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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa , 

karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, laporan kegiatan “ pelatihan 

patient safety” dapat kami selesaikan dengan baik. 

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi  tentang tujuan 

yang hendak di capai sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

di RSIA SITTI KHADIDJAH GORONTALO. Penulis ucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap pembuatan laporan ini. 

Demikian, laporan ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan. 

Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi  perbaikan laporan ini, 

sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan 

pengetahuan bagi pembaca. 

 

 

 

                                                                                  Gorontalo,    Oktober 2017  

 

                                                          

                                                                                   penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk rumah sakit. 

Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (safety) di rumah sakit 

yaitu : keselamatan pasien (patient safety), keselamatan pekerja atau petugas 

kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit  yang bisa 

berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan 

lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap pencemaran 

lingkungan. Ke lima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting untuk 

dilaksanakan di setiap rumah sakit. Namun harus diakui kegiatan institusi 

rumah sakit dapat berjalan apabila ada pasien. Karena itu keselamatan pasien 

merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan, dan hal tersebut  terkait  

dengan isu mutu dan citra rumah sakit. 

Sesuai dengan Visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan serta tujuan 

peningkatan mutu layanan RSIA Sitti Khadijah  Kota Gorontalo dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berorientasi pada 

Kepuasan dan Keselamatan Pasien/Pelanggan maka RSIA Sitti Khadijah  

Kota Gorontalo perlu melakukan upaya-upaya standarisasi pelayanan.Salah 

satunya adalah dengan penerapan program mutu dan keselamatan pasien 

(Quality & safety). 

Mengingat pentingnya patient safety di Lingkungan RSIA SITTI 

KHADIDJAH GORONTALO, maka TIM SKP menyelenggarakan kegiatan 

pelatihan patient safety kepada petugas klinis dan non klinis yang bekerja di 

lingkunga RSIA SITTI KHADIDJAH GORONTALO.  Pelatihan patient 

safety merupakan upaya rumah sakit dalam peningkatann mutu pelayanan 

yang berfokus pada keselamatan pasien di rumah sakit. 

 

 



 

1.2 Tujuan Pelatihan 

Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit 

serta pemahaman para praktisi rumah sakit terhadap program keselamatan 

pasien dan 6 sasaran dalam menuju keselamatan pasien di rumah sakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PELAKSANAAN PELATIHAN 

2.1 Waktu dan tempat pelatihan 

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 04 oktober 2017 di Aula RSIA 

SITTI KHADIDJAH GORONTALO Lantai 4. 

2.2 Peserta  Pelatihan 

Pelatian ini di ikuti oleh petugas medis dan non medis di lingkup RSIA 

SITTI KHADIDJAH GORONTALO , Sebanyak 46 orang dibagi dalam dua 

gelombang. 

2.3 Materi Pelatihan  

Materi yang di sampaikan dalam pelatihan  patient safety yang sesuai 

dengan sasaran keselamatan pasien : 

1) Standar Ketepatan identifikasi pasien 

2) Standar Peningkatan komunikasi efektif 

3) Standar Peningkatan keamanan obat yang perlu di waspadai (hight alert) 

4) Standar Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 

5) Standar Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 

6) Standar Pengurangan resiko pasien jatuh 

2.4 Metode penyampaian materi 

Penyampaian materi pelatihan di lakukan melalui dua metode yaitu : 

A. Ceramah atau presentase 

Pemberi materi memaparkan materi tentang patient safety kepada peserta 

pelatihan. pemateri menggunakan power point untuk memudahkan peserta 

memahami materi yang sampaikan. 



 

B. Praktek Langsung 

Peserta pelatihan mempraktekkan materi yang disampaikan dengan 

mengikuti arahan pemateri. 

2.5 Evaluasi materi 

Evaluasi materi didapatkan dengan melakukan pre dan post test untuk 

mengukur sejauh mana pemahaman terhadap materi yang di sampaikan. 

2.6 Pemateri  

Materi pelatihan diberikan oleh komite Sasaran Keselamatan Pasien dan 

Tim SKP RSUD. Prof. DR Aloe Saboe dan tim SKP RSIA Sitti khadidjah. 

2.7 pembiayaan pelatihan  

Pelaksana pelatihan sesungguhnya menggunakan anggaran komite Patient 

safety RSIA SITTI KHADIDJAH tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL PELATIHAN 

3.1 Hasil 

Hasil pengamatan dan diskusi selama kegiatan pelatihan saat penyampaian 

materi maupun saat praktek, di dapatkan respon peserta terhadap semua materi 

yang di sampaikan oleh pemateri di nilai cukup baik. Peserta memahami dengan 

baik sasaran keselamatan pasien dan mampu mempraktekannya secara langsung. 

Setelah Di lihat dari hasil pre dan post test terdapat peningkatan pengetahuan 

setelah di berikan materi di bandingkan dengan sebelum mendapatkan. 

3.2 Tindak lanjut 

Setelah memahami dengan baik tentang patient safety,hal yang penting 

untuk kedepannya adalah menjalankan patient safety dengan baik oleh petugas di 

lingkungan RSIA SITTI KHADIDJAH GORONTALO. 

Tindak lanjut yang dapat  ditempuh setelah pelatihan : 

a. Memperkirakan berbagai penghambat dan fasilitator yang berkaitan 

dengan pemenuhan patient safety. 

b. Mengontrol dan meningkatan kepatuhan dalam pasient safety oleh para 

petugas kesehatan. 

c. Menilai dan menetapkan kembali strategi peningkatan patient safety. 

 

 

 

 

 



 

BAB IV PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Pelatihan patient safety merupakan salah satu cara untuk membuat asuhan 

pasien lebih aman dan berstandar yang berfokus pada keselamatan pasien di RSIA 

SITTI KHADIDJAH GORONTALO. Di harapkan semua peserta mampu 

menerapkan assesmen resiko jatuh, identifikasi dan pengelolaan berhubungan 

dengan resiko pasien terutama dalam memberikan pelayanan  pada ibu dan anak. 

4.2 SARAN  

Dalam upaya peningkatan perilaku patient safety agar terus dilakukan 

pelatihan  dan sosialisasi berkelanjutan sehingga mampu menerapkannya pada 

saat memberikan  pelayanan kesehatan  di lingkungan RSIA SITTI KHADIDJAH 

GORONTALO serta evaluasi secara berkala terhadap patient safety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1 ( DOKUMENTASI) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 ( TERLAMPIR DALAM BENTUK POWER POINTS 



Lampiran 3 ( bukti absensi ) 

 

 

 



 

Lampiran 4 ( SOAL PRE-POST TEST) 

1. Sebutka

n  warna gelang identifikasi beserta fungsinya? 

2. Sebutka

n 3 syarat identitas pasien ? 

3. Bagaim

ana cara pelaporan kritis ? 

4. Jelaska

n pengertian obat high alert? 

5. Sebutka

n cara menerima dan menyerahka obat high alert? 

6. Sebutka

n dua keselamatan operasi? 

7. Sebutka

n 5 Moment cuci tangan? 

8. Sebutka

n dua jenis resiko jatuh? 

 

 



 

 



 

 



 

 


