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PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG   RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah instansi pelayanan kesehatan yang merupakan garda terdepan di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang saat ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat di wilayah ini. Sebagaimana diamanatkan Undang — Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan antara lain memuat hak dan kewajiban setiap individu untuk mernperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib berpartisipasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.    Di samping itu dalam Undang — undang tersebut juga mencantumkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan kewajibannya harus mematuhi sandar profesi dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Atas dasar amanat Undang — undang tersebut dan sesuai dengan rencana pengembangan rencana pengembangan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan fungsi rumah sakit sebagai pemberi pelayanan rujukan, saat ini berbagai jenis pelayanan mulai disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara memandang perlu membentuk dan menyelenggaraan Pelayananan Intensif ( ICU-PICU).     Pada saat ini pelayanan icu-picu di rumah sakit tidak terbatas hanya pada pasien pasien bedah atau pasien pasien yang memperlukan ventilasi mekanik saja melainkan pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam kondisi kritis diruang perawatan intensif, dilaksanakan secara terintegrasi oleh tim yang terlatih dan berpengalaman dibidang critical care. Pengelolaan pelayanan ICU-PICU dilakukan secara khusus dengan mengutamakan 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  2  keselamatan pasien (Patient Safety), untuk  menurunkan angka kematian dan kecacatan.  
B. TUJUAN PEDOMAN  1. Meningkatkan keamanan pelayanan di ICU-PICU RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan menyusun pedoman pelayanan di ICU-PICU RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang dijadikan acuan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien 3. Menerapkan budaya keselamatan kerja 4. Menstadarisasikan layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan standar akrditasi.  
C. RUANG LINGKUP  1. Pelayanan ICU Primer Memberikan pelayanan keperawatan pada pasien dengan standar ICU umum yang tinggi, bantuan ventilasi mekanik, dukungan atau bantuan hidup lain, tetapi tidak terlalu kompleks. 2. Pelayanan Keperawatan ICU Sekunder Memberikan pelayanan keperawatan ICU rujukan tertinggi termasuk dukungan / bantuan yang kompleks dalam jangka waktu yang tak terbatas, memberikan bantuan ventilasi mekanis, bantuan renal ekstrakorporal dan pemantauan kardioinvasif dalam jangka waktu yang terbatas.  
D. BATASAN OPERASIONAL  

 
  Pelayanan ICU-PICU diindikasikan dan ditentukan oleh kebutuhan     pasien yang sakit kritis: 1. Pasien-pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan penangaan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta pemantauan dan penanganan segera, terapi titrasi.



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  3  2. Keadaan pasien dalam bahaya dan mengalami dekompensasi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta intervensi segera dan dukungan peralatan canggih untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan   Pada keadaan permintaan layanan ICU-PICU lebih tinggi dari pada kapasitas atau sarana dan prasarana maka kepala ICU-PICU harus menentukan prioritas sesuai indikasi. Prioritas tersebut adalah: 1.  Pasien prioritas 1 (satu) Kelompok ini dengan kondisi sakit kritis, tidak stabil, memerlukan bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ/sistem yang lain, infus obat-obat kontinyu, misalnya pasca bedah kardiotorasik, pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. 2.  Pasien prioritas 2 (dua) Pasien ini memerlukan pelayanan karena sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensive dan pemantauan  segera. 3.  Pasien prioritas 3 (tiga) Pasien golongan ini adalah pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan/atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil. Pengelolaan pada pasien golongan ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. 4.  Pengecualian Dengan pertimbangan dan persetujuan Kepala ICU-PICU, indikasi masuk pada beberapa golongan pasien bisa dikecualikan, dengan catatan bahwa pasien- pasien golongan demikian sewaktu waktu harus bisa dikeluarkan dari ICU agar fasilitas ICU-PICU yang terbatas tersebut dapat 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  4  digunakan untuk pasien prioritas 1, 2, 3 (satu, dua, tiga). Pasien yang tergolong demikian antara lain:  Pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif / “DNR (Do Not Resuscitate)”. Pasien dalam keadaan vegetatif permanen. 5.  Selain Kriteria masuk di atas, ada beberapa kasus yang tidak dapat diterima masuk ke dalam perawatan IRI dikarenakan keterbatasan fasilitas untuk perawatan pasien yang memerlukan ruang isolasi khusus, seperti: 
• Pasien dengan Hematemesis / Melena / Gangren / berbau 
• Pasien dengan luka diabetes yang berbau akibat gas ganggren 
• Pasien dengan HIV / AIDS 
• Pasien dengan penyakit SARS, Avian Influenza atau lainnya yang memerlukan isolasi dan Alat perlindungan diri khusus. 3. Indikasi pasien keluar Intensive care unit apabila pasien sudah tidak ada kegawatan, tidak ada gangguan hemodinamik dan Pasien yang sudah stabil dan tidak membutuhkan pemantauan yang ketat dapat dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh DPJP ruang ICU dan tim yang merawat pasien. a. Kriteria Umum 
• Bila kondisi fisiologis pasien stabil dan kebutuhan monitor dan perawatan ICU sudah tidak diperlukan lagi 
• Bila kondisi fisiologis pasien memburuk dan tidak ada lagi rencana intervensi aktif, layak untuk keluar dari ICU dan mendapatkan tingkat perawatan lebih rendah. b. Tanda vital 
• Nadi > 60 atau < 100 kali/menit 
• Mean arterial pressure > 65 mmHg 
• Tekanan darah diastolik < 110 mmHg 
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• Diuresis > 0,5 ml/kgBB/jam 
• SpO2 > 93% dengan nasal kanul 
• Pasien sadar / tidak sadar sudah terpasang Tracheostomi tube c. Nilai laboratorium 
• Natrium serum  125 - 150 mEq/L  
• Kalium serum 3 - 5,5 mEq/L  
• PaO2 > 60 mmHg 
• pH 7,3 - 7.5 
• Glukosa serum 80 - 180 mg/dl 
• Kalsium serum 2 - 2,5 mmol/L 
• Laktat plasma perbaikan (kurang dari 2) 

E. LANDASAN HUKUM 
 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  148  tahun  2010  Tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Perawat 6. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.161  tahun  2010  tentang  Registrasi Tenaga Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan  RI No. 17 tahun 2013 tentang perubahan 148 ijin praktek keperawatan  



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  6  10. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. 11. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  971  Tahun  2009  tentang  Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan 12. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 1778/MENKES/SK/XII/2010 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Ruang Lingkup Dokter Anastesi
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STANDAR KETENAGAAN 

 
A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA    Bedasarkan PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah sakit, : “ jumlah perhitungan bed icu 

untuk rumah sakit tipe c dan d sebesar 5% dari total kapasitas bed “  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegra dengtan kapasitas 219 tempat tidur, secara ideal ICU mempunyai 11 tempat tidur.   Menurut KEPMENKES RI No. 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang pedoman penyelenggaraan intensive care unit di rumah sakit “ 
ICU harus memiliki jumlah perawat yang cukup dan sebagian besar 

harus terlatih. (diganti) menjadi : jumlah perawat pada ICU dtentukan 

berdasarkan jumlah tempat tidur dan ketersediaan ventilasi mekanik. 

Perbandingan perawat : pasien yang menggunakan ventilasi mekanik 

adalah 1:1, sedangkan perbandingan perawat : pasien yang tidak 

menggunakan ventilasi mekanik adalah 1:2 ‘’   ICU RSUD Hj. Anna Lasmanah menggunakan rasio perbandingan perawat : pasien 1:2 dengan kapasitas 8 tempat tidur, sehingga membutuhkan 4 perawat untuk setiap shif jaga dengan rincian  a. Shif pagi   : 4 perawat b. Shif sore   : 4 perawat c. Shif malam   : 4 perawat d. Libur    : 4 perawat Jumlah total   : 16 perawat Cadangan tenaga 10% dari jumlah perawat, sehingga 16 + (10% x 16 ) = 18 perawat ( katim, perawat pelaksana ) di tambah 1 koordinator ruang. Tenaga yang terlibat dalam pelayanan icu terdiri dari tenaga dokter, dokter intesivise, dokter spesialis. Perawat terlatih icu.    



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  8  No Katagori Kualifikasi jumlah 1 kepala instalasi - Memahami Manajemen Instalasi Perawatan Intensif,  - Memiliki pengalaman pengelolaan dan pengembangan layanan IPI, - Mempunyai jiwa leadership, bisa bekerja sama, - mempunyai kemampuan komunikasi yang balk, - mempunyai SIR 

1 2 Dokter jaga - Dokter jaga 24 jam dengan ketriampilan ACLS. - Latihan kegawat daruratan, resusitasi jantung paru (RJP), A,B.C  

0 3 Koordinator Ruang - Sebagai perawat pelaksana minimal 5 tahun. - Perawat Klinik III - Memahami managemen pelayanan ICU-PICU,  - memiliki STR,  - mampu melakukan penanganan ABC,  - mampu melakukan tindakan Cardio Pulmonal Resusitasi, - mampu melakukan tindakan resusitasi dan emergency, - mampu mengoperasikan alat-alat yang ada di ICU-PICU (Monitor, syringe pump, infus pump, ventilator, DC Shock), - tersertikasi Pelatihan intensif 1 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  9  komprehensife, BLS, PPGD,  - Mengenal dan mengetahui alat- alat emergency. 4 Ketua Tim - Minimal Perawat Klinis I (PK I) dan pengalaman kerja minimal 3 tahun - Merniliki STR,  - Mampu melakukan penanganan ABC,  - mampu rnelakukan tindakan Cardio Pulmonal Resusitasi, marnpu melakukan tindakan resusitasi dan emergency, - mampu mengoperasikan alat-alat yang ada di ICU-PICU (Monitor, syringe pump, (infus pump, ventilator, DC Shock), - tersertifikat pelatihan intensife komprehensife, BLS, PPGD - Mengenal dan mengetahui alat-alat emergency 

4 5 Perawat Pelaksana - Merniliki STR,  - Marnpu melakukan penanganan ABC,  - mampu rnelakukan tindakan Cardio Pulmonal Resusitasi, marnpu melakukan tindakan resusitasi dan emergency, - mampu mengoperasikan alat-alat yang ada di ICU-PICU (Monitor, syringe pump, (infus pump, ventilator, DC Shock), - tersertifikat pelatihan intensife 12 
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B. DISTRIBUSI KETENAGAAN  Jadwal Dinas Jenis Tenaga Jumlah Keterangan Dinas Pagi Ka. Instalasi 1   Koordinator Ruang 1   Perawat Pelaksana 6  Dinas Sore Perawat Pelaksana 3  Dinas Malam Perawat Pelaksana 3    
C. PENGATURAN JAGA  Jadwal Dinas Waktu Dinas Pagi Pukul 07.00 - 14.15 Dinas Sore Pukul 14.00 - 20.15 Dinas Malam Pukul 20.00 - 07.15   
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STANDAR FASILITAS 

 
A. DENAH RUANGAN                              



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  12  B. STANDAR FASILITAS Jenis  Jumlah Keterangan Disain      Area pasien :      Unit terbuka  12 – 16 m2  Outlet oksigen X hause fan   
Area kerja Lingkungan Suhu Ruang isolasi Tempat penyimpanan peralatan dan barang bersih Ruang perawat Ruang tempat buang kotoran Ruang tunggu keluarga pasien  
Peralatan Ventilator Resusitator manual Intubasi set Nebulizer  

 

 

 1 / tempat tidur 6    Air conditioned 24 – 26 0 c Ada Ada Ada Ada Ada Ada   4 8 2 -  



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  13   Monitor Monitor non invasif - Tekanan darah - EKG - Saturasi oksigen - Respirasi Rate  Defibrilator/Cardioversi EKG Syringe pump Infus pump Tempat tidur pasien Trolley emergency Trolley ganti balut Blood warmer/animax Matras dekubitus Suctinoning    11     1 1 14 10 8 1 1 1 3 2                
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TATA LAKSANA PELAYANAN 

 Tata  laksana  layanan  ICU-PICU RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu menggunakan Close ICU-PICU Pada closed ICU-PICU, jika dokter yang merawat pasien sudah memutuskan dan / mengindikasikan pasien harus mendapat perawatan intensive,  maka  dokter yang merawat atau dokter jaga saat itu harus melaporkan kepada Dokter Intensivist ICU-PICU. Dokter ICU-PICU akan mengkaji indikasi tersebut melalui telephone. Setelah menerima jawaban dari dokter intensivist dokter yang merawat pasien / dokter jaga segera memberitahukan ke perawat ruang untuk pemindakan pasien, perawat ruang menghubungi perawat ICU-PICU untuk rencana pemindahan pasien. Perawat ICU-PICU akan mengkaji diagnose, dokter yang merawat, kondisi pasien, informed cosent, tindakan yang sudah dilakukan, tindakan yang akan dilakukan, alat – alat yang dipasang obat – obatan / infuse yang diberikan.  Penanganan pasien selama di ICU-PICU sepenuhnya dibawah tanggung jawab dokter intensivist. Dokter intensivist akan berkoordinasi dengan berbagai disiplin untuk penanganan pasien. Semua keputusan dan instruksi dari dokter intensivist, termasuk rencana dan / pemindahan pasien jika kondisi  pasien sudah stabil dan tidak memerlukan penanganan di ICU-PICU lagi 
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BAB V 

LOGISTIK 
 1. Prosedur Penyediaan Alat Kesehatan Dan Obat a. Pengertian  Prosedur penyediaan alat kesehatan dan obat adalah suatu prosedur penyediaan alat kesehatan dan obat – obatan stok emergency yang digunakan oleh pasien  di ruang intensif  dan sebagai penggantinya dibebankan kepada pasien melalui resep yang dibuat oleh dokter atau melalui lembar FPO ( Formulir Penggunaan Obat ) yang ditulis oleh perawat. b. Tujuan 

• Agar alat – alat kesehatan dan obat – obatan emergency stok yang ada di ruang intensif tetap terjaga dalam segi kualitas dan kuantitas 
• Memudahkan didalam penggunaan dan pengawasannya  2. Prosedur permintaan alat kesehatan dan obat emergency Jenis obat emergency stok dan alat kesehatan yang akan diminta dituliskan pada buku permintaan/pemakaian barang farmasi. 

• Buku yang sudah diisi dengan lengkap diserahkan kegagian logistik farmasi 
• Bila alat kesehatan dan obat – obat emergency yang diminta sudah tersedia akan diserah terimakan keruang intensif.  3. Prosedur penggantian alat kesehatan dan obat emergency yang sudah digunakan a. Alat kesehatan yang sudah digunakan oleh pasien dituliskan pada Formulir Permintaan Obat/Resep obat.  b. Obat – obat emergency yang sudah digunakan dituliskan pada buku obat dan dibuatkan resep oleh dokter 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  16  c. Resep yang telah diisi dengan lengkap oleh perawat diinput perawat tersebut dan diserahkan kebagian farmasi dengan menggunakan buku expedisi d. Bila alat kesehatan dan obat emergency yang sudah  disiapkan oleh bagian logistik farmasi, diserahkan ke ruang intensif dengan menggunakan buku expedisi  4. Prosedur penyediaan floor stok a. Pengertian Floor stok adalah alat kesehatan / bahan penunjang keperawatan medis/non medis habis pakai yang digunakan untuk melakukan pelayanan keperawatan di ruang intensif dan tidak dibebankan kepada pasien b. Prosedur 
• Jenis floor stok yang akan diminta dituliskan pada buku permintaan/pemakaian barang farmasi 
• Buku yang sudah diisi dengan lengkap diserahkan kebagian logistik farmasi 
• Bila floor stok yang diminta sudah tersedia akan diserah terimakan keruang intensif.  5. Perencanaan peralatan / peremajaan a. Pengertian Perencanaan peralatan / peremajaan adalah suatu proses perencanaan / pengadaan peralatan keperawatan baik medis atau non medis yang belum / sudah dimiliki oleh unit kerja b. Tujuan 
• Memenuhi kebutuhan peralatan keperawatan medis atau non medis di unit kerja 
• Agar peralatan yang ada dapat digunakan sesuai dengan fungsinya 
• Memenuhi standar pelayanan agar tetap dapat terjaga    
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• Koordinator ruang intensif care membuat usulan untuk perencanaan peralatan yang baru /peremajaan 

• Peralatan yang direncanakan untuk diminta harus disertai dengan spesifikasi yang lengkap 
• Koordinator perawat membuat surat permintaan pengadaan peralatan disertai dengan spesifikasi yang lengkap dan ditujukan kepada direktur pelayanan dengan persetujuan Kabid pelayanan                         
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KESELAMATAN PASIEN 

 1. Pengertian Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen 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 dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.  2. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera dan Kejadian Potensial Cedera. a. Kejadian Tidak Diharapkan, selanjutnya disingkat KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. b. Kejadian Nyaris Cedera, selanjutnya disingkat KNC adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. c. Kejadian Tidak Cedera, selanjutnya disingkat KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. d. Kondisi Potensial Cedera, selanjutnya disingkat KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. e. Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. f. Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien, analisis dan solusi untuk pembelajaran.  



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  19  3. Sasaran Keselamatan Pasien Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut: a. Ketepatan identifikasi pasien; Kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur/kamar/ lokasi di rumah sakit, adanya kelainan sensori, atau akibat situasi lain. Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan dua kali pengecekan yaitu: pertama, untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan; dan kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut.  Kebijakan dan/atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code, dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan/atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di rumah sakit, seperti di pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur agar dapat memastikan semua kemungkinan situasi untuk dapat diidentifikasi.    



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  20  b. Peningkatan komunikasi yang efektif; Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien, akan mengurangi kesalahan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit pelayanan. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon termasuk: mencatat (atau memasukkan ke komputer) perintah yang lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima perintah; kemudian penerima perintah membacakan kembali (read back) perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibaca ulang adalah akurat. Kebijakan dan/atau prosedur pengidentifikasian juga menjelaskan bahwa diperbolehkan tidak melakukan pembacaan kembali (read back) bila tidak memungkinkan seperti di kamar operasi dan situasi gawat darurat di IGD atau ICU. c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai; Bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai (high-alert 

medications) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome) seperti obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau Look Alike Soun Alike/LASA). Obat-obatan yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  21  klorida lebih pekat dari 0.9%, dan magnesium sulfat =50% atau lebih pekat). Kesalahan ini bisa terjadi bila perawat tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit pelayanan pasien, atau bila perawat kontrak tidak diorientasikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Kebijakan dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area mana saja yang membutuhkan elektrolit konsentrat, seperti di IGD atau kamar operasi, serta pemberian label secara benar pada elektrolit dan bagaimana penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi akses, untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja/kurang hati-hati. d. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan;  Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah (blood stream infections) dan pneumonia (sering kali dihubungkan dengan ventilasi mekanis). Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan (hand hygiene) yang tepat. Pedoman hand hygiene bisa dibaca kepustakaan WHO, dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Rumah sakit mempunyai proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi petunjuk hand hygiene yang diterima secara umum 



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  22  dan untuk implementasi petunjuk itu di rumah sakit. e. Pengurangan risiko pasien jatuh. Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang disediakan, dan fasilitasnya, rumah sakit perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan rumah sakit.  
 
                    



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  23  BAB VII 
KESELAMATAN KERJA 

  HIV / AIDS telah menjadi ancaman global. Ancaman penyebaran HIV menjadi lebih tinggi karena pengidap HIV tidak menampakkan gejala. Setiap hari ribuan anak berusia kurang dari 15 tahun dan 14.000 penduduk berusia 15 – 49 tahun terinfeksi HIV. Dari keseluruhan kasus baru baru 25% terjadi di negara – negara berkembang yang belum mampu menyelenggarakan kegiatan penanggulangan yang memadai.  Angka pengidap HIV di Indonesia terus meningkat, dengan peningkatan kasus yang sangat bermakna. Ledakan kasus HIV / HIV terjadi akibat masuknya kasus secara langsung ke masyarakat malalui penduduk migran, sementara potensi penularan dimasyarakat cukup tinggi ( misalnya melalui perilaku seks bebas tanpa pelindung, pelayanan kesehatan yang belum aman karena belum ditetapkannya kewaspadaan umum dengan baik, penggunaan bersama peralatan menembus kulit : tato, tindik, dll ).  Penyakit hepatitis B dan C, yang keduanya potensial untuk menular melalui tindakan pada pelayanan kesehatan. Sebagai ilustrasi dikemukakan bahwa menurut data PMI angka kesakitan hepatitis B di Indonesia pada pendonor sebesar 2,08 % pada tahun 1998 dan angka kesakitan hepatitis C dimasyarakat menurut WHO adalah 2,10 %. Kedua penyakit ini sering tidak dapat dikenali secara klinis karena tidak memberikan gejala.  Dengan munculnya penyebaran penyakit tersebut diatas memperkuat keinginan untuk mengembangkan dan menjalankan prosedur yang bisa melindungi semua pihak dari penyebaran infeksi dikenal melalui ” Kewaspadaan Umum ” atau ” Universal Precaution” yaitu dimulai sejak dikenalnya infeksi nosokomial yang terus menjadi ancaman bagi ” Petugas Kesehatan”.  Tenaga kesehatan sebagai ujung tombak yang melayani dan melakukan kontak langsung dengan pasien dalam waktu 24 jam secara terus menerus tentunya mempunyai resiko terpajan infeksi, oleh sebab itu tenaga kesehatan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari 
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• Petugas kesehatan didalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat melindungi diri sendiri, pasien dan masyarakat dari penyebaran infeksi 
• Petugas kesehatan didalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai resiko tinggi terinfeksi penyakit menular dilingkungan tempat kerjanya, untuk menghindarkan paparan tersebut, setiap petugas harus menerapkan prinsip ” Universal Precaution ”.  2. Pelaksanaan program keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana ( K 3 ) a. Keselamatan kerja 

• Pemeriksaan kesehatan 
• Pemberian imunisasi / profilaksis anti virus ( hepatitis B ) 
• Pengadaan sarana kewaspadaan standar 
• Pencegahan penularan petugas kesehatan 
• Penatalaksanaan penularan / paparan luka tusuk jarum 

Strategi pencegahan resiko infeksi / kecelakaan kerja 

• Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan 
• Gunakan Alat Pelindung Diri ( APD ) sesuai jenis tindakan 
• Baca etiket obat sebelum digunakan 
• Tidak menyarungkan kembali jarum yang telah dipakai 
• Buang jarum pada kontainer yang tahan tusuk dan tahan bocor 
• Jangan tinggalkan jarum sembarangan 
• Buang jarum bekas pakai pada kontainer yang telah disediakan 
• Jangan memberikan jarum bekas pakai kepada orang untuk dibuang 
• Buang sampah sesuai tempatnya 
• Jaga kebersihan lingkungan 
• Jaga lantai tetap kering dan licin  
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• Pada mata : Bilas dengan air mengalir selama 15 menit 
• Pada kulit  : Bilas dengan air mengalir selama 1 menit 
• Pada mulut  : Segera kumur – kumur selama 1 menit 
• Lapor ke Komite Dalin atau panitia K3 RS    b. Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana Kebakaran dan kewaspadaan bencana yang mungkin bisa terjadi di ruang intensif adalah : a. Kebakaran b. Kebocoran gas / ledakan c. Gempa bumi Tujuan : a. Menyiapkan ruang intensif bila terjadi kebakaran dan kewaspadaan bencana b. Setiap petugas yang ada di ruang intensif dapat bertindak dengan cepat dan tepat bila terjadi kebakaran dan kewaspadaan bencana c. Menjamin keselamatan pasien yang sedang dirawat di ruang intensif Program kebakaran dan kewaspadaan bencana a. Diadakan pelatihan internal rumah sakit tentang : 
• Penanggulangan kebakaran 
• Evakuasi pasien ( dengan ventilator dan pasien tidak sadar ) b. Pelatihan dilakukan setiap tahun c. Pengadaan Alat Pelindung Diri         



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  26  BAB VIII 
PENGENDALIAN MUTU 

 1. Angka ketidak lengkapan rekam medis Status rekam medis pasien ruang intensif yang meninggal dikembalikan ke bagian rekam medis dalam waktu 2 x 24 jam dan sudah terisi lengkap 2. Angka kematian spesifik Angka kematian spesifik adalah pasien rawat ruang intensif yang meninggal dalam waktu  < dari 2 x 24 jam 3. Angka infeksi nosokomial ( pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi jarum infus) 
• Infeksi saluran kemih, ISK dibagi menjadi dua yaitu : 

� Simptomatis 
� Asimptomatis  ISK Simptomatis ( > 1 tahun ) 

• Suhu > 38 0 c 

• Anyang – anyangan 

• Polakisuri 
• Disuri 
• Nyeri supra pubik 

• Biakan mid stream 

• Lekosit esterase / nitrit test ( + ) 
• Pyuria 

• Biakan ( + ) 2 kali berturut – turut ( kuman sama )   ISK Simptomatis ( > 1 tahun ) 

• Suhu > 38c c atau < 36c c 
• Apneu 
• Nadi < 100 
• Letargia 
• Muntah 
• Biakan ( + ) 2 jenis kuman 
• Test lekosit esterase / nitrit ( + ) 
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• Pewarnaan gram ( - ) kuman ( + ) tanpa sentrifuse 

• Biakan ( + ) 2 kali berturut – turut ( kuman sama )  ISK Asimptomatis 
• Pernah katerisasi < 7 hari yang lalu 
• Biakan ( + ) kurang dari 2 jenis kuman 
• Tidak ada gejala 

Insiden ISK 

Jumlah pasien baru positip ISK     X 100 %                           

                    Jumlah pasien dengan kateter urin selama periode tertentu 

• Pneumonia 
Pneumonia Nosokomial ( HAP ) adalah infeksi saluran nafas bawah, mengenai parenkim paru tidak di intubasi dan terjadi > 48 jam hari rawat dan tidak dalam masa inkubasi 
Ventilator Aquired Pneumonia ( VAP ) adalah pneumonia didapat bila lebih dari 48 jam setelah mengunakan ventilasi mekanis 
KRITERIA DIAGNOSIS  Pada dewasa dan anak > 12 bulan Didapatkan 1 dari : - Bunyi pernafasan menurun, ronki basah ditambah salah satu : - Sputum purulen / perubahan sputum - Isolasi kuman biakan darah ( + ) - Isolasi kuman patogen aspirasi trakea atau sikatan bronkus / biopsi ( + ) - Foto torak → infiltrat, konsolidasi, kavitasi, effusi pleura baru / progresif ditambah salah satu : 

o Sputum purulen atau perubahan sputum 
o Isolasi kuman biakan darah ( + ) 
o Isolasi kuman patogen aspirasi trakea / sikatan bronkus / biopsi ( + ) 
o Antigen / isolasi / virus ( + ) dalam sekresi saluran nafas 
o Titer IgM atau IgG spesifik meningkat   



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  28   Pada anak  umur <  12 bulan Didapatkan 2 dari : - Apnea, takipnea, bradikardia,wheezing ( mengi ) ronki basah, batuk ditambah 1 diantara : 
o Produksi sputum / sekresi saluran nafas meningkat dan purulen 
o Isolasi kuman biakan darah ( + ) 
o Isolasi kuman patogen aspirasi trakea / sikatan bronkus / biopsi ( + ) 
o Antigen / isolasi virus ( + ) dalam sekresi saluran napas 
o Titer IgM atau IgG spesifik meningkat 4 x  Faktor Resiko HAP dan VAP - Faktor intrinsik / faktor penderita 
o Usia 
o Kelainan paru atau lambung 
o Status nutrisi - Faktor ekstrinsik / rumah sakit - Operasi torax dan abdomen bagian atas - Peralatan medis yang dipakai, terutama : - ETT / NGT, Ventilasi mekanis, alat penghisap lendir - Faktor yang meningkatkan resiko terjadinya aspirasi - Penurunan kesadaran - Lama operasi dan jenis anestesi 

    Insiden HAP :          Jumlah Kasus HAP / bulan    x 100 %          Jumlah hari rawat seluruh pasien beresiko HAP / bulan  Surveilen HAP : Semua pasien rawat inap yang memiliki faktor resiko HAP dirawat setelah  2 x 24 jam    



Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit – RSUD  Hj. Anna Lasmanah banjarnegara  29  Insiden VAP :      Jumlah kasus VAP / bulan   x 100 %                                Jumlah hari pemasangan ventilator seluruh pasien yang terpasang           ventilator mekanik setelah 2 x 24 jam 
• Infeksi Aliran Darah Primer  ( IADP ) Definisi : Ditemukan organisme dari hasil kultur darah semi / kuantitatif  dengan tanda klinis yang jelas serta tidak disertai infeksi yang lain ( tanpa ada organ atau jaringan lain yang dicurigai sebagai sumber infeksi ) dan / atau dokter yang merawat menyatakan infeksi  Plebitis Pada daerah lokal tusukan infus ditemukan tanda – tanda merah, seperti terbakar, bengkak, sakit bila ditekan, ulkus sampai eksudat purulen atau mengeluarkan cairan bila ditekan  Kriteria klinis IADP :  Secara laboratorium harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut : Kriteria 1 

• Terdapat kuman yang dikenal pada salah satu atau lebih kultur darah 
• Tidak berkaitan dengan infeksi di lokasi lain Kriteria 2 
• Satu dari tanda / gejala sebagai berikut ; demam ( 38 0 c ), menggigil, hipotensi 
• Tidak berkaitan dengan infeksi di lokasi lain 
• Terdapat kuman yang dikenal pada salah satu atau lebih kultur darah pada waktu yang berbeda  
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o Satu dari tanda / gejala sbb ; demam ( > 38 0 c  rektal ), hipotermi ( < 37 0 c ), apnea, bradikardi 
o Tidak berkaitan dengan infeksi di lokasi lain 
o Terdapat kuman yang dikenal pada salah satu atau lebih kultur darah pada waktu yang berbeda 

Insiden IADP                   Jumlah pasien positif IADP  X  100 %                  Jumlah hari seluruh pasien terpasang CVC  Indikator klinik dan insiden keselamatan pasien Indikator klinik  : IADP 
• Insiden Keselamatan Pasien : Setiap kejadian yang tidak disengaja dan tidak diharapkan, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien 
• Tersumbatnya saluran napas yang mengakibatkan bradikardi 
• Kesalahan  setting ventilator 
• Vagal reflex pada pemasangan Endo Trackeal Tube ( ETT ) 
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PENUTUP 

  Buku Pedoman Pelayanan ICU-PICU RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ini mempunyai peranan yang penting sebagai pedoman bagi pemberi jasa pelayanan keperawatan yang bertugas di ruang intensif, sehingga  mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien dapat terus ditingkatkan.  Penyusunan Buku Pedoman Pelayanan ICU-PICU ini adalah suatu langkah awal kesuatu proses yang panjang, sehinga memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan.     Banjarnegara, 14 November 2016 Direktur  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara    dr. AGUNG BUDIANTO, M.Kes Pembina NIP. 19700907 200212 1 008       


