
WHITE PAPER KEPERAWATAN DAWAT DARURAT

A. LatarBelakang

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 akuntable dan berkelanjutan untuk
melakukan asesmen kompetensi seseorang berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Penetapan capaian standar kompetensi keperawatan di RS Kartika Medical Center
berdasarkan Area pelayanan keperawatan dari berbagai level perawat klinik terendah sampai
ke yang tertinggi. Dalam hal ini, kompetensi di area keperawatan IGD Penetapan
kompetensi ini berdasarkan level pada asuhan keperawatan untuk membantu pasien
mengatasi masalah kebutuhan dasar manusia.

Asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan meliputi proses
pengkajian (anamnese, pemeriksaan fisik dan data penunjang), menentukan diagnose
keperawatan, menetapkan tujuan dan criteria tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan
tindakan keperawatan mandiri maupun kolaborasi, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
serta mendokumentasikan.

Dalam mengatasi masalah keperawatan 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 dari berbagai LEVEL Perawat Klinik nya berdasarkan
standar kompetensi umum dan khusus.

B. Standar Kompetensi Keperawatan
Merupakan standar yang harus di miliki oleh perawat secara umum yang bekerja di area layanan
keperawatan gawat darurat dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Karyawan tetap / PKWT/ Masa orientasi 3 bulan
2. Lulus pendidikan formal minimal D-3 Keperawatan
3. Lulus pendidikan S-1 keperawatan plus profesi
4. Memiliki SIK dan STR perawat yang masih berlaku
5. Telah mengikuti Pelatihan BTCLS
6. Telah menikuti pelatihan BHD internal

C. Standar Kompetensi Khusus
Merupakan standar pencapaian kompetensi berdasarkan level yang harus di penuhi oleh seorang
perawat gawat darurat



1. Standar kompetensi khusus level dasar

a. Penerimaan dan orinetasi minimal pasien baru
b. Melakukan pengumpulan data
c. Melakukan analisa data
d. Melakukan penilaian gcs
e. Melakukan koordinasi dgn unit lain
f. Pemberian therapy dengan pengawasan
g. Melakukan komunikasi terapeutik
h. Melakukan evaluasi asuhan keperawatan
i. Melakukan EKG dasar
j. Melakukan resusitasi dasar
k. Pengelolaan pemberian darah
l. Pengelolaan pasien pulang / aps / rujuk
m. Melakukan pemenuhan kebutuhan oksigen
n. Pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit
o. Pemenuhan kebutuhan eliminasi
p. Pemenuhan kebutuhan kebersihan diri pasien
q. Pemenuhan kebutuhan mobilisasi
r. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan
1. Melakukan asisten persiapan alat untuk tindakan pemasanagan intubasi

2. Standar kompetensi level 1A

a. Konsep asuhan keperawatan
b. Penerimaan pasien baru
c. Memenuhi kebutuhan oksigenasi
d.Mampu mengambil AGD
e. Memenuhi integritas jaringan
f. Memenuhi kebutuhan nutrisi
g. Memenuhi kebutuhan eliminasi
h.Memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan
i. Memenuhi kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan
j. Memenuhi kebutuhan aktifitas dan latihan
k. Memenuhi kebutuhan rasa nyaman: bebas nyeri
l. Memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit
m.Memenuhi kebutuhan belajar
n.Memfasilitasi pemeriksaan penunjang
o.Memenuhi kebutuhan pemberian obat yang aman dan tepatdengan 7 benardan 1 waspada
p.Memenuhi kebutuhan spiritual
q.Memenuhi kebutuhan perasaan kehilangan, menjelang kematian
r. Terlibat dalam persiapan pasien untuk operasi baik elektif maupun cito ( alur, persiapan

pasien, obat-obatan) dengan pengawasan
s. Terlibat dalam kegawat daruratan medic di gawat darurat
t. Terlibat dalam kegawat daruratan Bedah



3. Standar kompetensi level 1B
a. Penerimaan pasien baru an mengontrol kesinambungan pelayanan keperawatan
b. Pengkajian keperawatan sesuai dengan delegasi
c. Menganalisa data dan menetapkan diagnose keperawatan
d. Membuat perencanaan asuhan keperawatan berdasarkan hasil pengkajian
e. Melaksanakan intervensi keperawatan yang direncanakan asuhan keperawatan
f. Melakukan evaluasi keperawatan dan memonitor kemajuan hasil yang di harapkan secara

akurat dan lengkap
g. Melakukan asuhan keperawatan pada 12 sistem tubuh
h. Melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenasi
i. Melakukan pemenuhan kebutuhan integritas jaringan
j. Melakukan pemenuhan kebutuhan kebutuhan nutrisi
k. Melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi
l. Melakukan pemenuhan kebutuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan
m.Melakukan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan
n. Melakukan pemenuhan kebutuhan aktifitas dan latihan
o. Melakunan pemenuhan kebutuhan kebutuhan rasa nyaman: bebas nyeri
p. Melakukan pemenuhan kebutuhan kebutuhan cairan dan elektrolit
q. Melakukan pemenuhan kebutuhan kebutuhan belajar
r. Memfasilitasi pemeriksaan penunjang
s. Mampu manganalisa hasil AGD
t. Mengelolaan suhan keperawatan dengan kritis
u. Asisten dokter dalam tindakan : hecting, affhecting, Tindakan bedah minor, lumbal punksi,

vena sectie, intra osseous, intubasi
v. Prosedur triage IGD
w. Mengelola persiapan pasien untuk tindakan operasi baik elektif maupun cito( alur, persiapan

pasien, obat-obatan, alat serta administrasi )
4. Standar Kompetensi level 2A

a. Mengelola pasien baru dengan komplikasi berat
b. Mengelola data objektif dan subjektif yang akurat dan relevan
c. Menerapkan prinsip prinsip pokok dalam pemberian dan manajemen asuhan keperawatan
d. Mengorganisasikan, mensistesis, menganalisa, menerjemahkan data dari berbagai sumber

untuk menegakkan asuhan keperawatan
e. Keperawatan yang menggambarkan pada pasien dengan resiko/ komplikasi pada 12 sistem

tubuh
f. Bertindak sebagai pembimbing pada level 1B sesuai dengan kekususanya
g. Bertindak sebagai konselor pada bidang keperawatan
h. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien, keluarga ,dan sesama teman sejawat
i. Melakukan dokumntasi asuhan keperawatan serta mengidentifikasi hal –hal yang lebih

lanjut dan teliti
j. Mengelola asuhan keperawatan dengan kondisi kritis
k. Melakukan tindakan keperawatan khusus dengan resiko
l. Mengunakan komunikasi terapeutik Mengelola kegawat daruratan secara mandiri
m. Mengelola penanganan kegawat daruratan bedah



Demikian white paper kompetensi keperawatan gawat darurat ini di tetapkan untuk dapat di laksanakan
sebagai panduan dalam pelaksanaan proses kredensial keperawatan. Apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sukabumi 2017

Mengetahui; Sub Komite kredensial

Komite Keperawatan

( ) ( )


