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PENGERTIAN 
 

Suatu tindakan yang dilakukan di kamar operasi 

TUJUAN 
Agar operasi berjalan dengan benar & lancarR 

KEBIJAKAN 

 

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan 

tepat - lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Berdasarkan SK 

Direktur.RSUD. Haji Makassar. No:2058 /TU/ RSUD/II/2016. Tentang 

sasaran keselamatan pasien. 

PROSEDUR 

1. Menyiapkan tempat tidur, pakaian khusus kamar bedah & tutup 

kepala. 

2. Menerima pasien di ruang pre operasi 

3. Mengganti pakaian pasien dengan pakaian kamar bedah, 

memakaikan tutup kepala yang dikenakan oleh perawat. 

4. Memindahkan pasien keatas tempat tidur yang telah disiapkan. 

5. Memeriksa kelengkapan & persiapan operasi pasien yaitu: 

a. Sebelum tindakan anasthesi 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat: 

1) Sudahkah identitas, lokasi, prosedur dan persetujuan 

dikonfirmasi bulang? 

2) Sudahkah lokasi pembedahan ditandai?. 

3) Apakah pulse oximeter pada pasien berfungsi dengan 

baik? 

4) Sudah disediakan bahan congkokan atau pengganti 

(jenis,ukuran/ sisi) yang benar? 

5) Adakah data radiologi yang mendukung tindakan 

diagnostik. 

b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter anasthesi: 

1) Adakah data radiologi yang mendukung tindakan anasthesi 

2) Sudah mesin dan obat - obatan anasthesi diperiksa 

dengan lengkap 

3) Apakah pasien memiliki riwayat alergi 

4) Apakah ada risiko kehilangan darah >500ml  

c. Sebelum insisi kulit 

1) Mengkonfirmasi nama pasien, tindakan dan dimana lokasi 

yang akan di insisi 

2) Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan 

tugas 

3) Sudahkah hasil pemeriksaan radiologi untuk tindakan 

diagnostic ditampilkan? 
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d. Sebelum luka operasi ditutup konfirmasi verbal oleh perawat 

instrument berapa jumlah alat instrument, kassa, sponge, dll, 

yang terpakai 

e. Sebelum pasien meninggalkan kamar operasi, konfirmasi 

verbal oleh perawat: 

1) Nama tindakaan  

2) Melengkapi perhitungan alat, sponge dan jarum yang 

terpakai 

3) Menamai specimen dengan jelas termasuk nama pasien 

4) Melaporkan apabila ada masalah alat 

6. Membubuhkan tanda tangan pada formulir serah terima oleh unit 

terkait 

UNIT TERKAIT 
 
Instalasi Bedah Sentral ( IBS ) 

 


