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BAB I  

PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 44 Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit  dijelaskan bahwa  penyelenggaraan  rumah sakit bertujuan  memberikan perlindungan terhadap  keselamatan pasien (patient safety), masyarakat,  lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia dan keuangan  di rumah sakit itu sendiri, serta meningkatkan mutu dan standar pelayanan  rumah sakit. Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban  memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,  anti diskriminasi dan efektif  dengan mengutamakan kepentingan  sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, tidak terkecuali pada pelayanan pembedahan Pelayanan pembedahan atau dalam hal ini adalah tindakan operasi merupakan tindakan yang menimbulkan stres. Orang yang mengalami pembedahan mempunyai resiko gangguan integritas  bahkan dapat merupakan ancaman kehidupan, karena dalam tindakan operasi tidak menutup kemungkinan  terdapat penyulit yang disebabkan beberapa aspek antara lain; aspek sumber daya manusia, aspek fasilitas dan peralatan serta aspek lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk meminimalisir terjadinya penyulit dan permasalahan lain dalam pemberian pelayanan pembedahan perlu di buat suatu pedoman sebagai acuan. Sedangkan untuk meningkatkan keselamatan dan out come yang optimal pada pasien yang menjalani pembedahan  di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terus dilakukan dukungan dan kesempatan dalam pengembangan sumber daya manusia,   dalam hal ini  tim bedah melakukan tindakan secara nyata yang salah satunya adalah penyusunan pedoman pelayanan  di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna   Lasmanah Banjarnegara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menberikan pelayanan pembedahan  untuk meminimalisir risiko atau komplikasi  pada pasien maupun tim bedah sendiri.  
B. Tujuan 1. Meningkatkan keamanan pelayanan di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan menyusun pedoman pelayanan di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang dijadikan sebagai acuan.  2. Mengurangi tingkat morbiditas, mortalitas atau kecacatan akibat komplikasi prosedur anestesi dan bedah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien 



2  4. Menerapkan budaya keselamatan pasien 5. Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan standar Akreditasi.  
C. Ruang Lingkup        Pedoman pelayanan Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara meliputi:  1. Standar Ketenagaan mencakup  kualifikasi sumber daya manusia, distribusi ketenagaan. Prosedur rekrutmen dan seleksi tenaga. 2. Standar Fasilitas meliputi; denah ruangan, standar fasilitas yang membahas ruang persiapan, ruang pemulihan, ruang cuci, kamar operasi 1, 2, 3, 4, dan 5, anastesi, instrumen dasar, dan ruang resusitasi gawat darurat. 3. Tata laksana pelayanan yang terdiri dari alur pelayanan, penjadwalan operasi,  serah terima pasien, persiapan operasi, kerjasama antar disiplin baik pre, durante, dan post operasi, serta laporan anastesi dan laporan operasi. 4. Logistik 5. Keselamatan Pasien 6. Keselamatan Kerja  7. Pengendalian Mutu Pedoman pelayanan Instalasi Bedah Sentral  nantinya akan bisa diterapkan semua tim bedah dalam memberikan pelayanan pembedahan di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.  
D. Batasan Operasional Pada setiap prosedur invasive, batasan operasional yang penting dan  harus selalu berinteraksi serta bekerjasama secara efektif dan efisien : 1. Kamar operasi atau ruang prosedur 2. Pasien itu sendiri 3. Tim bedah  
E. Landasan Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Undang Undang – Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) 4. Undang Undang – Republik Indonesia  Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 5. Undang-Undang no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan  6. Permenkes nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi  



3  7. Permenkes nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Keperawatan 9. Permenkes no 779 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiadan Reanimasi di Rumah Sakit 10. Permenkes no 229 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis 11. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah,Provinsi., Pemerintah Daerah Kabupaten/  Kota  12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ MenKes/ SK/ II/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/ MenKes/ SK/ XII/ 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.                  



4  BAB II  
STANDAR KETENAGAAN  

A. Kualifikasi dan Uraian Tugas Sumber Daya Manusia         Kualifikasi sumber daya  manusia adalah sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada  suatu unit kerja. Di Instalasi Bedah Sentral RSUD         Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terdapat beberapa  kategori tenaga dengan kualifikasi masing – masing yang tergabung dalam tim bedah  maupun di luar tim bedah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembedahan : 
1. Dokter Operator     Adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan  spesialis atau sub spesialis dan sudah mendapatkan STR. Dokter operator terdiri dari : a. Dokter spesialis Bedah b. Dokter spesialis Obstetri Gynekologi c. Dokter spesialis Mata d. Dokter spesialis THT 

Tanggung jawab dokter operator:  a. Menjamin terlaksananya pelayanan pembedahan  yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. b. Melaksanaan pencatatan evaluasi dan pembuatan laporan  kegiatan pembedahan di rumah sakit. c. Melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan pembedahan dan keselamatan pasien rumah sakit. 
Kualifikasi Dokter Operator : a. Memiliki Ijazah dokter spesialis. b. Memiliki STR c. Memiliki SIP dan SIK 
Tugas dokter operator : a. Anamnesis dan pemeriksaan pasien. b. Meminta dan/atau mempelajari hasil-hasil pemeriksaan dan konsultasi yang diperlukan untuk melakukan tindakan pembedahan. c. Mendiskusikan dan menjelaskan tindakan pembedahan yang akan dilakukan dan memastikan bahwa pasien telah mengerti dan menandatangani persetujuan tindakan. (informed consent ) d. Melengkapi pemeriksaan penunjang pra pembedahan sesuai Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional. e. Melaksanakan pelayanan pembedahan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. f. Melakukan asuhan medis pasca bedah. g. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pembedahan 



5  h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala  
2. Dokter Spesialis Anastesi       Yaitu dokter yang telah menyelesaikan pendidikan program studi dokter spesialis anestesiolog di pusat peddidikan yang diakui atau lulusan luar negeri yang telah mendapat Surat Tanda Registrasi ( STR) 

Tanggung jawab dokter anestesi : a. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesi yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien b. Pelaksanaan pencatatan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan didalam rumah sakit c. Pelaksanaan progran menjaga mutu pelayanan anestesi dan keselamatan pasien di rumah sakit. 
Kualifikasi Dokter anestesi: a. Memiliki Ijazah dokter spesialis. b. Memiliki STR c. Memiliki SIP dan SIK 
Tugas dokter anestesi : a. Anamnesis dan pemeriksaan pasien. b. Meminta dan/atau mempelajari hasil-hasil pemeriksaan dan konsultasi yang diperlukan untuk melakukan anestesia. c. Mendiskusikan dan menjelaskan tindakan anestesia yang akan dilakukan dan memastikan bahwa pasien telah mengerti dan menandatangani persetujuan tindakan. (informed consent ) d. Mempersiapkan dan memastikan kelengkapan alat anestesia dan obat-obat yang akan dipergunakan. e. Pemeriksaan penunjang pra-anestesia dilakukan sesuai Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional. f. Memastiakan tersedianya oksigen dan gas medik yang memenuhi syarat dan aman g. Mengawasi pelaksanaan pelayanan anestesi setiap hari h. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan anestesi i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala  

3. Perawat Bedah 
a. Perawat Asisten I ( utama ) adalah seorang tenaga  keperawatan profesional yang diberi wewenang dan ditugaskan untuk membantu  dokter operator dalam melakukan tindakan pembedahan. 

 
Kualifikasi : 1) Perawat : 



6  • Minimal lulusan D3 Keperawatan/D III Kebidanan 
• Memiliki Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai perawat instrumen dikamar operasi 
• Mempunyai sertifikat pelatihan Basic Skill Scrub Nurse dan Pelatihan Basic Life Support. 
• Mempunyai STR  
• Mempunyai SIP 2) Menguasai tehnik aseptik dan antiseptik 3) Mengenal dengan baik tehnik operasi dan kemungkinan kegawatan yang terjadi. 4) Teliti dan cekatan 5) Berdedikasi tinggi dan mampu bekerjasama dengan baik dengan anggota tim yang lain. 

Tanggung Jawab : Secara administratif  bertanggung jawab kepada  Keopakoordinator perawat, secara operasional tindakan bertanggung jawab kepada dokter operator. 
Uraian Tugas  : 1) Sebelum Pembedahan a) Berkomunikasi dengan operator mengenai tindakan operasi yang akan dilakukan dan kemungkinan komplikasi dan kegawatan yang terjadi. b) Bersama anggota tim yang lain memastiksn identitas dan kelengkapan persiapan pasien. c) Bersama perawat instrumen memastikan kelengkapan instrumen, peralatan dan fasilitas kamar operasi yang dibutuhkan. d) Bersama petugas anastesi  memastikan kesiapan anestesi. e) Bersama anggota tim operasi yang lain memposisikan pasien sesuai kebutuhan. f) Melakukan prosedur scrubing, gowning dan gloving. 2) Saat Pembedahan a) Memberikan lapang pandang yang baik pada area operasi. b) Memantau dan meminimalisir perdarahan yang terjadi. c) Mengawasi kondisi pasien dengan melakukan komunikasi dengan petugas anestesi. 3) Setelah Pembedahan a) Bersama anggota tim bedah lain membersihkan dan merapikan pasien kembali b) Bersama petugas anestesi memantau kondisi pasien sampai pasein di transfer ke ruang pemulihan.     



7  b. Perawat Instrumen  (Scrub Nurse) Adalah perawat  kamar operasi  yang secara steril  mengelola  kebutuhan semua instrumen sebelum, selama dan setelah operasi.  
Kualifikasi : 1) Minimal lulusan DIII keperawatan/DIII Kebidanan  memiliki sertifikat pelatihan  Basic Skill Scrub Nurse dan BLS dengan pengalaman kerja di kamar operasi minimal 6 bulan.  2) Mempunyai STR. 3) Mempunyai SIP  4) Menguasai tehnik aseptik dan antiseptik 5) Dapat bekerja sama dengan anggota tim bedah lain 6) Berdedikasi tinggi dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. 
Tanggung Jawab : Tanggung jawab scrub nurse menjaga keutuhan dan efisiensi  daerah steril dengan  menyediakan instrumen  dan suplai steril yang diperlukan 
Uraian Tugas : 1) Sebelum pembedahan a) Melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta  dokumentasi perawatan selama pre operasi. b) Menyiapkan lingkungan kamar bedah dalam keadaan siap pakai meliputi ruang pembedahan dan perlengkapan dasar kamar bedah. c) Menyiapkan dan menata instrumen steril sesuai dengan jenis pembedahan. d) Menyiapkan linen dan sarung tangan steril sesuai dengan kebutuhan pembedahan. e) Menyiapkan berbagai perlengkapan bahan habis pakai seperti; kassa, benang jahit pisau operasi, jarum suntik dan desinfektan f) Menyiapkan perlengkapan penunjang operasi dengan baik dan benar. 2) Selama operasi a) Melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi keperawatan pada pasien selama operasi berlangsung. b). Melakukan prosedur scrubing, gowning dan gloving dengan baik dan benar. c) Menata instrumen dan perlengkapan steril sesuai jenis pembegahan. d) Bersama perawat sirkuler menghitung berbagai perlengkapan     seperti; kassa instrumen, jarum, depper dll. e) Mengatur posisi pasien. 



8  f) Melaksanakan tenik antiseptik selama pembedahan berlangsung. g) Melaksanakan prosedur drapping. h) Mengendalikan instrumen dan alat secara baik dan benar sesuai kebutuhan. i) Melakukan penghitungan jumlah instrumen dan bahan habis pakai yang digunakan sebelum penutupan luka. 3) Setelah operasi a) Melakukan pengkajian, perencanaa, pelaksanaa, evaluasi dan dokumentasi keperawatan pada pasien selama post operasi. b) Memeriksa dan menghitung kembali instrumen, jarum dan kassa yang digunakan apakah sudah sesuai jumlahnya, sebelum penutupan kulit dan sebelum pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. c) Mengganti alat tenun dan memindahkan pasien ke ruang pemulihan.  
c. Asisten Madya ( asisten dua ) adalah seorang perawat kamar operasi  yang secara steril  membantu operator dan asisten satu selama operasi. 

Kualifikasi: 2) Minimal lulusan D III Keperawatan/D III Kebidanan 3) Mempunyai sertifikat pelatihan Basic Skill Scrub Nurse dan pelatihan Basic Life Suport dengan pengalaman kerja di IBS minimal 1 tahun. 4) Mempunyai STR 5) Mempunyai SIP 6) Mengenal baik tehnik operasi yang akan dilakukan dan kemungkinan kegawatan. 7) Menguasai tehnik aseptik dan antiseptik. 8) Mengenal dengan baik instrumentasi yang diperlukan 9) Mengenal karakteristik operator. 
Tanggung Jawab : Secara administratif  bertanggung jawab kepada koordinator perawat, secara operasional tindakan bertanggung jawab kepada dokter operator. 
Uraian tugas : 1) Sebelum operasi a) Berkomunikasi dengan tim bedah mengenai tindakan operasi yang akan dilakukan dan kemungkinan komplikasi dan kegawatan yang terjadi. b) Bersama anggota tim yang lain memastikan identitas dan kelengkapan persiapan pasien. 



9  c) Bersama anggota tim operasi yang lain memposisikan pasien sesuai kebutuhan. d) Melakukan prosedur scrubing, gowning dan gloving. 2) Selama operasi a)  Membantu dokter operator dalam setiap tindakan yang dilakukan. b) Memberikan lapang pandang yang baik pada area operasi. c) Memantau dan meminimalisir perdarahan yang terjadi. d) Mengawasi kondisi pasien dengan melakukan komunikasi dengan petugas anestesi. 3) Setelah operasi a)  Bersama anggota tim bedah lain membersihkan dan merapikan pasien kembali. b) Menggantikan kain linen dan memindahkan pasien dari meja operasi ke brankard c) Bersama petugas anestesi memantau kondisi pasien sampai pasein di transfer ke ruang pemulihan.   
d. Perawat sirkuler/ On loop Adalah perawat kamar operasi yang tidak steril. Mempunyai tugas secara umum  membantu memenuhi seluruh kebutuhan  kamar operasi,  termasuk tim bedah dan  pasien sebelum, selama dan setelah operasi. 

Kualifikasi :   1) Seorang perawat minimal lulusan D3 Keperawatan/DIII Kebidanan 2) Mempunyai sertifikat pelatihan Basic Skill Scrub Nurse dan  pelatihan Basic Life Support. 3) Mempunyai STR 4) Mempunyai SIP 5) Mengenal baik tekhnik operasi yang akan dilakukan dan kemungkinan kegawatan. 6) Menguasai tekhnik aseptik dan antiseptik. 7) Mengenal dengan baik instrumentasi yang diperlukan dan letak penyimpanan instrument dan bahan medik lain di dalam kompleks kamar operasi. 8) Cekatan dan berdedikasi tinggi. 
Tanggung Jawab : Secara administratif  bertanggung jawab kepada koordinator perawat, secara operasional tindakan bertanggung jawab kepada dokter operator. 
Uraian tugas : 1) Sebelum operasi a) Menerima pasien yang akan dilakukan operasi dari ruang persiapan. 



10  b) Memeriksa kesiapan fisik dan emosional pasien. c) Melakukan serah terima pasien dan perlengkapan dengan perawat ruangan. d) Memberikan penjelasan pada pasien tentang prosedur operasi yang akan dilakukan sesuai batas kewenanganya. e) Memandu prosedur Sign In sebelum pasien di induksi 2) Selama operasi. a) Memimpin Time Out sebelum operasi b) Memantau semua aktifitas selama pembedahan . c) Mengontrol dan mencukupi kebutuhan selama pembedahan. d) Mengendalikan keamanan dan kenyamanan suasana kamar operasi e) Mengontrol suasana fisik dan emosi tim kamar operasi. f) Mengfasilitasi komunikasi antara tim kamar operasi. g) Mengidentifikasi kemungkinan lingkungan yang berbahaya. 3) Setelah operasi a) Memandu prosedur Sign Out sebelum tutup kulit atau sebelum menutup lapisan peritonium apabila operasi membuka cavum abdoment. b) Memastikan kembali  instrumen yang digunakan sebelum pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. c) Mengganti alat tenun dan bersama perawat anestesi memindahkan pasien ke ruang pemulihan. d) Mendokumentasikan semua tindakan yang dilakukan selama proses pembedahan.  
4. Perawat Anestesi Perawat anestesi adalah setiap orang telah  menyelesaikan pendidikan perawat anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kualifikasi : a. Pendidikan Minimal D3 perawat anastesi atau sederajat b. Mempunyai Surat Ijin Perawat Dan Surat Ijin Kerja Perawat Anestesi. 
  Uraian tugas :  a. Masa Pra Anestesi / Pembedahan 1) Melakukan pengkajian keperawatan pra anestesi 2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien 3) Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 4) Melakukan administrasi pasien 5) Melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah paien 6) Melakukan evaluasi keperawatan pra anestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif 7) Melakukan dokumentasian hasil anamnesis atau pengkajian 



11  8) Melakukan persiapan mesin anestesi secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik siap pakai. 9) Melakukan pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesi maupun obat emergency tersedian sesuai standar rumah sakit. 10) Memastikan tersediannya sarana pra sarana anestesi berdasarkan jadwal waktu dan jenis operasi tersebut. b. Masa intra anestesi 1) Menyiapkan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan teknik anestesi 2) Membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesiologi 3) Menerima pendelegasian tugas  yang masih di bawah supervisi dokter anestesi. 4) Membantu pemasangan alat monitoring non invasif 5) Membantu dokter melakukan pemasangan alat monitoring invasif. 6) Pemberian obat anestesi 7) Mengatasi penyulit yang timbul 8) Pemeliharaan jalan nafas 9) Pemasangan alat ventilasi mekanik 10) Pemasangan alat nebulisasi 11) Pengakhiran tindakan anestesia 12) Pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat dengan baik dan benar c. Masa pasca anestesi 1) Merencanakan tindakan keperawatan pasca anestesi 2) Melaksanaan tindakan dalam menejemen nyeri 3) Memantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural dan pemberian obat anestetika regional 4) Mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi regional 5) Melaksanakan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat 6) Memelihara peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesi selanjutnya  
5. Pelaksana  Administrasi 

Kualifikasi : Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil / PTT / BLU Pendidikan   : Minimal SLTA atau sederajat Tangung Jawab  : Bertanggung jawab kepada Kepala  Instalasi Bedah Sentral. 
Uraian Tugas : 



12  a. Melaksanakan urusan administrasi, ketatarumahtanggaan termasuk mencukupi perlengkapan  alat kantor. b. Menyiapkan dan melaksanakan tugas  surat menyurat di IBS. c. Mencatat, melakukan rekapitulasi dan membuat laporan semua kegiatan pelayanan di IBS meliputi pelayanan operasi dan anestesi setiap bulan, dan tahunan, kemudian di sampaikan kepada koordinator perawat untuk di laporkan kepada Kepala IBS. d. Membantu keperluan tenaga Instalasi Bedah Sentral dalam menyelesaikan urusan administrasi. e. Menyiapkan kebutuhan  untuk keperluan rapat IBS. f. Mengelola surat masuk dan keluar. g. Sebagai notulis pada setiap rapat IBS h. Melaporkan kegiatan pelayanan di IBS kepada kepala IBS. i. Memfasilitasi kepentingan staf IBS kepada Kepala IBS.  
6. Pelaksana Kebersihan 

Kualifikasi :    Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil / PTT / BLU   Pendidikan   : Minimal SMP Tanggung Jawab  : Bertanggung jawab kepada Koordinator perawat di Instalasi Bedah Sentral 
Uraian Tugas : a. Memelihara kebersihan dan kerapian ruang pelayanan ( ruang penerimaan pasien, kamar operasi, dan RR ), serta ruang pendukung di Instalasi Bedah Sentral. b. Memelihara kebersihan peralatan rumah tangga dan peralatan pendukung lainya di Instalasi Bedah sentral. c. Membantu mengecek kelayakan fungsi peralatan di IBS sesuai batas kewenangan dan standar yang telah ditetapkan  agar siap pakai guna mendukung kelancaran pelayanan. d. Membantu kelancaran kegiatan di IBS.  

B. Distribusi Ketenagaan         Ketenagaan yang ada di Instalasi Bedah Sentral terdiri dari 15 tenaga perawat bedah dan 7 tenaga perawat anastesi  yang dalam pelaksanaan pemberian pelayanan  pembedahan  terbentuk dalam Tim Bedah yang terdiri dari : 1) Operator. 2) Asisten Bedah ( asisten utama dan asisten madya ). 3) Perawat Instrumen. 4) Perawat Sirkuler. 5) Dokter Anestesi 6) Perawat Anestesi 



13  Pelayanan pembedahan di Instalasi Bedah sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara meliputi : 1) Bedah umum 2) Bedah obgyn 3) Bedah THT 4) Bedah Mata Sedangkan untuk pelayanan anastesi yang dilaksanakan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terdiri dari pelayanan sedasi dan anestesi, untuk pelayanan anestesi terdiri dari general anastesi dan regional anastesi. Pendistribusian tenaga di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai berikut :   Dokter Operator Jenis Pelayanan Bedah Obgyn THT Mata Paru  1 Dr. M. Yudha SU, Sp.B v      2 Dr. Nugroho K, Sp.B v      3 Dr. Wahyu P, Sp.B v      4 Dr. Susanto RN, Sp.OG  v     5 Dr. Nungky NW, Sp. OG  v     6 Dr. Andi S, Sp. M    v   7 Dr. Asti, Sp. Sp.M    v   8  Dr. Yunan, Sp. THT   v     No Dokter Anastesi Jenis Pelayanan Sedasi Anestesi GA RA 1 Dr. Siti Rakhmah Mustikawati, Sp. An v v v   Perawat bedah Jenis Pelayanan Bedah Obgyn THT Mata Orthopedi 1 Nursiti v v v  v 2 Endon I v v v  v 3 Waluyojati v v v  v 4 Dartono v v v  v 5 Abdul Basith I v v v  v 6 Ratri P v v v  v 



14  7 Khamidin v v v  v 8 Heni W.A v v v v v 9 Urip T. v v v  v 10 Fuad A.H v v v  v 11 Yoga B. v v v  v 12 Pujianto v v v v v 13 Ika Rima P v v v  v 14 Andri S.Y v v v  v 15 Hari Sasongko v v v  v         No Perawat Anastesi Jenis Pelayanan Sedasi Anestesi GA RA 1 Subur Yuswanto v v v 2 Bambang Sjambodo v v v 3 Imam Yulianto v v v 4 Pujo v v v 5 Agus Tugiyo v v v 6 Reza Anggi Soyan v v v  7 Dedi Putra Mahendra            v  v   v      
 
C. Prosedur Rekrutmen dan Seleksi            Proses rekrutmen dan seleksi tenaga di Instalasi Bedah Sentral  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengikuti peraturan proses rekrutmen tenaga dari rumah sakit pada umumnya yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Kepegawaian. Sedangkan  untuk proses rekrutmen dan seleksi tenaga perawat bedah yang akan bekerja di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ada prosedur atau tata cara  tersendiri, adapun prosedur tersebut adalah : 1. Kepala IBS beserta seluruh staff membahas kebutuhan perawat di Instalasi Bedah Sentral. 2. Kepala IBS beserta seluruh staf membahas kriteria perawat yang dibutuhkan, antara lain : a. Berdedikasi tinggi. b. Telah bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara   lebih dari 5 tahun. c. Sudah pernah bertugas di beberapa unit, terutama di IGD   dan Unit Bedah. d. Mempunyai minat untuk bekerja di Instalasi Bedah Sentral. 3. Kepala IBS beserta staf mendata beberapa calon yang masuk kriteria untuk diusulkan kepada Direktur (minimal lebih dari 2 calon dari yang dibutuhkan). 



15  4. Kepala IBS membuat nota dinas ke Direktur melalui Kepala Bidang Keperawatan tentang kebutuhan tenaga perawat di IBS. 5. Direktur setelah mendapatkan masukan dari Bidang Keperawatan dan Tim Baperjakat Rumah Sakit membuat SK penempatan dan surat tugas kepada perawat yang bersangkutan untuk dapat mulai bekerja di IBS. 6. Perawat yang mendapat SK tersebut sebelum masuk dalam tim bedah  harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Orientasi tentang tugas-tugas di IBS. b. Orientasi tentang peralatan di IBS. c. Orientasi tindakan operasi yang dilakukan di IBS d. Menjadi perawat instrumen minimal 6 bulan masa kerja di IBS e. Menjadi Asisten 2 minimal 1 tahun masa kerja di IBS. f. Menjadi Asisten 1 bila sudah benar-benar menguasai tahapan- tahapan masing-masing tindakan operasi. Dan memiliki Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai perawat instrumen dikamar operasi.    



16  BAB III  
STANDAR FASILITAS 

 
A. Denah Ruang  Keterangan Denah Lokasi : 1. Ruang serah terima pasien 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Transit Pasien Pre Operasi 4. Koridor IBS 5. Scrub Up Station 6. Operating Theatre 7. Ruang penyimpanan obat & bahan habis pakai 8. Ruang persiapan alat 9. Loket Farmasi satelit 10. Loket instrument & Linen steril 11. Koridor transfer ICU 12. Ruang Recovery 13. Nurse Station Recovery Room 14. Ruang transfer bed pasien post operasi 15. Pintu masuk petugas IBS 16. Ruang ganti petugas laki-laki 17. Ruang istirahat petugas laki-laki 18. Ruang ganti petugas wanita 



17  19. Ruang istirahat petugas wanita 20. Toilet wanita 21. Toilet laki-laki 22. Meeting Room petugas IBS 23. Ruang antara/batas zona 3 24. Loket instrument/linen kotor 25. Koridor kotor 26. Jalur suplai linen bersih 27. Koridor pasien                                     



18  B. Standar Fasilitas         Setiap bangunan  (sarana) ruang operasi  merupakan tempat untuk melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun emergency yang membutuhkan kondisi steril dan kondisi khusus lainya. Fungsi bangunan ruang operasi dikualifikasikan  berdasarkan tingkat sterilitas dan tingkat aksesibilitas, yang salah satunya adalah pembagian zona sarana ruang operasi.                   Keterangan : 5 = Area Nuklei steril ( meja operasi ) 4 = Zona resiko sangat tinggi ( steril dengan pre filter,medium filter dan hepa filter, tekanan positif ) 3 = Zona resiko tinggi ( semi steril dengan medium filter ) 2 = Zona tingkat resiko sedang ( Normal dengan pre filter ) 1 = Zona tingkat resiko rendah ( Normal )  Pembagian zona pada bangunan ( sarana ) ruang operasi 1) Zona 1, Tingkat rendah ( Normal ) Zona ini terdiri dari area resepsionis ( ruang administrasi dan pendaftaran ) ruang tunggu keluarga pasien, janitor dan ruang utilitas kotor. 2) Zona 2, Tingkat resiko sedang  ( normal dengan pre filter ) Zona ini terdiri dari ruang istirahat dokter dan perawat, pantri petugas,ruang transfer, ruang loker ( ruang ganti dokter dan perawat ) merupakan area transisi antara zona 1 dan zona 2. 3) Zona 3, Tingkat resiko tinggi ( semi steril dengan medium filter ) Zona ini meliputi kompleks kamar operasi terdiri dari ruang persiapan, peralatan instrumen, ruang induksi, area scrub up,ruang pelaporan bedah,ruang penyimpanan perlengkapan bedah, ruang 1 2 3 4 5 



19  pemulihan , ruang resusitasi neonatus, ruang linen, ruang penyimpanan peralatan anestesi, implan orthopedi, dan obat emergensi, serta koridor – koridor di dalam kompleks ruang operasi.  4) Zona 4, Tingkat resiko sangat tinggi ( steril dengan pre filter, medium filter, hepa filter ) Zona ini adalah ruang operasi, dengan tekanan udara positif 5) Area Nuklei Steril Area ini terletak di bawah area aliran udara ke bawah.         Sistem zonasi pada bangunan ruang operasi betujuan untuk meminimalisir resiko penyebaran infeksi ( infection control ) oleh mikro organisme dari rumah sakit ( area kotor ) sampai pada kompleks ruang operasi. Aspek esensial dari system zonasi ini dan layout/ denah bangunan ruang operasi adalah mengatur arah dari tim bedah, tim anestesi, pasien dan setiap pengunjung serta aliran bahan steril dan kotor. Dengan menerapkan sistem zonasi dapat meminimalkan resiko infeksi pada pasca bedah akibat kontaminasi mikrobiologi. Teknis Ruang Instalasi Bedah Sentral : 
a. Ruang Pendaftaran Operasi 1) Ruang ini digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi khususnya pelayanan bedah.  2) Ruang ini berada pada bagian pintu masuk di Instalasi Bedah Sentral RS Hj Anna Lasmanah dengan dilengkapi meja kerja, tempat berkas/lembar pendukung operasi, buku register.  3) Petugas/perawat ruang rawat inap/rawat jalan melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran IBS RS Hj Anna Lasmanah.  4) Petugas / perawat bangsal menyerahkan form pendaftaran pasien operasi yang berisi antara lain : nama pasien, RM, usia , diagnose pasien, rencana tindakan operasi, dokter DPJP, dokter anestesi, dan kondisi khusus yang harus diketahui (HbSAg, HIV dll) 5) Petugas di Instalasi Bedah Sentral kemudian menulis pada papan program. 
b. Ruang Persiapan Pasien            Ruang persiapan mempunyai perlengkapan sebagai berikut: 1) Bed trasport 2) Standar infus 3) Oksigen sentral 4) Tensimeter 5) Termometer 6) Stetoscope 7) Bengkok 8) Pispot 9) Urinal 10) Alat Cukur  



20  c. Kamar Operasi I Mempunyai peralatan sebagai berikut: 1) Perlengkapan  Anestesi : a) Mesin anestesi b) Laryngoscope c) Magyl Forcep d) Harnes e) Reservoir Bag f) Brush Tube g) Gudel h) Endotrachal tube i) Canule j) Xylocain Spray k) Face mask l) Konector m) Troley n) Suction pump o) Patien monitor p) Slang O2 q) Standar infuse r) Pendant 2) Perlengkapan  operasi a) Set Instrumen steril sesuai dengan jenis operasi b) Meja operasi elektrik lengkap dengan aksesoris. c) Meja instrument  d) Meja mayo e) Lampu operasi f) Suction pump g) Elektro Surgical Cauter Unit ( ESCU ) h) Surgical Laparoscopy Unit i) Pendant j) UPS 3) Alat kesehatan a) Feeding tube b) Suction kateter c) Konektor d) Kassa steril e) Plester f) Rool Verband g) Gunting verband 4) Obat – obatandan cairan a) Obat untuk anestesi  b) Cairan infuse berbagai jenis c) Cairan desinfektant d) Perhidrol 



21  e) Providon iodine 10% f) Alkohol 70% 5) Alat penunjang lain a) Kursi putar b) Dingklik 
d. Kamar operasi II Mempunyai peralatan sebagai berikut: 1) Perlengkapan  Anestesi : a) Mesin anestesi b) Laryngoscope c) Magyl Forcep d) Harnes e) Reservoir Bag f) Brush Tube g) Gudel h) Endotrachal tube i) Canule j) Standar infus k) Xylocain Spray l) Face mask m) Konector n) Troley o) Suction pump p) Patien monitor q) Slang O2 r) Pendant 2) Perlengkapan  operasi a) Set Instrumen steril sesuai dengan jenis operasi b) Meja operasi elektrik lengkap dengan aksesoris. c) Meja instrument  d) Meja mayo e) Lampu operasi f) Suction pump g) Elektro Surgical Cauter Unit ( ESCU ) h) Pendant i) UPS 3) Alat kesehatan a) Feeding tube b) Kateter c) Konektor d) Kassa steril e) Plester f) Rool verband g) Gunting verband 4) Obat – obatan  



22  a) Obat untuk anestesi an cairan b) Cairan infuse berbagai jenis c) Cairan desinfektant d) Perhidrol e) Providon iodine 10% f) Alkohol 70 % 5) Alat penunjang lain a) Kursi putar b) Dingklik 
e. Kamar operasi III Mempunyai peralatan sebagai berikut : 1) Perlengkapan anestesi : a) Mesin anestesi b) Laryngoscope c) Magyl Forcep d) Harnes e) Reservoir Bag f) Brush Tube g) Gudel h) Endotrachal tube i) Canule j) Xylocain Spray k) Face mask l) Konector n) Troley o) Suction pump p) Standar infus q) Patien monitor r) Slang O2 s) Pendant 2) Perlengkapan operasi a) Set Instrumen steril sesuai jenis operasi b) Meja operasi elektrik c) Meja Instrumen  d) Meja mayo e) Pendant f) UPS 3) Alat kesehatan a) Sarung tangan  b) Kassa steril c) Plester/Hypafix d) Rool verband e) Gunting verband 4) Obat – obatan : a) Obat untuk anastesi baik local maupun general 



23  b) Cairan infuse berbagai jenis c) Cairan desinfektant d) Providon iodine 10% e) Alkohol 70% f) Perhidrol 5) Perlengkapan lain a) Kursi putar b) Dingklik 
     f.Kamar operasi IV Mempunyai peralatan sebagai berikut: 1) Perlengkapan  Anestesi : a) Mesin anestesi b) Laryngoscope c) Magyl Forcep d) Harnes e) Reservoir Bag f) Brush Tube g) Gudel h) Endotrachal tube i)  Canule j) Xylocain Spray k) Face mask l) Konector m) Troley n) Suction pump o) Patien monitor p) Slang O2 q) Standar infuse r) Pendant 2) Perlengkapan  operasi a) Set Instrumen steril sesuai dengan jenis operasi b) Meja operasi elektrik lengkap dengan aksesoris. c) Meja instrument  d) Meja mayo e) Lampu operasi k) Suction pump l)  Elektro Surgical Cauter Unit ( ESCU ) m) Pendant n) Mikroskop THT o) UPS 3) Alat kesehatan a) Maag slang b) Feeding tube c) Kateter d) Konektor 



24  e) Kassa steril f) Sarung tangan g)  Plester h)  Rool verband i)  Gunting verband 4) Obat – obatandan cairan a) Obat untuk anestesi  b) Cairan infuse berbagai jenis c) Cairan desinfektant d) Perhidrol e) Providon iodine 10% f) Alkohol 70% 5) Alat penunjang lain a) Kursi putar b) Dingklik 
g. Kamar operasi V Kamar operasi V mempunyai perlengkapan sebagai berikut: 1) Perlengkapan anestesi: a) Mesin Anestesi b) Laringoscope c) Magil Forcep d) Harnes e) Reservoir bag f) Gudel Endotrachel tube g) Kanula h) Face mask i) Konector j) Trolly k) Suction pump l) Patien monitor m) Pendant 2) Perlengkapan Operasi a) Set instrument operasi sesuai jenis operasi b) Meja operasi elektrik lengkap dengan aksesoris c) Meja instrument d) Meja Mayo e) Lampu operasi f) Suction Pump g) Electrosurgery Unit h) Pendant i) Mikroskop Mata j) Phacoemulsifikasi Surgery Unit k) UPS 3) Alat kesehatan a) Maag slang 



25  b) Feding tube c) Suction kateter d) Konektor e) Kasa Steril f) Plester  g) Rool verband h) Gunting verband 4) Obat – obatan dan cairan a) Obat untuk anestesi  b) Cairan infuse berbagai jenis c) Cairan desinfektant d) Perhidrol e) Providon iodine 10% f) Alkohol 70% 5) Alat penunjang lain a) Kursi putar b) Dingklik  
h. Ruang persiapan alat 1) Lemari tempat persediaan instrumen dan linen steri. 2) Tampon steril 3) Bisturi steril dengan berbagai ukuran 4) Jarum jahit steril dengan berbagai ukuran 5) Benang jahit dengan berbagai ukuran 6) Infusset 7) Blood Set 8) Sarung tangan steril 9) Fooley chateter 10) Urin bag steril 11) Sarung tangan 12) Maag slang 13) Pesrsediaan kassa dan tampon steril 14) Meja Instrumen. 15) Meja mayo 16) Sterilisator UV 
i. Ruang Pemulihan Alat Kesehatan Perlengkapan untuk oksigenasi meliputi : 1) Oksien sentral 2) Manometer dan Humidifire 3) Kanula nasal Oksigen 4) Face Mask dengan Rebreathing 5) Jakson Reest dengan Reservoir Bag Perlengkapan Resusitasi meliputi : 1) Pipa Gudel ukuran 0, 1, 2, 3.,4 



26  2) Endotrachel tube ukuran 3, 4, 5, 6, 7. 3) Face Mask neonatus, childern, adult 4) Laringoscope childern dan adult 5) Suction Pump Obat-Obatan dan Cairan Infus 1) Obat-obatan 
• Sulvas Atropin 
• Prostigmin 
• Dexametason 
• Aminophilin 
• Bicarbonas Natrikus 
• Diazepam 
• Midazolam 
• Propovol 
• Sucynilcholin 
• Efedrin 
• Epineprin / Adrenalin 
• Potasium Klorida 
• Dextros 40 % 
• Dopamin 
• Pethidin 
• Nokoba 
• Tramadol 2) Cairan Infus 
•  NaCl 
• Ringer Laktat 
• Asering 
• Cairan Infus Koliid (Wida Hes) 3) Perlengkapan lain 
• Brancard 
• Telepon PABX   
• Kursi 
• Meja 

j. Ruang Resusitasi Bayi /  Neonatus Ruangan yang digunakan untuk menempatkan bayi baru lahir melalui proses bedah caesar untuk dilakukan resusitasi. Pada ruangan ini di lengkapi dengan tempat tidur bayi dan penghangat bayi dan perlengkapan resusitasi. Di ruangan ini bayi hanya tinggal untuk sementara dan akan di pindahkan ke ruang bayi, setelah kondisi bayi tersebut stabil. Ruangan ini terletak di Recovery Room. 
k.     Ruang Ganti 



27  Di gunakan petugas untuk mengganti pakaian  sebelum masuk ke lingkungan kamar operasi. Pada ruangan ini disediakan lemari kecil atau loker . Ruang ganti pria dan wanita terpisah dan masing-masing berada di dekat toilet. 
l.     Ruang dokter Terdiri dari dua bagian yaitu ruang istirahat dan ruang kerja. Untuk ruang kerja harus dilengkapi dengan peralatan dan furnitur, sedangkan ruang istirahat minimal dilengkapi dengan sofa, wastafel dan dekat dengan toilet. 
m. Scrub Up 1) Adalah bak cuci tangan yang digunakan untuk tim bedah melakukan prosedur cuci tangan steril sebelum melaksanakan   tindakan pembedahan. 2) Scrub up sebaiknya berada di samping atau didepan kamar operasi. 3) Persyaratan yang harus dipenuhi ruang scrub up : 

• Terdapat kran sensor atau kran siku minimal untuk dua orang. 
• Aliran pada setiap kran cukup 
• Tersedia penghangat air 
• Dilengkapi dengan tempat cairan desinfektant 
• Dilengkapi dengan pencongkel kuku,sikat kuku dan spons 

n. Ruang Utilitas Kotor 1) Fasilitas untuk membuang kotoran bekas pelayanan pasien khususnya yang berupa cairan. 2) Peralatan ,instrumen, dan material kotor  dikeluarkan dari ruang operasi keruang kotor. 3) Barang-barang kotor ini selanjutnya dikirim ke laundri dan CSSD. 
o. Kamar obat dan alat Terdiri dari  kamar penyimpanan obat dan alat habis pakai. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : 1) Cukup penerangan 2) Suhu 18 sampai 28 derajat celcius 3) Dilengkapi dengan lemari dan rak  4) Lemari es pada kamar penyimpanan obat 5) Lemari khusus terkunci untuk obat – obat narkotika. 
p. Instrumen Dasar 1) Set Linen Dasar 

NO NAMA ALAT JUMLAH SATUAN 1 Doek Besar 3 Buah 2 Doek Sedang 4 Buah 3 Sarung Meja Mayo 1 Buah 4 Jas Operasi 4 Buah 



28  5 Handuk Kecil 4 Buah  2) Set Instrumen Dasar Bedah Minor 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Scalpel Handle No. 3 1 pcs. 2 Hemostatic Forceps kecil 5 pcs. 3 Scissor/Gunting jaringan 1 pcs. 4 Scissor/Gunting benang 1 pcs. 5 Needle Holder 1 pcs. 6 TissueForceps/Pinset Chirurgis 1 pcs. 7 TissueForceps/Pinset Anatomis 1 pcs. 8 Dressing Forceps 1 pcs. 9 Allis Forceps 1 Pcs 10 Kidney Trays/Bengkok 1 pcs. 11 Bowl/Kom kecil 2 pcs.  3) Set Instrumen Dasar Bedah Mayor 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Pinset Anatomis besar 2 pcs. 2 Pinset Chirurgis besar 2 pcs. 3 Hemostatic Forceps kecil 5 pcs. 4 Hemostatic Forceps sedang 5 Pcs 5 Hemostatic Forceps kecil lurus 1 Pcs 6 Retractor Langenbeck kecil 1 Pasang 7 Retractor Langenbeck sedang 1 Pasang 8 Kocher lurus kecil 2 pcs. 9 Kocher bengkok besar 2 pcs. 10 Allis Forceps 2 pcs. 11 Needle Holder 2 pcs. 12 Dressing Forceps 1 Pcs 13 Scalpel Handle No. 4 1 Pcs 14 Towel Clamps 5 pcs.  4) Set Instrumen Dasar Obsgyn 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Pinset Anatomis besar 1 pcs. 2 Pinset Chirurgis besar 2 pcs. 4 Hemostatic Forceps besar 5 Pcs 5 Wound Retractor besar 1 Pcs 6 Kocher lurus kecil 2 pcs. 7 Kocher bengkok besar 3 pcs. 8 Uterine/Ovum Forceps 5 Pcs 9 Dressing Forceps 1 Pcs 



29  10 Needle Holder 2 pcs.    11 Scalpel Handle No. 4 1 Pcs 12 Towel Clamps 5 pcs.  5) Daftar Peralatan Tindakan Bedah Umum 
• Apendictomy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 Set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs.  b. Coutery set 1 Unit  c. Babcock Forceps 1 Pcs  d. Sarung tangan 4 Pair  e. Selang suction 1 pcs.  f. Canule suction 1 pcs.  g. Benang dan jarum jahit  Roll/sachet  • Cat gut chromic  No. 2/0, 1    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk No. 2/0, 3/0    
• Herniotomy / Hernioraphy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 Set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs.  b. Coutery set 1 Unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Guide/Snoope sonde 1 pcs.  e. Benang-benang   Roll/sachet  • Cat gut chromic  No. 2/0, 1    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk No. 2/0, 3/0, 1, 2    
• Haemoroidectomy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah minor 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs. 



30   b. Scalple Handle No. 4 1 Pcs  c. Coutery set 1 Unit  d. Sarung tangan 4 Pair  e. Collin Forceps/Haemorrhoid  klem 3 pcs.  f. Doek lobang 1 buah  g. Sarung kaki 2 buah  h. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 2/0, 0    • Silk No. 3        
• Laparatomy dengan Reseksi Usus 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 Set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs.  b. Coutery set 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Abdominal  Retractor 2 pcs.  e. Klem usus/Intestinal clamps 4 pcs.  f. Selang suction 1 pcs.  g. Canule suction 1 pcs.  h. Abdominal Spatula 1 Pcs.  i. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic  No.2/0, 0,1, 3    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk   No. 3/0, 2/0    • Assucryl No. 2/0, 2    
• Sectio Alta / Ekstraksi Batu Buli ( Vesicolithiasis ) 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 Set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs. 



31   b. Coutery set 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Kidney Stone Forceps 1 pcs.  e. Abdominal Retractor Collin  1 pcs.  f. Selang suction 1 pcs.  g. Suction Cannulae 1 Pcs  h. Disposable Spuit 50 cc 1 pcs.  i. Disposable Spuit 10 cc    j. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic    No.2/0, 0,1    • Cat gut plain No.2/0    • Silk No.2/0    
• Trans Vesical Prostatectomy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 Set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs.  b. Electrosurgery Unit 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Abdominal Retractor Collin 1 pcs.  e. Mandrain 1 pcs.  f. Selang suction 1 pcs.  g. Canule suction 1 pcs.  h. Disposable Spuit 50 cc 1 Pcs  i. Disposable Spuit 10 cc 1 Pcs  j. Roll kassa 1 Roll  k. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic  No. 2/0, 1    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk No. 2/0    • Assucryl 2/0      



32  • Strumectomy / Itsmolobectomy 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah mayor 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 20 1 pcs.  b. Electrosurgery Unit 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Kocher lurus kecil 6 pcs.  e. Selang suction (optional) 1 pcs.  f. Canule suction (optional) 1 pcs.  g. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic No. 3/0, 2/0    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk  No. 3/0, 2/0    • Monoslow/monofilament 4/0        

• Eksterpasi/ excise 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah minor 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 15 / 20 1 pcs.  b. Coutery set 1 unit  c. Sarung tangan 3 Pair  d. Wound retractor bergigi  1 pasang  e. Doek lobang 1 buah  f. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic  No. 3/0,2/0    • Cat gut plain No. 2/0    • Silk  No. 3/0,2/0        

• Incisi Abces 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Set instrument dasar 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 11 1 pcs. 



33   b. Sarung tangan 3 Pair  c. Sendok curret 1 pcs.  d. Roll kassa 1 roll  e. Doek lobang 1 buah  f. Benang-benang :  Roll/sachet  • Silk No. 2/0    6) Daftar Peralatan Tindakan Bedah Obsgyn 
• Sectio Caesaria 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah Obsgyn 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 22 1 pcs.  b. Coutery set 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Selang suction  1 pcs.  e. Canule suction  1 pcs.  f. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 3/0, 2/0, 0, 1, 3    • Cat gut plain  No. 2/0    • Silk  No. 2/0    • Assucryl No. 2    • Monoslow monofilament 3/0    
• Kistectomy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Set instrument dasar 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 22 1 pcs.  b. Electrosurgery Unit 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Selang suction 1 pcs.  e. Canule suction 1 pcs.  f. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 2/0, 0, 1, 2, 3    • Cat gut plain  No. 2/0    • Silk No. 2/0    • Assucryl No. 2   



34   • Monoslow Monoilament 3/0                
• Hysterectomy 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah Obsgyn 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 22 1 pcs.  b. Electrosurgery Unit 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Selang suction 1 pcs.  e. Canule suction 1 pcs.  f. Doyen Myoma Screw 1 pcs  g. Smart Bipolar Ligasure 10 mm 1 pcs.  h. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 2/0, 0, 3    • Cat gut plain  No. 2/0    • Silk No. 2/0, 3    • Assucryl No. 2    • Monoslow monofilament 3/0     
• Hysterectomy Pervaginam 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Instrument dasar bedah Obsgyn 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 22 1 pcs.  b. Coutery set 1 unit  c. Sarung tangan 4 Pair  d. Speculum vagina besar 1 pasang  e. Klem preparil 6 pcs.  f. Selang suction 1 pcs.  g. Canule suction 1 pcs.  h. Doek lobang 1 buah  i. Sarung kaki 2 buah  j. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 2/0,0, 1   



35   • Silk No. 1    • Assucryl No. 2    
• Laparascopy MOW 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Set instrument dasar bedah minor 1 set 3 Alat tambahan :    a. Bisturi No. 11 1 pcs.  b. Sarung tangan 4 Pair  c. Laparascopy set 2 Set  d. Light source unit 1 unit  e. Light cable 1 Pcs  f. Insuflator CO2 1 unit  g. Selang gas CO2 1 pcs  h. Trocart sleeves 10 mm 1 pcs.  i. Trocart pin 10 mm 1 Pcs  j. Jarum Veress 1 pcs.  k. Speculum sym besar 2 pcs.  l. Vaginal Speculum 1 Pcs  m. Tunam 1 pcs.  n. Tenaculum Forceps 1 pcs.  o. Tubal Ring 2 pcs.  p. Doek lobang 1 buah  q. Doek klem 5 pcs.  r. Sarung kaki 2 buah  s. Benang-benang :  Roll/sachet  • Cat gut chromic   No. 2/0    7) Daftar instrumen Bedah Mata EKEK + implantasi IOL 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Dressing Forceps 1 pcs. 2 Hemostatic/Hartman-Mosquito clamps / klem lurus 1 pcs. 3 Hemostatic clamps bengkok 1 pcs. 



36  4 Eye specullum ( Lyberman/Wire specullum ) 1 pcs. 5 Pinset Atson chirurgis/Colibri 1 pcs. 6 Needle Holder makro 1 pcs. 7 Micro Needle Holder curved 1 pcs. 9 Corneal scissors 1 pcs. 10 Vannas iris scissors 1 pcs. 11 ONG Capsule Scissors 1       pcs 12 Wescott Tenotomy Scissors 1 pcs 13 Conjunctiva Forceps 1 pcs. 14 Corneal Forceps 1 pcs. 15 Tissue/Iris Forceps straight 1 pcs 16 Kelman IOL Forceps 1 pcs 17 Nucleus Manipulators 1 pcs 18 Pinset Keelman Mc.Pharson/Taying 1 pcs. 19 IOL Hook Kuglen 1 pcs. 20 Utrata Capsul Forceps 1 pcs 21 Optemp (couter) 1 pcs. 22 Lense loop 1 pcs. 23 Muscle Hook 1 pcs. 24 Spatula Iris 1 pcs. 25 Symcoe I/A 1 pcs. 2 6 Bengkok 1 pcs. 27 Kom kecil 2 pcs. 28 Bak Instrument 1 pcs 29 Alat tambahan :    a. Dop mata 1 pcs.  b. Sarung tangan 2 Pair  c. Cotton Buds/spons dep 1 bungkus  d. Infus set + cairan RL 1/1 pcs.  e. Disposable Spuit 1/3/5/10 ml 3/1/1/2 pcs.  f. Jarum udara 1 pcs.  g. Cresscent knife 1 pcs.  h. Slit knife    i. Visco elastis 1 pcs.  j. Trypan blue 1 vial  k. Doek lobang mata/Eye drape 1 buah  l. Doek klem 5 pcs. 



37   m. Miostat/ Carbachol Intraocular 1 Vial  n. Kemicetin zalp mata 1 tube  o. Obat injeksi infiltrasi :    • Dexamethason 1 ampul  • Gentamycin 1 ampul  • Lidocaine 2 % 1 ampul  p. Obat tetes mata :    • Pantocaine    • Midriatyl    q. Benang-benang :  Roll/sachet  • Monocryl               No. 10/0    
• Phacoemulsifikasi  NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 set 2 Set instrument bedah mata/EKEK 1 set 3 Alat tambahan :    Phacoemulsifikasi set :    • Phacoemulsifikasi probe             ( handpiece ) 1 Pcs  • Phacoemulsifikasi silicone sleeve 2 Pcs  • Phacoemulsifikasi needle/tip 2 Pcs  • I/A Probe 1 Pcs   8) Daftar peralatan tindakan bedah THT A.  Tonsilektomi 

NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Duk lobang 1 pcs 3 Instrumen :    • Tongue spatula 2 pcs.  • Arteri clem/pean besar 3 Pcs  • Kocher bengkok besar 3 pcs.  • Canule suction 1 pcs.  • Mouth Gag 1 pcs.  • Sluder 1 set 



38   • Selang suction  1 pcs.  • Pinset anatomis 1 pcs.  • Gunting Benang 1 Pcs  • Doek klem 1 pcs.  • Couter bipolar 1 Unit  • LED Headlamp 1      unit  • Suction unit 1 Unit 4 Bahan dan Obat-obatan :    • NaCl 0,9% 1 Flabot  • Epinephrine/adrenalin 1 Ampul  • Kemicetine/Chlorampenicol  zalp 1 Tube  • Steel deper 20 Pcs  B. Polip MAE 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Duk lobang   3 Instrumen :    • Towel Clamps 1 Pcs  • Hemostatic clamps kecil  2 Pcs  • Dressing Forceps 1 Pcs  • Gunting lurus 1 Pcs  • Raspatorium mikro berbagai model 3 Pcs  • Hak tajam mikro berbagai model 4 Pcs  • Blakesley 3 Pcs  • Tissue Forceps 5 Pcs  • Cutting 1 Pcs  • Pinset telinga 3 Pcs  • Pisau Parasintesis 1 Pcs  • Canule suction mikro berbagai ukuran 4 Pcs  • Conector canule suction 2 Pcs  • Speculum telinga 2 Pcs  • Mikroskop THT 1 Unit 4 Bahan dan Obat-obatan :    • Roll tampon kecil 1 Roll  • Kemicetine/Chlorampenicol zalp 1 Tube 



39   • NaCl 0,95 1 Flabot  • Disp. Spuit 10 cc 1 pcs  C. Set THT-Hidung 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set alat tenun dasar 1 Set 2 Duk lobang   3 Instrumen :    • Towel Clamps 1 Pcs  • Hemostatic clamps kecil  2 Pcs  • Dressing Forceps 1 Pcs  • Gunting lurus 1 Pcs  • Raspatorium mikro berbagai model 3 Pcs  • Tissue Forceps berbagai model 10 Pcs  • Cutting 1 Pcs  • Pinset hidung 3 Pcs  • Tongue spatula 5 Pcs  • Canule suction mikro berbagai ukuran 2 Pcs  • Speculum Hidung 5 Pcs  • LED Headlamp 1 Unit  •     •    4 Bahan dan Obat-obatan :    • Roll tampon  1 Roll  • Kemicetine/Chlorampenicol zalp 1 Tube  • NaCl 0,95 1 Flabot  • Disp. Spuit 10 cc 1 pcs  9) Daftar Peralatan Bedah Orthopedi 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set Dasar Bedah Mayor 1 pcs 2 Instrumen Tambahan :    • Bone Currettage 1 pcs.  • Muller / Reduction 5 pcs  • Raspatorium 1 pcs 



40   • Elevatorium 1 pasang  • Knable Tang 1 Pasang  • Bone Holding 1 pasang  • Wound retractor bergigi 1 pasang  • Bone Levers/cobra 2 pcs  • Cutter Wire 2 pcs  • Tapper 2 Pcs  • Screw driver berbagai ukuran 4 Pcs  • Bor listrik + mata bor 1 Unit  • Tang 1 Pcs  •     11.  Daftar Peralatan Bedah Laparoscopy 
NO NAMA  ALAT JUMLAH SATUAN 1 Set Dasar Laparoscopy :    • Dressing Forceps 1 pcs  • Hemostasis Forceps 5 pcs  • Kocher kecil lurus 2 pcs  • Pinset Chirurgis 2 Pcs  • Pinset Anatomis 1 Pcs  • Needle Holder  1 Pcs  • Towel Clamps 6 Pcs  • Scalpel Handle No. 3 1 pcs  • Allis Forceps 1 pcs  • Bengkok 1 pcs  • Round bowl/kom kecil 2 pcs     2 Unit Laparoscopy surgery tower : 1 Unit  • Full HD LCD Monitor 32” 1 Unit 



41   • Insuflator Flow 40 – CO2 1 Unit  • Full HD Camera Control Unit 1 Unit  • Full HD Head Camera 1 Unit  • LED Light Source 1 Unit  • Electrosurgery Generator 1 Unit  • Irigation pump 1 Unit  • CO2 Gas Cylinder 1 Unit  • Laparoscopy Carts/Rak 1 Unit  • Suction Pump + Hose 1 Unit     3 Instrumen Laparoscopy :    A. SCOPES    Laparoscope 10 mm 30 degrees 330 mm 1 Pcs  Laparoscope 10 mm 0 degrees 330 mm 1 Pcs  Laparoscope 5 mm 30 degree 310 mm 1 Pcs  Laparoscope 5 mm 0 degree 310 mm 1 Pcs         B. Bipolar Instruments :      Metzenbaum scissor 310 mm 1 Pcs  Maryland Fixation Forceps Fenestrated 310 mm 1 Pcs  Macro Fixation Forceps 310 mm 1 Pcs  Smart Bipolar/Ligasure 5 mm 37 cm  1 pcs       C. Monopolar Instruments :      Maryland Fixation & disecting forceps 1 Pcs  Atraumatic Fixation & disecting forceps 1 Pcs  Grasping Forceps 1 Pcs 



42   Grasping Forceps 1 Pcs  Grasping Forceps 1 pcs  Scissors 1 pcs  Metzenbaum scissors 1 pcs  Handle for monopolar laparoscopy electrode 1 pcs  Monopolar Electrode Tip Spatula 1 pcs  Ceramic Monopolar electrode tip 1 pcs         D. Accessories :      Protecting Cap 3 pcs  Standard/storage rack 1 pcs  Tray for 2 scopes 2 pcs  Needle Holder Straight 1 pcs  Needle Holder Left Curved 1 pcs  Challanger Ti-P Applicator 1 pcs  Challanger Ti-P Ligation Clip isi 8 1 set  Trocar Sleeves diameter 10 mm - 110 mm 2 pcs  Trocar Sleeves diameter 5 mm - 110 mm 3 pcs  Reducing Sleeves diameter 10 mm 1 pcs  Trocar Pin diameter 10 mm 1 pcs  Trocar Pin diameter 5 mm 1 pcs  Sealing Unit diameter 5 mm 3 pcs  Sealing Unit diameter 10 mm 3 pcs  Veress Insuflation Needle 12 cm 1 pcs  Suction Irrigation Instrument 1 pcs  Loop applier 1 pcs  Endoloop ( optional ) 3 Pcs 



43   Endobag 1 Pcs  Endoscopic Myoma Fixation Instrumen 1 Pcs  Schroeder Tenaculum Forceps 1 Pcs  Uterine cannulae 330 mm 1 Pcs  Uterine cones for uterine cannulae 2 Pcs  Knot Pusher 5 mm 310 mm 1 Pcs  Exploratory probe 5 mm - 400 mm 1 Pcs  1/1 size perf. Basket 540x253x76 mm 2 Pcs  1/1 size perf. Basket Lid 544x257 mm 1 Pcs  Silicone Basket Liner larger size 2 Pcs  Tube Set for suction irrigation 1 Pcs  Insulation tube with gas preheating 1 Pcs  Full HD Light Cable 1 Pcs  Monopolar Cable 1 Pcs  Bipolar Cable 1 Pcs  Cleaning Brush diameter 5 mm 1 Pcs  Cleaning Brush diameter 10 mm 1 Pcs  Camera Drape 1 Pcs  Anti Fog solution 1 pcs      E. CONTAINER :     Primeline 1/1 Lid Blue 1 Unit  Primeline 1/1 Lid Grey 1 unit    
q.Resusitasi dan gawat darurat 1) Peralatan : a) Ambu bag berbagai ukuran b) Face mask c) Selang oksigen dan tabung oksigen 



44  d) Laringoscope e) Mayo f) Endo tracheal tube g) Drak Board / papan keras h) DC shock 2) Obat a) Adrenalin               b) Epineprin c) SA d) Epidrin    e) Dexametason f) Lidocain g) Infus set h) Cairan kristaloid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  BAB IV 
TATA LAKSANA PELAYANAN  

D. Alur Pelayanan Pasien Operasi        Merupakan suatu proses urutan pelayanan pasien yang menjalani prosedur operasi di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sesuai kebutuhan pasien berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Yang bertujuan mempermudah proses pemberian pelayanan, agar pasien maupun keluarga memperoleh informasi dan faham terhadap alur pelayanan klinis.  1. Pasien Elektif melalui poliklinik atau IGD a. Dokter pananggung jawab pasien melengkapi pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan setelah pasien direncanakan akan dilakukan tindakan pembedahan. b. Pasien/ keluarga pasien mendaftar ke TPPRI untuk kemudian menjalani rawat inap persiapan operasi. c. Petugas ruangan mendaftar ke IBS sesuai prosedur yang berlaku setelah semua persiapan pasien selesai. d. Koordinator perawat dengan di bantu oleh penanggung jawab program dan staf (perawat bedah) mencatat pada papan program, tentang urutan operasi, penggunaan kamar operasi dan tim yang akan terlibat. e. Petugas IBS mengkonfirmasi kepada ruang rawat inap untuk mengirim pasien ke IBS sesuai urutan setelah persiapan kamar operasi dan tim operasi selesai. f. Petugas ruangan mengirim pasien ke IBS. g. Petugas ruangan dan petugas IBS melakukan serah terima pasien sesuai prosedur yang berlaku. h. Tim operasi melakukan inform consent ulang bila memang di perlukan. i. Tim operasi memindahkan pasien dari ruang persiapan ke kamar operasi sesuai prosedur yang berlaku.  j. Tim operasi melakukan prosedur Sign In, dan prosedur Time Out  k. Tim operasi melakukan prosedur anestesi dan prosedur pembedahan sesuai kebutuhan pasien. l. Tim operasi melakukan prosedur Sign out. m. Tim operasi memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan, dan perawat sirkuler kemudian melakukan serah terima  dengan perawat ruang pemulihan. n. Perawat ruang pemulihan mengkonfirmasi perawat ruang rawat inap untuk menjemput pasien di IBS bila kondisi pasien sudah layak pindah keruang rawat inap. o. Perawat ruang pemulihan melakukan serah terima dengan perawat ruang rawat inap dan menadatangani chek list verifikasi 



46  post operasi, dan pasien kembali ke ruang rawat inap atau ke ICU bila pasca operasi pasien memerlukan rawat intensiv.  2. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat ( Emergency ) a. Petugas IGD konfirmasi ke tim anestesi tentang rencana operasi dan dokter penanggung jawab pasien melakukan konsul pada dokter anestesi. b. Petugas IGD konfirmasi ke petugas IBS tentang rencana operasi, setelah semua persiapan pasien selesai. c. Koordinator dengan dibantu staf menetukan urutan operasi  (bila opersi lebih dari satu), penggunaan kamar operasi dan tim yang akan terlibat. d. Petugas IBS mengkonfirmasi petugas IGD untuk mengirim pasien  ke IBS setelah persiapan di IBS selesai. e. Petugas IGD  melakukan serah terima  dengan tim operasi sesuai prosedur yang berlaku. f. Tim operasi melakukan inform consent ulang bila memang di perlukan.  g. Tim operasi memindahkan pasien dari ruang persiapan ke kamar operasi sesuai prosedur yang berlaku h. Tim operasi melakukan prosedur Sign In, dan prosedur Time Out  i. Tim operasi melakukan prosedur anestesi dan prosedur pembedahan sesuai kebutuhan pasien j. Tim operasi melakukan prosedur Sign out. k. Tim operasi memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan, dan perawat sirkuler kemudian melakukan serah terima  dengan perawat ruang pemulihan. l. Perawat ruang pemulihan mengkonfirmasi perawat IGD untuk menjemput pasien di IBS bila kondisi pasien sudah layak pindah ke ruang rawat inap. m. Perawat ruang pemulihan melakukan serah terima dengan perawat IGD   dan menadatangani chek list verifikasi post operasi, dan petugas IGD melakukan serah terima dengan petugas ruang rawat inap atau petugas ICU bila pasca operasi pasien memerlukan rawat intensiv.           



47  Alur Pelayanan Pasien Operasi                                             
 

Pasien Poli Klinik IGD Konfirmasi ke tim anestesi tentang rencana operasi →Acc operasi TPPRI Ruang Rawat Inap Pendaftaran Pasien operasi Pesiapan pasien Persiapan kamar operasi dan tim operasi Pasien dikirim ke IBS setelah persiapan pasien selesai  Serah terima pasien antara perawat bangsal / IGD/ poliklinik dengan petugas IBS Transfer pasien dari ruang persiapan ke kamar operasi Sign In Time Out Sign Out Transfer pasien dari kamar operasi ke Recovery Room Pasien stabil Serah terima pasien antara perawat Recovery Room ke perawat bangsal / perawat IGD/ perawat poliklinik Pasien kembali bangsal / poliklinik / ICU Prosedur anestesi & prosedur  pembedahan sesuai kebutuhan pasien 



48  E. Penjadwalan Operasi         Penjadwalan operasi merupkan suatu kegiatan dalam menentukan dan menyusun kegiatan operasi baik elektif maupun emergenci. Hal ini bertujuan  memudahkan pembagian baik tim operasi maupun kamar operasi agar pelayanan di kamar bedah dapat berjalan lancar.  Operasi dapat dibedakan menjadi : 1. Live Saving Prosedur yang mengancam nyawa dan harus segera dikerjakan dalam waktu 30 menit setelah diputuskan untuk dilakukan operasi.  2. Emergency Prosedur yang harus dikerjakan dalam waktu 30 menit sampai 4 jam. 3. Urgent/ semi elektif Prosedur yang harus dikerjakan dalam waktu 4 sampai 24 jam dengan diperlukanya syarat minimal kelaikan operasi. 4. Non Urgen/ elektif Prosedur yang bias dikerjakan setelah 24 jam      Adapun mekanisme penjadwalan operasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu: 1. Penjadwalan Operasi Elektif a. Perawat IRNA mendaftar program operasi ke IBS via telfon atau secara tertulis pada H – 1 paling lambat pukul 14 WIB setelah mendapat kepastian rencana operasi elektif untuk besok pagi, sedangkan untuk pasien yang masuk melalui IGD setelah jam 14. 00 WIB dan akan direncanakan operasi elektif pada keesokan harinya, perawat ruangan mendaftar pada petugas IBS sesegera mungkin setelah mendapat kepastian rencana operasi .  
• Petugas IBS mencatat dalam papan program operasi setelah menerima laporan dari perawat IRNA. 
• Koordinator perawat IBS dibantu penaggung jawab program dan staf atas koordinasi dengan dokter operator  menyusun urutan program operasi . 
• Koordinator perawat bedah dan anestesi mengatur  pembagian   tim operasi yang akan terlibat.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal operasi : a. Tetapkan peraturan yang jelas dan adil b. Atur penggunaan kamar operasi sesuai dengan jenisnya c. Penjadwalan di review setiap harinya d. Ada informasi yang jelas mengenai pembatalan sebelum waktu operasi yang dijadwalkan 2. Penjadwalan operasi emergenci  a. Perawat IRNA atau perawat IGD melakukan konfirmasi kepada tim anastesi perihal akan dilaksanakanya operasi emergensi. Hal tersebut dilaksanakan bila operasi dikerjakan diluar jam kerja 



49  b. Perawat IGD maupun perawat IRNA mendaftar kepada perawat IBS setelah semua persiapan pasien selesai. c. Perawat IBS yang saat itu dinas jaga mencatat dalam dalam papan program dan buku register operasi. d. Perawat IBS berkoordinasi dengan dokter operator  maupun perawat IRNA atau perawat IGD mengenai pelaksanaan operasi tersebut, setelah semua persiapan dilaksanakan.  
F. Penerimaan dan Penyerahan Pasien 1. Penerimaan Pasien        Serah terima pasien dilakukan oleh perawat ruangan dengan perawat IBS yang bertujuan menghindari terjadinya kejadian yang tidak diharapkan (sentinel Event) dan untuk terlaksananya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam serah terima pasien, perawat ruangan dan perawat IBS sama sama  memeriksa kembali perasiapan pasien sesuai cheklis verivikasi pre operasi yang bersi antara lain :  a. Identitas pasien b. Surat persetujuan operasi /”informed consent”dan persetujuan tindakan anestesi c. Tanda area operasi Penandaan lokasi pembedahan dilakukan menggunakan “spidol marker”. Penandaan dilakukan diruang perawatan oleh dokter yang akan melakukan tindakan pembedahan dengan memberikan tanda centhang ( √ ), harus konsisten dalam memberikan tanda pada semua tindakan pembedahan.  Selama proses pemberian tanda harus tidak membingungkan, mudah terlihat dan digambar dengan marker permanen sehingga tanda tidak dapat dihilangkan selama persiapan operasi d. Hasil pemeriksaan penunjang ( Rontgen, Laboratorium, dan EKG)       e. Hasil pemeriksaan anestesi f. Hasil konsultasi ahli lain  g. Puasa h. Cukur area operasi i. Kebutuhan darah j. Antibiotik profilaksis k. Alat kesehatah yang dibutuhkan l. Baju dan topi operasi m. Lepas perhiasan 2. Penyerahan Pasien Serah terima pasien post operasi dilaksanakan oleh perawat recovery room dengan perawat ruangan di mana pasien dirawat. Hal ini bertujuan  untuk mempersiapkan perawatan pasien selanjutnya dan agar kondisi pasien post operasi selalu terpantau. Adapun langkah-



50  langkah yang harus dilakukan dalam serah terima pasien antara lain; a. Setelah dari bagian anestesi menyatakan sudah layak untuk pindah ruangan, petugas IBS menghubungi perawat ruangan. b. Setelah perawat ruangan tiba di kamar operasi, perawat ruangan dan perawat recovery room melakukan serah terima pasien sesuai dengan cheklist verifikasi post operasi dan menginformasikan hal-hal antara lain sebagai berikut: 
• Kondisi / keadaan umum pasien saat itu  
• Tindakan yang telah dilakukan pada pasien tersebut 
• Obat – obatan yang telah diberikan 
• Alat – alat yang telah dipakai 
• Kebutuhan therapy dan instruksi pasca operasi 
• Jaringan operasi untuk kebutuhan pemeriksaan Pathologi Anatomi bila ada 
• Kelengkapan status rekam medis pasien  

G. Persiapan Operasi 1. Persiapan Pasien a. Informed Consent Dokter telah mendapat persetujuan dari pasien atau wali sebelum di lakukan tindakan pembedahan dan formulir persetujuan ditandatangani pasien atau wali, kecuali pada kasus live saving inform consent tidak diperlukan demi kepentingan pasien. Namun setelah pasien sadar atau keluarga telah ada maka DPJP segera memberitahu dan meminta persetujuan.. b. Identifikasi pasien di kamar operasi sesuai dengan  blangko verifikasi pre operasi. Beberapa hal penting yang perlu di kaji dan merupakan faktor resiko pada pasien pre operasi : - Alergi - Riwayat kesehatan sebelumnya - Pengguna alkohol dan narkotika - Pengalaman pribadi pasien untuk jenis anestesi dan sedasi - Kecemasan pasien - Resiko kehilangan darah - Kesulitan bernafas/ resiko aspirasi c.  Serah terima pasien sesuai prosedur yang berlaku, adapun prosedur yang dimaksud adalah :  1) Perawat ruangan mendaftarkan pasien yang dijadwalkan operasi paling lambat jam 14.00WIB. Apabila pasien datang melalui IGD setelah jam 14.00 WIB dan direncanakan operasi elektif pada keesokan harinya maka perawat ruangan mendaftar segera setelah ada kepastian operasi dan setelah persiapan pasien selesai dilaksanakan. 



51  2) Perawat ruangan mengirim pasien yang hendak di operasi  ke IBS setelah semua persiapan lengkap. Persiapan yang dimaksud meliputi ;  Inform consent,  cukur bulu pubis, desinfeksi area operasi, ganti pakaian operasi,  lepas perhiasan, pemeriksaan penunjang. 3) Serah terima pasien dilakukan di ruang penerimaan, Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan pasien sesuai checklist verifikasi pre operasi yang memuat antara lain kelengkapan identitas, tanda area operasi, catatan medic pasien, persetujuan tindakan, dan kelengkapan penunjang lainya kemudian   pasien di tempatkan di ruang persiapan. 4) Perawat ruangan dan perawat kamar operasi menandatangani cheklist verifikasi pre operasi,  5) Petugas administrasi menulis dalam buku register kamar operasi. 6) Tim operasi melakukan prosedur Sign in sebelum pasien dilakukan induksi. 7) Tim operasi melakukan prosedur time out sebelum pasien dilakukan incisi kulit. 8) Tim operasi melakukan prosedur pembedahan sesuai kebutuhan pasien dan kemudian melakukan prosedur sing out sebelum tutup lapisan peritonium apabila operasi membuka rongga abdomen, atau sebelum tutup kulit. 9) Kejadian khusus  dan pengobatan  selama operasi berlangsung  di catat dalam lembaran operasi oleh dokter bedah. 10) Pasen di persiapkan untuk dibawa ke ruang pemulihan. 11) Perawat melakukan serah terima pasien dengan perawat ruangan di ruang pemulihan. d. Cek penandaan area operasi        Penandaan area operasi adalah proses pemberian tanda yang jelas pada bagian yang akan di insisi pada saat prosedur pembedahan. Penandaan dilakukan menggunakan spidol marker warna hitam dan dilakukan oleh  dokter yang akan melakukan tindakan pembedahan dengan memberi tanda centhang ( √ ). e. Persiapan Fisik Pasien  dalam keadaan aman sebelum dilaksanakan operasi; 1) Dari hasil pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh dokter bedah dan dokter anestesi  atau dokter konsulen menunjukan kondisi pasien dalam batas toleransi. 2) Dari hasil periksaan penunjang antara lain laboratorium hematologi, kimia klinik, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan EKG menunjukan dalam batas normal. 



52  3) Bila diperlukan  persiapan  terhadap pasien untuk menunjang  kelancaran operasi seperti; pemasangan infus, lavement, puasa, istirahat total, pemasangan suportif 02, kateter tinggal, NGT dll. 4) Pasien dalam keadaan bersih, bila perlu sudah mandi, pakaian dari RS, bersih. 5) Diberikan antibiotik profilaksis perioperatif sesuai petunjuk dokter f. Persiapan Mental Pasien 1) Pasien harus memahami maksud dan tujuan operasi serta resiko yang harus dihadapi dalam menjalani operasi ini. Lakukan Informed Consent sesuai prosedur. 2) Pasien ditenangkan dan diberi penyuluhan yang baik agar siap menghadapi tindakan operasi yang akan dijalaninya. Pasien diminta untuk berdoa menurut keyakinannya. 3) Keluarga pasien diminta selalu mendampingi dan mendukung secara moril. 2. Persiapan Kamar Operasi a. Penciptaan ruang steril b. Memastikan udara dan ventilasi c. Ventilasi kamar operasi harus bertekanan positif d. Udara harus masuk keruangan melalui langit – langit yang tinggi dan keluar melalui ekshause yang mendekati lantai. e. Ruang operasi hanya boleh dibuka saat perpindahan alat, personel dan pasien, selebihnya pintu harus selalu tertutup. f. Pembersihan dan Perawatan  Rutin Pembersihan dan perawatan rutin terdiri dari tiga jenis pembersihan yaitu; pembersihan dan perawatan pra dan pasca operasi, pembersihan dan perawatan harian, pembersihan dan perawatan mingguan. Pembersihan dan perawatan harian dilaksanakan oleh petugas cleaning servis dengan dibantu oleh  petugas kamar operasi yang lainya. Adapun kegiatan pada pembersihan harian antara lain; diawali dengan pemeriksaan sarana prasarana  kamar operasi seperti ketersediaanya air bersih kelistrikan, pencahayaan kamar operasi dll. Lantai dan dinding di bersihkan dengan desinfektant. Setelah ruangan dibersihkan kemudian dilakukan sterilisasi ruangan denagan menggunakan sinar ultraviolet selama minimal enam jam atau menggunakan aeroceft ( sterilisasi uap ).          Untuk pembersihan dan perawatan mingguan dilaksanakan setiap hari jumat minggu pertama dan ke tiga oleh seluruh petugas kamar operasi. Adapun hal-hal yang dilakukan pada pembersihan dan perawatan mingguan antara lain; bila memungkinkan  semua peralatan dikeluarkan dari kamar operasi. Semua permukaan dinding kamar oprasi dibersihkan 



53  dengan cairan desinfektan, bila ada noda yang membandel sebelum dibersihkan dengan cairan desinfektan noda di sikat dan di semprot dengan air bersih. Lantai kamar opersi disiram atau disemprot menggunakan air bersih  dan detergent kemudian disikat, setelah disikat lantai dikeringkan dan  didesinfeksi. Seluruh permakaan alat – alat seperti lampu operasi, meja operasi, elektro surgical cauter unit, suction pump, mesin anestesi meja mayo , troly kabel dan selang AC, kursi dibersihkan dan di desinfeksi, kemudian dimasukan kembali ke kamar oprasi dan di tata dengan rapi. Kamar operasi kemudian di seteril dengan sinar ultraviolet atau menggunakan sterilisasi uap (aerosept).         Pembersihan dan perawatan pra dan pasca operasi, pembersihan dan perawatan kamar operasi pra operasi dilakukan apabila jadwal operasi yang hendak dilaksanakan sebelum dilakukanya pembersihan rutin. Sedangkan  untuk pembersihan dan perawatan kamar operasi pasca operasi dilaksanakan oleh tenaga cleaning service segera setelah operasi selesai. Adapun hal-hal yang dilakukan antara lain; Noda pada dinding dibersihkan dengan cairan desinfektant. Lantai di bersihkan dengan desinfektant. Meja operasi di bersihkan dengan cairan desinfektan dengan cara mengelap, bebaskan kunci roda lantai di bawah meja operasi di bersihkan dari kotoran, roda meja operasi di gelindingan diatas kain pel yang dibasahi cairan desinfektant beberapa kali secara bilak balik. Setelah bersih kembalikan meja operasi pada posisis semula, pasang perlak dan seprei diatasnya. Lampu operasi dibersihkan dari noda dengan cairan   desinfektant. Semua kabel dan selang yang habis dipakai debersihkan dan dirapikan kembali. Alat penunjang seperti suction pump, electro surgical cauter dan meja instrument di bersihkan dengan desinfektant termasuk pada roda alat tersebut. Setelah selesai, bila memungkinkan ruangan kembali di seteril dengan sinar ultraviolet. Dan koridor kamar operasi juga di bersihkan.  3. Persiapan Linen dan Instrumen operasi Persiapan linen untuk operasi dimulai dengan pengepakan linen bersih kemudian dilanjutkan penyeterilan hal ini dilaksanakan oleh petugas CSSD. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam mempersiapkan linen antara lain; 
• Linen bersih diperiksa kelayakanya dan di pisahkan menurut macamnya. 
• Linen dilipat dan dipak sesuai kebutuhan yang terdiri dari; tiga linen ukuran sedang, dua linen ukuran besar, empat jas/ gaun operasi, empat handuk kecil, dan satu linen sedang 



54  untuk penutup alat operasi setelah dibuka di meja instrument. 
• Linen disusun sesuai urutan pemakaian, kemudian dibungkus dengan doek besar dan diikat dan di beri label yang bertuliskan tanggal penyeterilan. 
• Setelah selesai pengepakan linen kemudian di seteril dalam autoclave. 
• Linen steril dan siap pakai kemudian di simpan di ruangan khusus persiapan alat.                  Persiapan Instrumen operasi Persiapan instrument operasi dimulai dari pengesetan setelah instrument di bersihkan. Instrumen di set sesuai kebutuhan oleh petugas CSSD, secara garis besar di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di bedakan menjadi, Set Insrtrumen Bedah Obgyn, Set Instrumen Bedah Umum, Set Instrumen Bedah mata, Set Instrumen Bedah THT, dan Set Instrumen Bedah Minor. Dan komposisi masing-masing set telah dibahas pada bab III, Standar Fasilitas. Setelah dikelompokkan sesuai jenis dan kebutuhan, instrument kemudian di bungkus dengan linen rangkap dua kecuali untuk instrument tambahan menggunakan bak instrumen besar dan diikat serta dibubuhi label bertuliskan tanggal penyeterilan dan indikator, selanjutnya untuk diseteril menggunakan autoclave. Instrumen yang telah steril disimpan di ruangan khusus persiapan alat.  Persiapan Instrumen steril untuk pembedahan dilakukan oleh perawat kamar operasi setelah mengetahui kepastian jadwal operasi. Dalam menyiapkan instrument steril untuk pembedahan  hal-hal yang perlu dilakukan antara lain : 
• Pertama-tama perawat kamar operasi membersihkan meja instrument dengan lap yang dibasahi alcohol 70%. 
• Meja instrument dilapisi dengan kain steril sebanyak dua lapis khusus untuk kasus-kasus operasi minor yang tidak memerlukan set linen secara penuh. Bila tindakan operasi membutuhkan set linen secara penuh, perawat kamar oparasi cukup membuka set linen diatas meja instrument yang telah di bersihkan. ● Setelah set linen dibuka di meja instrument, alat–alat kemudian     disusun sebagai berikut; * Satu set alat tenun * Instrumen sesuai kebutuhan * Kassa steril secukupnya * Sarung tangan steril sesuai kebutuhan * Benang jahit dan jarum sesuai kebutuhan * Alat penunjang lainnya yang diperlukan 



55  • Kemudian meja instrument ditutup dengan doek steril, dan alat yang telah siap didistribusikan ke masing - masing kamar operasi sesuai  operasi yang telah dijadwalkan.  4. Persiapan Personel Kamar Operasi Rekomendasi Standar untuk tim bedah : a. Pastikan Tim bedah yang akan melakukan prosedur  pembedahan telah melakukan prosedur steril dan menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri )  b. Tim bedah memakai kostum khusus kamar operasi yang harus terbuat dari bahan ringan  dan memungkinkan untuk bernafas dan bergerak secara leluasa, kostum tidak direkomendasikan terbuat dari bahan kain yang mudah terbakar dan memiliki banyak pori yang bisa dilewati mikro organisme. c. Sepatu proteksi harus harus tertutup bagian depannya, bertumit rendah, bersol anti selip dan dibersihkan secara berkala d. Sebelum memegang kostum bedah atau memasuki tempat kostum bedah semua personel harus mencuci tangan dengan sabun dan air, antiseptic dan air, atau hand rub. e. Kostum bedah harus di ganti setiap harinya atau setiap kali terkontaminasi atau basah. Bila kostum terdiri dari dua bagian, atasan harus selalu dimasukan  kedalam bawahan dan ukuran harus pas. f. Semua personel harus menutupi kepala dan rambut muka. g. Dalam kasus–kasus tertentu yang beresiko terciprat ( misalnya pada kasus trauma ) tim bedah harus mengenakan alat-alat tambahan. h. Masker harus menutupi seluruh bagian mulut dan hidung i. Kostum bedah harus dilaundry di fasilitas laundry yang terakreditasi. j. Seluruh personel harus menerima edukasi dan pengarahan perihal kostum bedah k. Pastikan dalam setiap operasi terdapat perawat sirkuler.  
H. Kerja Sama Antar Disiplin Bentuk kerja sama antar disiplin ilmu 1. Kerja sama antar dokter spesialis. Selama proses pembedahan berlangsung seringkali dokter operator menemui hal – hal atau kondisi pasien yang memerlukan penanganan atau tindak lanjut dari dokter spesialis lain. Ada beberapa bentuk kerja sama antar dokter spesiais antara lain, operasi bersama, melimpahkan proses pembedahan kepada dokter spesialis yang lebih berkompeten, dokter konsulen hanya memberikan advis.   



56  2. Kerja sama dengan Instalasi Laboratorium. Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan di Instalasi Bedah Sentral telah dipersiapkan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku, demikian juga halnya dengan pemeriksaan laboratorium pra pembedahan telah dipersiapkan, namun pada kondisi tertentu saat pasien sudah berada di kamar operasi, baik sudah menjalani proses pembedahan maupun belum, ada kalanya juga saat pembedahan membutuhkan pemeriksaan laboratorium tertentu yang sifatnya segera. 3. Kerja sama dengan Instalasi Farmasi. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan di Instalasi Bedah Sentral telah dipersiapkan semua kebutuhan obat dan alat kesehatan yang akan dipakai pada saat prosedur pembedahan berlangsung, namun ada kalanya diperlukan obat atau alat kesehatan lain diluar yang telah dipersiapkan sebelumnya.  4. Kerja sama dengan Instalasi Radiologi. Seperti prosedur yang lain pemeriksaan radiologi pun telah dipersiapkan pada pasien yang membutuhkan namun ada kalanya diperlukan pemeriksaan radiologi pada saat pasien sudah berada di kamar operasi. 
 

I. Pelayanan Anestesi Pelayanan anestesiologi adalah tindakan medis yang dilakukan melakukan pendekatan tim sesuai dengan kompetensi dan  kewenangan yang dimilki. Tim pengelola tim anestesiologi dan terapi intensif RSUD Hj. Ana Lasmanah  dilakukan oleh dokter spesialis anestesiologi dan atau dokter lain perawat dan anestesu atau perawat. Pelayanan anestesiologimencakup tindakan anestesi ( pre anestesi, intra dan pasca anestesi ), serta pelayana lain sesuai bidang anestesiologi seperti pelayanan kritis, gawat darurat,penatalksanaan nyeri dan lain-lain. Pelayanan anestesi perioperatif merupakan pelayanan anestesi yang  mengevaluasi, memantau dan mengelola pasien pra, intra dan pasca anestesia serta terapi insentif dan pengelolaan nyeri berdasarkan keilmuan yang multi disiplin. 1. Pra Anestesi a. Konsulatasi pemeriksaan oleh dokter spesialis anestesi dibantu anggita tim anestesi harus dilakukan sebelum tindakan anestesi untuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi yang layak untuk prosedur anestesi dan mendokumentasikan pada form asesmen pra sdasi dan pra anestesi. b. Dokter spesialis anestesi dibantu anggota tim anestesi betanggung jawab untuk menilai dan menentukan status 



57  medis pasien pra anestesi berdasarkan prosedur sebagai berikut : 1) Anamnesis dan pemeriksaan pasien 2) Meminta dan atau mempelajari hasil pemeriksaan dan konsultasi yang diperlukan untuk melakukan anestesi 3) Mendiskusikan dan menjelaskan tindakan anestesi yang akan dilakukan 4) Memastikan bahwa pasien telah mengerti dan menandatangani persetujuan tindakan 5) Memastikan dan mempersiapkan kelengkapan alat dan obat-obatan yang diperlukan. c. Pemeriksaan penunjang pre anestesi dilakukan sesuai standar Profesi dan standar prosedur operasional. d. Tersedianya oksigen dan gas medik  yang memenuhi syarat dan aman. e. Pelayanan pra anestesi ini dilakukan pada semua pasen yang akan dilakukan tindakan anestesia. Pada keadaan yang tidak bisa, contoh gawat darurat yang ekstrim langka-langkah pelayanan pre anestesia sebagainan teruai di atas dapat diabaikan dan alasanya harus didikumentasikan pada rekam medik pasien. 2. Pelayanan Intra Anestesia a. Tim anestesi tetap berada di kamar operasi selama tindakan anestesi umum dan regional serta prosedur yang memerlukan tindakan sedasi. b. Selama pemberian anestesi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara kontinual terhadap , oksigen, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan serta didokumentasikan pada catatan anestesi c. Pengakhiran anestesi harus memeperhatikan oksienasi, ventilasi, dan perfusi jaringan dalam keadaan stabil. 3. Pelayanan Pasca Anestesia a. Setiap pasien pasca tindakan anestesia harus dipindahkan ke ruang pukih, kecuali atas perintah khusus dokter spesialis anestesi atau  dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Pasien juga dapat langsung dipindahkan ke  unit perawatan kritis ( ICU ). b. Sebagian besar pasien dapat ditatalaksana di ruang pulih, tetapi beberapa diantaranya memerlukan perawatan di unit perawatan kritis ( ICU ) c. Pemindahan pasien ke ruang pulih harus didampingi oleh dokter spesiali anestesiologi atau anggota tim pengelola anestesia. Selamapemindahan, apsien harus dipantau dinilai secara kontinual dan diberikan bantuan sesuai dengan kondisi pasien. 



58  d. Setelah tiba diruang pulih dilakukan serah terima pasien kepada perawat ruang pulih dan disertai laporan kondisi pasien. e. Kondisi pasien di ruang pulih harus dinilai secara kontinual. f. Tim pengelola anestesi bertanggung jawab atas pengeluaran pasien dari ruang pulih.  
J. Laporan operasi  1. Pengertian Laporan operasi adalah tindakan penulisan pada lembar rekam medik pasien yang wajib dilakukan oleh dokter operator setelah melakukan tindakan operasi, yang berupa rincian spesifik tindakan pembedahan yang dilakukan sampai temuan yang didapatkan selama tindakan pembedahan, komplikasi atau tidak adanya komplikasi, perdarahan,dan alat kesehatan yang dipakai ( implant, drain dan sebaginya ). Laporan operasi juga dapat diartikan sebagai segala tindakan  yang dilakukan oleh DPJP ( dokter operator ) sesuai kompetensi selama pembedahan yang dituangkan dalam catatan yang dimasukan ke dalam rekam medis pasien. Laporan operasi ini harus di buat dan di tanda tangani oleh dokter operator yang melakukan tindakan pembedahan tersebut serta di beri waktu dan tanggal tindakan pembedahan yang dilakukan. 2. Kebijakan Mengenai Laporan operasi a) Laporan operasi dibuat oleh dokter operator ( DPJP ). b) Laporan operasi sedikitnya memuat; identitas pasien,  tim bedah yang terlibat, jaringan yang telah di incise atau diekssisi dan perlu tidaknya pemeriksaan patologi anatomi, nama dan macam operasi, Tanggal, jam dan lama operasi, diagnosis pra dan pasca bedah, jenis tindakan dan klasifikasinya, deskripsi prosedur dan temuan, serta tanda tangan dokter operator. c) Guna mendukung suatu kontinum dari pelayan suportif pasca bedah, laporan operasi harus tersedia sebelum pasien mrninggalkan ruang pulih sadar 3. Tata Laksana Tenaga yang berkompetensi membuat atau menulis laporan operasi : a. Dokter Spesialis Bedah Umum b. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi c. Dokter Spesialis  THT d. Dokter Spesialis  Mata e. Dokter Spesialis Paru          Tata cara pembuatan laporan operasi oleh operator :  a. Dokter operator mencatat nama pasien, umur, bila perlu tanggal lahir pasien, unit, ruang dan kelas tempat pasien dirawat pada 



59  kolom dilembar laporan operasi yang telah disediakan pada  rekam medis pasien.  b. Dokter operator mencantumkan nama dokter operator, asisten bedah  dan perawat instrument serta perawat sirkuler yang terlibat dalam operasi. c. Dokter operator mencantumkan nama ahli anestesi, jenis anastesi yang digunakan dalam operasi, dan perawat anestesi yang terlibat. d. Dokter operator menuliskan jaringan yang telah di eksisi/ insisi pada kolom yang telah disediakan dan menulis perlu atau tidaknya pemeriksaan patologi anatomi. e. Dokter operator  mencatat nama/ macam operasi di kolom yang telah disediakan pada lembar laporan operasi. f. Dokter operator mencatat tanggal operasi, jam operasi dimulai, jam operasi selesai dan lama operasi berlangsung. g. Dokter operator menuliskan diagnosis pra  dan pasca bedah. h. Dokter operator menuliskan nama/ macam operasi/ tindakan pembedahan, jenis operasi (bersih, bersih tercemar, tercemar dan kotor) dan klasifikasinya tindakan (emergensi, elektif, poli klinik, dan lainya ). i. Dokter operator menuliskan tindakan pemasangan implant ( jika ada ), jenis dan lokasi pemasangan implant (jika tersedia, dapat dilakukan dengan menempelkan sticker/barcode alat), serta instruksi/perhatian khusus terkait keberadaan implant. j. Dokter operator menuliskan urutan prosedur operasi secara lengkap. k. Dokter operator menuliskan jumlah perdarahan. l. Dokter operator mengisi kolom  konsultasi intra operatif bila diperlukan konsultasi ke dokter spesialis lain selama pembedahan. m. Dokter operator membubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. 4. Dokumentasi Dalam pelaksanaanya pembuatan laporan operasi didokumentasikan dalam : a. Laporan operasi di tulis secara lengkap oleh dokter operator   pada lembar CM3.23.6   status rekam medic pasien. b. Sebelum dokter operator meninggalkan kamar operasi, laporan operasi harus telah di tulis dan ditanda tangani.        



60  BAB V 
 LOGISTIK  Ketersediaan logistik sangatlah mutlak di perlukan dalam rangka mendukung  kelancaran pelayanan pembedahan di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dalam rangka menjamin ketersediaan logistik  tersebut diperlukan program pengendalian logistik secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini sangat berguna untuk mengontrol penyetokan dan pengajuan  kebutuhan logistik linen dan non linen ke bagian pengadaan barang, sehingga dapat di antisipasi adanya fluktuasi pemakaian logistik tersebut.  A. LOGISTIK FARMASI  1. PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebutuhan terkait jenis, Spesifikasi dan jumlah obat dan alat kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan/klasifikasi rumah sakit, beban pelayanan, perkembangan teknologi kesehatan, sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana.  Perencanaan kebutuhan peralatan sangat bermanfaat untuk penyediaan anggaran, pelaksanaan pengadaan logistik secara efektif, efisien dan prosesnya dapat di pertanggung jawabkan. 

Penilaian Kebutuhan Penilaian kebutuhan (need assessment ) adalah proses untuk menentukan dan mengatasi kesenjangan antara situasi atau kondisi saat ini dengan situasi atau kondisi yang diinginkan, Penilaian kebutuhan adalah kegiatan strategis dan merupakan bagian dari proses perencanaan peralatan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan atau memperbaiki kekurangan pelayanan kesehatan.  a. Alat kesehatan Habis Pakai/ Disposible Penilaian kebutuhan alat kesehatan berupa alat habis pakai, disposable dan obat-obatan pada dasarnya dimaksudkan untuk pemenuhan alkes sesuai kemampuan rumah sakit, kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat atau perkembangan teknologi b. Implant 
Implant adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan  fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implant yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silicon, atau apatit ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya.  Perencanaan kebutuhan Implant dilakukan karena faktor:  1. Perkembangan teknologi  2. Kesesuaian terhadap standard keselamatan/regulasi  3. Ketersediaan jumlah dan jenis implant 



61  4. Kesesuaian dengan kebutuhan pelayanan & ilmu kedokteran  5. Anggaran Pembelian Barang  Pelaksanaan penilaian kebutuhan implant diatur dalam standar prosedur operasional memuat : 1. Peran para pihak terkait pengguna ( dokter, perawat, keteknisian medik dan keterapian Fisik ), tenaga teknis pemeliharaan dan manajemen rumah sakit. 2. Mekanisme pengajuan kebutuhan dari kamar operasi kepada pihak  farmasi yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan implant di Rumah Sakit. 3. Proses pengkajian oleh tim perencanaan kebutuhan peralatan medis 4. Rekomendasi pemenuhan implant Dalam melakukan penilaian kebutuhan implant, tim perencanaan kebutuhan implant membutuhkan data dan informasi sebagai berikut : 1. Inventory implant meliputi jenis, spesifikasi, jumlah, dan kondisi implant. 2. Kualitas barang : data vigilance meliputi frekwensi insiden, akibat yang ditimbulkan, publikasi vigilance. 3. Sumber daya manusia, meliputi ketersediaan tenaga pengguna dan pemelihara serta kompetensi pengguna yang akan menggunakan. 4. Data dan informasi penunjang lainnya seperti kesiapan ruangan penyimpanan.  B. PENGADAAN  Implant yang digunakan di RSUD Hj. Anna Lasmanah didasarkan atas permintaan dan kebutuhan dokter penanggungjawab pasien, sehingga penggunaan implant di IBS didasarkan atas peresepan dari dokter operator kepada Instalasi Farmasi RS.  Jenis implant yang disediakan Instalasi Farmasi RSUD Hj. Anna Lasmanah untuk penggunaan di IBS antara lain : 1. Sekrup tulang ( bone screws ) a.  Cortex screw 2. Plates a. Straight Plates Straight Plates ada 3 macam, yaitu : 1. Semi Tubular Plate ( ½ lengkung ) Dipakai dengan cortex screw 4.5 mm dan canceolus screws. Dipergunakan pada tulang radius dan tulang fibula. 2. Narrow Plate Plate ini dipakai dengan cortex screws. Dipergunakan pada tulang tibia dan tulang ulna. 3. Broad Plate 



62  Plate ini dipakai dengan cortex screws 4.5 mm. Dipergunakan pada tulang emur dan tulang humerus. 3. Wire 1. Stainless Steel Wire (SS. Wire)     Digunakan untuk melakukan fiksasi os. patela, Orthodontik, IDW-IMW 2. Kissner Wire     Digunakan untuk internal fiksasi interphalang digiti manus dan pedis, fiksasi os. Clavicula. 4. Hernia Mesh 5. Tubal Ring Dilakukan menggunakan tehnik Laparoscopy MOW 6. Intra Uterine Device ( IUD ) 7. Intra Okular Lens 8. Trakheostomy set  C. PENYIMPANAN Kamar operasi melakukan penyimpanan implant berdasar pada : 1) Implant yang digunakan untuk operasi disimpan dalam keadaan steril dalam trolley implant yang diletakkan pada zona 3 ( resiko tinggi ) kamar operasi. 2) Petugas pengelola implant kamar operasi bertanggungjawab dalam penyimpanan implant untuk dilakukan sterilisasi di CSSD dan kemudian dipisahkan sesuai jenisnya. 3) Penyimpanan implant secara umum dikendalikan oleh depo farmasi kamar operasi. 4) Implant yang tersimpan di IBS secara kontinyu dilakukan monitoring meliputi : a. Pengelompokkan jenis implan b. Ketersediaan stok  c. Batas kadaluarsa alat/implant d. Keadaan packing implant  e. Pemeriksaan visualisasi kondisi alat/implant terkait kerusakan/cacat produk. f. Pencatatan dan pelaporan stok opnam implant tiap tribulan dan satu tahunan.  D. PENDISTRIBUSIAN Petugas kamar operasi bertanggungjawab atas distribusi implant yang ada di instalasi bedah sentral dengan mengawasi alur pemakaian implant. Petugas pengelola implant dan alat kesehatan melakukan pencatatan dan pendataan kebutuhan implant dan kemudian mengajukan permintaan implant sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan dalam tidakan operasi kepada Depo Farmasi Kamar Operasi. Alat/implant yang didistribusikan ke unit kamar operasi dicatat dalam buku laporan pemakaian implant.  



63  B. LOGISTIK UMUM 1. Instrumen dan alat penunjang medis Untuk usulan kelengkapan instrument set dan jumlah dihitung dari jumlah operasi tahun sebelumya, untuk alat penunjang medis stok minimal adalah satu set instrument siap pakai ditambah satu set cadangan. Tetapi untuk kasus tertentu hanya tersedia satu set (misal laparatomi, histerectomi). Semua usulan diajukan setiap tahun pada akhir tahun, sedangkan pada kasus tertentu bila membutuhkan penambahan ataupun penggantian bisa diajukan sewaktu-waktu.  Sedangkan pengontrolan barang untuk jenis instrument dilakukan bersamaan dengan jum’at bersih, disana dilakukan penghitungan jumlah dan fungsi instrument, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak, sehingga bisa terlihat apakah ada kehilangan suatu alat atau kerusakan alat.   2. Kebutuhan alat kesehatan habis pakai Dasar penyusunan rencana kebutuhan alat habis pakai IBS untuk satu tahun mendatang adalah realisasi kebutuhan alat kesehatan pada tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa alat kesehatan pada akhir tahun ditambah cadangan kurang lebih 10%. Dan diajukan setiap tahun kepada bagian penyusunan rencana anggaran di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dalam pelaksanaan bulanannya adalah penanggung jawab alkes di IBS menulis kebutuhan alat kesehatan habis pakai per bulan pada blangko yang telah disediakan. Kemudian penanggung jawab alkes mengajukan alat kesehatan habis pakai ke bagian pengadaan barang Instalasi Farmasi. Kemudian setelah barang habis pakai keluar, penanggung jawab memeriksa ulang semua barang yang diajukan/diminta selanjutnya dibukukan/ diinventarisasi. Kebutuhan alat tulis / administrasi. Dasar permintaan kebutuhan tulis menulis untuk administrasi adalah perbulan diajukan ke bagian gudang berdasarkan kebutuhan. Waktu permintaan disesuaikan dengan kebutuhan bulan tersebut. Kebutuhan perlengkapan IBS Dasar permintaan untuk kelengkapan sarana dan prasarana IBS adalah dimintakan setiap bulan ke bagian gudang. Permintaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan waktu juga disesuaikan kebutuhan.  C. LOGISTIK LINEN Dasar permintaan pengusulan linen meliputi baju dan celana petugas, topi dan masker, Duk lobang, duk lobang mata, duk kaki, duk sedang, duk besar, jas operasi. Dasar penyusunan rencana kebutuhan linen IBS untuk satu tahun mendatang adalah untuk baju, celana, masker dan topi stok minimal 3 kali jumlah  petugas IBS ditambah dengan jumlah 



64  dokter. Sedangkan untuk linen adalah dasar penyusunannya untuk satu tahun mendatang adalah realisasi kebutuhan linen pada tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa linen pada akhir tahun ditambah cadangan kurang lebih 10%. Dan diajukan setiap tahun kepada bagian penyusunan rencana anggaran di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Sedangkan dalam pengelolaan harian untuk menghindari hilangnya linen dan tertib inventarisasi petugas kebersihan mencatat keluar masuknya linen dari laundry setiap hari. 
 
 

BAB VI 
KESELAMATAN PASIEN  Pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan yang diucapkan Hiprocrates kira-kira  240 tahun yang lalu, yaitu : Primum, non nocere (First, do no harm). Dengan berkembangnya iptek kedokteran,  ilmu kedokteran yg dahulu sederhana, inefektif dan relatif aman, menjadi semakin kompleks & lebih efektif  namun berpotensi terjadinya KTD pada pasien, bila rumah sakit tidak memperhatikan keselamatan pasien. Di  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terdapat bermacam obat, bermacam test & prosedur, bermacam alat dng teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi  yang siap memberikan pelayanan pasien 24 jam terus menerus. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut  apabila tidak di kelola dengan  baik rawan terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan), termasuk pelayanan pembedahan di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara  memandang perlu untuk melaksanakan Program Keselamatan Pasien di karena dengan meningkatnya keselamatan pasien di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada khususnya dan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara diharapkan kepercayaan terhadap pelayanan  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dapat  pula meningkat.  Selain itu RSUD Hj. Anna Lasmanah wajib mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Kesalahan lokasi, salah prosedur, salah pasien pada operasi adalah suatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang / tidak melibatkan pasien didalam penandaan lokasi ( site marking ) dan tidak ada prosedur untuk verifikasi lokasi pasien. Di samping itu pula asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medic yang tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, 



65  permasalahan dengan resep yang tidak terbaca dan pemakaian singkatan adalah merupakan factor kontribusi yang sering terjadi.  
A. 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. 
B. Tujuan Umum Meningkatkan mutu pelayanan IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara  melalui suatu sistem dimana IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara membuat asuhan Perioperatif yang  lebih aman bagi pasien. Khusus 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di  IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 2. Meningkatnya akuntabilitas IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terhadap pasien & masyarakat. 3. Meminimalkan angka KTD di IBS RSUD Hj. Anna Lasmnah  Banjarnegara. 4. Terlaporkannya KTD & KNC di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit ( KPRS ) 5. Terlaksananya program pencegahan sehingga KTD tidak terulang  
C. Tata Laksana Keselamatan Pasien         Untuk meningkatkan mutu pelayanan di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara harus merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Hal tersebut bisa dilaksanakan antara lain dengan memahami sembilan solusi keselamatan pasien di rumah Sakit ( WHO Colaborating centre For Patient Safety, 2 May 2007 ) yaitu: 1. Perhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip ( look a like, sound a like and medication names ) 2. Pastikan identifikasi pasien 3. Komunikasi secara benar saat serah terima pasien 4. Pastikan tindakan yang benar pada sisi yang benar 5. Kendalikan cairan elektrolit yang pekat 



66  6. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan 7. Hindari salah kateter dan salah sambung selang 8. Gunakan injeksi sekali pakai 9. Tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. Standar Keselamatan Pasien Meliputi: 1. Hak pasien; 2. Mendidik pasien dan keluarga; 3. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi 4. Program peningkatan keselamatan pasien; 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien; 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien; dan 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.        Sasaran Keselamatan Pasien  meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1. Ketepatan identifikasi pasien; 2. Peningkatan komunikasi yang efektif; 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu di waspadai 4. Kepastian lokasi,  tepat prosedur dan tepat pasien operasi 5. Pengurangan resiko infeksi terkait dengan pelayanan pembedahan 6. Pengurangan resiko pasien jatuh         Pada dasarnya pelayanan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang penting dalam pelayanan kesehatan. Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa pasien, mencegah kecacatan dan komplikasi. Namun demikian pembedahan yang dilakukan juga dapat menimbulkan komplikasi yang justru bisa membahayakan nyawa ( WHO 2009 ).        Masalah yang mengancam keselamatan pasien selama periode pembedahan  1. Faktor Pasien a. Kondisi pasien yang tidak optimal karena penyakitnya b. Penyulit tindakan intubasi meliputi leher pendek, gigi ompong/tonggos c. Posisi dalam pembedahan d. Komplikasi yang terjadi karena tindakan pembedahan 2. Faktor petugas a. Tidak terampil menggunakan alat b. Kesalahan memasukkan obat c. Kesalahan penyambungan gas medis d. Kurangnya pengamanan sehingga berakibat pasien jatuh e. Faktor kelelahan petugas f. Kurang orientasi terhadap lingkungan kerja 3. Faktor Lingkungan a. Penempatan sumber listrik yang tidak aman 



67  b. Pencahayaan yang kurang c. Tempat tidur yang kurang aman d. Pembuangan gas anestesi yang tidak optimal e. Tidak tersedianya catu daya listrik otomatis f. Ruangan yang sempit        Upaya pencegahan  terhadap ancaman keselamatan pasien selama periode pembedahan : 1. Faktor pasien: a. pada pembedahan elektif rencanakan pembedahan setelah  kondisi pasien seoptimal, apabila pembedahan bersifat emergensi pembedahan dapat dilaksanakan sesegera mungkin  setelah mendapat persetujuan dari pasien atau wali. b. Dilakukan penilaian adanya tanda penyulit intubasi, sehingga perlu di sediakan alat khusus c. Pemasangan tali pengaman dan pengaman pada meja operasi d. Selalu dilakukan pemantauan jalan nafas 2. Faktor petugas a. Melakukan peningkatan ketrampilan dengan pelatihan secara berkala. b. Terapkan 6 benar sebelum memberikan obat c. Periksa dengan teliti sebelum melepas atau menyanbung gas medik d. Bila perlu penambahan petugas dan atur shift e. melakukan orientasi pada setiap pegawai baru 3. Faktor lingkungan a. Penataan kembali   sumber listrik, batasi sambungan dan jauhkan dari air b. Penggantian lampu yang mati dan cek secara periodik c. Identifikasi tempat tidur dan penggantian yang sudah tidak aman Data WHO menunjukan bahwa selama lebih dari satu abad perawatan bedah telah menjadi salah satu komponen penting dari perwatan kesehatan seluruh dunia. Diperkirakan setiap tahun ada 230 juta operasi utama dilakukan di seluruh dunia, satu untuk 25 orang hidup ( Haynes, et al. 2009 ). Untuk alasan ini, WHO telah melakukan inisiatif upaya keselamatan bedah. Rumah sakit juga harus  mengembangkan kebijakan atau prosedur  yang efektif didalam mengeliminasi masalah kesalahan lokasi, pasien dan prosedur operasi. Digunakan juga praktek berbasis bukti seperti yang digambarkan pada 
Surgical Safety Cheklist  dari WHO Patien Safety ( 2009 ).Juga di The Join 
Comission Protocol For Preventing Wrong site, Wrong Procedure, Wrong 
person surgery. Dan WHO mengidentifikasi tiga fase operasi yaitu ; sebelum induksi anestesi (sign in), sebelum sayatan kulit ( Time Out ), dan sebelum pasien meninggalkan ruang operasi (sign out). Dengan adanya fase tersebut untuk mencegah kesalahan dalam lokasi, pasien dan prosedur 



68  tindakan pembedahan maka RSUD Hj. Anna Lasmanah menerapkan tiga fase dengan format cheklist terlampir.   
D. Tenik Penandaan Lokasi Operasi        Penandaan lokasi operasi untuk lebih lengkap dan terperinci dijelaskan pada buku Panduan Penandaan Lokasi Operasi RSUD hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Berikut uraian singkat mengenai tehnik yang dilakukan dalam penandaan lokasi operasi : a. Pasien diberi tanda saat atau sesaat setelah inform consent diberikan. b. Penandaan dilakukan sebelum pasien berada di kamar operasi c. Penandaan dilakukan pada saat pasien dalam keadaan sadar d. Tanda yang digunakan dapat berupa tanda centang (√ )  e. Tidak boleh menggunakan tanda yang ambigu ( X ) f. Penandaan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi operasi g. Penandaan dilakukan dengan spidol marker warna hitam, bila dengan menggunakan warna hitam tanda tidak terlihat dengan jelas  penandaan bisa menggunakan warna lain misalnya merah. h. Dokter yang akan melakukan operasi bertanya kepada pasien untuk memastikan  operasi dan lokasi/ sisi bagian yang dioperasi dengan tepat.Jika pasien seorang anak kecil atau tidak dapat memastikan informasi, proses verifikasi harus didampingi orang tua/ wali. i. Pada saat  dilakukan serah terima pasien antara perawat bangsal dan petugas kamar operasi, kemudian dilakukan pengecekan ulang tanda lokasi operasi dan  apabila  dikarenakan oleh suatu hal ternyata tanda lokasi operasi  menjadi terhapus maka dilakukan penandaan ulang area operasi sesuai prosedur yang berlaku j. Jika pasien menolak dilakukan penandaan lokasi, dokter penanggung jawab pasien akan menggali alasan pasien menolak prosedur penandaan lokasi dan menuliskannya di rekam medis. k. Daerah yang tidak dioperasi tidak boleh ditandai kecuali atas indikasi medis (misal penandaan lokasi nadi dorsalis pedis  jika tidak terpasang manset tensimeter). l. Penandaan lokasi operasi untuk kasus patah tulang/fraktur adalah dengan bidai/ spalk pada bagian/ sisi tubuh pasien yang patah tulang/ fraktur. Beberapa kasus yang tidak memerlukan penandaan :  a. Kasus endoskopi gastroenterology b. Tonsilektomi c. Hemoroidektomi d. Kasus tindakan operasi pada organ tunggal (misalnya : operasi jantung, operasi Caesar ). 



69  e. Kasus tindakan intervensi yang lokasi insersi/masuknya kateter/ instrumen tidak ditentukan sebelumnya (misalnya : kateterisasi jantung). f. Kasus tindakan yang melibatkan bayi prematur di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen. g. Gigi (Pada kasus gigi, gigi yang akan dioperasi harus dituliskan di rekam medis atau ditandai pada foto rongent/diagram gigi) h. Kasus emergensi ( life-treatening )yang mmembutuhkan operasi cito/emergensi. 
 
E. Cheklist Keselamatan Pasien Kejadian kematian dan komplikasi akibat pembedahan dapat dicegah antara lain dengan prosedur Surgical Safety Cheklist. Surgical Safety 

Cheklist merupakan sebuah daftar periksa untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien, dan merupakan alat komunikasi untuk keselamatan pasien yang di gunakan oleh tim profesional di ruang operasi. Tim profesional terdiri dari perawat, dokter bedah, anestesi dan lainnya. Tim harus konsisten melakukan setiap item yang dilakukan dalam pembedahan mulai dari the breafing phase, 
the time out phase, dan the debreafing phase, sehingga dapat meminimalkan setiap resiko yang tidak diinginkan ( Safety & 
Compliance, 2012).  Panduan ini menyediakan petunjuk penggunaan checklist, saran untuk implementasi, rekomendasi untuk mengukur pelayanan pembedahan dan hasilnya. Seting praktek yang berbeda harus mengadaptasi sesuai dengan kemampuan. Tiap poin checklist sudah berdasarka bukti klinis atau pendapat ahli dan dapat mengurangi kejadian yang serius, mencegah kesalahan pembedahan dan hal ini dapat mempengaruhi kejadian yang tidak diharapkan atau biaya tidak terduga. Cheklist ini juga dirancang untuk kemudahan dan keringkasan. Banyak langkah yang sudah diterima sebagai praktek yang rutin di berbagai fasilitas di seluruh dunia walaupun tidak seluruh rumah sakit mengikutinya. Tiap bagian bedah harus melaksanakan checklist dan mengevaluasi bagaimana kesensitifan integrasi checklist ini dengan alur opeasi biasanya Tujuan utama dari WHO surgical safety checklist – dan manualnya untuk membantu mendukung tim untuk secara konsisten mengikuti beberapa langkah keselamatan yang kritis dan meminimalkan resiko yang membahayakan dan dapat dihindari pada pasien bedah. Cheklist ini juga memandu interaksi verbal antara tim sebagai konfirmasi bahwa standar perawatan dapat dipastikan untuk setiap pasien. Untuk mengimplementasikan checklist selama pembedahan , seseorang harus bertanggung jawab utuk melakukan pengecekan checklist. Biasanya dikoordinasi oleh seorang koordinator checklist keselamatan pasien yang dalam hal ini adalah perawat sirkuler.  



70  Cheklist membedakan operasi menjadi  tiga fase. Pertama, berhubungan dengan waktu tertentu seperti pada prosedur normal – periode sebelum induksi anestesi. Kedua, setelah induksi dan sebelum insisi pembedahan. Ketiga, Sebelum penutupan lkulit atau sebelum menutup lapisan peritonium apabila operasi dengan membuka cavum abdomen. Dalam setiap fase, koordonator checklist  ( perawat sirkuler ) harus diijinkan mengkonfirmasi bahwa tim sudah melengkapi tugasnya sebelum proses operasi dilakukan. Tim operasi harus familiar dengan langkah dalam checklist, sehingga mereka dapat mengintegrasikan checklist tersebut dalam pola normal sehari-hari dan dapat melengkapi secara verbal tanpa intervensi dari koordinator checklist. Setiap tim harus menggabungkan penggunaan checklist kedalam pekerjaan dengan efisisiensi yang maksimum dan gangguan yang minimal selama bertujuan untuk melemgkapi langkah secara efektif. 
Tiga fase operasi : 
1. Fase Sign In 

Fase Sign In adalah fase sebelum induksi anestesi , perawat sirkuler secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfimasi, prosedur dan sisi operasi sudah benar, sisi yang akan di operasi telah ditandai, persetujuan untuk operasi telah diberikan, oximeter pulse pada pasien berfungsi. koordinator dengan profesional anestesi mengkonfirmasi resiko pasien apakah pasien ada resiko kehilangan darah, kesulitan jalan nafas, reaksi alergi. 
2. Fase Time Out Adalah fase setiap anggota tim operasi memperkenalkan diri dan peran masing-masing. Tim operasi memastikan bahwa semua orang diruang operasi saling kenal. Sebelum melakukan insisi pertama pada kulit, tim mengkonfirmasi dengan suara yang keras mereka melakukan operasi yang benar, pasien yang benar. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa antibiotic profilaksis telah berikan dalam 30 menit sebelumnya. 
3. Fase Sign Out  Adalah fase tim bedah akan meninjau operasi yang telah dilakukan. Dilakukan pengecekan kelengkapan kassa, penghitungan instrument, pemberian label pada specimen, kerusakan alat atau masalah lain yang perlu ditangani. Langkah akhir yang dilakukan tim bedah adalah memusatkan perhatian pada menejemen post operasi serta pemulihan sebelum memindahkan pasien dari kamar operasi     (Surgery & Lives, 2008 ). Setiap langkah harus dicek secara verbal dengan anggota tim yang sesuai untuk memastikan bahwa tindakan utama telah dilakukan. Oleh karena itu, sebelum induksi anestesi, coordinator checklist secara verbal akan mereview dengan anestesi dan pasien ( jika mungkin )Bahwa identitas pasien sudah dikonfirmasi, bahwa prosedur dan tempat yang dioperasi sudah benar dan persetujuan 



71  untuk pembedahan sudah dilakukan. Koordinator akan melihat dan mengkonfirmasi secara verbal bahwa tempat operasi sudah di tandai (Jika mungkin) dan mereview dengan anestesis resiko kehilangan darah pada pasien , kesulitan jalan nafas dan reaksi alergi, dan mesin anestesi serta pemeriksaan medis sudah lengkap. Idealnya ahli bedah akan hadir pada fase sebelum anestesi ini, sehingga mempunyai ide yang jelas untuk mengantisipasi kehilangan darah, alergi, atau komplikasi pasien yang lain.   
F. Prosedur Pengaplikasian Cheklist keselamatan Pasien 1. Sebelum induksi anestesi Untuk kepentingan keselamatan pasien, checklist keselamatan penting untuk dilengkapi sebelum induksi anestesi. Dlam hal ini membutuhkan kehadiran dari setidaknya anestesist dan perawat. Diteil dari setiap langkah adalah sebaai berikut : a. Apakah pasien sudah dikonfirmasi identitasnya , lokasi operasi, prosedur dan persetujuan? Perawat sirkuler secara verbal mengkonfirmasi identitas pasien, jenis prosedur yang akan dilakukan, lokasi pembedahan, dan persetujuan pembedahan yang sudah diberikan. Walau hal ini terlihat berulangkali, namun langkah ini penting untuk memastikan tim tidak melakukan tindakan pada pasien yang salah atau bagian yang salah, atau melakukan prosedur yang salah. Saat konfirmasi denagan pasien tidak mungkin dilakukan seperti pada kasus anak atau pasien yang cacat, pengasuh atau keluarga dapat menggantikan peran pasien. Jika pengasuh atau keluarga tidak ada dapat dilewati, seperti halnya dalam kasus emergensi, tim harus memahami alasan dan persetujuan yang perlu diproses. b. Apakah lokasi operasi sudah ditandai ? Perawat sirkuler harus mengkonfirmasi bahwa ahli bedah yang melakukan operasi sudah menandai lokasi yang akan dibedah ( Dengan marker yang permanen ),pada kasus yang melibatkan bagian tubuh samping ( kanan – kiri ) atau struktur yang banyak atau bertingkat ( Contoh :  bagian jari tangan, jari kaki, lesi kulit ataupu tulang belakang ).Penandaan lokasi operasi untuk struktur menegah ( contoh :  Tiroid ),atau struktur tunggal ( contoh : spleen ),harus mengikuti praktek yang biasa dilakukan.  c. Apakah mesin anestesi dan pemeriksaan medis sudah lengkap ?   Perawat sirkuler melengkapi langkah ini dengan menanyakan kepada anestesi untuk mengverifikasi kelengkapan dari checklist keselamatan anestesi, memahami inspeksi formal dari peralatan anestesi,sirkuit pernafasan, medikasi, dan resiko anestesi pasien sebelum pembedahan. Untuk membantu mengingat, sebagai tambahan apakah pasien fit untuk pembedahan tersebut, tim 



72  anestesi harus melengkapi  pemeriksaan ABCDE dari perlengkapan Airway, Breathing system ( meliputi oksigen dan agen inhalasinya ), suction, Drugs and Devices ( obat dan alat ) dan emergency medication ( medikasi emergensi ), peralatan dan bantuan untuk mengkonfirmasi ketersediaan dan berfungsi dengan baik. d. Apakah pulse oksimeter ( SpO2 ) sudah dipasang pada pasien dan berfungsi ? Perawat sirkuler mengkonfirmasi bahwa pulse oximeter sudah dipasang pada pasien dan berfungsi dengan baik sebelum induksi anestesi. Idealnya Indikator pulse oksimeter dapat terlihat oleh semua tim opeasi. System suara harusnya digunakan untuk memberukan tanda pada tim tentang denyut nadi dan saturasi oksigen. Pulse oximeter sudah direkomendasikan sebagai komponen yang dibutuhkan untuk anestesi yang aman oleh WHO. Jika pulse oximeter tidak berfungsi maka ahli bedah dan anestesi harus mengevaluasi ketajaman pada kondisi pasien dan mempertimbangkan penundaan operasi hingga langkah yang lengkap dipenuhi untuk keselamatan. Dalam keadaan emergensi demi menyelamatkan nyawa maka hal ini dapat dilewati. Namun pada kondisi ini tim harus melakukan dengan persetujuan tentang kebutuhan untuk melakukan operasi. e. Apakah pasien memiliki alergi ? Perawat sirkuler harus lansung menanyakan ini  dan dua pertanyaan selanjutnya pada anestesist . Pertama coordinator harus bertanya  apakah pasien memiliki alergi yang diketahui  dan jika ada alergi terhadap apa. Jika perawat sirkuler mengetahui alergi pada pasien yang tidak diperhatikan  oleh anestesist maka  perawat sirkuler harus mengkomunikasikan pada anestesi. f. Apakah pasien memiliki resiko kesulitan jalan nafas / aspirasi ? Perawat sirkuler harus secara verbal mengkonfirmasi bahwa tim anestesi  sudah secara objektif mengkaji  apakah pasien memiliki kesulitan jalan nafas atau resiko aspirasi, ada berapa jalan untuk menilai airway. Evaluasi  yang objektif untuk jalan nafas dengan metode yang valid lebih penting dari pada pilihan metoda itu sendiri. Kematian dari jalan nafas selama anestesi adalah bencana  namun dapat dicegah dengan rencana yang tepat. Jika evaluasi jalan nafas menunjukan resiko tinggi untuk kesulitan jalan nafas ( seperti skor malampati 3 / 4 ) tim anestesi harus mempersiapkan diri menghadapi kebuntuan jalan nafas. Dalam hal ini termasuk penggunaan  pendekatan anestesi yang minimum ( contoh menggunakan RA jika mungkin ) dan memiliki peralatan gawat darurat yang cukup. Anestesi yang capable – 



73  apakah dengan asisten dua, ahli bedah atau anggota tim perawat harus hadir secara fisik untuk membantu induksi anestesi. Resiko aspirasi juga harus di evaluasi sebagai bagian dari pengkajian airway. Jika p[asien memiliki gejala refluks aktif atau perut yang penuh, maka anestesi harus mempersiapkan kemungkinan aspirasi. Resiko ini dapat dikurangi dengan memodifikasi rencana anestesi sebagai contoh dengan induksi cepat dan meminta bantuan asisten untuk menekan cricoids selama induksi. Untuk pasien yang dikenali memiliki kesulitan jalan nafas atau dalam resiko untuk aspirasi induksi anestesi harus dimulai saat anestesis sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah mimiliki peralatan yang adekuat dan adanya asisten di sampingnya.  g. Apakah pasien memiliki resiko kehilangan darah > 500 ml ( 7 ml / kg pada anak ) ?        Pada langkah keselamatan ini, perawat sirkuler menanyakan pada tim anestesi apakan pasien memiliki resiko kehilangan darah lebih dari 500ml selama operasi. Untuk meyakinkan dan mengenali serta mempersiapkan untuk kejadian kritis. Kehilangan volume darah > 500ml ( 7 ml/kg pada anak ) dapat membuat pasien menjadi syock hipovolemik. Persiapan yang adekuat dan resusitasi mungkin dipakai untuk pertimbangan persiapan. Ahli bedah mungkin tidak secara konsisten mengkomunikasikan resiko dari kehilangan darah epada anestesi dan staf perawat. Oleh karena itu, ika anestesi tidak mengetahui bagaimana resiko utama dari kehilangan darah untuk kasus operasi, maka dia harus berdiskusi dengan ahli bedah tentang resiko kehilangan darah sebelum operasi dimulai. Jika terjadi kehilangan darah > 500ml  direkomendasikan untuk membuat dua jalur intra vena / dua jalur CVC. Sebagai tambahan tim harus mengkonfirmasi ketersediaan dari cairan atau darah untu resusitasi, ( catatan tentang kehilangan darah yang akan terjadi akan direview lagi oleh ahli bedah sebelum insisi ). Jika poin ini sudah dilengkapi, maka fase ini sudah lengkap dan tim dapat melakukan proses induksi anestesi. 2. Sebelum insisi kulit Sebelum membuat insisi bedah yang pertama, perlu dilakukan pengecekan bahwa cek keselamatan yang penting sudah dilakukan. Cek ini akan dilakukan oleh semua anggota tim. Pastikan semua anggota tim memperkenalkan diri dengan nama dan perannya. Tim operasi mungkin sering berubah, sehingga situasi yang beresiko tinggi membutuhkan pengertian siapa anggota tim operasi dan peran serta kemampan mereka. Sebuah perkenalan yang simple seperti menyuruh semua orang diruang operasi untuk memperkenalkan diri 



74  dengan nama dan peranya. Tim yang sudah familiar dengan satu sama lain dapat mengkonfirmasi bahwa sudah diperkenalkan semua namun anggota baru atau staf baru harus memperkenalkan diri termasuk siswa tau personel lain. Konfirmasi nama pasien, prosedur dan dimana insisi akan dilakukan. Perawat sirkuler atau anggota tim yang lain akan menyuruh setiap orang dikamar operasi untuk berhenti dan secara verbal mengkonfirmasi nama pasien,operasi yang akan dilakukan, tempat pembedahan dan posisi dari pasien untuk menghindari salah pasian atau salah tempat operasi. Untuk contoh perawat sirkuler mengumumkan  “ sebelum kita memulai insisi “ dan lalu dilanjutkan  “ apakah semua sepakat bahwa pasien ini adalah pasien x dengan tindakan operasi repair inguinal hernia kanan “. Anestesi, ahli bedah, dan perawat sirkuler harus secara eksplisit dan individual menyepakati. Jika pasien tidak disedasi, dia dapat menolong untuk dikonfirmasi denagan hal yang sama. a. Apakah antibiotic profilaksis sudah di berikan kurang lebih 30 menit yang lalu ? Berdasarkan bukti yang kuat dan konsensus di seluruh dunia bahwa antibiotic profilaksis melawan infeksi luka yang paling efektif adalah saat dimana tingkat serum dan atau tingkat jaringan dari antibiotic dapat dicapai, namun tim bedah seringkali tidak konsisten tentang pemberian antibiotic antara 30 menit sebelum insisi. Untuk mengurangi resiko infeksi pembedahan, coordinator akan bertanya dengan keras apakah antibiotic sudah diberikan kurang lebih 30 menit sebelumnya. Anggota tim yang bertanggung jawab untuk memberikan antibiotic, biasanya anestesi harus memberikan konfirmasi secara verbal.Jika antibiotic profilaksis belum diberikan harus segera diberikan, sebelum insisi. Jika antibiotic di berikan lebih dari 30 menit sebelumnya anggota tim harus memberikan dosis ulang untuk pasien. Jika antibiotic profilaksis dirasakan tiadak perlu diberikan ( contoh kasus tanpa insisi kulit , kasus kontaminasi dimana antibiotic sudah diberika untuk treatment ), maka boks “ tidak aplikabel “ dicentang dan tim menverbalkan hal ini. b. Antisipasi kejadian kritis Komunikasi efektif dalam tim merupakan komponen dari operasi yang aman  dan da[pat mencegah terjadinya komplikasi berat. Untuk memastikan kejadian kritis dari pasien, perawat sirkuler memimpin komunikasi cepat antara ahli bedah, anestesi, dan perawat saat terjadi bahaya kritis dan rencana operasi berikutnya. Hal yang penting dari diskusi ini adalah setiap disiplin klinis harus menyediakan informasi dan berkomunikasi dengan baik. Selama prosedur rutin atau dengan tim yang sudah 



75  familiar, ahli bedah dapat bertanya dengan mudah “ ini adalah kasus rutin dari durasi X “ dan menanyakan kepada anestesi dan perawat tentang tindakan yang diperlukan. Kepada ahli bedah apakah kemungkinan kritisnya  dan langkah yang tidak rutin ?. Berapa lam kasus akan terjadi ?, Bagaimana mengantisipasi kehilangan darah ?. Sebuah diskusi dari “ kejadian yang diharapkan “ bertujuan untuk menginformasikan kepada semua anggota tim setiap langkah yang perlu dilakukan  untuk pasien dengan kehilangan darah yang cepat, cidera, dan morbiditas umum lainya. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk mereview  langkah yang mungkin memerlukan alat khusus, implan atau persiapan lainya. Kepada anestesi, Apakah pasien memerlukan perhatian khusus ?. Pasien yang beresiko mengalami perdarahan yang banyak, hemodinamik tidak stabil atau morbiditas umum yang berhubungan dengan prosedur, tim anestesi harus mereview dengan jelas  rencana yang spesifik dan perhatian untuk resusitasi secara terpisah, perhatian untuk menggunakan darah dan setiap karakteristik pasien dengan komplikasi atau ko - morbiditas ( seperti jantung atau penyakit paru, aritmia , gangguan darah dll ). Hal ini perlu dipahami bahwa banyak operasi tidak boleh melupakan resiko kritis atau perhatian yang harus dibagi dengan tim. Dalam sebuah contoh kasus, anestesi dapat berkata “ saya rasa tidak perlu perhatian khusus pada kasus pasien ini “. Kepada tim perawat; Apakah sterilitas ( termasuk hasil indikator sterilisasi ) sudah dikonfirmasi? Apakah ada alat yang perlu perhatian khusus? Perawat instrumen atau tehnisi yang melakukan seting pada peralatan untuk setiap kasus harus mengatakan  bahwa sterilisasi sudah dilakukan untuk yang sterilisasi dengan alat, indikator steril sudah di verifikasi dengan baik. Jika tidak ditemukan ketidakcocokan antara yang diharapkan dan kenyataan indikator steril harus dilaporkan kepada semua anggota tim dan diberitahukan sebelum insisi kulit. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk mendiskusikan setiap masalah yang berhubungan dengan peralatan dan persiapan lain untuk pembedahan atau perhatian khusus untuk keamanan dari perawat sirkuler atau instrumen, secara umum dilakukan oleh ahli bedah dan tim anestesi. Jika tidak diperlukan perhatian  khusus, perawat instrumen dapat mengatakan “ Steril sudah diverifikasi dan saya tidak memerlukan peralatan khusus “. c. Apakah gambaran radiologi ( foto rontgen/ CT Scan dan /MRI ) telah di tayangkan ? 



76  Gambaran radiologi untuk memastikan rencana dan pelaksanaan operasi termasuk orthopedi, spinal dan prosedur thoraks dan berbagai reseksi tumor. Sebelum insisi kulit. Perawat sirkuler harus menanyakan kepada ahli bedah adalah gambaran radiologi untuk kasus tersebut. Jika ada, koordinator harus mengkonfirmasi secara verbal bahwa gambaran radiologi ada, di kamar operasi dan ditunjukanuntuk digunakan selama operasi. Jika gambaran yang dibutuhkan tidak tersedia, harus di cari. Ahli bedah akan memutuskan  apakah akan melanjutkan operasi tanpa gambaran jika hal tersebut dibutuhkan namun tidak tersedia. Pada poin ini jika sudah dilengkapi, maka tim bisa melanjutkan proses operasi. 3. Sebelum Tutup Kulit atau sebelum menutup lapisan peritonium bila operasi membuka cavum abdoment, dan Sebelum Pasien Meninggalkan Kamar Operasi Cheklist keselamatan pasien ini harus dilengkapi sebelum tutup kulit dan sebelum memindahkan pasien dari kamar operasi. Tujuanya untuk memfasilitasi transfer informasi yang penting untuk tim yang bertanggung jawab terhadap pasien stelah pembedahan. Cheklist dapat diisi oleh perawat sirkuler, ahli bedah, perawat anestesi dan harus dilengkapi sebelum ahli bedah meninggalkan kamar operasi. Hal ini dapat dilakukan bersamaan contoh bersamaan dengan penutupan luka. Perawat secara verbal mengkonfirmasi nama dan prosedur tindakan. Selama prosedur tindakan operasi, mungkin prosedur dapat berubah atau berkembang. Perawat sirkuler harus mengkonfirmasi dengan ahli bedah dan tim secara pasti mengenai tindakan atau prosedur yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan pertanyaan “  Apakah jenis tindakan yang telah dilakukan “ atau Kita tadi telah melakukan prosedur operasi X, benarkah ? “ Kelengkapan dari instrumen , kasa dan jumlah jarum . Memelihara instrumen, kassa dan jarum tidak lazim namun secara persisten berpotensi terjadi kesalahan. Perawat instrumen atau perawat sirkuler harus secara verbal mengkonfirmasi kelengkapan dari jumlah kassa terakhir dan jumlah jarum. Dalam kasus dengan  dengan cavitas yang terbuka penghitungan instrumen harus dikonfirmasi kelengkapanya.  a. Pemberian label pada specimen (membaca label spesimen dengan keras termasuk nama pasien) Label yang salah dari spesimen berpotensial merugikan pasien selanjutnya menjadi sumber yang palin sering dalam kesalahan laboratorium. Sirkuler harus mengkonfirmasi pemberian label yang benar dari specimen selama prosedur operasi dengan membaca denagan keras nama pasien, gambaran specimen dan tanda yang lain. b. Apakah terdapat masalah di peralatan yang perlu diperhatikan ?  



77  Masalah peralatan adalah masalah yang umum dikamar operasi. Mengidentifikasi secara akurat sumber kesalahan dan instrumen atau peralatan yang tidak berfungsi penting untuk mencegah peralatan dipakai lagi kedalam kamar operasi sebelum alat diperbaiki. Perawat sirkuler harus memastikan bahwa masalah peralatan selama operasi sudah diidentifikasi oleh tim bedah. Ahli bedah, anestesi dan perawat  mereview apa yang perlu diperhatikan untuk recovery dan memejemen ahli bedah, anestesi dan perawat harus mereview rencana pasca operasi dan menejemenya, berfokus  pada keadaan selama intra operasi atau isu anestesi yang mungkin mempengaruhi pasien. Bahkan saat muncul resiko yang spesifik terhadap pasien selama recovery.  Tujuan dari langkah ini untuk tansfer yang efisien dan tepat terhadap informasi yang kritis ( penting untuk seluruh tim ).  
G. Dokumentasi  Cheklist Keselamatan Pasien Cheklist keselamatan pasien didokumentasikan pada rekam medis pasien 3.23.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78      BAB VII  
KESELAMATAN KERJA  

A. Pengertian: Kesehatan kerja merupakan upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktifitas kerja yang optimal (UU Kesehatan 1992 pasal 23). Sedangkan keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja antara lain : 
• Kecelakaan kerja Terbagi menjadi dua kelompok yaitu; kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan kecelakaan terjadi dalam perjalan menuju tempat kerja atau kembali dari tempat kerja atau diluar tempat kerja yang masih berhubungan dengan pekerjaan. 
• Penyakit akibat kerja Adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan (Kemenakertrans No 609 Tahun 2012). 
• Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja  adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja (Keppres Nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja) 
• Tempat berisiko  adalah tempat kerja yang karena jenis maupun proses kegiatan di tempat tersebut dapat menyebabkan lingkungan kerjanya menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan atau gangguan kesehatan lainnya bagi pekerja yang ada di dalam tempat kerja tersebut. Tempat berisiko dibedakan menjadi beberapa kelompok  disesuaikan dengan jenis risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun penyakit. Didalam denah masing-masing kelompok diberi tanda dengan warna yang berbeda. 
• Alat pelindung diri  adalah alat yang dipakai untuk melindungi pekerja dari bahaya yang itimbulkan oleh pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Alat pelindung diri digunakan oleh semua petugas yang akan mengerjakan pekerjaan berisiko sebagai pencegahan terhadap 



79  kecelakaan, kesakitan, cidera akibat kerja atau menekan seminimal mungkin akibat kecelakaan kerja.   
B. Tujuan  Tujuan keselamatan kerja  di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara : 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 3. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya 4. Memberi pertolongan pada kecelakaan 5. Memberi alat-alat perlindungan dari pada tim bedah 6. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, cuaca, atau radiasi, suara dan getaran 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik psikis, keracunan, infeksi dan penularan 8. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai 9. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik 10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup 11. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban 12. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,  lingkungan, cara dan proses kerjanya 13. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan 14. Mengamankan dan memperlancar  penyimpanan barang 15. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya 16. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi Untuk menjamin  keselamatan, keamanan, kesehatan dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Ada 9 cakupan kegiatan keselamatan  kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana yang meliputi : 

• Keamanan pasien, dan petugas  
• Keselamatan dan kesehatan petugas 
• Pengelolaan jasa, bahan dan barang beracun berbahaya (B3) 
• Kesehatan lingkungan kerja 
• Sanitasi IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, program penyehatan lingkungan IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 
• Pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi sarana, prasarana dan peralatan 
• Pengelolaan limbah padat, cair dan gas 
• Pelatihan 



80  • Pengumpulan, pengolahan, dokumentasi data dan pelaporan  untuk evaluasi   
C. Tata Laksana Tata laksana keselamatan kerja di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara : 1. Terkait dengan penggunaan peralatan pelindung diri: a. Setiap  petugas yang bekerja di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara harus memakai alat pelindung diri b. Alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh petugas di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara antara lain Masker, topi, sarung tangan, baju kerja, Skort dan Kaca mata dan boot. c. Setiap petugas harus melaksanakan prosedur hand hygiene  sesuai ketentuan yang berlaku 2. IBS sebagai tempat bekerja yang penuh resiko: a. Pemeriksaan kesehatan bagi petugas  IBS sesuai ketentuan dari  rumah sakit. b. Pemasangan rambu/tanda bahaya pada bahan berbahaya. c. Pemakaian APD pada petugas. 3. Berhubungan dengan program keamanan pasien dan penyediaan alat-alat perlengkapan keamanan pasien yang berupa : a. Tempat tidur dilengkapi dengan penahan pada tepinya dengan jarak terali lebih kecil dari kepala anak b. Sumber listrik mempunyai penutup / pengaman c. Pemasokan oksigen yang cukup pada tempat-tempat penting d. Tersedia alat penghisap dalam keadaan gawat darurat (     emergency suction ) e. Ada tenaga listrik pengganti  Pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja a. Apabila terjadi kecelakaan kerja kepala Instalasi  melaporkan ke panitia K3 untuk dilaporkan ke Direktur. b. Kepala Instalasi mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja. c. Formulir pelaporan diserahkan ke panitia K3 untuk dilaporkan ke Direktur. d. Formulir pelaporan disimpan sebagai arsip dan bahan evaluasi panitia K3 untuk mencegah kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja a. Penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh petugas IBS. b. Pemakaian alat pelindung diri  bagi petugas c. Pemeriksaan kesehatan bagi petugas d. Pemberian makanan tambahan. e. Pemasangan rambu / tanda bahaya. f. Pemasangan alat pemadam api ringan . 



81  4. Pengelolaan  bahan beracun  dan berbahaya a. Setiap lokasi bahan berbahaya harus diberi rambu “ AWAS BAHAN BERBAHAYA” b. Setiap bahan berbahaya disimpan ditempat khusus/ tersendiri dan dijauhkan dari api. c. Tempat penyimpanan barang / bahan berbahaya harus aman. d. Setiap petugas yang bekerja menggunakan bahan berbahaya harus menggunakan alat pelindung diri e. Setiap petugas harus mengetahui cara menggunakan bahan berbahaya dengan benar f. Yang termasuk bahan berbahaya adalah : alkohol, LPG, Oksigen, Desinfektan, sitostatika, narkotika 5. Penyehatan lingkungan  a. Penyehatan lingkungan IBS RSUD  Banjarnegara meliputi kegiatan : a. Penyehatan lingkungan kerja b. Penanganan sampah dan limbah b. Sterilisasi dan desinfeksi 6. Pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi sarana prasarana dan peralatan IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai berikut : a. Bahwa di dalam melaksanakan tindakan medis dengan menggunakan alat kesehatan, pemakai alat (user) harus memperhatikan prosedur pengoperasian alat kesehatan. b. Peralatan medik harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai sehingga memperlancar setiap pelayanan dan tindakan medis. c. Perlu dilaksanakan pemeliharaan peralatan medik yang terencana, sistematis, dan periodik, sehingga peralatan kesehatan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. d. Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien operasi, peralatan yang ada di IBS harus dilakukan kalibrasi secara periodik yaitu satu tahun. 7. Pengolahan limbah padat dan cair a. Saluran limbah harus tertutup dan dihubungkan langsung dengan sistem pengolahan air limbah. b. DI IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara harus tersedia fasilitas pembuangan sampah/limbah padat. c. Tempat sampah yang tersedia di IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara terdiri dari tempat sampah berwarna kuning untuk sampah medis ( infeksius ) dan tempat sampah berwarna hitam untuk sampah non medis, dan tempat sampah benda tajam. d. Setiap tempat pengumpul sampah harus dilapisi kantong plastik sebagai pembungkus sampah dengan warna yang sesuai (hitam untuk sampah umum dan kuning untuk sampah medis  infeksius) 



82  8. Seluruh petugas IBS RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara wajib meningkatkan pengetahuan K3 melalui seminar, pertemuan ilmiah dan workshop. 9. Pencatatan dan pelaporan  kegiatan K3 a. Pelaksanaan kegiatan K3 harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. b. Pengolahan dan dokumentasi data kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan bencana harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.                                     



83     BAB VIII 
PENGENDALIAN MUTU 

    Peningkatan mutu pelayanan merupakan prioritas utama di semua rumah sakit. Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah. Masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu termasuk pula pelayanan kesehatan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan tadi maka fungsi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dalam rumah sakit seharusnya secara berkesinambungan melalui tahapan PDSA (Plan, Do, Study, Act) dan perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga maupun masyarakat.    Pelayanan pembedahan yang bermutu adalah pelayanan pembedahan yang selalu berupaya memenuhi harapan pelanggan, oleh sebab itu pelanggan akan selalu merasa berhutang budi serta sangat berterimakasih, sehingga pelanggan akan berperan sebagai pihak penghubung kepada masyarakat luas. Sebagai hasil akhir dari pelayanan yang bermutu baik akan kembali kepada pemberi pelayanan.     Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu pendekatan atau upaya yang sangat penting serta mendasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pelanggan. Pendekatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan pembedahan tidak lain adalah sesuatu yang mengajarkan dan mengingatkan untuk selalu melaksanakan yang benar, sepanjang hidupnya. Pemberian pelayanan pembedahan yang bermutu akan menjadi pendorong agar selalu bekerja lebih baik dan semakin cermat serta selalu menggunakan akal.    Prinsip dasar upaya peningkatan mutu adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang akan digunakan untuk mengukur mutu pelayanan. Indikator mutu pelayanan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengacu pada pediman peningkatan mutu RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. 
 C. Definisi  1. Mutu       Philip B. Crosby berpendapat bahwa : a. Mutu adalah derajat dipenuhinya persyaratan yang ditentukan 



84  b. Mutu adalah kesesuaian terhadap kebutuhan, bila mutu rendah merupakan hasil dari ketidaksesuaian. c. Suatu sistem yang berorientasi pada pada peningkatan mutu akan dapat mencegah kesalahan dalam penilaian. d. Kata kunci mutu: kerjakan sesuatu dengan benarsejak awal dan kerjakan tugasyang benar dengan baik. 
e. Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kebutuhan kepuasan ( american society for 

quqlity control )  . 2. Mutu Pelayanan Kesehatan         Adalah  penampilan yang pantasdan sesuai  ( yang berhubungan dengan standar ) dari suatu intervensiyang diketahui aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakatyang bersangkutan dan telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian,    kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi.   D. Penilaian Mutu Pelayanan      Pada umumnya untuk meningkatkan mutu pelayanan ada dua cara: 1. Meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya, tenaga , biaya, peralatan,perlengkapan dan material. 2. Memperbaiki metode atau penerapan tehnologi yang dipergunakan dalam pelayanan.  E. Indikator Mutu           Idikator mutu akan mencerminkan mutu pelayanan. Fungsi dari penetapan indikator mutu antara lain sebagai alat untuk melaksanakan menejemen kontrol dan alat untuk mendukung pengambilan keputusandalam rangka perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang. Prinsip dasarupaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator mutu, krietria, serta standar yang akan digunakan  untuk mengukur mutu pelayanan . Indikator mutu Pelayanan Bedah  RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu;  
1.  Judul Waktu tunggu operasi elektif Program  Pelayanan  Dimensi mutu efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi Tujuan peningkatan mutu Tergambarnya kecepatan penanganan antrian pelayanan bedah 



85  Dasar pemikiran/literatur Standar akreditasi RS versi 2012 Definisi  Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai dilaksanakan Kriteria   a. Inklusi b. Eksklusi  Seluruh tindakan operasi - Type indikator    Struktur         �Proses            Outcome          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based      � Presentase   Sentinel Event        Lainnya Numerator jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut Standar ≤ 2 hari Sumber data rekam medis Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus  harian Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian data 1 bulan Periode waktu laporan 3 bulan  Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien 



86  Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral   
2. Judul Kejadian kematian di meja operasi  Program  Keselamatan pasien Dimensi mutu keselamatan, efektifitas Tujuan peningkatan mutu tergambarkannya efektifitas pelayanan bedah sentral dan anestesi dan kepedulian terhadap keselamatan pasien Definisi operasional kematian di meja operasi adalah kematian yang terjadi di atas meja operasi pada saat operasi berlangsung yang diakibatkan oleh tindakan anestesi maupun tindakan pembedahan  Kriteria   a. Inklusi b. Eksklusi  Semua pasien yang dilakukan tindakan operasi - Type indikator    Struktur      � Proses           Outcome          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based   Presentase�     Sentinel Event             Lainnya Numerator jumlah pasien yang meninggal di meja operasi dalam satu bulan Denominator jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam satu bulan Formula jumlah pasien yang meninggal di meja operasi dalam satu bulan÷ jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam satu bulan x 100% Standar ≤ 1 % Sumber data rekam medis, laporan data IBS Area monitoring Ruang rawat inap Metode pengumpulan data Sensus harian  Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit 



87  Frekuensi pengumpulan data tiap bulan dan sentinel event Periode analisis 3 bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/KomiteMedis  
3. Judul Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien Tujuan peningkatan mutu tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah sentral terhadap keselamatan pasien Dasar pemikiran/literatur Standar akreditasi RS versi 2012 Definisi  kejadian operasi salah sisi adalah kejadian dimana pasien dioperasi pada sisi yang salah, misalnya yang semestinya dioperasi pada sisi kanan, ternyata yang dilakukan operasi adalah pada sisi kiri atau sebaliknya Kriteria   a. Inklusi b. Eksklusi  Semua pasien yang dilakukan operasi - Type indikator    Struktur          �Proses           Outcome          Proses danOutcome 



88  Jenis indikator     Rate Based          Presentase    � Sentinel Event             Lainnya Numerator jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu tiga bulan Formula  jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan÷ jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu tiga bulan x 100% Standar 100 % Sumber data rekam medis Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian  Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit  Frekuensi penilaian  data 1 bulan dan sentinel event Periode waktu laporan 3  bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis   
4.  Judul Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 



89  Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien Tujuan peningkatan Mutu tergambarnya ketelitian dalam pelaksanaan operasi dan kesesuaian tindakan operasi dengan rencana yang telah ditetapkan  Dasar pemikiran/literatur Standar akreditasi RS versi 2012 Definisi operasional Kejadian salah tindakan pada operasi adalah kejadian pasien mengalami tindakan operasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan Kriteria   a. Inklusi b. Eksklusi  Pasien yang terjadi keselahan saat tindakan operasi - Type indikator    Struktur          �Proses           Outcome          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based          Presentase     � Sentinel Event      Lainnya Numerator jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami salah tindakan operasi dalam satu bulan Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan Formula  jumlah pasien yang dioperasi dalam satu bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami salah tindakan operasi dalam satu bulan÷ jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan x 100% Standar 100 % Sumber data rekam medis Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus data Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian data 1 bulan dan sentinel event 



90  Periode waktu analisis 3 bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis  
5. Judul Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada 

tubuh pasien setelah operasi Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien Tujuan peningkatan mutu tergambarkannya ketelitian dan kecermatan dokter bedah dalam melaksanakan tindakan operasi Dasar pemikiran/literatur Standar akreditasi RS versi 2012 Definisi operasional kejadian tertinggalnya benda asing adalah kejadian dimana benda asing seperti kapas, gunting, peralatan operasi dalam tubuh pasien akibat suatu tindakan pembedahan Kriteria   a. Inklusi b. Eksklusi  Seluruh tindakan operasi - Type indikator    Struktur      �Proses           Outcome          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based          Presentase      � Sentinel Event        Lainnya 



91  Numerator jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggalnya benda asing dalam tubuh akibat operasi dalam satu bulan Denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan Formula  jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggalnya benda asing dalam tubuh akibat operasi dalam satu bulan÷ jumlah pasien yang dioperasi dalam tiga bulan x 100% Standar 100 % Sumber data rekam medis, dan laporan PPIKP Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi pengumpulan data 1 bulan dan sentinel event Periode analisis 3 bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis  
 
 
 
 
 
 



92  6. Pelaksanaan Asesmen Prabedah  Judul Pelaksanaan Asesmen Prabedah Program  Identifikasi pasien Dimensi mutu efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi Tujuan menghasilkan tindakan yang tepat untuk pasien bedah Dasar pemikiran Standar SNARS Edisi 1 Alasan pemilihan indikator Pemilihan indikator terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, tinggi biaya atau cenderung menimbulkan masalah.  Definisi operasional Asesmen awal untuk pasien bedah adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan bagi semua pasien bedah sebelum tindakan, serta didokumentasikan secara benar dan lengkap. Kriteria Inklusi - Kriteria Eksklusi - Type indikator    Struktur        �Outcome       Proses              Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based       � Presentase                        Sentinel Event             Lainnya Numerator Jumlah pasien yang dilakukan asesmen pre bedah secara lengkap per bulan Denominator Jumlah pasien operasi dalam bulan tersebut Formula Jumlah pasien yang dilakukan asesmen pre bedah secara lengkap per bulan ÷ Jumlah pasien operasi dalam bulan tersebut x 100% Standar 100 % Sumber data Rekam Medis Area monitoring Instalasi bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian data Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit 



93  Frekuensi penilaian data 1 bulan Periode waktu laporan 3 bulan  Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan, berdasarkan trend RS serta dibandingkan dengan RS lain, dengan standar, dan di bandingkan dengan praktek yang baik. Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi dan bulletin Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab  Kepala Instalasi Bedah Sentral  
7. Tidak dilakukannya penandaan Lokasi Operasi Judul Tidak dilakukannya penandaan Lokasi Operasi Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien, Efektifitas, kesinambungan pelayanan Tujuan tergambarkannya ketelitian dan kecermatan dokter dalam melaksanakan tindakan operasi Dasar pemikiran Standar SNARS Edisi 1 Alasan pemilihan indikator Pemilihan indikator terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, tinggi biaya atau cenderung menimbulkan masalah.  Definisi operasional Tidak dilakukannya penandaan lokasi operasi oleh operator Kriteria Inklusi Tidak dilakukannya penandaan lokasi operasi pada semua kasus operasi beda sisi / perbedaan kanan kiri (laterality), multiple struktur (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang) 



94  Kriteria Eksklusi Operasi yang tidak memerlukan penandaan lokasi operasi antara lain : 1. Terdapat luka atau lesi yang jelas dimana luka atau lesi tersebut menjadi bagian yang akan ditindak. 2. Kasus organ tunggal (contoh operasi caesar, jantung, TUR, sirkumsisi) 3. Kasus yang melibatkan gigi, mulut. (untuk penandaan gigi akan dilakukan di rontgent gigi) 4. Prosedur yang melibatkan bayi prematur di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen. Secara klinis atau anatomi tidak memungkinkan untuk diberi tanda : permukaan mukosa, perineum, amandel, hemoroid) Type indikator    Struktur          �Outcome      Proses          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based          Presentase  �Sentinel Event          Lainnya Numerator Jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan lokasi operasi pada semua kasus operasi yang harus dilakukan penandaan lokasi operasi per bulan Denominator Jumlah semua kasus operasi yang harus dilakukan penandaan lokasi operasi dalam bulan tersebut Formula  Jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan lokasi operasi pada semua kasus operasi yang harus dilakukan penandaan lokasi operasi per bulan ÷ Jumlah semua kasus operasi yang harus dilakukan penandaan lokasi operasi dalam bulan tersebut x 100% Standar 100 %  Sumber data rekam medis Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian  data 1 bulan dan sentinel event Periode waktu laporan 3 bulan dan sentinel event 



95  Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan, berdasarkan trend RS serta dibandingkan dengan RS lain, dengan standar, dan di bandingkan dengan praktek yang baik. Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi dan bulletin Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis 
 8. Angka Kelengkapan Pengisian Surgical Check List di Kamar operasi Judul Angka Kelengkapan Pengisian Surgical Check List di 

Kamar operasi Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien, Efektifitas, kesinambungan pelayanan Tujuan tergambarkannya ketelitian dan kecermatan dokter dalam melaksanakan tindakan operasi Dasar pemikiran Standar SNARS Edisi 1 Alasan pemilihan indikator Pemilihan indikator terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, tinggi biaya atau cenderung menimbulkan masalah.  Definisi operasional Penerapan keselamatan operasi (PKO) adalah pengisian checklist keselamatan operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi: 1. Tahapan Sign-in dilakukan sebelum induksi anestesi minimal dilakukan oleh perawat dan dokter anestesi 2. Tahapan Time-out dilakukan sebelum insisi kulit, diisi oleh perawat, dokter anestesi dan operator 3. Tahapan Sign-out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi/OK, di isi oleh perawat, dokter anestesi dan operator Kriteria : sesuai kriteria WHO Kriteria Inklusi Operasi yang dilakukan di ruang IBS 



96  Kriteria Eksklusi - Type indikator    Struktur          �Outcome      Proses          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based          Presentase  �Sentinel Event          Lainnya Numerator Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap checklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu disertai tandatangan dan penulisan jam pengisian Denominator Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi Formula  Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap checklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu disertai tandatangan dan penulisan jam pengisian ÷ Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi  x 100% Standar 100 %  Sumber data rekam medis Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian  data 1 bulan dan sentinel event Periode waktu laporan 3 bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan, berdasarkan trend RS serta dibandingkan dengan RS lain, dengan standar, dan di bandingkan dengan praktek yang baik. Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi dan bulletin 



97  Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis 8. Diskrepansi diagnosis  pre dan post operasi Judul Kesalahan diagnosa pre dan post operasi Program  Keselamatan  Dimensi mutu keselamatan pasien, Efektifitas, kesinambungan pelayanan Tujuan  Dasar pemikiran Standar SNARS Edisi 1 Alasan pemilihan indikator Pemilihan indikator terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, tinggi biaya atau cenderung menimbulkan masalah.  Definisi operasional Terjadinya insiden kesalahan diagnosis pada pasien pra operasi, yang baru diketahui oleh operator pada saat durante operasi (diagnosis pra dan post operasi berbeda) Kriteria Inklusi Terjadinya kesalahan/ perbedaan antara  diagnosis pra dengan post operasi yang disebabkan oleh apapun Kriteria Eksklusi - Type indikator    Struktur          �Outcome      Proses          Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based          Presentase  �Sentinel Event          Lainnya Numerator Insiden kesalahan diagnosis pra operasi Denominator Insiden kesalahan diagnosis pra operasi dalam bulan tersebut Formula  Insiden kesalahan diagnosis pra operasi   ÷ Insiden kesalahan diagnosis pra operasi dalam bulan tersebut  x 100% Standar 100 %  Sumber data Laporan Insiden Area monitoring Instalasi Bedah Sentral Metode pengumpulan data Sensus harian Pengumpul data Pj pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian  data 1 bulan dan sentinel event 



98  Periode waktu laporan 3 bulan dan sentinel event Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan, berdasarkan trend RS serta dibandingkan dengan RS lain, dengan standar, dan di bandingkan dengan praktek yang baik. Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi dan bulletin Nama alat atau sistem audit Ceklist assement pasien Penanggung jawab Kepala Instalasi Bedah Sentral/Komite Medis 9. Pemberian antibiotika profilaksis pada pre operasi Indikator Prognas Judul Pemberian antibiotika profilaksis pada pre operasi Program Pelayanan Dimensi mutu Efektivitas dan keselamatan Tujuan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan aturan penggunaan antimikroba khususnya antibiotika Dasar pemikiran Standar SNARS Edisi 1 Alasan pemilihan indikator Pemilihan indikator terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar, tinggi biaya atau cenderung menimbulkan masalah.  Definisi operasional Pemberian antibiotika profilaksis pada pasien sebelum pembedahan/ operasi. Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya Kriteria Inklusi - Kriteria Eksklusi - 



99  Type indikator     Struktur          �Outcome         Proses        Proses dan Outcome Jenis indikator     Rate Based      � Presentase          Sentinel Event            Lainnya Numerator Jumlah kasus pemberian antibiotika profilaksis pada pasien sebelum pembedahan/ operasi sesuai aturan  Denominator Jumlah total kasus pemberian antibiotika profilaksis pada pasien sebelum pembedahan/ operasi Formula Jumlah kasus pemberian antibiotika profilaksis pada pasien sebelum pembedahan/ operasi sesuai aturan  ÷ Jumlah total kasus pemberian antibiotika profilaksis pada pasien sebelum pembedahan/ operasi x 100 % Standar 100 % Sumber data Rekam medis Area monitoring Semua unit Metode pengumpulan data Sensus harian Pengumpul data PJ pengumpul data tiap unit Frekuensi penilaian data 1 bulan Periode waktu laporan 3 bulan Mohon dijelaskan rencana analisis Pengumpulan data dilakukan setiap bulan dan dilakukan analisis setiap 3 bulan, berdasarkan trend RS serta dibandingkan dengan RS lain, dengan standar, dan di bandingkan dengan praktek yang baik. Mohon dijelaskan bagaimana hasil data akan disebarluaskan pada staf (pmkp 1.4) Rapat koordinasi dan bulletin Nama alat atau sistem audit Pengamatan kepada petugas  



100  Penanggung jawab pengumpul data Tim PPRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101  BAB IX 
PENUTUP  Demikianlah uraian mengenai Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral RS Hj Anna Lasmanah tahun 2019 yang kami susun secara partisipatif dari segenap elemen yang ada dalam instalasi dengan harapan dapat memperkecil tingkat kesalahan juga memberikan akses kepada yang berkepentingan untuk mengetahui segala informasi tentang program kerja ini. Dengan telah disusunnya Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral ini kami berharap dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemenuhan terhadap pentahapan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi serta pancapaian tujuan Instalasi Bedah Sentral dan pengembangan Akreditasi Rumah Sakit yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pedoman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit. Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral ini disusun dengan sangat sederhana, namun kami sangat berharap segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Pedoman pelayanan Instalasi Bedah Sentral ini merupakan komitmen bersama bagi seluruh komponen dan pemangku kepentingan di RSUD Hj Anna Lasmanah, Banjarnegara sehingga kami menaruh harapan besar akan terwujudnya visi dan misi yang telah dibangun bersama-sama.        Direktur, RSUD Hj.  Anna Lasmanah Banjarnegara           AGUNG BUDIANTO         



102  DAFTAR PUSTAKA  Kemenkes RI. Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Bina Pelayana Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 2012, Pedoman Teknis Ruang 
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