 

1 

 

Faktor lingkungan  Riwayat jatuh / bayi diletakkan di tempat tidur dewasa 

 Pasien menggunakan alat bantu  / bayi diletakkan dalam  tempat 

tidur bayi / perabot rumah 

 Pasien diletakkan di tempat tidur 

 Area di luar rumah sakit 

4 

3 

 

2 

1 

 

Respons terhadap: 

1. Pembedahan/ 

sedasi / anestesi 

 

2. Penggunaan 

medikamentosa 

 Dalam 24 jam 

 Dalam 48 jam 

 > 48 jam atau tidak menjalani pembedahan / sedasi/ anestesi 

 

 Penggunaan multipel: sedatif, obat hipnosis, barbiturat, fenotiazin, 

antidepresan, pencahar, diuretik, narkose 

 Penggunaan salah satu obat di atas 

 Penggunaan medikasi lainnya / tidak ada medikasi 

3 

2 

1 

 

3 

 

2 

1 

 

Skor asesmen risiko jatuh: (skor minimum 7, skor maksimum 23)  

 Skor 7-11: risiko rendah  

 Skor ≥ 12: risiko tinggi 

 



 

 

SKALA RISIKO JATUH ONTARIO MODIFIED STRATIFY - SYDNEY SCORING 

Parameter Skrining Jawaban Keterangan 

Nilai 

Skor 

Riwayat jatuh apakah pasien datang ke rumah sakit karena 

jatuh? 

Ya/ tidak  salah satu 

jawaban          

ya = 6  

 

jika tidak, apakah pasien mengalami jatuh 

dalam 2 bulan terakhir ini? 

Ya/ tidak  

Status mental apakah pasien delirium? (tidak dapat membuat 

keputusan, pola pikir tidak terorganisir, 

gangguan daya ingat) 

Ya/ tidak  salah satu 

jawaban           

ya = 14 

 

apakah pasien disorientasi? (salah 

menyebutkan waktu, tempat, atau orang) 

Ya/ tidak  

apakah pasien mengalami agitasi? (ketakutan, 

gelisah, dan cemas) 

Ya/ tidak  

Penglihatan apakah pasien memakai kacamata? Ya/ tidak  salah satu 

jawaban           

ya = 1 

 

apakah pasien mengeluh adanya penglihatan 

buram? 

Ya/ tidak  

apakah pasien mempunyai glaukoma, katarak, 

atau degenerasi makula? 

Ya/ tidak 

Kebiasaan 

berkemih 

apakah terdapat perubahan perilaku berkemih? 

(frekuensi, urgensi, inkontinensia, nokturia) 

Ya/ tidak salah satu 

jawaban          

ya = 2 

 

Transfer (dari 

tempat tidur ke 

kursi dan kembali 

ke tempat tidur) 

mandiri (boleh menggunakan alat bantu jalan) 0 jumlahkan nilai 

transfer dan 

mobilitas. Jika 

nilai total 0-3, 

maka skor = 0. 

jika nilai total 4-

6, maka skor = 7 

 

memerlukan sedikit bantuan (1 orang) / dalam 

pengawasan 

1 

memerlukan bantuan yang nyata (2 orang) 2 

tidak dapat duduk dengan seimbang, perlu 

bantuan total 

3 

Mobilitas mandiri (boleh menggunakan alat bantu jalan) 0 

berjalan dengan bantuan 1 orang (verbal / fisik) 1 

menggunakan kursi roda 2 

imobilisasi 3 

  Keterangan skor:         0-5 = risiko rendah          6-16 = risiko sedang            17-30  = risiko tinggi 

 

 



 

 

Hendrich Falls Scale 

Faktor Risiko Skala Skor 

Riwayat jatuh sebelumnya Ya 7 

Tidak 0 

Gangguan eliminasi (inkontinensia, nokturia, frekuensi eliminasi) Ya45 3 

Tidak 0 

Binggung/disorientasi Ya 3 

Tidak 0 

Depresi Ya 4 

Tidak 0 

Vertigo/pusing Ya 3 

Tidak 0 

Gangguan mobilisasi/keterbatasan gerak dan kelemahan Ya 2 

Tidak 0 

Tidak mampu mengambil keputusan Ya 3 

Tidak 0 

  Keterangan skor:    0-5 = risiko rendah       6-13 = risiko sedang         ≥ 14 = risiko tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Morse Fall Scale 

Faktor Risiko Skala Skor 

 
Riwayat Jatuh Pernah  Pernah: 25 

Tidak pernah: 0 
Tidak pernah 

Diagnosis Penyerta Ada  Ada: 15  

Tidak ada: 0 
Tidak ada 

Alat bantu untuk berpindah Perabotan (kursi, meja, dll)  Perabotan: 30  

Walker:15  

Tidak ada/bed/kursi roda, 

perawat:0 

Walker  

Tidak ada/bed/kursiroda, perawat 

Penggunaan Obat IV atau 

Heparin 

Menggunakan Menggunakan: 20  

Tidak:0 Tidak menggunakan 

Cara Berjalan atau Berpindah Tidak mampu  Tidak mampu: 20  

Lemah: 10  

Normal, bedrest, immobilisasi: 0 

Lemah 

Normal, bedrest, immobilisasi 

Keadaan Mental status Mudah lupa   Mudah lupa: 15  

Orientasi baik: 0 Orientasi baik 

Kategori:   Risiko rendah = 0 – 24    Risiko sedang = 25 – 44       Risiko tinggi = ≥ 45 

 


