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PENGERTIAN Prosedur pemastian ketepatan pasien sebelum dilakukan tindakan 

pembedahan  

TUJUAN Mencegah terjadinya kesalahan operasi baik salah pasien, salah area 

atau salah prosedur tindakan yang akan dilakukan 

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. Penandaan area operasi dilakukan oleh dokter bedah (operator 

bedah)/ yang ditunjuk, dilakukan di ruang perawatan ,sehari 

sebelum  pasien dioperasi, kecuali operasi cito, penandaan area 

dilakukan sebelum  tindakan asepsis 

2. Penandaan area operasi dilakukan kepada seluruh jenis 

pembedahan/tindakan, kecuali pada kasus yang sulit/tidak 

memungkinkan seperti endoskopi saluran cerna, gigi, ada trauma, 

luka bakar 

3. Pemberian tanda dilakukan pada : 

a. Organ yang mempunyai Lateralisasi (kanan, kiri, atau 

bilateral) 

b. Beberapa digit pada jari tangan atau kaki 

c. Tindakan laparaskopi melalui saluran/lubang  alami pada 

tubuh (mata, hidung, telinga) pada sisi kiri atau kanan atau 

bilateral 

d. Tulang belakang bagian depan atau belakang pada tingkat: 

cervical, thoracal, lumbal dan sacrum 

e. Dua lokasi operasi dengan tindakan operasi yang berbeda. 

4. Penandaan menggunakan tinta  yang tidak mudah dihapus, 

sehingga dapat dilihat sampai saat akan drapping 

5. Jangan memberi tanda pada bukan area operasi 

6. Pemberian tanda dengan melibatkan pasien jika   memungkinkan 

7. Pemberian penjelasan kepada pasien maksud dan tujuan 

8. Pada neonates, mengingat bahwa kulitnya sangat sensitive dan 

sering mengalami pengelupasan, maka penandaan area dilakukan 

dengan menggambar area/ sisi operasi pada berkas rekam medik 

pasien. 
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9. Jika terjadi  tanda hilang/terhapus sebelum dilakukan operasi harus 

diberi tanda ulang sesuai hasil verifikasi oleh dokter operator  

10. Validasi lokasi/sisi operasi dengan ijin tindakan operasi,  hasil 

pemeriksaan diagnostik, dan rekam medik pasien sebelum pasien 

diantar ke ruang operasi  

11. Pendokumentasian pada format verifikasi  

UNIT TERKAIT 1. Instalasi IGD 

2. Instalasi IRNA 

 


