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Start from…….. 



Insiden



Who are you? 





Penulara covid 19

Langsung Tidak Langsung

Percikan droplet Benda yang terpapar droplet menjadi

transmisi penyebaran

Batuk dan bersin tidak ditutup secara tepat



Saya Perawat



Asuhan Keperawatan

Merupakan proses atau rangkaian kegiatan praktek

keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien

diberbagai tatanan pelayanan kesehatan

Dilaksanakan berdasarkan kaedah keperawatan sebagai

seuatu profesi yang berdasarkan ilmu keperawatan, bersifat

humanistic serta mengacu pada kebutuhan/respon pasien

dalam rangka mengatasi masalah pada pasien.



Apa yang berubah selama pandemic 

Covid 19

Komponen Keterangan

Filosofi Keperawatan Sama

Konsep dasar Sama

Implementasi Modifikasi



Modifikasi

Past Now

Hanya pasien yang mengalami

gangguan pernapasan yang

menggunakanmasker bedah

Seluruh pasien menggunakan masker 

bedah

Petugas medis tidak wajib

menggunakan masker saat

pemeriksaan

Seluruh petugas medis wajib

menggunakan masker saat

pemeriksaan

Anamnesa menggunakan touching 

untuk meningkatkan tingkat

kepercayaan

Anamnesa meminimalkan touching, 

bila terpaksa touching harus

menggunakan sarung tangan

Tindakan membuka mulut pasien

menggunakan masker bedah

Tindakan membuka mulut pasien

menggnakan masker N95



Past Now

Tindakan menghasilkan aerosol,

petugas menggunakan masker 

bedah, aprone

Tindakan menghasilkan aerosol, 

petugas menggunakan masker N95, 

aprone, sandal khusus, google

Cuci tangan sebelum dan sesudah

tindakan

Cuci tangan sebelum dan sesudah

tindakan

Tindakan inhalasi dilakukan diruang

rawat bersama

Tindakan inhalaasi dilakukan diruang

rawat isolasi



Upaya perawatan covid 19

 Tim gerak cepat

Mobilisasi SDM

 Peningkatan kompetensi SDM

Dukungan psikis dan emosional



Alur Pelayanan Covid 19

• Batuk

• Pilek

• Demam

IGD/Poli

• Rapid 
test

• swab

Ruang
disaster

• ?

• ?
Hasil



•pulang•Ruang
perawatan
biasa

•Ruang
Perawatan
Covid

• Isolasi
mandiri di 
rumah

+ / -

KU baik
+ / +

- / -

+/-

KU 
lemah



Manajerial Ruangan

 Perawat pelaksana

 Katim

 Karu

 Piket

 Tim Code Blue





Yang masuk ke zona merah

Dokter

Perawat

Cleaning service

Pemahaman dan 

keterampilan dalam 

menggunakan APD



Alur proses keperawatan



Asuhan Keperawatan Kasus







TTV

















Ibadah dasar proses penyembuhan

 Keyakinan kodarullah

 Ikhtiar

 Pasrah

Cobaan



Hasil wawancara kebutuhan spiritual

Masalah yang ditemukan

 Pasen mengatakan kesulitan untuk beribadah karena merasa

sesak dan mudah lelah bila banyak melalukan aktifitas.

 Tidak toleran untuk berwudhu di kamar mandi

Penyelesaian masalah

Menganjurkan pasien untuk beribadah sholat ditempat tidur dan

melakukan wudhu tayamum



Mendampingi pasien berwudhu



Penerapan keperawatan Islami di STIKes

Jayakarta

https://www.youtube.com/watch?v=S7spjKWef

v4

https://www.youtube.com/watch?v=S7spjKWefv4


Quote 


