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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Surgical Safety Checklist WHO 

1. Pengertian 

Pada Juni 2008, WHO meluncurkan kampanye “Safe Surgery Saves 

Lives”. Surgical Safety Checklist digunakan untuk memestikan seluruh 

operasi mempunyai pemahaman yang sama terhadap tindakan operasi 

yang akan dilakukan dan kondisi pasiennya, serta memastikan bahwa 

intervensi seperti antibiotik profilaksi dan pencegahan deep vein 

thrombosis sudah diberikan. Checklist ini berisi 19 hal yang harus 

dilakukan dalam tiga tahap, sebelum induksi anestesia (sign in), sebelum 

insisi kulit (time out) dan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi 

(sign out). Hal-hal yang tercantum dalam checklist ini harus dikonfirmasi 

secara verbal pada pasien dan anggota tim operasi (Weiser, 2008). 

Kelompok studi WHO Safe Surgery Saves Lives telah 

mempublikasikan laporan studi uji coba checklist ini. Selain penggunaan 

checklist juga melakukan intervensi perkenalan tim operasi, briefing dan 

de-briefing. Safety briefing memungkinkan anggota tim saling 

memperkenalkan diri dan perannya dalam tim, kondisi pasien, potensi 

penyulit yang mungkin muncul, kebutuhan peralatan khusus, posisi pasien 

dan lain-lain. Tanpa perkenalan yang cukup, tim operasi bisa jadi berkerja 

tanpa saling mengetahui nama masing-masing. Akibatnya akan sulit bagi 
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anggota tim untuk bertanya, mengingatkan atau memberitahu jika ada 

masalah yang terjadi. Meskipun masih banyak dokter dan perawat yang 

masih menganggap proses ini tidak penting, tetapi pada kenyataannya 

briefing berhasil meningkatkan level komunikasi dalam tim, mengurangi 

terjadinya error dan keterlambatan yang tidak diharapkan (Weiser, 2008). 

2. Tujuan 

Mengimplementasikan Surgical Safety Checklist WHO menurut 

Haynes (2009) bertujuan untuk : 

a. Menurunan komplikasi operasi (sesuai dengan definisi dari The 

American College of Surgeons National Surgicap Quality Improvement 

Program). 

b. Meningkatkan pencapaian indikator keselamatan.  
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Gambar 2.1. Surgical Safety Checlist WHO 
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B. Keselamatan Klinis Pasien 

1. Definisi 

Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu sistem 

pada rumah sakit untuk membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem 

tersebut meliputi asessment risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang 

berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, 

kemampuan belajar dari insiden dan tindaklanjutnya serta implementasi 

solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan 

dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang 

seharusnya dilakukan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011, Tentang Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit). 

Menurut Sir Liam Donalidson (ketua WHO World Alliance For 

Patient Safety, Forward Programme 2006 – 2007) mengungkapkan bahwa 

“Safe care is not an option. It is the right of every patient who en trusts 

their care to our health care system” yaitu pelayanan kesehatan yang 

aman bagi pasien bukan sebuah pilihan akan tetapi merupakan hak pasien 

untuk percaya pada pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem pelayanan 

kesehatan (Baker, 2006).  

2. Tujuan  

Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS), tujuan 

program keselamatan pasien di rumah sakit, antara lain : 
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a. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. 

b. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan 

masyarakat. 

c. Menurunnya kejadian yang tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit. 

d. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi 

pengulangan kejadian tidak diharapkan (KTD). 

3. Tujuh Langkah  

Komite keselamatan pasien yang dibentuk Persatuan Rumah Sakit 

Indonesia (PERSI) yang juga disupervisi oleh Departeman Kesehatan 

tahun 2008 mencanangkan tujuh langkah keselamatan pasien yang harus 

dijalankan di tiap rumah sakit, antara lain adalah : 

a. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, ciptakan 

kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. 

b. Pimpin dan dukung staf. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan 

jelas tentang keselamatan pasien. 

c. Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Kembangkan sistem dan 

proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asessment hal 

yang berpotensial bermasalah.  

d. Kembangkan sistem pelaporan. Pastikan semua staf agar dengan mudah 

dapat melaporkan kejadian atau insiden serta rumah sakit mengatur 

pelaporan kepada KKP-RS. 
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e. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dorong staf untuk 

melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa 

kejadian itu timbul. 

f. Cegah cidera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. 

Gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah yang untuk 

melakukan perubahan pada sistem pelayanan. 

4. Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi kebijakan tingkat nasional, IOM (Institute of 

Medicine) merekomendasikan beberapa hal yang terkait keselamatan 

pasien antara lain (Kohn, 2000) : 

a. Pembuatan standar untuk organisasi kesehatan, ikatan dan organisasi 

kesehatan harus memberikan perhatian yang besar untuk program 

keselamatan pasien. Regulator dan bahan akreditasi mengharuskan 

organisai kesehatan untuk mengimplementasikan program keselamatan 

pasien. 

b. Pembuatan standar untuk profesi kesehatan yakni dengan test periodik 

bagi dokter, perawat dan tenaga lain, sertifikasi, pembuatan kurikulum 

keselamatan pasien, pelatihan, konferensi, jurnal dan publikasi lain. 

5. Lima Prinsip 

Selain program, Kohn (2000) menyusun lima prinsip untuk 

merancang safety system di organisasi kesehatan yakni : 

a. Prinsip 1. Provide Leadership, meliputi : 

1) Menjadikan keselamatan pasien sebagai tujuan utama / prioritas. 
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2) Menjadikan keselamatan pasien sebagai tanggung jawab bersama. 

3) Menunjuk / menugaskan seseorang yang bertanggung jawab untuk 

program keselamatan. 

4) Menyediakan sumber daya manusia dan untuk analisis error dan 

redesign sistem. 

5) Mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi 

“unsafe” dokter. 

b. Prinsip 2. Memperhatikan keterbatasan manusia dalam perencanaan 

proses, yakni : 

1) Design job for safety. 

2) Menyederhanakan proses. 

3) Membuat standar proses. 

c. Prinsip 3. Mengembangkan tim yang efektif. 

d. Prinsip 4. Antisipasi untuk kejadian tidak terduga, yaitu : 

1) Pendekatan proaktif.  

2) Menyediakan antidotum. 

3) Training simulasi. 

e. Prinsip 5. Menciptakan atmosfer “Learning”. 

6. Enam Sasaran  

Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk diterapkan di 

seluruh rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS). Penyusunan sasaran ini mengacu pada Nine Life-Saving Patient 

Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh 
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Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI) dan 

dari Joint Commission International (JCI) 

a. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien 

Kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat 

terjadi dihampir semua aspek atau tahapan diagnosis dan pengobatan. 

Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan dua kali pengecekkan yaitu 

pertama, untuk identifkasi pasien sebagai individu yang akan menerima 

pelayanan atau pengobatan, kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau 

pengobatan terhadap pengobatan tersebut. 

Kebijakan dan / atau prosedur yang secara kolaboratif 

dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada 

proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah atau 

produk darah, pengambilan darah atau spesimen lain untuk pemeriksaan 

klinis atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan / 

atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi 

seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, 

gelang identitas pasien dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi 

tidak dapat digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan / atau prosedur 

juga menjelaskan penggunaan dua identitas yang berbeda di lokasi yang 

berbeda di rumah sakit, seperti pelayanan rawat jalan, unit gawat 

darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma 

tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif dapat digunakan untuk 
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mengembangan kebijakan dan / atau prosedur agar dapat memastikan 

semua untuk dapat diidentifikasi. 

b. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi Yang Efektif 

Komunikasi efektif yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan 

yang dipahami oleh pasien, akan mengurangi kesalahan, dan 

menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat 

berupa elektronik, lisan atau tertulis. Komunikasi yang mudah terjadi 

kesalahan kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan 

atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang 

lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti 

melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit 

pelayanan. 

Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan 

dan / atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon. Kebijakan dan / 

atau prosedur juga menjelaskan bahwa diperbolehkan tidak melakukan 

pembacaan kembali (read back) bila tidak memungkinkan, seperti di 

kamar operasi dan situasi gawat darurat di IGD dan ICU. 

c. Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high 

alert)  

Bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, 

manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan 

pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai (high alert medication) 

adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan 
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serius (sentinel event), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak 

yang tidak diinginkan. (adverse event) sepeti obat-obatan yang terlihat 

mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM), obat-obatan 

yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian 

elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya kalium klorida 2 

meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih 

pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat (50% atau lebih pekat)). 

Kesalahan ini bisa terjadi bila perawat tidak mendapatkan orientasi 

dengan baik di unit pelayanan pasien, atau bila perawat kontrak tidak 

diorientasikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan atau dalam keadaan 

darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi 

kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-

obatan yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit 

konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah sakit secara 

kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan / atau prosedur untuk 

membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang 

ada di rumah sakit. 

d. Sasaran IV : Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 

Salah operasi, salah prosedur, pasien salah pada operasi adalah 

sesuai yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. 

Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau 

yang tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang atau tidak 

melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi operasi (site marking) dan 
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tidak ada prosedur untuk verivikasi lokasi operasi. Disamping itu 

assessment pasien yang tidak adekuat, penelaahan catatan medis tidak 

adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar 

anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan tulisan 

tangan yang tidak terbaca dan pemakaian singkatan adalah faktor-faktor 

konstribusi yang sering terjadi. 

Penandaan lokasi operasi perlu melibatkan pasien dan dilakukan 

pada tanda yang mudah dikenali. Tanda itu harus digunakan secara 

konsisten di rumah sakit dan harus dibuat oleh operator atau orang yang 

akan melakukan tindakan, dilaksnakan pada saat pasien terjaga dan 

sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai akan disayat. 

Penandaan lokasi operasi dilakukan pada semua kasus termasuk sisi 

(laterality), multivel struktur (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multivel 

level (tulang belakang).  

Maksud proses verivikasi pra operatif adalah untuk  

1) Memferivikasi lokasi, prosedur dan pasien yang benar. 

2) Memastikan bahwa semua dokumen, foto (imaging), hasil 

pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi lebel dengan baik dan 

dipampang. 

3) Melakukan verivikasi ketersediaan peralatan khusus dan / atau 

implant yang dibutuhkan. 

Tahap sebelum insisi (time out) memungkinkan semua pertanyaan 

atau kekeliruan diselesaikan. Time out dilaksanakan di tempat, pada 
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tindakan akan dilakukan, tepat sebelum tindakan dimulai, dan 

melibatkan seluruh tim operasi. 

e. Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan 

terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya 

untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 

merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional 

pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk 

pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran 

darah (blood steam infection) dan pneumonia (seringkali dihubungkan 

dengan ventilasi mekanis). 

Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah 

cuci tangan (hand hygiene) yang tepat. Rumah sakit mempunyai proses 

kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan / atau prosedur yang 

menyesuaikan atau mengadopsi petunjuk hand hygiene yang diterima 

secara umum dan untuk implementasi petujuk itu di rumah sakit. 

f. Sasaran VI : Pengurangan risiko jatuh 

Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cidera bagi 

pasien rawat inap. Dalam kontek populasi atau masyarakat yang 

dilayani, pelayanan yang disediakan dan fasilitasnya. Rumah sakit perlu 

mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk 

mengurangi risiko cidera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa termasuk 

riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan 
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dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang dipergunakan oleh 

pasien. 

7. Isiden 

Dalam Institute of Medication, patient safety diidentifikasikan 

sebagai “An adverse event results in unintended harm to the patient by an 

act of commission or omission rather than by the underlying disease or 

condition of the patient”. Sementara dalam PERMENKES RI Nomor 1691 

tahun 2011, insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden 

adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang 

mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cidera yang dapat dicegah 

pada pasien. Insiden keselamatan pasien juga merupakan akibat dari 

melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan 

yang seharusnya diambil (omission) (Depkes, 2008). Namun demikian, 

penyebab terjadinya insiden keselamtan pasien di rumah sakit sangat 

komplek, melibatkan semua bagian dalam sistem yang berlaku di rumah 

sakit.  

Jenis insiden berdasarkan PEMRENKES RI nomor 1691 tahun 

2011, tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, insiden keselamatan 

pasien terdiri dari : 

a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) 

Suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera 

pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil 

tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya 

Analisis Pelaksanaan Surgical..., Wiwit Siti Nurkhasanah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



23 
 

atau kondisi pasien. Kejadian tersebut dapat terjadi disemua tahapan 

dalam perawatan dari diagnosis, pengobatan dan pencegahan (Reasons, 

1990 dalam to err is human : building a safer health system). 

b. Kejadian Tidak Cidera (KTC) 

Suatu insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak 

mengakibatkan cedera. 

c. Kejadian Nyaris Cidera (KNC) 

Kejadaian Nyaris Cidera adalah terjadinya insiden yang belum 

terpapar ke pasien. Misalnya suatu obat dengan over dosis lethal akan 

diberikan, akan tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya 

sebelum obat diberikan kepada pasien.  

d. Kejadian Potensial Cidera (KPC) 

Kejadian Potensial Cidera adalah kondisi yang sangat berpotensi 

menimbulkan cidera, tetapi belum terjadi insiden. Misalnya obat-obatan 

LASA (Look Alike Sound Alike) disimpan berdekatan. 

e. Kejadian Sentinel 

Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian 

atau cedera serius. Biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak 

diharapkan atau tidak dapat diterima seperti operasi pada bagian tubuh 

yang salah. Pemilihan kata ‘sentinel’ terkait dengan keseriusan cidera yang 

terjadi (misal amputasi pada kaki yang salah) sehingga pencarian fakta-

fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius 

pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. 
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C. Instalasi Bedah Sentral (IBS) 

Instalasi Bedah Sentral (IBS) merupakan salah satu bagian dari sistem 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang penting dalam hal memberikan 

pelayanan kepada pasien yang memerlukan tindakan pembedahan, baik untuk 

kasus-kasus bedah terencana (elektif) maupun untuk kasus-kasus bedah 

darurat atau segera (cito). Untuk itu, perawat yang bertugas di Instalasi Bedah 

Sentral (IBS) harus selalu siap 24 jam sehari untuk selalu dapat memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat (Lingard, 2008). 

Sarana dan fasilitas modern yang biasanya tersedia di Instalasi Bedah 

Sentral menurut Nundy (2008) antara lain : 

1. Pesawat C-Arm (Toshiba) suatu unit alat untuk melihat benda–benda asing 

dengan sinar X- Ray. 

2. Mesin Ventilator Anestesi (Fabius Dragger GS Premium) alat bantu 

anestesi dengan sistem digital yang dilengkapi dengan sistem ventilator 

(untuk bantuan nafas) guna membantu tindakan anestesi umum yang 

digerakkan dengan arus listrik. 

3. ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) merupakan terapi non-

invasif, karena tidak memerlukan pembedahan atau tidak memasukan alat 

kedalam tubuh pasien. Sesuai dengan namanya, Extracorporeal berarti 

diluar tubuh, sedangkan Lithotripsy berarti penghancuran batu, secara 

harfiah ESWL memiliki arti penghancuran batu saluran kemih dengan 

menggunakan gelombang kejut (shock wave) yang ditransmisi dari luar 

tubuh. 
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4. Electro Cauter (Valley Lab dan Erbe) merupakan suatu alat untuk 

membantu dalam tindakan pembedahan khususnya pada waktu memotong 

jaringan dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Alat ini dihubungkan 

dengan arus listrik. 

5. Angiografi dilakukan untuk menunjukkan pembuluh darah-pembuluh 

darah di dalam tubuh. Sebuah tabung yang disebut kateter dimasukkan ke 

dalam vena yang terletak di bagian atas kaki di pangkal paha atau di 

lengan. Zat pewarna (tinta) dimasukkan ke dalam kateter. X-ray dilakukan 

untuk memeriksa aliran darah di dalam tubuh. 

6. Endoscopy merupakan suatu alat untuk pemeriksaan diagnostik yang 

dilakukan oleh dokter penyakit dalam yang mempunyai sertifikasi 

endoscopy. Bila memungkinkan dapat dilakukan biopsy oleh dokter yang 

bersangkutan. Tindakan endoscopy dapat berupa diagnostik yaitu 

gastroscopy untuk melihat visual lambung dan colonoscopy untuk melihat 

usus besar. Sedangkan untuk tindakan terapi dapat berupa tindakan ligasi 

atau skleroterapi pada kasus sterosis hati. 

7. Laparascopy adalah suatu pembedahan minimal invasif, dengan sayatan 

luka operasi dibuat sangat kecil (0,5 – 1 cm) untuk memasukkan alat-alat 

bedah khusus ke dalam rongga perut seperti alat untuk kerja (alat operasi), 

kamera dan sumber cahaya (lampu) untuk melihat dan mengangkat bagian 

tubuh yang akan dioperasi melalui monitor televisi. 
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 Jenis tindakan bedah yang dapat dilakukan di Instalasi Bedah Sentral 

menurut Nundy (2008) antara lain : 

1. Bedah umum 

Bedah umum dapat berupa kasus Appendictomy, Hernia, 

Haemorroidectomy, Colesistectomy, Prostatectomy, Circumsisi, 

Debridemen, Necrotomy, Amputasi jari dan Reposisi Terbuka. 

2. Bedah Orthopedi Dan Traumalogi 

Kasus yang ditangani antara lain Reposisi Tertutup, Amputasi 

ekstremitas, Debridemen Osteomilitis, Ambil Implant dan Tendo Plastic 

Koreksi. 

3. Bedah Saraf 

Kasus yang ditangani anatar lain Craniotomy (perdarahan dan 

tumor), Cranioplasty, Trepanasi, Koreksi Impresi Fraktur, Laminectomy 

dan Overhecting. 

4. Bedah Onkologi 

Bedah onkologi menangani kasus dapat berupa Excisi Tumor Jinak 

(Lipoma Kecil), Tumor Jinak Ganglion, Struma Lobectomy, Mastectomy, 

Multiple FAM (Fibroadenoma Mamae), Radikal Mastectomy, Open 

Biopsi Mammae dan Mammae Acesoir. 

5. Bedah Plastik  

Kasus yang dapat dilakukan antara lain Labioplasty, Palatoplasty, 

Rekonstruksi Mammae, Polydaktili, STSG (Strategy and Technical 
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Advisory Group) dalam penanganan bedah plastik dan Labioplasty 

Duplex. 

6. Bedah Urologi  

Kasus yang dapat ditangani antara lain Varicolectomy, 

Hidrocolectomy, Cystoscopy, Biopsi Prostat, Uretrolitotomy, Pasang DJ 

Stain, Pyelolithotomy, TUR (Transurethral Resection of The Prostate), 

Nephrectomy, Uretroplasty dan Litotripsi. 

7. Obstetri Dan Ginekologi 

Obstetri dan ginekologi dapat berupa kasus Sectio Caesaria, 

Sterilisasi, Kehamilan Ektopik Terganggu, Extervasi Kista Vagina, 

Histerectomy, Miomectomy dan Repair Vagina. 

8. THT 

Kasus yang ditangani yaitu Tonsilectomy, Traceostomy, Reposisi 

Hidung Tertutup, CWL (Cad Well-Luc), Reposisi Hidung Terbuka, FESS 

(Functional Endoskopoic Sinus Surgery), Thympanoplasty, 

Mastoidectomy dan Rekonstruksi Hidung Terbuka. 

9. Mata 

Kasus yang ditangani antara lain Pterigium, Granuloma, Tarsotomy, 

Corpus Kecil, Parasentesis, Scraping, Konjungtiva Flap, Jahit Palpebra, 

Katarak dengan IOL (Intraocular Lens), Glaukoma, Trabeculectomy, 

Enukleasi Bulbi, Eviserasi Bulbi, Iris EXcisi dan Jahit Kornea, Ablasio 

Retina, Rekonstruksi dan Vitrectomy. 
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10. Bedah Digestive 

Kasus yang ditangani antara lain Hernioraphy dengan Mess, 

Appendictomy Perforasi, Colostomy, Illeustomy, Laparatomy, Reseksi 

Usus, Herniocolectomy, Reseksi Hepar, Pankreatectomy dan 

Cholesistectomy. 
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D. Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Modifikasi dari Kohn, 2000; Weiser, 2008; Depkes, 2008) 

Pasien 

- Perawatan  
- Pengobatan 
- Pemeriksaan 

penunjang 
- Tindakan 

medis 
(operasi) 

Insiden 
- KTD 
- KTC 
- KNC 
- KPC 
- Sentinel 

 Sasaran Safety Patient 
a. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien 
b. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi Yang Efektif 
c. Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu 

diwaspadai (high alert)  
d. Sasaran IV : Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, 

tepat pasien operasi 
e. Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait 

pelayanan kesehatan 
f. Sasaran VI : Pengurangan risiko jatuh 

Surgical Safety Checklist WHO 
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