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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas

rahmat-Nya Panduan Komunikasi Efektif di Lingkungan Rumah Sakit Ibu dan

Anak Sitti Khadidjah Kota Gorontalo dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku Panduan Komunikasi Efektif di Lingkungan Rumah Sakit Ibu dan

Anak Sitti Khadidjah Kota Gorontalo ini sangat penting bagi petugas yang bekerja

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadidjah Kota Gorontalo dalam memenuhi

dan melaksanakan Sasaran Keselamatan Pasien terkait Keselamatan Prosedur

Pembedahan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, dan kami

mengharapkan adanya masukan bagi penyempurnaan buku ini di kemudian hari.

Untuk itu tim penyusun mengucapkan terima kasih dan harapan kami agar

buku ini dapat dipergunakan sebagai acuan dengan sebaik-baiknya.

Gorontalo, Januari 2017

Direktur

dr. H. Elson Djakaria Sp.OG



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI....................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1

BAB II RUANG LINGKUP ............................................................................... 2

BAB III KEBIJAKAN ........................................................................................ 3

BAB IV TATALAKSANA................................................................................. 5

BAB V MONITORING DAN EVALUASI ....................................................... 9



1

BAB I

PENDAHULUAN

DEFENISI

A. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain.

B. Komunikasi efektif terjadi apabila penerima memahami secara pasti informasi

yang disampaikan oleh pemberi informasi

C. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan secara akurat, lengkap,

dimengerti, tidak duplikasi, dan tepat kepada penerima informasi untuk

mengurangi kesalahan dan untuk meningkatkan keselamatan pasien.

D. Komunikasi dapat dilakukan menggunakan tulisan, verbal atau elektronik.

TUJUAN

Mewujudkan proses komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan

dipahami oleh pemberi dan penerima pesan komunikasi sehingga dapat

mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Komunikasi antar Petugas :

1) Komunikasi verbal dengan READ BACK/ TBAK (Tulis, BAca Kembali)

2) Pelaporan kondisi pasien dengan SBAR (Situation – Backround –

Assessment –Recommendation)
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BAB III

KEBIJAKAN

Peningkatan Komunikasi  yang Efektif

1. Bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif diantara petugas

kesehatan (dokter, perawat, petugas kesehatan lain) dan petugas

kesehatan dengan pelanggan, yang bertujuan agar pemberian

pelayanan dan perawatan semakin efektif.  Komunikasi yang efektif,

yang terstruktur, akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan dapat dipahami

penerima, akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan perbaikan

keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara lisan, tertulis dan

elektronik.

2. Untukkomunikasilisan :

a. Pada saat menerima instruksi Lisan / Verbal/ PesanLisan / Verbal

terapkan TBAK yang artinyaTulis BAcadan Konfirmasi Kembali

(Write Down/ Tulis, Read Back/ Bacadan Konfirmasi.

b. Mengimplementasikan mekanisme pelaporan hasil tes kritis saat

menerima pesan verbal yang melaporkan hasil tes kritis terapkan

TBAK (Tulis Baca dan Konfirmasi Kembali)

c. Pada saat melaporkan keadaan pasien atau hasil kritis , serah terima

pasien (antar shift dokter/perawat), transfer pasien antar ruangan

menggunakanTeknik SBAR (Situation – Background – Assessment

– Recommendation)

3. Untuk komunikasi tertulis :

a. Menuliskan secara jelas dan lengkap

b. Menggunakan Singkatan Terstandar di Rumah Sakit Ibu dan Anak

Sitti khadidjah Gorontalodan menuliskan kata dengan lengkap bila

tidak ada dalam daftar singkatan.

4. Untuk komunikasi elektronik

Memungkinkan untuk dilakukan konsul lewatsms, email dan

faxsimile.
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5. Untuk permintaan obat narkotik tidak dapat dilakukan dengan perintah

lisan.
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BAB IV

TATA LAKSANA

1. Komunikasi Verbal dengan Read Back / TBAK

Komunikasi verbal dengan READ BACK / TBAK (Tulis, BAca Kembali)

Kapan melakukan TBAK?

a) Saat Dokter memberi instruksi verbal,

b) Saat menerima telepon yang melaporkan hasil test kritis

Bagaimana melakukan TBAK?

Petugas yang menerima instruksi verbal (telepon/ lisan/laporan hasil test yang

kritis :

a) Tulis pesan dari pengirim di catatan terintegrasi dalam Rekam Medik pasien:

 Tanggal dan jam pesan diterima.

 Dosis obat yang akan diberikan dan waktu pemberian harus spesifik untuk

menghindari salah penafsiran / hasil test kritis yang dilaporkan.

b) Setelah pesan dituliskan, BAcakan Kembali (read back) ke pengirim pesan

untuk konfirmasi kebenaran pesan yang dituliskan, termasuk: Nama Lengkap

Pasien, Tanggal lahir dan Diagnosis.

c) Tulis nama dokter yang memberikan pesan.

d) Tulis nama dan tanda tangan petugas yang menerima pesan.

e) Dokter pengirim pesan akan menandatangani catatan pesan yang ditulis

penerima pesan sebagai tanda persetujuan dalam waktu 1 x 24 jam.

Apa itu Pelaporan Hasil Tes Kritis (critical test result) ?

a) Proses penyampaian tes kritis / hasil tes kritis kepada dokter yang merawat

pasien.

b) Nilai / Hasil kritis (critical values / result) adalah hasil pemeriksaan

diagnostik/ penunjang yang memerlukan penanganan segera.



6

c) Proses penyampaian nilai hasil pemeriksaan yang memerlukan penanganan

segera dan harus dilaporkan ke DPJP dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam.

Pelaporan Hasil Tes Kritis dibagi  3 kategori sesuai jenis pemeriksaan masing-

masing Unit  Penunjang mis. Lab, Radiologi, Kardiologi:

1) Kategori Merah

Pasien dalam bahaya / akan meninggal, / dampak serius jika tidak segera

ditangani. Pelaporan hasil harus segera ke dokter pemberi  instruksi / yang

akan melakukan tindakan. Hasil test harus  terinformasikan pada dokter < 1

jam.

2) Kategori Orange

Pasien perlu perhatian / tindakan segera walau nilai tsb tidak merefleksikan

kondisi potensial segera mengancam jiwa. Hasil test harus sudah

terinformasikan pada dokter yang merawat maksimal 8 jam (dalam satu shift

jaga)

3) Kategori Kuning: hasil abnormal untuk penyakit yang memerlukan deteksi

dan evaluasi  untuk  pengambilan tindakan. Hasil test harus sudah

terinformasikan pada dokter yang merawat dalam maksimal waktu 3 – 5 hari.

Bagaimana cara melaporkan hasil kritis?

a) Petugas yang melaporkan hasil kritis harus mencatat:

 Tanggal Dan Waktu Menelpon

 Nama Lengkap Petugas Kesehatan Yang Dihubungi

 Nama Lengkap Yang Menelpon.

b) Petugas yang menerima laporan hasil test kritis lewat telpon,  harus

menerapkan TBAK (Tulis Baca Kembali)

c) Evaluasi dan penilaian harus fokus pada interval dari waktu pertama hasil

kritis  diketahui ke waktu dilaporkan kepada dokter yang meminta

pemeriksaan (interval  hasil kritis diketahui - hasil dilaporkan).

d) Jika “Hasil kritis” dilaporkan oleh unit penunjang ke dokter pengganti/

dokter jaga  (bukan langsung ke dokter yang meminta pemeriksaan), maka
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evaluasi dan penilaian perlu memperhitungkan : interval dari waktu

pertama dilaporkannya nilai / hasil kritis ke dokter pengganti   dan waktu

dimana dokter pengganti  melaporkan hasil ke dokter pemberi  instruksi /

meminta pemeriksaan.

e) Buat rencana cadangan untuk mengkomunikasikan hasil tes kritis saat

dokter yang meminta pemeriksaan atau  dokter pengganti tidak bisa

dihubungi dalam waktu yang telah ditentukan

f) Rumah sakit  harus menetapkan tes-tes apa  saja yang masuk dalam

kategori ini dan menetapkan jangka waktu dari saat permintaan tes - ke

pelaksanaan tes, mis X-ray, CT Scan atau EKG.

g) “Hasil  tes kritis”  tidak hanya tes laboratorium tetapi juga X-rays, EKG,

dan uji diagnostik lain.

2. Pelaporan Kondisi Pasien dengan metode SBAR

Pelaporan kondisi pasien dengan metode SBAR

Apa yang dimaksud dengan SBAR?

SBAR  merupakan kerangka acuan dalam pelaporan kondisi pasien yang

memerlukan perhatian dan tindakan segera:

 Situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien.

 Background, informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien

terkini.

 Assessment, Hasil pengkajian kondisi pasien terkini

 Recommendation, Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien

saat ini.

Kapan dan siapa yang harus melakukan metode SBAR?

a) Saat serah terima antara  Penanggung  Jawab pasien kepada shift berikutnya

dengan mengisi serah terima pasien pada Catatan Form Perkembangan

terintegrasi
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b) Saat petugas melaporkan kondisi pasien / hasil test laboratorium yang kritis

kepada DPJP

Berikut ini merupakan salah satu contoh dalam pertanyaan metode SBAR saat

serah terima pasien:

 S: Tn Ari Gunadi, 70 tahun, dengan Sindrom Delirium Akut rencana dibawa

pulang paksa oleh anak tertua. Obat-obat sudah di retur ke depo famasi. Tapi

saat ini belum pulang karena anak bungsu masih ingin pasien dirawat.

 B: Pasien sebelumnya gaduh gelisah, terkontrol dengan Haldol tetes 2 x

sehari. Terakhir obat diberikan pk 8 pagi.

 A: Saya khawatir pasien akan gaduh gelisah lagi bila obatnya malam ini tidak

diberikan.

 R: Jika pasien tidak jadi pulang malam ini tolong obatnya dimintakan ke depo

farmasi dan diberikan. Jika pasien jadi dibawa pulang, jangan lupa obatnya

diresepkan/ dimintakan resep.
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BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada semua tatanan pelayanan dengan

melibatkan semua unsure terkait pelayanan pasien. Evaluasi dilakukan

berdasarkan laporan kejadian terkait komunikasi, pemberian informasi dan

edukasi pasien dan keluarga pasien.
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