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A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta makin meningkatnya

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keperawatan memerlukan perawat –

perawat yang professional dan kompeten. Dalam rangka menciptakan perawat yang

kompeten tersebut memerlukan sebuah system yang akun table dan berkelanjutan untuk

melakukan asesmen kompetensi seseorang berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Penetapancapaian standar kompetensi keperawatan di RS. Mekar sari berdasarkan Area

pelayanan keperawatan dari berbagai level jenjang perawat klinik terendah sampai ke yang

tertinggi. Dalam ha lini, kompetensi di area keperawatan medical bedah merupakan area

yang terluas dan menjadi dasar bagi seluruh kompetensi di area lain. Penetapan kompetensi

ini berdasarkan pada asuhan keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah

kebutuhan dasar manusia.

Asuhan keperawatan yang dilakukan olehs etiap tenaga keperawatan meliputi proses

pengkajian (anamnese, pemeriksaanfisikdan data penunjang), menentukan diagnose

keperawatan, menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan

tindakan keperawatan mandiri maupunk olaborasi, mengevaluasi hasil tindakan

keperawatan serta mendokumentasikan.

Dalam mengatasi masalah keperawatan medical bedah memerlukan standar kompetensi dari

seorang tenaga keperawatan yang telah mengikuti pendidikan formal dan non

formal.Dengan ini kami berupaya menetapkan standar minimum pencapaian seseorang agar

di akui sebagai perawat yang kompeten di area keperawatan medical bedah dari berbagai

jenjang Perawat Klinik (PK) nya berdasarkan standar kompetensi umum dan khusus.



Di RS. Mekar Sari, khususnya di ruangan UGD dengan kapasitas Bed dan BOR dengan 10

Penyakit terbesar dengan jumlah perawat

B. Standar Kompetensi Keperawatan

Merupakan standar yang harus dimiliki oleh perawat secara umum yang bekerja di area

layanan keperawatan medical bedah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Karyawan tetap / kontrak

2. Lulus pendidikan formal minimal D-3 Keperawatan

3. Memiliki STR/SIK/ Menjadianggota PPNI dan IBI, yang masihberlaku

4. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS yang diselenggarakan institusi diklat yang sudah

terakreditasi dalam 5 tahun terakhir

5. Pengalaman Kerja 2 tahun di unit perawatan medical bedah

6. Telah melakukan intervensi spesifik keperawatan secara mandiri, kolaborasi dan tugas

tambahan minimal 10 kali untuk setiap tindakan dalam kurun waktu 1 tahun.

7. Tenaga keperawatan yang masih harus di supervise dalam melaksanakan tindakan

keperawatan medical bedah belum boleh melakukan tindakan mandiri sampai

dilakukan asesmen kompetensi berikutnya.

8. Rekomendasi Mitra Bestari tentang Clinical:

9. Melaksanakan proses asesmen kompetensi secara sunguh – sungguh.

10. Mendapakan SPKK / Clinical Appointmen dari Direktur RS. Mekar sari



C. Standar Kompetensi Khusus

Merupakan standar pencapaian kompetensi berdasarkan level PKnya yang harus di

penuhi oleh seorang perawat medical bedah.

1. Standar Kompetensi Pra PK

a. Intervensi mandiri dengan supervisi

 Menerima pasien baru

 Melakukan pengkajian pasien rawat inap

 Melakukan komunikasi terapeutik

 Memberikan label dan gelang indetitas pasien

 Melakukan orientasi pasien rawat inap

 Menimbang berat badan

 Mengukur tinggi badan

 Mengukur lingkar perut

 Mengukur tanda-tanda vital

 Memandikan pasien di tempat tidur

 Menyuci rambut

 Menyisir rambut

 Membantu mengunting kuku

 Melakukan perineal hygine

 Membantu pasien BAB/BAK di tempat tidur

 Membantu pasien BAB/BAK di kamar mandi

 Memasang kondom kateter



 Mengukur input dan output

 Melakukan claaping vibrasi

 Melatih batuk efektif

 Memberikan makan via oral

 Memberikan makan via NGT

 Mengatur posisi fowler/sim/trendelenburg/litotomi/dorsal recumbent

 Memfasilitasi pasien dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya

 Mengganti alat tenun dengan pasien diatasnya

 Mengganti alat tenun tanpa pasien diatasnya

 Mengganti pakaian pasien

 Melakukan perawatan luka kecil/sederhana

 Memberikan kompres hangat

 Memberikan kompres dingin

 Memberikan buli-buli panas

 Merawat zenasah

 Mencuci tangan hand crubs/ sabun desinfektan

 Penangan sampah infeksius dan non infeksius

 Memasang dan melepaskan APD

 Memasang decubitor bed

 Melakukan asesmen nyeri

 Melakukan asesmen resiko jatuh



b. Intervensi kolaborasi dengan supervise

 Menghitung kecepatan tetesan infuse

 Mengganti cairan infuse

 Melakukan aff infuse

 Memberikan oksigen dengan nasal kanul

 Memberikan oksigen dengan masker

 Memberikan terapi nebulizer

 Memasang flowmeter

 Mengoperasikan alat oxymetri

 Memberikan terapi oral/ injeksi

 Memberikan terapi sublingual

 Memberikan terapi topical

 Memberikan obat tetes

 Memberikan gliserin spuit

 Mengantar pasien konsul untuk RO/ pemeriksaan lain

 Mengantar pasien dengan kondisi sakit ringan ke luar rumah sakit untuk

pemeriksaan

 Melakukan aff cateter

 Melakukan aff NGT

 Melakukan bantuan hidup dasar (BHD)

 Memfasilitasi pasien untuk pemeriksaan laboraturium ( urin lengkap, feces

lengkap, urin 24 jam, sputum)



 Melakukan pemeriksaan EKG 12 lead

 Mengoperasikan syringe pump dan infusion pump

 Mengoperasikan bedside monitor

 Memasang flowmeter

c. Dokumentasi dengan supervise

 Melakukan dokumentasi pengkajian asuhan keperawatan

 Melakukan dokumentasi rencana asuhan keperawatan

 Melakukan dokumentasi intervensi keperawatan

d. Evaluasi keperawatan dengan asuhan

 Mengkaji respon pasien terhadap tindakan mandiri perawat

e. Tugas tambahan dengan supervise

 Meminta resep ke dokter jaga

 Mengantar resep ke farmasi

 Melakukan monitoring mutu keperawatan setiap shift

 Melakukan pencatatan dan input pemakaian alkes pasien

2. Standar Kompetensi PK 1

a. Kewenangan klinis

 Serah terima pasien dari poliklinik, VK, UGD, ke rawat inap/sebaliknya

 Mengantar pasien ke kamar operasi

 Melakukan perawatan pasien pasca operasi

 Mengantar pasien pindah ke ruangan lain

 Melakukan edukasi pasien



 Melakukan asesmen nyeri dan tatalaksananya

 Melakukan asesmen resiko jatuh dan tatalaksananya

b. Intervensi Kolaborasi

 Memasang dower kateter

 Memasang NGT

 Memasang Infus

 Memfasilitasi pasien untuk permintaan darah

 Mengambil sampel darah perifer

 Memberikan terapi intra muskuler

 Memberikan terapi intra vena melalui I.V line

 Memberikan terapi intra cutan

 Memberikan terapi sub kutan

 Memasang oropharingeal airway

 Melakukan suction lewat hidung/mulut/tracheostomi

 Memberikan nutrisi parenteral

 Memfasilitasi pasien untuk pemeriksaan urin 24 jam, kultur sputum

 Memberikan terapi intra vena langsung

 Mengikuti visite dokter

 Mengantar pasien dengan kondisi sakit sedang pindah/rujuk ke rumah sakit lain

 Mengantar pasien dengan kondisi sakit sedang untuk pemeriksaan diluar



c. Dokumen

 Melakukan dokumentasi pengkajian asuhan keperawatan

 Melakukan dokumentasi rencana asuhan keperawatan

 Melakukan dokumentasi intervensi keperawatan

 Melakukan dokumentasi masalah/diagnose keperawatan

 Melakukan dokumentasi data evaluasi pasien

d. Evaluasi Asuhan Keperawatan

 Mengkaji respon pasien terhadap tindakan mandiri perawat

 Mengkaji respon pasien terhadap pemberian terapi

 Mengkaji pemahaman pasien terhadap asuhan keperawatan yang telah

diberikan

 Mengkaji respon pasien terhadap tindakan kolaborasi

 Merevisi rencana keperawatan

e. Tugas Tambahan

 Melaksanakan tugas tambahan pra PK

 Menghubungi/melaporkan pasien ke DPJP

 Menghubungi unit lain sehubungan dengan tindakan atau pelayanan yang akan

diberikan kepada pasien

 Mendokumentasikan pasien pada sensus harian

 Melakukan input jasa tindakan dokter

 Mengingatkan dokter untuk mengisi rekam medis pasien dan form asuransi



 Melakukan inventaris obat dan alkes

 Memberikan bimbingan pada perawat Pra PK

3. Standar Kompetensi PK 2

a. Kewenangan Klinis

 Melakukan intervensi Pra PK dan PK I di ruang rawat

 Menjemput pasien dari OK / Ruang khusus

 Mengantar pasien pindah keruang OK

 Merencanakan pemulangan pasien (discharge planning)

 Melakukan pemantauan hemodinamik

 Menilai tanda-tanda dehidrasi

b. Intervensi Kolaborasi

 Melakukan intervensi kolaborasi Pra PK dan PK I

 Mengambil sampel darah arteri

 Memberikan terapi bicnat, KCL, Dext 40 %

 Melakukan perawatan luka sedang

 Melakukan perawatan luka berat

 Melakukan perawatan pada pasien yang terpasang drainase

 Membaca dan melaporkan hasil pemeriksaan ke dokter

 Memberikan obat-obat emergency dan live saving

 Memberikan oksigen dengan rebreathing dan no rebreathing mask

 Memberikan terapi sedative



 Menyiapkan alat untuk intubasi

 Menyiapkan pasien untuk operasi

 Menyiapkan pasien untuk operasi khusus

 Mengantar pasien dengan kondisi sakit berat pindah/rujuk ke rumah sakit lain

 Mengantar pasien dengan kondisi sakit berat untuk pemeriksaan diluar RS

 Menghubungi rumah sakit lain untuk tindakan, pemeriksaan, dan rujuk pasien

 Melakukan interpretasi hasil skin test dan mantoux test
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4. Standar Kompetensi PK 3

5. Standar Kompetensi PK 4
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