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kata sambutan
ketua Ukk emergensi dan rawat intensif anak idai

Salam Sejahtera, 
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator keberadaban suatu bangsa. Dengan 
semakin terpandangnya Indonesia di mata dunia, maka pelayanan kesehatan akan 
menjadi perhatian seluruh dunia. 

PICU (Pediatric Intensive Care Unit) di Indonesia berkembang sejak 1975. 
Kebutuhan akan pelayanan ini jelas terlihat ketika berbagai fasilitas kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta, seakan berlomba membangun PICU di berbagai peloksok 
tanah air. Mengingat luasnya negara kita, kiranya cukup wajar bila pelayanan yang di 
negara maju telah berhasil menurunkan mortalitas hingga sepuluh kali lipat ini terasa 
sangat dibutuhkan. Namun demikian, pelayanan PICU akan lebih efektif dan berhasil 
menurunkan mortalitas bila ditunjang oleh pelayanan emergensi dan rawat intermediet 
yang memadai. Karena pelayanan emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif anak 
bukan merupakan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dilaksanakan, maka 
pembangunannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan sumber daya yang ada. 

Unit Koordinasi Kerja Emergensi dan Rawat Intensif Anak, Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (UKK ERIA IDAI), menganggap perlu dikeluarkannya suatu panduan yang 
dapat menjadi pegangan nasional dalam perencanaan pelayanan emergensi, rawat 
intermediet dan rawat intensif anak di Indonesia. Hasil kerja keras kepengurusan UKK 
ERIA IDAI akhirnya telah berhasil menyusun panduan pertama ini. Mungkin masih 
banyak kekurangan dalam panduan perdana ini, namun demikian penyesuaian terhadap 
kondisi setempat selalu dapat dilaksanakan. 

Dengan terbitnya panduan ini kami mengharapkan akan terjadi peningkatan mutu 
pelayanan, pendidikan dan peneltian dalam bidang pediatrik, pediatrik intensif dan 
ilmu kedokteran pada umumnya. Semoga kerjasama antar institusi pelayanan kesehatan, 
pendidikan dan penelitian dapat lebih baik, kerjasama internasional menjadi lebih 
bermanfaat. Sudah sepantasnya kita lebih mempersiapkan diri untuk melayani pasien 
yang membutuhkan pelayanan ini. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberkati upaya kita bersama. 

dr. dr. dadang Hudaya somasetia, sp.a(k), mkes 
Ketua UKK ERIA 
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kata sambutan 
Pengurus Pusat ikatan dokter anak indonesia

Salam hormat dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia
Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Unit Kerja Koordinasi (UKK) 

Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 
yang telah menerbitkan ‘Buku Panduan: Pelayanan Emergensi, Rawat Intermediet dan 
Rawat Intensif Anak’. Dalam usaha mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals (SDGs)), IDAI berusaha melaksanakan berbagai 
program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak. Salah 
satu fokus program pada masa ini adalah dalam masa seribu hari pertama kehidupan. 
Apabila nutrisi, stimulasi dan pencegahan infeksi tidak dapat ditangani dengan baik 
pada masa ini, maka keselamatan tumbuh kembang anak akan mengalami hambatan 
yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Atas dasar tersebut maka dipandang 
perlu untuk mengusahakan pelayanan kesehatan diberbagai aspek.

Buku panduan yang disusun oleh organisasi profesi sangat dibutuhkan oleh para 
praktisi kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh 
karena itu, kami sangat menghargai upaya UKK ERIA untuk menerbitkan buku 
panduan ini, karena tidaklah mudah menyusun panduan pelayanan emergensi, rawat 
intermediet dan rawat intensif anak untuk diterapkan di pusat pelayanan kesehatan di 
wilayah Indonesia.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi pusat pelayanan kesehatan yang memiliki 
unit pelayanan emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif anak. Dengan demikian, 
tersedia pelayanan kesehatan emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif anak sesuai 
standar yang diharapkan. Standardisasi sangat diperlukan, baik untuk penyelenggara 
pelayanan kesehatan maupun masyarakat sendiri agar dapat juga memahami jenis 
pelayanan kesehatan yang harus diberikan dan diterima selama di pelayanan emergensi, 
rawat intermediet dan rawat intensif.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua anggota IDAI yang bekerja 
pada pelayanan emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif anak dan pimpinan 
pusat pelayanan kesehatan untuk menjadikan buku panduan ini sebagai acuan dalam 
mengembangkan pelayanan emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif anak di 
tempat bekerjanya.

Selamat bertugas, semoga kita selalu dapat berperan dalam menyiapkan anak yang 
tidak saja dilahirkan dengan selamat, tetapi juga tumbuh dengan sehat, dan berkembang 
secara optimal.

aman B. Pulungan
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia
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kata Pengantar

Alhamdulillah berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan Pelayanan 
Emergensi, Rawat Intermediet dan Rawat Intensif Anak sudah selesai disusun oleh Unit 
Kerja Koordinasi Emergensi dan Rawat Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(UKK ERIA IDAI). Buku panduan pelayanan ini merupakan penyempurnaan dari buku 
sebelumnya yang sudah terbit pada tahun 2010 oleh pengurus UKK ERIA IDAI periode 
2008-2011.  

Buku ini berisi panduan pelayanan emergensi dan rawat intensif anak secara detail, 
mulai dari ruang emergensi, intermediet sampai ke ruang intensif anak  sehingga para 
sejawat dokter anak dan manajemen rumah sakit diharapkan bukan hanya mampu 
melakukan pelayanan paripurna sesuai dengan fasilitas yang dimiliki tetapi juga dapat 
merencanakan peningkatan kemampuan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Dalam buku ini dibahas menyeluruh tentang pelayanan pasien anak gawat dan 
sakit kritis, dimulai sejak di unit emergensi, intermediet dan ruang rawat intensif anak. 
Penjelasan hal ini mencakup definisi, klasifikasi, rincian ketenagaan dan sumber daya 
manusia, usulan disain ruangan dan peralatan yang diperlukan, sampai pada kriteria 
penyakit dan kondisi yang menjadi indikasi rawat inap serta keluar dari perawatan 
intermediet dan intensif anak. Semua acuan ini, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 
Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes) nomor 1778 tahun 
2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah 
Sakit.

Kami menghaturkan terima kasih banyak kepada sejawat anggota UKK ERIA yang 
menjadi kontributor dan penyunting buku ini, yang telah bekerja keras serta meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran di sela kegiatan dan kewajiban rutin sebagai praktisi intensive 
care dan dokter spesialis anak, sehingga buku panduan pelayanan ini dapat terwujud. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua umum Pengurus Pusat IDAI dan para 
pimpinan IDAI yang memberi dukungan moril dan semangat, juga kepada Yayasan 
Pediatri Gawat Darurat Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan tim kontributor 
dan dukungan finansial untuk memperbanyak buku ini, serta semua pihak yang telah 
membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami berharap buku panduan pelayanan emergensi dan rawat intensif anak 
yang diterbitkan oleh UKK ERIA IDAI dapat menjadi acuan dan pedoman panduan 
pelayanan emergensi dan rawat intensif anak di Indonesia. 

Tim Penyunting,
dr. abdul latief, sp.a(k)
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BaB 1
PendaHUlUan

latar Belakang 
Anak (0-18 tahun, sesuai definisi IDAI) bukanlah dewasa kecil. Secara anatomi, fisiologi, 
patofisiologi penyakit dan tumbuh kembang pasien anak yang menderita sakit kritis 
berbeda dengan pasien dewasa. Anak sakit kritis adalah pasien yang datang ke rumah 
sakit dengan kriteria triase gawat darurat dan gawat tidak darurat. Yang dimaksud 
dengan gawat adalah keadaan yang mengancam jiwa, sedangkan darurat adalah keadaan 
yang memerlukan pertolongan segera. 

Populasi anak di Indonesia sebesar 85 juta jiwa dengan angka kematian anak 
(CMR) di Indonesia sebesar 12,6/1000 ( SDKI, 2012). Menurut WHO tahun 1996, 
angka kematian di negara berkembang terbanyak disebabkan oleh pneumonia, diare, 
dengue, malaria, dan campak yang disertai sepsis bakterialis. Untuk menekan mortalitas 
dan morbiditas ini diperlukan suatu sistem pelayanan terpadu sejak di emergensi, unit 
rawat intermediet (HCU) dan unit rawat intensif (PICU). Seluruh bayi dan anak yang 
mengalami keadaan emergensi dan sakit kritis yang dirawat di rumah sakit, terlepas 
bagaimanapun kondisinya, berhak untuk memperoleh kualitas pelayanan yang optimal. 

Dalam 3 dekade terakhir pelayanan emergensi dan rawat intensif anak mengalami 
kemajuan yang pesat dalam hal patofisiologi berbagai proses yang mengancam jiwa dan 
kemampuan teknis pemantauan dan penatalaksanaan penderita dengan kegawatan. 
Bersamaan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan emergensi dan 
rawat intensif anak telah mengalami evolusi, kebutuhan khusus penderita anak sakit 
kritis dan keluarganya dapat dipenuhi oleh spesialis anak. 

Pada tahun 1985, the American Board of Pediatrics menetapkan disiplin ilmu 
Pediatric Intensive Care sebagai salah satu cabang sub-spesialistis dan untuk mencapainya 
harus ada kriteria tertentu dan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya The American Board 
of Medicine, The American Board of Surgery, dan The American Board of Anesthesiology juga 
mengakui sub-spesialisasi ini. 

Tata laksana pasien anak di ruang emergensi, unit rawat intermediet dan unit 
rawat intensif anak memerlukan leadership dari dokter yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang memadai. Dalam pendidikan dokter spesialis anak di Indonesia 
pengetahuan anatomi, tumbuh kembang, fisiologi dan patofisiologi tersebut telah 
dimasukkan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki. Ketrampilan dalam bidang 
perawatan intensif diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih ekstensif sehingga 
pelayanan bisa menjadi paripurna. Kriteria staf medik fungsional seperti inilah yang 
dapat diberi tanggung jawab sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
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Organisasi pelayanan di ruang emergensi, rawat intermediet dan rawat intensif 
menerapkan sistem Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). DPJP akan menjadi 
tim leader bagi staf medik fungsional lain secara multi disiplin, sehingga luaran bisa 
lebih baik dengan menggunakan standar medik yang setinggi tingginya (Gambar 1). 
Hubungan antara spesialis anak, dokter yang merujuk, dan spesialis di bidang lainnya 
sangat penting dalam menilai, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua keahlian 
dalam menangani penderita. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan emergensi dan rawat intensif 
anak antara lain: organisasi, tim perawatan intensif, tindakan invasif yang dilakukan, 
struktur administrasi, alat dan fasilitas, obat-obatan, serta ruangan yang memadai. 

Kebutuhan jumlah tempat tidur PICU yang optimal dapat dihitung berdasarkan 
rumus sebagai berikut : 

Jumlah kebutuhan = (Jumlah anak dalam populasi X kebutuhan rerata per tahun X 
rerata lama perawatan) : ( 365 X % BOR) 

BOR = Bed Occupancy Rate

Sistem perawatan sebaiknya terkonsentrasi dan terkoordinasi. Spesialis anak 
khususnya terlibat dalam perawatan anak dengan sakit kritis baik perawatan bersifat 
medis dan bedah serta berkoordinasi dengan baik. Tim yang multidisiplin merupakan 
komponen utama dalam perencanaan dan tatalaksana pasien. Koordinator bertugas 
melakukan koordinasi yang efektif dan efisien dengan spesialis dan pelaksana pelayanan 
kesehatan primer lainnya. 

Gambar 1.  Faktor yang berpengaruh pada luaran 
                     anak sakit kritis (Carmel 2001) 

LUARAN

Protokol
pelayanan

Pengakuan
rawat intensif

Teknologi
Struktur

Limitasi
error

Pengaturan 
SDM

Kerjasama
Tim

Jumlah pasien 
dan beban 

kerja
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BaB 2
Pelayanan emergensi

definisi 
Instalasi Emergensi/Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu bagian di rumah 
sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, 
yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Di IGD terdapat dokter dari berbagai 
spesialisasi bersama sejumlah perawat dan dokter jaga.

klasifikasi 
Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari :
•	 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal untuk Rumah 

Sakit Kelas D. 
•	 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk Rumah 

Sakit Kelas C.
•	 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk Rumah 

Sakit Kelas B.
•	 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah 

Sakit Kelas A.

level i level ii level iii level iV

Memberikan pelayanan: 
Diagnosis & tatalaksana            
A : Jalan nafas (airway 
problem), B : Pernafasan 
(Breathing problem) dan  
C : Sirkulasi (Circulation 
problem).
Melakukan Stabilisasi dan 
evakuasi  

Memberikan pelayanan 
seperti Level I ditambah  
dengan:
Diagnosis & tatalaksana:
Renjatan (shock): 
kardiogenik, hipovolemik/ 
hemoragik, septik
Memberikan pelayanan 
gawat darurat pediatrik 
dasar

Memberikan pelayanan 
seperti Level II di tambah 
dengan:
Diagnosis & tatalaksana 
gawat darurat spesialistik 
bidang pediatrik 

Memberikan Pelayanan 
gawat darurat seperti pada 
level III ditambah dengan:
Diagnosis & tatalaksana 
gawat darurat 
subspesialistik bidang 
pediatrik

ketenagaan 
Semua staf yang bekerja di ruang emergensi anak harus memiliki sifat yang ramah dan 
bersahabat terhadap anak. Keahlian dalam melakukan penilaian di triage, penilaian 
lanjutan dan asuhan pediatrik merupakan hal penting dalam menghasilkan luaran 
perawatan yang baik selama di ruang emergensi. Pelatihan untuk dokter umum dan 
dokter anak seperti Advanced Pediatric Resuscitation Course (APRC) diharapakan dapat 
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meningkatkan ketrampilan resusitasi dokter umum dan dokter anak pada saat menangani 
kasus kegawat-daruratan anak di ruang emergensi. Selain APRC, juga diperlukan 
pelatihan kegawat-daruratan neonatologi yaitu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 
(PONEK). Perawat yang bertugas di ruang emergensi seharusnya diberikan pelatihan 
Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), yang di dalam materinya termasuk juga 
kegawat-daruratan anak. Selain itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan formal atau 
pendidikan berkelanjutan seperti Emergency Nurse Pediatric Course (ENPC). 

kualifikasi tenaga level 4 level 3 level 2 level 1
Subspesialis ERIA On site On call - -
Subspesialis lain On call On call -
Spesialis Anak On site On site On call On call
PPDS On site On site (RS 

Pendidikan)
- -

Dokter Umum On site 
+ APRC 3 
+ PONEK 
+ Stabilisasi bayi dan anak sakit kritis

On site 
+ APRC 3 
+ PONEK

On site 
+ APRC 2 
+ PONED

On site 
+ APRC 1 
+ PONED

Perawat Kepala
(+PPGD) 

Mengikuti ketenagaan Instalasi Gawat Darurat secara umum

Perawat
Non Medis

fasilitas dan pelayanan 
Pada tahun 2001, Canadian melakukan survey pada 737 ruang emergensi untuk 
menentukan peralatan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan di ruang emergensi
anak. The American Academy Pediatric (AAP) dan ACEP mempublikasikan pedoman 
persiapan emergensi anak yang berjudul Care of Children in the Emergency Department 
Guidelines for Preparedness. Pedoman ini memberikan rekomendasi peralatan dan 
perlengkapan yang harus tersedia di ruang emergensi anak.

BASIC LEVEL PROVIDERS
Ventilasi dan Jalan nafas
•	 Selang suction berbagai ukuran: ukuran 5F-14F
•	 Sumber oksigen dengan regulator oksigen yang variabel
•	 Peralatan terapi oksigen: ukuran tubing yang sesuai, sungkup untuk ukuran dewasa, 

anak dan bayi, sungkup Non-rebreathing, venturi dan nasal kanul untuk ukuran 
dewasa, anak dan bayi

•	 Pocket mask with one way valve
•	 Bag-valve mask: Balon sungkup mengembang sendiri dengan ukuran dewasa, anak 

dan bayi, reservoir oksigen, sungkup untuk ukuran dewasa, anak dan bayi
•	 Untuk jalan nafas: nasopharyngeal tube, oropharyngeal tube untuk ukuran dewasa, 

anak dan bayi
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monitoring dan defibrilasi
Alat automatic external defibrillator sangat direkomendasikan dapat tersedia di ruang 
emergensi anak.

Immobilization devices
•	 Cervical collar
•	 Alat untuk immobilisasi kepala
•	 Alat traksi untuk ekstremitas bawah (femur)
•	 Alat traksi untuk ekstremitas atas dan bawah
•	 Radiolucent backboards

Bandages
•	 Burn pack
•	 Perban triangular 
•	 Dressing: sterile multitrauma dressings dengan berbagai ukuran, ABDs 10”x12” atau 

yang lebih besar, kain kasa
•	 Kasa steril
•	 Perban elastik
•	 Occlusive dressing 3”x8” atau lebih besar
•	 Adhesive tape termasuk yang hipoalergenik

alat komunikasi
•	 Alat komunikasi 2 arah (UHS, VHF)
•	 Two way disaster communication
•	 Telpon seluler

Obstetrical
•	 Alat: handuk, klem umbilical, gunting steril, bulb suction, sarung tangan steril dan 

selimut
•	 Thermal absorbent blanket, lembaran aluminium
•	 Ambulans bayi yang digunakan untuk transport bayi dilengkapi dengan penghangat

lain-lain
•	 Sphygmomanometer dengan manset berbagai ukuran
•	 Steteskop anak dan bayi
•	 Grafik antropometri
•	 Thermometer
•	 Larutan normal salin yang steril
•	 Flashligt dengan baterai ekstra
•	 Selimut
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•	 Linen dan bantal
•	 Handuk
•	 Triage tags
•	 Tempat muntah yang disposibel
•	 Bedpan yang disposibel
•	 Alat penampung urin yang disposibel
•	 Folding stretcher
•	 Alat observasi pasien
•	 Lubricating jelly
 
kontrol infeksi
•	 Alat perlindungan mata ; kacatama atau googles, pelindung wajah
•	 Masker
•	 Sarung tangan steril dan nonsteril
•	 Jumpsuit / gowns
•	 Pelindung sepatu
•	 Cairan cuci tangan 
•	 Cairan desinfektan
•	 Alat penampung benda tajam
•	 Tempat sampah yang disposibel
•	 HEPA mask

injury prevention equipment
•	 Alat penahan seperti sabuk pengaman atau air bags
•	 Protective helmet
•	 Fire extinguisher
•	 Pedoman pemakaian material yang berbahaya
•	 Traffic signaling devices

ADVANCED LEVEL PROVIDERS

Obat-Obatan resusitasi

•	 Atropine
•	 Adenosine
•	 Bretylium tosylate
•	 Calcium chloride
•	 Dextrose
•	 Epinephrine (1:1000, 1:10000)
•	 Lidocaine
•	 Naloxone hydrochloride
•	 Sodium bicarbnatte (4,2%)
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Obat-obatan Jenis lain
•	 Activated charcoal
•	 Analgesics
•	 Antibiotics (parenteral)
•	 Resuscitation medications
•	 Anticonvulsants
•	 Antidotes
•	 Antipyretics
•	 Bronchodilators
•	 Corticosteroids
•	 Inotropic agents
•	 Neuromuscular blocking agents
•	 Oxygen
•	 Sedative

alat-alat untuk monitoring
•	 Cardiorespiratory monitor dengan strip recorder
•	 Defibrillator dengan paddles anak dan dewasa (4.5cm dan 8 cm) 
•	 Elektroda monitor untuk anak dan dewasa
•	 Pulse oximeter dengan sensor dan probe ukuran anak
•	 Thermometer 
•	 Sphygmomanometer
•	 Alat ukur tekanan darah doppler
•	 Cuffs untuk mengukur tekanan darah (neonatal, bayi, anak, dan dewasa)
•	 Method to monitor tracheal tube and placement
•	 Stethoscope

Airway management
•	 Portable oxygen regulators dan canisters
•	 Clear oxygen mask
•	 Oropharyngeal airways (ukuran 0-5)
•	 Nasopharyngeal airways (12F-30F)
•	 Bag valve mask resuscitator, self inflanting (ukuran 450 dan 1000 ml)
•	 Nasal cannulae (ukuran anak dan dewasa)
•	 Tracheal tube: uncuffed (ukuran 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 dan 6.0mm) dan 

cuffed (6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0mm)
•	 Stylets ( ukuran bayi, anak dan dewasa) 
•	 Laryngoscope handle ( ukuran anak dan dewasa)
•	 Laryngoscope blades: straight atau Miller (0,1,2, dan 3), dan Macintosh (2 dan 3)
•	 Magil forceps ( ukuran anak dan dewasa)
•	 Nasogastric/Feeding tube (5F -18F)
•	 Suction catheters-flexible (6F,8F,10F,12F, 14F, dan 16F)
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•	 Yankauer suction tip
•	 Bulb syringe
•	 Chest tubes (8F-40F)
•	 Laryngeal mask airway (ukuran 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, dan 5)

akses Vaskular
•	 Butterfly needles (19-25 gauge)
•	 Catheter over needle devices (14-24 gauge)
•	 Rate limiting infusion device dan tubing
•	 Intraosseous needles atau intraosseus drill kit
•	 Arm boards
•	 Cairan infus
•	 Umbilical vein catheter (NGT) ukuran 5F dapat digunakan)
•	 Seldinger technique vascular access kit

lain-lain
•	 Alat ukur anak dan dewasa
•	 Cairan rehidrasi oral
•	 Lampu penghangat
•	 Handuk, selimut
•	 Pediatric restraining devices
•	 Resuscitation board
•	 Linen steril
•	 Lenght-based resuscitation tape or precalculated drug or equipment list based on weight

Specialized Pediatric Trays
•	 Tube thoracostomy dengan water seal drainage
•	 Lumbal puncture set
•	 Kateter urin anak
•	 Obstetric pack
•	 Newborn kit
•	 Umbilical vessel cannulation supplies
•	 Venous cutdown
•	 Needle cricothyrotomy tray
•	 Surgical airway kit

desain ruangan
tempat Pemeriksaan

Pemeriksaan pada bayi, anak, dan remaja harus dilakukan pada tempat yang khusus 
dirancang memberi kenyamanan pada saat pemeriksaan berlangsung seperti menyediakan 
alat berrmain dan menjauhkan benda-benda yang berbahaya dari jangkauan anak 
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sehingga menjamin keselamatan pada saat pemeriksaan. Benda tajam harus berada jauh 
dari jangkauan anak-anak dan tempat sampah yang tersedia tinggi dan tertutup. 

Anak biasanya ditemani oleh orangtua atau pengasuh sehingga penting untuk 
memperhatikan kenyamanan dari orangtua dan pengasuh. Alat hiburan seperti televisi 
(TV), video camera recorder (VCR) atau digital video disk (DVD) bisa membantu untuk 
mengalihkan perhatian anak pada saat pemeriksaan berlangsung. Buku mewarnai dan 
sumber bacaan yang lain perlu disediakan untuk membantu memberi kenyamanan pada 
anak.  Semua alat-alat tersebut harus disediakan sesuai dengan usia anak, diperiksa secara 
berkala untuk keamanannya pada saat digunakan dan sering dibersihkan supaya tidak 
menjadi sumber penyakit pada anak.
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BaB 3
rawat intermediet

definisi 
Pediatric Intermediate Care Unit (PIMCU)/unit rawat intermediet anak merupakan 
unit perawatan yang berfungsi untuk tatalaksana dan perawatan pasien anak yang 
membutuhkan perawatan lebih intensif dibandingkan ruang perawatan biasa, namun 
tidak membutuhkan unit perawatan intensif.  

Unit rawat intermediet merawat pasien penyakit berat dan akut yang tidak 
membutuhkan peralatan berteknologi spesifik seperti pada ruang rawat intensif, atau 
pasien dengan penyakit akut atau kronis yang membutuhkan monitoring perawatan 
yang lebih ketat.

Unit rawat intermediet idealnya terdapat pada setiap rumah sakit yang memiliki 
fasilitas unit rawat intensif (PICU). 

klasifikasi 
Pelayanan PIMCU sejauh ini tidak ada pembagian berdasar strata pelayanan seperti 
halnya pelayanan PICU. Pelayanan PIMCU merupakan pelayanan seperti pelayanan 
PICU primer tetapi tanpa alat ventilator mekanik.    

ketenagaan 
rasio tenaga medis dengan pasien

Pada unit rawat intermediet diperlukan minimal 1 tenaga perawat untuk menangani 2-3 
pasien.
Jadwal perawatan dibuat berdasarkan kebijakan rumah sakit yang berlaku. 

komposisi tenaga medis
•	 Dokter spesialis anak subspesialis Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)
•	 Dokter spesialis anak konsultan/subspesialis lain (berbagai divisi terkait)
•	 Dokter spesialis anak
•	 Dokter umum
•	 Perawat
•	 Nutrisionis
•	 Farmasis
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•	 Terapis
•	 Koordinator ruangan dalam pelayanan terhadap keluarga pasien
•	 Edukator

komposisi staf perawat:
•	 Kepala perawat
•	 Manager perawat
•	 Staf perawat

kompetensi tenaga medis
Tenaga medis maupun paramedis telah mengikuti pelatihan dan berkompeten dalam 
penanganan bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) pada anak maupun bantuan 
hidup lanjut (advanced life support/ ALS) pada anak.

divisi/bagian terkait
Pelayanan di ruang PIMCU meliputi berbagai divisi terkait yang meliputi:
•	 Trauma (Level I trauma center for pediatrics)
•	 General Pediatrics
•	 Nefrologi anak
•	 Neurologi anak
•	 Infeksi 
•	 Neurosurgery
•	 Pulmonologi anak
•	 Hematologi/Oncologi
Endokrinologi

fasilitas dan pelayanan 
Peralatan yang seharusnya tersedia di PIMCU, diantaranya;
•	 Tempat tidur pasien 
•	 Kotak emergensi yang berisi berbagai obat emergensi dalam berbagai dosis dan 

ukuran
•	 Peralatan resusitasi bag-valve-mask
•	 Defibrillator/cardioversi yang mampu memberikan energy pada dosis rendah dan 

synchronized cardioversion
•	 Mesin elektrokardiogram (ECG)
•	 Alat pengukur tekanan darah otomatis
•	 Laringoskop dengan endotracheal tube
•	 Airway oral atau nasal
•	 Peralatan akses vascular, termasuk kateter sentral
•	 Peralatan bedah, trakeostomi dan torakotomi darurat
•	 Peralatan pemantau tekanan intrakranial
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•	 Peralatan peritoneal dialisa
•	 Otoskop dan opthalmoskop
•	 Peralatan untuk mengukur berat badan pasien secara akurat
•	 Peralatan fisioterapi, peralatan suction, procedure lamp
•	 Infus pump
•	 Termometer elektrik untuk mengidentifikasi hipertermia dan hipotermia yang 

ekstrim
•	 Infant warmer, lampu fototerapi
•	 Selimut penghangat dan pendingin
•	 Alat penghangat darah
•	 Electric breast pump

Monitor yang berada disetiap bed di HCU, harus dapat memonitor:
•	 Dengut jantung
•	 Respirasi
•	 Temperatur
•	 Saturasi oksigen
•	 NIBP

desain ruangan 
Pasien anak yang dirawat di unit rawat intermediet biasanya ditemani oleh orangtua 
atau pengasuh sehingga penting untuk memperhatikan kenyamanan dari orangtua dan 
pengasuh. Alat hiburan seperti TV, VCR atau DVD bisa membantu untuk mengalihkan 
perhatian anak pada saat pemeriksaan berlangsung. Buku mewarnai dan sumber bacaan 
yang lain perlu disediakan untuk membantu memberi kenyamanan pada anak agar tidak 
bosan. Semua alat-alat tersebut harus disediakan sesuai dengan usia anak, diperiksa 
secara berkala untuk  keamanannya pada saat digunakan dan sering dibersihkan supaya 
tidak menjadi sumber penyakit pada anak.

Sesuai dengan fungsinya unit rawat intermediet anak merupakan unit perawatan 
pasien penyakit berat dan akut yang tidak membutuhkan peralatan berteknologi spesifik 
untuk tatalaksana, atau pasien dengan penyakit akut atau kronis yang membutuhkan 
monitoring perawatan yang lebih ketat, namun tidak membutuhkan unit perawatan 
intensif. Oleh karena kelengkapan ruang unit rawat intermediet adalah sama dengan 
ruang PICU, namun lebih sederhana dan lebih sedikit.

Perencanaan tata letak
Secara umum perencanaan tata letak harus didasarkan atas pola masuk, alur keluar masuk 
staf dan pengunjung serta kebutuhan penunjang seperti nursing station, gudang, ruang 
administrasi, ruang sarana pendidikan dan fasilitas lain yang spesifik sesuai kebutuhan 
unit rawat intermediet. 
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Untuk setiap tempat tidur unit rawat intermediet harus tersedia ruangan minimal 
seluas 3-3,5 x4 m2, dalam berbentuk kamar (cubicle), dan jarak antara 1 tempat tidur 
dengan yang lain minimal 1,2-1,5 m untuk bangsal. Lokasi unit rawat intermediet harus 
mudah dicapai dari ruang emergensi, ruang rawat biasa dan unit rawat PICU.

lantai
Permukaan lantai harus mudah dibersihkan dan meminimalkan pertumbuhan 
mikroorganisme. Lantai harus mampu menahan beban dari alat penunjang medis yang 
berat. Permukaan lantai juga tidak terlalu memantulkan cahaya yang dapat mengganggu 
penglihatan. Bahan dari lantai tidak boleh membahayakan kesehatan.

disinfektan tangan
Terdapat fasilitas untuk antiseptik atau disinfektan tangan di masing-masing tempat 
tidur atau di samping tempat tidur pasien.

dinding
Permukaan dinding harus mudah dibersihkan dan terdapat pelindung di tempat-tempat 
yang mungkin terjadi kontak dengan peralatan yang bergerak.

langit-langit
Langit-langit harus mudah dibersihkan dan dikonstruksikan untuk mencegah masuknya 
partikel dari luar masuk ke dalam unit rawat intermediet.

Central station
Central nursing station merupakan area yang nyaman dengan ukuran yang cukup
memadai untuk semua kebutuhan fungsional staf unit rawat intermediet. Penerangan 
yang cukup, jam dinding, ruangan yang cukup untuk terminal komputer dan printer, 
sistem pencatatan pasien yang mudah diakses, ruangan dan tempat duduk untuk 
membuat catatan medis yang dibuat oleh dokter maupun perawat. Tempat penyimpanan 
catatan medis yang mudah dicapai oleh semua personil.

gudang dan ruang penyimpanan alat-alat
Gudang penyimpanan alat-alat harus terletak di dalam atau dekat dengan unit rawat 
intermediet Ruangan khusus harus disediakan untuk menyimpan alat-alat medis yang 
belum dipakai. Ruangan harus cukup luas dan mudah dicapai. 

ruangan cuci
Ruang alat yang bersih dan kotor harus terpisah. Harus ada pengaturan suhu ruangan 
dan aliran udara. Udara harus terbuang keluar. Ruang cuci kotor harus dilengkapi dengan 
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tempat pembuangan, juga dengan spoel hoek (clinical sink). Harus tersedia tempat 
untuk linen yang kotor dan sampah medis serta sistem untuk membuang cairan tubuh 
(yang infeksius). Tempat khusus harus disediakan untuk pembuangan jarum suntik dan 
alatalat tajam lainnya.

ruang persiapan nutrisi
Ruang ini harus diperlengkapi dengan meja untuk persiapan makanan, wastafel dengan 
air panas dan dingin, kompor, dan/atau mikrowave, serta kulkas. Sebagai bahan refrensi, 
lihat lampiran hal 45
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BaB 4
rawat intensif

definisi 
Unit Perawatan Intensif Anak atau Pediatric Intensive Care Unit (PICU) adalah fasilitas 
atau unit yang terpisah, yang dirancang untuk penanganan penderita anak yang 
mengalami gangguan medis, bedah dan trauma, atau kondisi yang mengancam nyawa 
lainnya, sehingga memerlukan perawatan intensif, observasi yang bersifat komprehensif 
dan perawatan khusus. 

klasifikasi 
Pelayanan pediatri ICU terdiri dari tiga strata pelayanan yaitu primer, sekunder dan 
tersier. 

Pelayanan PiCU primer (standar minimal) 

Pelayanan PICU primer mampu memberikan pengelolaan resusitatif segera untuk pasien 
gawat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, dan mempunyai peranan penting 
dalam pemantauan dan pencegahan penyulit pada pasien medik dan bedah yang berisiko. 
Dalam PICU dilakukan ventilasi mekanik (invasif atau non-invasif ) dan pemantauan 
kardiovaskuler sederhana selama beberapa jam. 
Kekhususan yang harus dimiliki : 
•	 Ruangan tersendiri; letaknya dekat dengan kamar bedah, ruang emergensi dan 

ruangan perawatan lain.  
•	 Memiliki protokol penderita yang masuk, keluar serta rujukan.  
•	 Memiliki seorang dokter spesialis anak yang telah mendapat pelatihan PICU atau 

seorang pediatrik intensivist yang kompeten sebagai koordinator medis. 
•	 Memiliki dokter jaga 24 jam dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru 

tahap lanjut.  
•	 Konsultan yang membantu harus selalu dapat dihubungi dan dipanggil setiap saat.
•	 Memiliki jumlah perawat yang cukup dan sebagian besar terlatih. 
•	 Mampu dengan cepat melayani pemeriksaan laboratorium tertentu (Hemoglobin, 

hematokrit, gula darah dan trombosit), roentgen, kemudahan diagnostik dan 
fisioterapi. 

Spesifikasi terdiri dari: 
•	 Struktur organisasi dan administrasi  
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•	 Personel  
•	 Fasilitas dan pelayanan rumah sakit  
•	 Alat dan obat-obatan  
•	 Perawatan prehospital  

Pelayanan PiCU sekunder 

Pelayanan PICU sekunder memberikan standar PICU yang tinggi, mendukung peran 
rumah sakit lain yang telah ditentukan, misalnya pneumonia, diare, dengue, malaria, 
measles, sepsis bakterial yang berat, kasus bedah, pengelolaan trauma, dan lain-
lain. PICU hendaknya mampu memberikan tunjangan ventilasi mekanis lebih lama 
melakukan dukungan/ bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Kekhususan 
yang harus dimiliki : 
•	 Ruangan tersendiri; letaknya dekat dengan kamar bedah, ruang emergensi dan 

ruangan perawatan lain.  
•	 Memiliki protokol penderita yang masuk, keluar serta rujukan.  
•	 Memiliki konsultan yang dapat dihubungi dan datang setiap saat bila  diperlukan.  
•	 Memiliki seorang kepala PICU, seorang dokter spesialis anak yang telah  menjalani 

pendidikan dan mendapat sertifikasi konsultan PICU yang bertanggung jawab 
secara keseluruhan dan dokter jaga yang minimal mampu melakukan resusitasi 
jantung paru (dasar dan lanjut).  

•	 Mampu menyediakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien:perawat sama 
dengan 1:1 untuk pasien dengan ventilator, renal replacement therapy dan 2:1 untuk 
kasus-kasus lainnya.  

•	 Memiliki lebih dari 50% perawat bersertifikat terlatih perawatan/terapi intensif atau 
minimal berpengalaman kerja 3 (tiga) tahun di PICU.  

•	 Mampu memberikan tunjangan ventilasi mekanis beberapa lama dan dalam batas 
tertentu melakukan pemantauan invasif dan usaha-usaha penunjang hidup.  

•	 Mampu melayani pemeriksaan laboratorium, rontgen, kemudahan diagnostik dan 
fisioterapi selama 24 jam.  

•	 Memiliki ruangan untuk isolasi atau mampu melakukan prosedur isolasi. 
•	 Terdapat prosedur pelaporan resmi dan pengkajian. 
•	 Memiliki staf tambahan yang lain, misalnya tenaga administrasi, tenaga rekam 

medik, tenaga untuk kepentingan ilmiah dan penelitian. 

Spesifikasi terdiri dari: 
•	 Struktur organisasi dan administrasi  
•	 Personel 
•	 Fasilitas dan pelayanan rumah sakit  
•	 Alat dan obat-obatan  
•	 Perawatan antar Rumah Sakit  
•	 Quality improvement  
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Pelayanan PiCU tersier (tertinggi) 

Pelayanan PICU tersier merupakan rujukan tertinggi untuk PICU, mampu menyediakan 
perawatan pediatrik definitif yang bersifat kompleks, progresif, berubah dengan cepat, 
baik bersifat medis, operasi, maupun gangguan traumatik, termasuk kelainan genetik/
bawaan yang sering membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisipliner. Memberikan 
pelayanan yang tertinggi termasuk dukungan/bantuan hidup multi-sistem yang kompleks 
dalam jangka waktu yang tak terbatas. PICU ini melakukan ventilasi mekanik, pelayanan 
dukungan/ bantuan renal ekstrakorporal dan pemantauan kardiovaskular invasif dalam 
jangka panjang dan mempunyai dukungan pelayanan medik. Semua pasien yang masuk 
ke dalam unit harus dikelola oleh konsultan Pediatrik Gawat Darurat. Kekhususan yang 
harus dimiliki: 
•	 Memiliki ruangan khusus tersendiri didalam rumah sakit.  
•	 Memiliki protokol penderita masuk, keluar dan rujukan.  
•	 Memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan dan dapat dihubungi, dating setiap saat 

bila diperlukan.
•	 Memiliki seorang kepala konsultan Pediatrik Gawat Darurat, seorang  dokter yang 

telah menjalani pendidikan dan mendapat sertifikasi konsultan Pediatrik Gawat 
Darurat, yang bertanggung jawab secara keseluruhan dan dokter jaga yang minimal 
mampu melakukan resusitasi jantung paru (dasar dan lanjut).

•	 Mampu menyediakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien:perawat sama 
dengan 1:1 untuk pasien dengan ventilator, renal replacement therapy dan 2:1 
untuk kasus-kasus lainnya.

•	 Memiliki lebih dari 75% perawat bersertifikat terlatih perawatan/terapi intensif atau 
minimal berpengalaman kerja 3 (tiga) tahun di PICU.  

•	 Mampu melakukan semua bentuk pemantauan dan perawatan/terapi intensif baik 
non-invasif maupun invasif.

•	 Mampu melayani pemeriksaan laboratorium, rontgen, kemudahan diagnostik dan 
fisioterapi selama 24 jam.

•	 Mampu mendidik tenaga medik dan paramedik agar dapat memberikan pelayanan 
yang optimal pada pasien.

•	 Terdapat prosedur pelaporan resmi dan pengkajian.
•	 Memiliki staf tambahan yang lain, misalnya tenaga administrasi, tenaga  rekam 

medik, tenaga untuk kepentingan ilmiah dan penelitian.  

Spesifikasi terdiri dari: 
•	 Struktur organisasi dan administrasi 
•	 Personel 
•	 Fasilitas dan pelayanan rumah sakit  
•	 Alat dan obat-obatan  
•	 Perawatan antar Rumah Sakit  
•	 Quality improvement  
•	 Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan 
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ketenagaan 
Terdapat perbedaan struktur, staf dokter dan dokter spesialis pada strata yang berbeda. 
Karakteristik ketenagaan pada ruang rawat intensif, sebagai berikut: 
•	 Multidisiplin  
•	 Memerlukan tenaga yang terlatih dengan pengalaman yang lama  
•	 Memerlukan teknologi yang substansial dan mahal  
•	 Memerlukan dukungan dari berbagai spesialis dan sub-spesialis  
•	 Memerlukan infrastruktur yang ekstensif termasuk pelayanan radiologi, laboratorium, 

dukungan administrasi, farmasi dan farmakologi, profesi yang berhubungan dengan 
kesehatan (termasuk fisioterapi, ahli gizi, ahli teknologi klinis). 

Pelayanan PICU harus memiliki kemampuan minimal sebagai berikut:  
•	 Resusitasi jantung paru. 
•	 Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator 

sederhana.
•	 Terapi oksigen.
•	 Pemantauan elektrokardiogram (EKG), pulse oxymetri terus menerus.
•	 Pemberian nutrisi enteral dan parenteral.
•	 Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh.
•	 Pelaksanaan terapi secara titrasi.
•	 Kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai kondisi pasien.
•	 Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portabel selama transportasi 

pasien gawat.
•	 Kemampuan melakukan fisioterapi dada.

struktur Organisasi 

Sebuah kajian sistematik menjelaskan bahwa dalam sistem organisasi ruang PICU 
harus terdapat setidaknya 8 komponen yang berperanan dalam keberhasilan perawatan. 
Kedelapan komponen tersebut meliputi staf yang kompeten, kerjasama yang baik 
internal maupun eksternal, rasio jumlah penderita dan beban kerja, adanya protokol 
kerja, kriteria penderita yang perlu dirawat dan keluar, ketersediaan teknologi yang 
memadai, struktur organisasi yang jelas, dan tingkat kesalahan yang rendah. 

Semakin lengkap staf yang dimiliki suatu ruang rawat intensif maka diharapkan 
akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Beberapa ahli mengatakan bahwa 
PICU yang dijalankan oleh seorang spesialis anak akan menurunkan angka kematian 
penderita yang dirawat secara bermakna. Demikian pula adanya dokter sub-spesialis 
lainnya, bahkan adanya ahli farmasi akan mengurangi kesalahan dalam pemberian obat. 
Hal yang tidak kalah penting adalah adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar 
staf sehingga tidak terjadi konflik dalam penatalaksanaan penderita. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, maka tim harus bekerja dalam konteks interdisiplin sehingga apapun 
yang dilakukan merupakan kompromi yang terbaik untuk penatalaksanaan penderita. 
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Pihak rumah sakit dan kepala perawat perlu membuat kebijakan berkolaborasi 
dengan komite PICU. Kebijakan ini yang akan mengatur masalah prosedur keamanan, 
infeksi nosokomial, isolasi penderita, kunjungan penderita, pengendalian alur penderita, 
kriteria penerimaan dan pemulangan penderita, pemantauan penderita, pemeliharaan 
alat, penyimpanan rekam medis, penatalaksanaan keluarga (termasuk pertemuan 
keluarga, kelompok pendukung, dan dukungan keluarga), serta penanganan kedukaan. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa struktur organisasi, keberadaan spesialis anak, 
dan kerjasama tim yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan 
perawatan.  

Dalam pengelolaan PICU, konsultan Pediatrik Gawat Darurat bertindak sebagai 
koordinator medis yang dapat melibatkan tim multidisiplin (single management, 
multidiscipline team). 

Personil 

koordinator medis 
Koordinator medis harus memiliki sertifikasi konsultan pediatrik gawat darurat dan 
mempertahankan sertifikasi aktif dalam bidang gawat darurat. Hal ini merupakan 
keharusan untuk PICU strata tersier dan dianjurkan untuk PICU strata sekunder. 

Koordinator medis bersama dengan kepala perawat, perlu bekerjasama dalam 
mengembangkan dan meninjau kebijakan PICU yang melibatkan multidisiplin, 
mendorong implementasi kebijakan tersebut, berpartisipasi dalam persiapan anggaran, 
membantu dalam koordinasi pendidikan staf, membuat penyimpanan data mengenai 
pengalaman dan kinerja unit, menjalin komunikasi yang baik, mengawasi teknik 
resusitasi, melakukan aktivitas peningkatan kualitas dan mengkoordinasi penelitian 
medis. Orang lain dapat ditunjuk untuk mengawasi masing-masing kegiatan ini, namun 
koordinator medis harus berpartisipasi secara langsung dalam tiap kegiatan. 

Koordinator medis akan membuat daftar dokter yang berkualifikasi untuk 
menggantikan posisinya selama berhalangan. Koordinator medis atau penggantinya akan 
sering bertindak sebagai dokter yang merawat penderita di PICU. Sebagai tambahan, 
koordinator medis atau penggantinya memiliki otoritas institusional untuk menyediakan 
pelayanan intensif primer atau konsultasi bagi seluruh penderita PICU. Otoritas ini perlu 
dicantumkan dalam kebijakan institusi dan juga termasuk menyediakan konsultasi dan 
intervensi pada saat dokter yang merawat berhalangan hadir. Diperlukan kontak antar 
dokter secara langsung untuk setiap penderita yang dirawat di PICU, termasuk yang 
ditransfer dari institusi lain, maupun yang berasal dari ruang emergensi atau operasi. 

staf dokter 
Penelitian menunjukkan bahwa adanya pediatrik intensivis secara penuh waktu di 
PICU memperbaiki pelayanan penderita dan efisiensi. Pada waktu tertentu dokter yang 
merawat penderita di PICU dapat mendelegasikan tugasnya kepada dokter yang minimal 
berpengalaman kerja selama satu tahun setelah lulus (untuk PICU strata tersier dokter 
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ini harus memiliki penugasan untuk bekerja di PICU, sedangkan untuk PICU strata 
sekunder harus tersedia, namun tidak perlu dengan penugasan) di PICU. Ketersediaan 
dokter yang berdinas dengan pengalaman kerja dua tahun setelah kelulusan atau lebih 
dalam bidang pediatrik atau anestesiologi penting untuk setiap PICU strata tersier. 
Sebagai tambahan, di setiap rumah sakit yang memiliki PICU harus tersedia dokter 
24 jam sehari untuk penanganan penderita di PICU. Dokter ini harus terampil dan 
memiliki kualifikasi untuk tatalaksana kegawatdaruratan pada anak sakit kritis. 

Bergantung pada ukuran unit dan populasi penderita, mungkin dibutuhkan 
lebih banyak dokter dengan level pelatihan yang lebih tinggi dalam bidang pediatrik 
gawat darurat. Dokter konsultan termasuk dokter yang merawat penderita atau orang 
yang ditunjuk untuk menggantikannya, harus hadir dalam 30 menit bila dibutuhkan. 
Untuk PICU strata tersier, dokter yang tersedia harus termasuk pediatrik intensivis, ahli 
anestesiologi anak, dokter jantung anak, dokter neurologi anak, dokter radiologi anak, 
dan psikiater, dokter bedah anak, dokter bedah saraf anak, dan dokter THT (terutama 
subspesialisasi anak), dokter bedah ortopedi (terutama subspesialisasi anak), dokter 
bedah jantung (terutama subspesialisasi anak). Untuk PICU strata sekunder, subspesialis 
anak (kecuali pediatrik intensivis) bukan merupakan hal yang esensial sebagaimana 
PICU strata tersier. Ketersediaan dokter bedah umum dan bedah saraf adalah esensial, 
sedangkan untuk dokter THT dan bedah ortopedi dianjurkan ada. Untuk PICU strata 
sekunder, ketersediaan dokter bedah kardiovaskular adalah opsional. 

Untuk PICU strata tersier, diharapkan dokter bedah plastik, bedah mulut, ahli 
pulmonologi anak, ahli hematologi/onkologi anak, endokrinologi anak, gastroenterologi 
anak, dan alergi-imunologi anak bila dibutuhkan dapat datang dalam waktu dekat 
setelah pemberitahuan. Untuk PICU strata sekunder, para dokter spesialis diharapkan 
datang dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan. 

staf keperawatan 

Untuk PICU strata sekunder dan tersier dibutuhkan kepala perawat dengan pendidikan 
sarjana keperawatan dan pengalaman kerja di PICU sekurang- kurangnya lima tahun. 
Kepala perawat bertanggung jawab dalam menjamin lingkungan kerja yang aman, 
jumlah perawat dengan tingkat keterampilan yang bervariasi, serta suplai dan alat 
yang memadai. Disamping itu kepala perawat berpartisipasi dalam pengembangan dan 
peninjauan kebijakan tertulis dan prosedur di PICU; mengkoordinasi pendidikan staf 
multidisipliner, pengendalian kualitas, dan penelitian keperawatan; serta mempersiapkan 
anggaran bersama koordinator medis. Tanggung jawab ini dapat dibagi atau didelegasikan 
kepada perawat lain, tetapi kepala perawat memiliki tanggung jawab atas keseluruhan 
program. Kepala perawat perlu membuat daftar nama orang-orang yang menjadi 
penggantinya bila ia berhalangan. 

Bagian keperawatan atau pelayanan medis seharusnya membuat program orientasi 
perawat, peninjauan kompetensi tiap tahun untuk terapi berisiko tinggi namun 
berfrekuensi rendah, menentukan kompetensi dasar berdasarkan populasi penderita, 
serta mengadakan program pendidikan berkelanjutan yang spesifik untuk keperawatan 
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pediatrik gawat darurat. Isi program seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan populasi 
penderita dalam tiap unit. Dianjurkan agar tiap staf perawat yang bekerja di PICU strata 
sekunder dan tersier memiliki sertifikasi dalam pediatrik gawat darurat. 

Seluruh perawat yang bekerja di PICU strata sekunder dan tersier seharusnya telah 
menjalani orientasi klinis dan keilmuan dalam bidang pediatrik gawat darurat sebelum 
memegang tanggung jawab penuh dalam perawatan penderita. Advanced Pediatric 
Resuscitation Course (APRC) atau kursus yang setara perlu dilakukan. Rasio penderita 
dan perawat ditentukan berdasarkan kondisi penderita, dengan rentang antara 2:1 
hingga 1:3.

Di bawah arahan konsultan pediatrik gawat darurat, perawat yang bertugas di 
PICU strata sekunder dan tersier harus memiliki keahlian klinis dalam pengelolaan gagal 
napas, ventilasi mekanik dan syok pada anak (khususnya dalam bidang terapi respirasi). 

Personel pendukung 

Direkomendasikan adanya ahli farmasi klinis yang terlatih dengan kualifikasi memadai 
yang bertugas di PICU strata tersier, dan lebih baik pula bila tersedia di PICU strata 
sekunder. Staf ahli farmasi harus berada 24 jam sehari di rumah sakit yang memiliki 
PICU strata tersier dan dianjurkan untuk rumah sakit dengan PICU strata sekunder. 

Teknisi biomedis harus tersedia dalam waktu 1 jam, 24 jam sehari untuk PICU 
strata sekunder dan tersier. Untuk PICU strata tersier, diperlukan petugas administrasi 
yang tersedia 24 jam sehari. Teknisi radiologi (terutama dengan pelatihan di bidang 
pediatrik) harus tersedia 24 jam sehari di rumah sakit dengan PICU strata tersier 
dan sangat direkomendasikan untuk rumah sakit dengan PICU strata sekunder. Bila 
memungkinkan tersedia pekerja sosial; terapis fisik, okupasi, dan wicara; ahli gizi; 
psikolog anak; dan pekarya. 

fasilitas dan pelayanan 
Pada setiap kabupaten/ kotamadya direkomendasikan untuk memiliki Rumah Sakit dengan 
fasilitas PICU minimal strata primer, sedangkan di setiap propinsi minimal mempunyai 
fasilitas PICU strata sekunder. PICU strata tersier direkomendasikan pada setiap Rumah 
Sakit Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis anak. 

Untuk rumah sakit dengan PICU strata sekunder dan tersier, dibutuhkan area di 
ruang emergensi yang memiliki kapasitas dan peralatan untuk resusitasi anak dengan 
penyakit medis, bedah, atau traumatik. Di bagian emergensi harus tersedia staf dokter 
24 jam sehari di seluruh rumah sakit yang memiliki PICU. Rumah sakit dengan PICU 
strata tersier seharusnya memiliki bagian emergensi anak yang terpisah dan memiliki 
dokter yang terlatih dalam pediatrik gawat darurat dan tersedia 24 jam sehari. 

Bagian bedah di rumah sakit dengan PICU strata tersier akan memiliki setidaknya 
1 ruang operasi yang siap dalam waktu 60 menit, 24 jam sehari; dan ruang operasi kedua 
yang siap dalam waktu 120 menit. Kapabilitas di ruang operasi di rumah sakit dengan 
PICU strata tersier harus termasuk bronkoskopi anak, endoskopi, dan radiografi. 
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Bank darah sebaiknya memiliki setiap komponen darah dan tersedia 24 jam sehari 
di rumah sakit dengan PICU strata tersier. 

Pelayanan radiologi anak di rumah sakit dengan PICU strata tersier harus termasuk 
radiografi portabel, fluoroskopi, CT scan, dan USG. Sidik angiografi nuklir dan MRI. 
Untuk PICU strata sekunder dianjurkan memiliki radiografi portabel dan USG dan siap 
dalam 4 jam. 

Laboratorium klinik di rumah sakit dengan PICU strata sekunder dan tersier 
direkomendasikan memiliki kemampuan menangani mikrospesimen dalam waktu 1 jam 
untuk pemeriksaan sel darah lengkap, hitung jenis leukosit, dan trombosit; urinalisis; 
pengukuran elektrolit, blood urea nitrogen, kreatinin, glukosa, konsentrasi kalsium, 
partial thromboplastin time; serta analisis cairan serebrospinal. Hasil analisis gas darah 
harus tersedia dalam waktu 30 menit. Hasil skrining obat dan kadar amonia serum, 
osmolaritas serum dan urin, fosfor, dan magnesium harus tersedia dalam waktu 12 
jam untuk PICU strata tersier. Pemeriksaan pewarnaan Gram dan kultur bakteriologi 
tersedia 24 jam sehari.

 Farmasi rumah sakit harus mampu menyediakan seluruh obat yang dibutuhkan 
setiap jenis dan usia penderita anak 24 jam sehari. Dianjurkan agar tersedia farmasi satelit 
yang berlokasi di dekat PICU. Sangat diharapkan agar di rumah sakit dengan PICU 
strata tersier tersedia seorang ahli farmasi klinis pediatrik, sedangkan hal ini opsional 
untuk rumah sakit dengan PICU strata sekunder. Seorang ahli farmasi seharusnya 
berpartisipasi dalam kunjungan besar penderita, memantau terapi medikamentosa, 
menyediakan informasi obat bagi praktisi PICU, serta mengevaluasi masalah yang 
berhubungan dengan obat. Di samping setiap tempat tidur perlu tersedia referensi berisi 
obat-obat penting dan resusitasi serta dosis yang sesuai bagi penderita. 

Uji diagnostik jantung dan neurologis akan tersedia bagi bayi dan anak di rumah 
sakit dengan PICU strata tersier dan opsional bagi rumah sakit dengan PICU strata 
sekunder. Teknisi dengan pelatihan khusus di bidang pediatrik harus tersedia untuk 
menjalankan pemeriksaan ini. Elektrokardiogram, ekokardiografi 2 dimensi dengan 
Doppler berwarna, serta elektroensefalografi harus tersedia 24 jam sehari untuk PICU 
strata tersier. Alat ultrasonografi Doppler dan pemantauan evoked potential dianjurkan 
tersedia di PICU strata tersier. 

Alat dan teknisi hemodialisis yang berpengalaman menangani penderita anak harus 
tersedia 24 jam sehari di RS dengan PICU strata tersier dan opsional untuk RS dengan 
PICU strata sekunder. 

Fasilitas RS harus termasuk ruang tunggu yang nyaman, area konsultasi privat, 
fasilitas makan, area konferensi, serta akomodasi tidur dan telepon, kamar mandi, serta 
fasilitas mencuci bagi keluarga penderita. Fasilitas dan personil seharusnya juga mampu 
menyediakan kebutuhan psikologis dan spiritual penderita dan keluarganya. 

Obat dan peralatan 

Obat untuk resusitasi dan bantuan hidup lanjut harus tersedia segera untuk setiap 
penderita di PICU. Obat-obatan ini harus tersedia sesuai Pedoman Advanced Pediatric 
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Resuscitation Course (APRC) dan termasuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien di 
PICU. Alat bantuan hidup, terapeutik, dan monitoring yang diperinci dalam bagian ini 
harus ada atau tersedia dengan segera di setiap strata PICU. 

alat portabel 

Alat portabel termasuk kereta obat emergensi; lampu tindakan; alat ultrasonografi 
Doppler; defibrilator dengan lempeng pediatrik; termometer yang dapat mengidentifikasi 
hipotermia dan hipertermia berat; alat pengukur tekanan darah otomatis; alat penimbang 
berat badan secara akurat; boks bayi dan tempat tidur dengan akses tindakan di daerah 
kepala; penghangat bayi; selimut penghangat dan pendingin; alat terapi sinar; alat 
penghangat darah; dan monitor untuk transpor penderita. Pompa infus dengan akurasi 
mikro (0,1 ml/jam) harus tersedia. Tanki oksigen diperlukan untuk transpor dan 
cadangan suplai oksigen. Demikian pula alat pengisap lendir portabel diperlukan untuk 
transpor penderita dan cadangan. 

Peralatan tambahan yang harus tersedia termasuk pompa infus volumetrik, 
pencampur udara-oksigen, kompresor udara, pelembab udara, alat resusitasi balon 
sungkup, otoskop dan oftalmoskop, serta inkubator transpor. Mesin elektroensefalografi 
portabel harus tersedia di rumah sakit untuk perekaman di samping tempat tidur di 
PICU strata teriser. Televisi, radio, dan kursi-kursi perlu tersedia untuk penderita dan 
keluarga yang dapat memanfaatkannya. 

Peralatan kecil 

Beberapa peralatan kecil dengan ukuran yang sesuai untuk penderita anak harus tersedia 
segera setiap saat. Alat tersebut termasuk kateter pengisap lendir; alat intubasi trakea 
(gagang laringoskop, daun laringoskop dengan berbagai tipe dan ukuran sehingga dapat 
digunakan untuk intubasi penderita segala usia), forceps Magill, selang endotrakeal 
dengan berbagai ukuran (dengan dan tanpa balon); pipa orofaring dan nasofaring; 
laryngeal mask airway ; kateter vena sentral; kateter arteri; kateter arteri pulmonal; 
selang torakostomi; serta set bedah untuk venaseksi, torakostomi, krikotirotomi, dan 
trakeostomi. Alat bronkoskopi fleksibel ukuran pediatrik harus tersedia di RS dengan 
PICU strata tersier dan dianjurkan pula untuk tersedia di RS dengan PICU strata 
sekunder. 

alat respirasi 

Ventilator mekanik invasif dan non invasif yang sesuai untuk penderita anak dengan 
berbagai ukuran harus tersedia untuk tiap tempat tidur di PICU strata sekunder dan 
tersier. Ventilator portabel dianjurkan tersedia pada PICU strata sekunder dan harus 
tersedia pada strata tersier. Peralatan fisioterapi dada dan pengisapan lendir, spirometer, 
serta alat analisis oksigen harus selalu tersedia bagi setiap penderita. Monitor oksigen 
(pulse oxymeter) harus tersedia di semua strata. Sedangkan monitor CO2 (end-tidal atau 
transcutaneous CO2) dianjurkan untuk strata tersier. 
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monitor di samping tempat tidur 

Monitor di samping tempat tidur di setiap PICU harus dapat memonitor secara kontinu 
frekuensi dan irama jantung, laju napas, suhu, tekanan darah, saturasi oksigen, CO2 
di akhir inspirasi, serta deteksi aritmia. Monitoring di samping tempat tidur di PICU 
strata tersier harus dapat memantau secara simultan tekanan arteri sistemik, vena 
sentral atau arteri pulmonalis, intrakranial dan EEG. Pemantauan curah jantung secara 
kontinu sangat dianjurkan. Monitor harus memiliki alarm nilai tinggi dan rendah untuk 
frekuensi jantung, laju napas, dan setiap tekanan. Alarm harus terdengar dan terlihat. 
Hard copy strip ritme yang permanen harus tersedia di PICU strata sekunder dan tersier; 
serta diharapkan berisi setiap variabel yang dimonitor. Setiap monitor harus dipelihara 
dan diperiksa secara rutin. 

Pelayanan sebelum di rumah sakit 

Seringkali penderita yang membutuhkan PICU ditranspor dari lokasi kecelakaan 
atau rumah sakit lain. Metode komunikasi yang dijalin dapat bervariasi, namun perlu 
dipersiapkan suatu komunikasi tertulis yang baku. Setiap PICU strata sekunder dan 
tersier harus memiliki jalur telepon multipel sehingga dapat menerima telepon dari luar 
bahkan pada waktu yang paling sibuk sekalipun. Akses cepat terhadap pusat pengendalian 
keracunan sangat penting. Adanya mesin fax sangat penting untuk PICU strata sekunder 
dan tersier. 

Pengaturan pemindahan penderita secara formal sangat dianjurkan. Setiap PICU 
harus memiliki atau berafiliasi dengan tim transportasi yang terlatih dalam bidang 
pediatrik dalam mengatur transpor penderita secara aman. Idealnya, tim transpor ini 
seharusnya mampu memberikan pelayanan PICU selama perjalanan. Dokter supervisor 
harus siap memberikan konsultasi selama proses transpor antarfasilitas. Tim transpor ini 
harus memiliki peralatan dengan ukuran yang sesuai untuk anak sebagai antisipasi dan 
tatalaksana kebutuhan pelayanan kesehatan anak yang berbeda-beda di lingkungan ini. 
Fasilitas telemedicine harus dipertimbangkan dan dianjurkan seiring dengan ketersediaan 
teknologi yang semakin luas. 

Kebijakan yang dibuat seharusnya memaparkan mekanisme yang dibutuhkan agar 
tercapai pertukaran penderita yang lancar dan pada waktunya antara ruang emergensi, 
ruang operasi, fasilitas pencitraan, area prosedur khusus, perawatan penderita reguler, 
dan PICU. 

Peningkatan kualitas 

PICU harus menggunakan proses penilaian kualitas multidipliner. Metode yang objektif 
seharusnya digunakan untuk membandingkan angka morbiditas dan mortalitas yang 
ada dengan yang diprediksi untuk level keparahan penyakit di populasi yang diperiksa. 
Harus digunakan standar yang sama untuk membandingkan keluaran antara PICU yang 
sejenis. 
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Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan 

Setiap PICU harus melatih penyedia pelayanan kesehatan dalam suatu program 
pendidikan berkelanjutan di bidang pediatrik gawat darurat. Sebagai tambahan, seluruh 
penyedia pelayanan kesehatan yang bekerja di PICU harus secara rutin menghadiri 
atau berpartisipasi dalam pertemuan regional dan nasional dengan tema yang berkaitan 
dengan pediatrik gawat darurat. 

Banyak PICU strata tersier dan beberapa PICU strata sekunder akan memiliki 
jumlah pasien yang cukup, para ahli dengan kapasitas mengajar, serta kemampuan 
penelitian untuk mendukung program pendidikan subspesialisasi di bidang pediatrik 
gawat darurat. 

Perawat dan dokter yang bekerja harus memiliki sertifikasi bantuan hidup dasar 
dan berpartisipasi dalam sesi pelatihan resusitasi dan dianjurkan untuk mengikuti 
program pendidikan di dalam dan di luar lingkungan rumah sakit. Mereka seharusnya 
memiliki sertifikasi APRC atau kursus lain yang menunjang pelayanan PICU yang terus 
diperbaharui. 

Dianjurkan agar personel PICU strata tersier berpartisipasi dalam pendidikan 
pediatrik gawat darurat regional bagi petugas emergensi dan transpor pasien, serta 
masyarakat umum. Beberapa PICU strata sekunder dan tersier dapat bertindak sebagai 
sumber daya pendidikan guna memberikan edukasi publik mengenai tema-tema yang 
berkaitan dengan pediatrik gawat darurat. 

Penelitian penting untuk memperbaiki pengertian mengenai patofisiologi yang 
mempengaruhi sistem organ, penatalaksanaan gejala yang memadai, serta intervensi 
suportif psikososial bagi pasien dan keluarga. Pengetahuan ini merupakan komponen 
dalam memperbaiki teknik perawatan pasien dan terapi sehingga menurunkan morbiditas 
dan mortalitas. Setiap PICU strata tersier dan beberapa PICU strata sekunder dapat 
berperan sebagai laboratorium untuk penelitian klinis. 
 
kriteria rawat ruang PiCU 

Pasien sakit kritis harus dirawat di ruang PICU yang sesuai dengan kebutuhannya. 
Pedoman ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan kriteria masuk dan keluar 
ruang PICU. Sesuai perkembangan ilmu, kriteria ini memerlukan revisi berkala. 

Suatu PICU mampu menggabungkan teknologi tinggi dan keahlian khusus yang 
dibutuhkan untuk merawat pasien sakit kritis, sehingga diperlukan mekanisme untuk 
membuat prioritas pada sarana yang terbatas ini, apabila kebutuhan ternyata melebihi 
jumlah tempat tidur yang tersedia. 

Dalam Standar Pelayanan Medis terdapat daftar kondisi yang dianggap perlu 
untuk perawatan intensif pediatrik. Namun demikian, keputusan dokter patut juga 
dipertimbangkan dalam penentuan kriteria perawatan. Berikut ini keterangan masing-
masing prioritas pasien : 
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Pasien prioritas 1 (satu) 
Kelompok ini meliputi anak sakit kritis yang dengan terapi intensif dapat sembuh 
sempurna dan dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetiknya. 

Pasien Prioritas 2 (dua) 
Kelompok ini meliputi anak sakit kritis dengan penyakit dasar yang secara medis saat ini 
belum dapat ditanggulangi namun dengan terapi intensif dapat menanggulangi keadaan 
kritis sepenuhnya, hingga anak kembali pada keadaan sebelum dirawat di PICU. 

Prioritas 3 (tiga) 
Kelompok ini meliputi anak sakit kritis dengan penyakit dasar menyebabkan anak 
tidak mempunyai kontak dengan lingkungannya secara permanen dan tidak mengalami 
tumbuh kembang. 

Prioritas 4 (empat) 
Kelompok ini meliputi anak sakit kritis dengan prognosis sangat buruk sehingga dengan 
terapi intensif pun proses kematian tidak dapat dicegah (tidak merupakan indikasi rawat 
PICU). 

kriteria untuk dirawat di PiCU strata primer 

Semua pasien pediatrik dengan gangguan fisiologis yang membutuhkan pemantauan 
ketat tanda vital dan sistem organ (setidaknya setiap kurang dari 4 jam) dengan prediksi 
akan terjadi perbaikan. Bila dalam pemantauan diperkirakan membutuhkan perawatan 
intensif di strata yang lebih tinggi maka harus segera dirujuk. 

kriteria untuk dirawat di PiCU strata sekunder dan tersier 

sistem respirasi 
Pasien dengan gangguan / potensi gangguan respirasi berat yang mengancam nyawa. 
Kondisi ini meliputi (tidak terbatas pada daftar berikut): 
•	 Kebutuhan penggunaan ETT dan ventilator mekanik  
•	 Gangguan sistim pernafasan (atas dan bawah) yang progresif dengan risiko  tinggi 

gagal nafas dan atau obstruksi total  
•	 Kebutuhan terapi oksigen dengan FiO2 > 0.5  
•	 Pasca pemasangan trakeostomi  
•	 Barotrauma akut  
•	 Kebutuhan terapi inhalasi/nebulisasi yang sering  

sistem kardiovaskuler  

Pasien dengan gangguan kardiovaskuler yang mengancam nyawa, antara lain namun 
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tidak terbatas pada: 
•	 Syok  
•	 Pasca resusitasi jantung paru  
•	 Aritmia yang mengancam nyawa  
•	 Gagal jantung kongestif (dengan atau tanpa kebutuhan ventilator)  
•	 Kelainan jantung bawaan (dengan atau tanpa kebutuhan ventilator)  
•	 Pasca tindakan berisiko tinggi (contoh kateterisasi)  
•	 Kebutuhan akan pemantauan tekanan darah invasif, tekanan vena sentral atau 

tekanan arteri pulmonal  
•	 Kebutuhan pemasangan alat pacu jantung (pace maker)  

neurologis 
Pasien dengan kelainan neurologis yang mengancam nyawa, antaralain: 
•	 Kejang yang tidak berespon dengan terapi standar atau membutuhkan antikonvulsan 

kontinu secara intravena  
•	 Gangguan kesadaran berat dan gangguan neurologis lain yang belum dapat 

diperkirakan perkembangannya atau koma yang disertai dengan potensi gangguan 
pernafasan  

•	 Pasca bedah syaraf yang memerlukan pemantauan ketat  
•	 Inflamasi akut atau infeksi medula spinalis, selaput otak atau otak dengan depresi 

neurologis, gangguan metabolik dan hormonal gangguan pernafasan dan atau 
hemodinamik atau kemungkinan peningkatan tekanan intracranial 

•	 Trauma kepala dengan peningkatan tekanan intrakranial  
•	 Perawatan praoperatif bedah syaraf dengan penurunan status neurologis  
•	 Disfungsi neuromuskuler progresif tanpa gangguan kesadaran yang membutuhkan 

pemantauan respirasi dan kardiovaskuler  
•	 Trauma spinal  
•	 Penggunaaan drain ventrikel eksternal 

Hematologi dan onkologi  
Pasien dengan gangguan hematologi dan onkologi yang mengancam nyawa, antara lain:  
•	 Transfusi tukar  
•	 Plasmaferesis atau leukoferesis dengan kondisi klinik tidak stabil  
•	 Koagulopati berat  
•	 Anemia berat dengan gangguan hemodinamik dan/ atau respirasi  
•	 Komplikasi krisis sickle cell  
•	 Kemoterapi dengan antisipasi terjadinya sindroma lisis tumor  
•	 Tumor yang menekan pembuluh darah vital jalan nafas, atau organ vital lainnya 

endokrin dan metabolik 
•	 Pasien dengan gangguan endokrin dan metabolik yang mengancam nyawa antrara 

lain:  
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•	 Ketoasidosis diabetik  
•	 Gangguan elektrolit seperti:  

	- Hiperkalemia yang membutuhkan pemantauan jantung dan terapi intervensi   
	- Hipo- atau hipernatremi berat 
	- Hipo- atau hiperkalsemi 
	- Hipo- atau hiperglikemia dengan keadaaan klinis tidak stabil 
	- Asidosis metabolik berat 
	- Gangguan kesimbangan cairan kompleks 

•	 Inborn errors of metabolism dengan kegawatan yang mengancam nyawa. 

gastrointestinal 
Pasien dengan gangguan saluran cerna yang mengancam jiwa antara lain: 
•	 Perdarahan saluraan cerna akut dan berat  
•	 Pasca endokospi darurat  
•	 Gagal hati akut  

Bedah  
Kondisi pasca bedah yang umumnya membutuhkan pemantauan dan tindakan invasif 
antara lain:  
•	 Bedah kardiovaskuler  
•	 Bedah thorak  
•	 Bedah saraf  
•	 Bedah THT  
•	 Bedah kraniofasial  
•	 Bedah ortopedi dan tulang belakang  
•	 Bedah umum dengan gangguan hemodinamik dan respirasi  
•	 Transplantasi organ  
•	 Trauma multipel dengan atau tanpa gangguan kardiovaskuler  
•	 Kehilangan darah dalam jumlah besar  

ginjal dan saluran kemih  
Pasien dengan gangguan ginjal dan saluran kemih yang mengancam nyawa, antara lain:  
•	 Gagal ginjal  
•	 Kebutuhan hemodialisa, dialisa peritoneal atau renal replacement therapy lain dalam 

keadaan tidak stabil  
•	 Rhabdomyolisis akut dengan insufisiensi ginjal  

gangguan lain  
Pasien dengan gangguan lain yang mengancam nyawa antara lain:  
•	 Keracunan atau overdosis obat dengan potensi kegagalan organ  
•	 Gagal organ multipel  
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•	 Hipernatremia maligna  
•	 Trauma elektrik atau trauma lingkungan lain: luka bakar > 10% luas permukaan 

kulit  

kriteria untuk keluar dari ruang intensif  

Bila indikasi untuk semua tindakan diruang intensif tidak dibutuhkan lagi (contoh: 
pemantauan invasif, intervensi invasif ) maka pasien layak keluar dari ruang intensif.  
Kriteria keluar dari ruang intensif didasarkan atas:  
•	 Parameter hemodinamik stabil  
•	 Status respirasi stabil (tanpa ETT, jalan nafas bebas, gas darah normal)  
•	 Kebutuhan suplementasi oksigen minimal (tidak melebihi standar yang  dapat 

dilakukan diluar ruang intensif pediatrik)  
•	 Tidak lagi dibutuhkan tunjangan inotropik, vasodilator, antiaritmia, atau  bila 

masih dibutuhkan, digunakan dalam dosis rendah dan dapat diberikan dengan 
aman diluar ruang intensif  

•	 Disritmia jantung terkontrol  
•	 Alat pemantau tekanan intrakranial invasif tidak terpasang lagi  
•	 Neurologi stabil kejang terkontol  
•	 Kateter pemantau hemodinamik telah dilepas.  
•	 Pasien dengan ketergantungan ventilator mekanik kronik harus telah mengatasi 

keadaan akutnya hingga hanya dibutuhkan perawatan dengan ventilator biasa diluar 
ruang intensif atau dirumah  

•	 Pasien dengan peritoneal dialisa atau hemodialisa kronik telah mengatasi keadaan 
akutnya hingga tidak dibutuhkan tindakan khusus lain diluar  standar perawatan 
diluar ruang intensif atau dirumah  

•	 Pasien dengan trakeomalasia, tidak lagi membutuhkan pengisapan lendir eksesif  
•	 Staf medik dan keluarga telah melakukan penilaian bersama dan menyepakati bahwa 

tidak lagi ada keuntungannya untuk tetap mempertahankan anak di ruang intensif.  

desain ruangan  
tim Perencana 

Desain PICU harus dibuat berdasarkan pendekatan multidisiplin yang meliputi: 
•	 Konsultan pediatrik gawat darurat  
•	 Kepala perawat  
•	 Kepala arsitek Rumah Sakit  
•	 Direktur Rumah Sakit  
•	 Kepala instalasi penunjang sarana Rumah Sakit  

Tim ini dapat diperluas lagi dengan melibatkan berbagai bagian lain di Rumah Sakit.  
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Perencanaan tata letak  

Secara umum perencanaan tata letak harus didasarkan atas pola masuk, alur keluar 
masuk staf dan pengunjung serta kebutuhan penunjang seperti nursing station, gudang, 
ruang administrasi, ruang sarana pendidikan dan fasilitas lain yang spesifik sesuai 
kebutuhan PICU tersebut. Dari segi fungsional jumlah tempat tidur yang ideal per 
unit PICU adalah 8-12 buah. Untuk setiap tempat tidur PICU harus tersedia ruangan 
minimal seluas 3-3,5x4 m2 dalam berbentuk kamar (cubicle), dan jarak antara 1 tempat 
tidur dengan yang lain minimal 1,2-1,5 m untuk bangsal. Ruang gerak baik dikoridor 
maupun dalam ruangan/kamar harus diperhitungan terutama untuk manuver peralatan 
dan tempat tidur pasien, termasuk tinggi dan lebar pintu tiap kamar. Jalan masuk staf 
dan logistik harus terpisah dari jalur pengunjung. Lokasi PICU harus mudah dicapai 
dari ruang emergensi, ruang operasi dan fasilitas radiologi.  

area Pasien  

Posisi pasien secara langsung atau tidak langsung (melalui layar monitor) harus terlihat 
oleh petugas kesehatan setiap saat. Keadaan ini memungkinkan pemantauan pasien 
secara rutin atau dalam keadaan emergensi. Desain yang paling baik akan menghasilkan 
pemantauan langsung antara pasien dan central nursing station. 

Sinyal dari sistem panggilan pasien, alarm dari alat pemantau dan telepon akan 
menambah beban kebisingan sensoris di PICU. Untuk mengurangi kebisingan tersebut 
diperlukan penutup lantai yang menyerap suara. Mengontrol infeksi, memelihara dan 
memindahkan peralatan harus dilakukan dibawah pengawasan. Dinding dan langit-
langit harus dibuat dari material yang mampu menyerap suara dengan baik. 

Pintu kamar pasien harus cukup lebar untuk dilewati tempat tidur dan alat-alat 
penunjang medis. 

lantai 
Permukaan lantai harus mudah dibersihkan dan meminimalkan pertumbuhan 
mikroorganisme. Lantai harus mampu menahan beban dari alat penunjang medis yang 
berat. Permukaan lantai juga tidak terlalu memantulkan cahaya yang dapat mengganggu 
penglihatan. Bahan dari lantai tidak boleh membahayakan kesehatan. 

disinfektan tangan 
Terdapat fasilitas untuk antiseptik atau disinfektan tangan di masing-masing tempat 
tidur atau di samping tempat tidur pasien. 

dinding 
Permukaan dinding harus mudah dibersihkan dan terdapat pelindung di tempat-tempat 
yang mungkin terjadi kontak dengan peralatan yang bergerak. 
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langit-langit 

Langit-langit harus mudah dibersihkan dan dikonstruksikan untuk mencegah masuknya 
partikel dari luar masuk ke dalam PICU. 

Central station 

Central nursing station merupakan area yang nyaman dengan ukuran yang cukup 
memadai untuk semua kebutuhan fungsional staf PICU. Penerangan yang cukup, jam 
dinding, ruangan yang cukup untuk terminal komputer dan printer, sistem pencatatan 
pasien yang mudah diakses, ruangan dan tempat duduk untuk membuat catatan medis 
yang dibuat oleh dokter maupun perawat. Tempat penyimpanan catatan medis yang 
mudah dicapai oleh semua personil. 

area pembacaan pencitraan 

Harus terdapat ruangan yang terpisah yang didesain untuk pembacaan dan penyimpanan 
hasil radiografi pasien. 

gudang dan area kerja 
Minimal seluas 50 m2, gudang penyimpanan alat-alat harus terletak di dalam atau dekat 
dengan PICU. 

area resepsionis 
Resepsionis penting untuk mengontrol akses pengunjung. Idealnya semua pengunjung 
harus melalui area ini sebelum memasuki PICU dan harus terhubung dengan PICU 
melalui telepon dan/atau radio panggil. 

ruang tindakan khusus 
Ruang tindakan khusus terletak di dalam atau bersebelahan dengan PICU. Ukuran 
ruangan dan pintu harus cukup untuk mengakomodasi peralatan dan personil. 

ruangan cuci 
Ruang alat yang bersih dan kotor harus terpisah. Harus ada pengaturan suhu ruangan 
dan aliran udara. Udara harus terbuang keluar. Ruang cuci kotor harus dilengkapi dengan 
tempat pembuangan, juga dengan spoel hoek (clinical sink). Harus tersedia tempat untuk 
linen yang kotor dan sampah medis serta sistem untuk membuang cairan tubuh (yang 
infeksius). Tempat khusus harus disediakan untuk pembuangan jarum suntik dan alat-
alat tajam lainnya. 
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ruang penyimpanan alat-alat 
Ruangan khusus harus disediakan untuk menyimpan alat-alat medis yang belum 
dipakai. Ruangan harus cukup luas dan mudah dicapai. Semua sumber aliran listrik 
(electrical outlets) harus di-ground-kan. Jumlah sumber aliran listrik harus mencukupi 
untuk pengisian kembali. 

ruang persiapan nutrisi 
Ruang ini harus diperlengkapi dengan meja untuk persiapan makanan, pembuat es, 
wastafel dengan air panas dan dingin, kompor, dan/atau mikrowave, serta kulkas. Kulkas 
ini tidak boleh digunakan untuk penyimpanan spesimen laboratorium. Fasilitas cuci 
tangan harus berada dekat dengan area ini. 

ruang staf 
Ruang staf harus berada dekat PICU dan nyaman. Harus terdapat fasilitas lemari yang 
dapat dikunci, kamar mandi dan toilet serta kulkas, kompor dan/ atau mikrowave. Ruang 
ini harus terhubung dengan alarm emergensi pasien 

ruang konferensi 
Ruang ini harus disediakan untuk dokter dan staf PICU, mempunyai alat komunikasi 
dan terhubung dengan alarm emergensi pasien. Idealnya ruang ini dilengkapi dengan 
referensi, komputer, video. dan cukup besar untuk berbagai kegiatan termasuk 
pendidikan atau pembahasan kasus multidisiplin. 

ruang tunggu 
Ruang ini harus berada dekat PICU. Akses pengunjung harus dapat dikontrol dari area 
resepsionis. Dianjurkan dua kursi setiap tempat tidur. Harus disediakan telepon umum, 
televisi dan/atau musik serta toilet umum. 

Jalur transportasi pasien 

Harus terpisah dari pengunjung umum. Jalan pasien harus khusus dan tidak terhambat. 
Jika dibutuhkan elevator maka ukurannya harus cukup untuk tempat tidur dan alat-alat 
penunjang medis serta terpisah dari dari akses umum. 

Jalan untuk suplai dan servis 
Jalan ini harus disediakan tersendiri untuk memasok kebutuhan serta pelayanan. Untuk 
pembuangan bahan-bahan yang terkontaminasi juga harus melewati koridor ini. Aktivitas 
ini tidak boleh menyebabkan suara yang menggangu pasien. Lebarnya direkomendasikan 
minimal 240 cm dengan pintu minimal 90 cm. Lantainya harus disiapkan yang dapat 
menahan troli yang berat. 
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ruang penunjang medis 
Setiap PICU harus mempunyai sumber listrik, oksigen, udara tekan, vakum, pencahayaan 
dan sistem pengatur lingkungan yang memenuhi standar dalam keadaan biasa dan 
emergensi. Sumber colokan listrik, oksigen, vakum sebaiknya merupakan modul yang 
tergantung di langit-langit atau berdiri di lantai.

a. sumber listrik
Memiliki sirkuit listrik dengan pengaman sendiri. Panel ini harus tersambung 
dengan sumber listrik emergensi sehingga tidak pernah terjadi pemutusan aliran 
listrik. Setiap panel listrik pada lantai yang sama dengan PICU sebaiknya dibuat 
terpisah, agar dalam keadaan tertentu pemadaman listrik dapat dilakukan secara 
lokal saja.  Setiap outlet di dalam PICU memiliki sirkuit pengaman sendiri dan 
tetap terhubung dengan sumber listrik emergensi. Setiap outlet listrik harus 
memiliki tegangan 220V dengan sekering 20 ampere yang terletak dekat dengan 
tempat tidur pasien. Minimal terdapat 10 outlet listrik pada strata sekunder dan 
20 outlet untuk strata tersier di setiap tempat tidur. Outlet listrik harus terletak di 
bagian kepala tempat tidur dengan tinggi 90 cm di atas lantai.

b. sumber air
Sumber air harus terjamin kebersihan dan sterilitasnya, terutama bila di PICU 
dilakukan tindakan hemodialisis. Pipa air yang masuk ke PICU harus mempunyai 
kran khusus yang memungkinkan aliran dimatikan saat dilakukan pembersihan.
Wastafel harus dalam dan lebar untuk mencegah percikan. Sebaiknya kran dapat 
dibuka tutup dengan menggunakan siku, kaki atau sensor cahaya yang tersedia 
dekat tempat masuk pasien atau diantara dua tempat tidur pasien. Keadaan ini 
sangat penting dalam pengontrolan infeksi nosokomial. Toilet harus berada di luar 
unit pelayanan.

c. Oksigen, udara tekan dan vakum
Pasokan oksigen dan udara tekan sentral harus menghasilkan tekanan yang yang 
stabil 50-55 psi dan memenuhi standar Rumah Sakit. Paling sedikit harus tersedia 
dua outlet oksigen per pasien. Diperlukan satu outlet udara tekan per tempat 
tidur; dua outlet lebih baik. Sambungan untuk outlet oksigen dan udara tekan 
harus memakai penutup khusus untuk mencegah kesalahan pemasangan. Harus 
terpasang pengontrol tekanan yang bisa terlihat dan terdengar bunyi alarm bila ada 
gangguan. Harus terdapat katup penutup manual untuk menutup pasokan bila 
terjadi kebakaran, tekanan udara berlebihan atau pada saat perbaikan. Paling sedikit 
diperlukan tiga outlet vakum per tempat tidur. Sistem vakum harus menghasilkan 
tekanan minimal 290 mmHg. Harus terdapat alarm yang terlihat dan terdengar 
bila tekanan turun di bawah 194 mmHg. Untuk rumah sakit yang besar dapat 
dilakukan panel kontrol gas bersihat lokal/unit, sehingga dalam keadaan emergensi 
(mis; kebakaran, atau perbaikan saluran gas) tidak diperlukan untuk mematikan 
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gas secara keseluruhan dari sentral, dengan demikian pelayanan atau penyaluran 
gas ke unit-unit lain tidak akan terganggu.
 

Pemantauan (monitoring) fisiologis 

Setiap tempat tidur harus dilengkapi minimal dengan satu pemantau elektrokardiografi, 
dua pemantau tekanan dan saturasi oksigen. Semua parameter dalam bentuk format analog 
(grafik) dan digital disertai dengan penanda nilai maksimum, minimum dan rerata. Setap 
monitor harus dilengkapi dengan fasilitas pencetakan. Alarm harus terdengar dan terlihat 
secara mudah. Pemantau harus diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai dan 
dilihat oleh perawat. Pemantau sentral mempermudah pemantauan beberapa pasien secara 
simultan. Alat penyangga harus cukup kuat untuk menopang semua alat pemantau. 
a. Elektrokardiogram (EKG) 

Sekurangnya satu lead EKG harus terpasang untuk mendeteksi aritmia dan 
memonitor denyut jantung dan terdapat denyut jantung maksimum dan 
minimum. Disarankan terdapat fasilitas penyimpanan data.

b. Pemantau tekanan 
Dua atau lebih pemantau tekanan harus dapat dipresentasikan dalam format 
analog (grafik) dan digital. 

c. Parameter respirasi 
Setiap tempat tidur harus dilengkapi dengan pemantau kadar oksigen kontinu dan 
pengukuran kadar CO2. Pemantau tersebut harus dilengkapi alarm untuk henti 
napas. 

d. Curah jantung 
Untuk PICU strata tersier sangat dianjurkan penggunaan pemantau hemodinamik 
invasif secara kontinu. 

e. Lain-lain 
Sesuai dengan kebutuhan maka dapat ditambahkan parameter lain seperti 
pemantau suhu, nadi, EEG dan lain-lain. 

kelengkapan lain 
•	 Lembar Pemantau Harian untuk tatalaksana setiap pasien, instruksi harian, catatan 

perawat dan dokter (manual atau komputerisasi).
•	 Sistem pengeras suara
•	 Laboratorium satelit (beroperasi 24 jam)
•	 Ruang dokter jaga 24 jam
•	 Ruang administrasi  

ruang isolasi Bertekanan negatif
Prinsip dasar tekanan untuk pengendalian kontaminan mikroba adalah untuk 
memastikan aliran udara yang kurang terkontaminasi bergerak ke daerah yang 
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terkontaminasi. Dianjurkan udara harus mengalir dari luar / koridor menuju ruang 
isolasi untuk mencegah penyebaran kontaminan udara dari ruang isolasi ke daerah lain.

ruangan isolasi
Ruang isolasi dapat dipisahkan menjadi dua kategori utama:
•	 Airborne Infection Isolation (AII), dikenal dengan penamaan Kelas N = Tekanan 

Negatif.
•	 Ruangan AII dirancang untuk pasien dengan penyakit menular dan penyakit serius 

yang memerlukan tata laksana khusus yang berpotensi menyebarkan infeksi
•	 Protective Environment (PE), dikenal dengan penamaan Kelas P = Tekanan Positif.

Unsur ruangan kontrol infeksi dan kelengkapan ventilasi dengan tekanan negatif 
•	 Pastikan bahwa udara ruang isolasi menular dirancang untuk mempertahankan 

tekanan negatif.
•	 Menjaga tekanan udara negatif terus menerus ≥ 2,5 Pa [0,01 inci air pengukur] 

dalam kaitannya dengan tekanan udara di koridor. Perbedaan antara ruangan harus 
± 15 Pa.

•	 Pemantau tekanan udara secara berkala dengan manometer atau tabung asap di 
pintu, atau dengan mekanisme pemantauan visual yang diinstal secara permanen.

•	 Suplai ventilasi untuk memastikan > 12 ACH untuk kamar  kamar baru, dan > 6 
ACH untuk kamar AII yang ada, saat pasokan atau penyaring exhaust udara pada 
tekanan menurunkan.

•	 Sistem ventilasi dibuat dengan sistem unit tersendiri (single unit)
•	 Direkomendasikan sistem penyaringan udara untuk ruang isolasi tekanan negatif, 

udara ruang isolasi infeksi adalah Merv 14 filter udara rating (90% debu tempat uji 
filter) pada sisi pasokan dan HEPA (99,97% @ 0.3μm DOP) di sisi exhaust.

•	 Resirkulasi exhaust, mengaju pada ruang isolasi tekanan negatif. Exhaust udara harus 
diarahkan ke luar, jauh dari udara intake udara masuk (fresh air). Penyaring HEPA 
(99,97% @ 0.3μm DOP) mampu menghilangkan kontaminan udara.

•	 Pembuangan udara kotor tidak boleh membahayakan bagi petugas dan pasien. 
Teknik kontrol tambahan untuk membersihkan udara diindikasikan dari penilaian 
risiko dari  area “AII”, di instal Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) di saluran 
exhaut  udara dari sistem HVAC terpasang penyaring HEPA untuk filtrasi. 

•	 Pertimbangan perlengkapan UVGI  pada atau dekat langit-langit untuk menyinari 
udara ruang atas. Perhatikan bahwa UVGI, dapat digunakan  dekat filter HEPA, 
tetapi tidak dapat digunakan di tempat filter HEPA, sebagai efektivitas penyebaran 
udara pada ruang isolasi.

•	 Suplai udara harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga udara bersih pertama kali 
melewati staf serta petugas lain, dan kemudian ke pasien. 

•	 Distribusi udara harus mengurangi paparan terhadap petugas. Potensi udara 
terjadinya droplet nuklei dari pasien menular, akuntansi untuk posisi petugas serta 
pasien, dan prosedur yang dilakukan di ruang isolasi.
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•	 Di dalam ruang pasien, suplai udara harus dari diffuser pada langit-langit yang 
terletak di perimeter dekat ke entri dan pembuangan udara harus dibuat di tingkat 
bawah sekitar 6 inci di atas lantai di ruang.

•	 Saluran Exhaust udara harus independen dari sistem umum pembuangan udara 
gedung untuk mengurangi risiko kontaminasi dari masuk kembali ke ruangan.

•	 Exhaust fan pada suatu titik dalam sistem saluran yang akan memastikan saluran 
berada di bawah tekanan negatif selama menjalankan nya dalam gedung.

•	 Aliran udara tambahan sebaiknya ditempatkan jauh sehingga tidak ada udara yang 
terkontaminasi dari udara exhaust terdekat atau sumber pencemar udara ditarik ke 
dalam sistem udara tambahan.

•	 Pastikan suplai independen saluran udara umum termasuk pada sistem pasokan 
udara gedung. Jika berbagi saluran pasokan dengan ruang isolasi lainnya tidak dapat 
dihindari, haruslah disediakan saluran dengan terminal penyaring HEPA.

•	 Pasang bag pre-filter dengan efisiensi tinggi sebagai penyaring untuk melindungi 
penyaring HEPA.

•	 Desain suplai udara dan sistem exhaust untuk adalah sebuah sistem volume 
konstan. Volume udara variabel (VAV) sistem digunakan untuk pengaturan dan 
keseimbangannya harus dipertimbangkan, dianjurkan menggunakan sistem inverter 
fan.

•	 Sebuah sistem pemantauan harus disediakan untuk memberikan sinyal kerusakan 
pada sistem suplai udara / exhaust.

•	 Pastikan bahwa kamar yang baik disegel untuk menjamin pemeliharaan yang baik 
dari gradien tekanan. 

•	 Pastikan kerapatan udara dengan membuat  jendela, pintu, dan aliran masuk dan 
exhaust port dengan benar.

•	 Menjaga langit-langit eternit yang halus dan bebas dari celah kebocoran. Tutup 
semua kebocoran di dinding atas dan di bawah langit-langit.

•	 Pemantauan kebocoran dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
•	 Instal self-closing devices pada semua ruangan ‘AII’ di pintu keluar mengingat arah 

ayun pintu ayun ada hubungan dengan tekanan kamar.
•	 Menyediakan tempat mencuci tangan di ruang depan dan termasuk perlindungan 

pribadi untuk orang yang akan memasuki kamar ini dan untuk petugas.
•	 Jangan gunakan kamar dengan ventilasi through-the-wall unit kecuali dapat 

menunjukkan bahwa teknik kontrol semua yang dibutuhkan ‘AII’ terpenuhi.
•	 Menjaga peralatan ventilasi cadangan  dengan mempersiapkan peralatan portabel 

khusus untuk Ruang Isolasi Kelas N (misalnya unit fan atau penyaring portabel) 
untuk penyediaan darurat kebutuhan ventilasi untuk AII kamar.

•	 Berikan Label sebagai daerah ruang isolasi tekanan negatif.
•	 Menggunakan sistem 100% udara dibuang keluar ruangan.

sumber rujukan:
1. Guidelines for the classification and design of isolation rooms in health care facilities 

Victorian Advisory Committee on Infection Control 2007
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



UKK Emergensi dan Rawat Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia 37

BaB 5
dOkUmentasi

latar Belakang 
Dalam rangka manjaga mutu pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit wajib melakukan 
beberapa standar, yaitu standar pelayanan berfokus kepada pasien, standar manajemen 
rumah sakit, dan sasaran keselamatan pasien. 

Standar pelayanan berfokus kepada pasien mencakup akses pelayanan dan 
kontinuitas pelayan kepada pasien (APK), hak pasien dan keluarga (HPK) selama dalam 
perawatan, asesmen pasien (AP) saat dirawat di rumah sakit, pelayanan pasien (PP), 
pendidikan pasien dan keluarga (PPK) mengenai keadaan dan penyakit pasien, pelayanan 
anesthesi dan bedah (PAB) serta managemen penggunaan obat terhadap pasien (MPO). 

Sedangkan sasaran keselamatan pasien (SKP) mencakup ketepatan identifikasi 
pasien, peningkatan komunikasi yang efektif baik antara petugas medis, paramedis 
maupun pasien dan keluarga, peningkatan obat yang perlu di waspadai, kepastian tepat 
lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan 
kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Kesemua sasaran keselamatan pasien ini 
dicatat dalam formulir kajian atau lembaran integrasi yang akan di lakukan oleh dokter 
maupun perawat terkait. 

Unit perawatan emergensi, unit perawatan intermediet anak (PIMCU), dan 
unit perawatan intensif anak (PICU) merupakan bagian dari unit pelayanan yang 
ada di rumah sakit. Unit-unit tersebut merupakan unit perawatan anak yang sangat 
khusus, dimana didalam unit-unit tersebut banyak terdapat pasien sakit kritis yang 
memerlukan tindakan dan perawatan khusus. Dengan demikian tentu banyak kegiatan 
yang dilakukan di unit-unit tersebut, seperti melakukan pemantauan/evaluasi pasien, 
melakukan tindakan-tindakan yang invasif, memberikan penjelasan ke keluarga tentang 
keadaan dan perkembangan pasien, dan meminta persetujuan tindakan. Semua kegiatan 
tersebut perlu dilakukan pendokumentasian yang benar dan tepat sesuai standar-standar 
yang baku untuk menghidari masalah medikolegal yang mungkin akan timbul selama 
perawatan. 

Pra-admisi di PiCU 
Admisi pasien di PICU dapat berasal dari mana saja, dapat berasal dari dalam rumah sakit 
kita sendiri, atau unit/instalasi gawat darurat (IGD) bahkan dapat berasal dari pasien 
yang ditransfer dari rumah sakit lainnya. Ketika pasien masuk ke IGD maka pasien sudah 
langsung di triase dengan tujuan dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan prioritas 
pelayanan yang dapat diberikan secepatnya. Setelah dokter jaga IGD melakukan asesmen 
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awal pasien dan memutuskan pasien untuk dirawat inap, maka proses penerimaan pasien 
harus sesuai standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. 
Pasien dapat dirawat di ruangan sesuai pilihan atau langsung di rawat di PICU sesuai 
dengan keadaan pasien. Pasien dan keluarga juga perlu dijelaskan tentang pelayanan 
yang ditawarkan, perkiraan biaya dan hasil yang diharapkan. Semua informasi yang 
diberikan harus di catat dalam lembar pemberian informasi dan edukasi, lembar general 
informed consent, serta ditanda tangan oleh semua pihak. 

Apabila pasien dirawat, maka rumah sakit atau pasien sendiri dapat menentukan 
seorang dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang akan mengkoordinir semua 
pelayanan yang akan di berikan sehingga terjadi suatu kesinambungan selama perawatan 
berlangsung. DPJP akan melakukan asesmen awal bersama keperawatan yang harus 
selesai dalam waktu 24 jam setelah pasien dirawat. Asesmen awal ini adalah untuk 
menentukan kebutuhan pelayanan baik preventif, paliatif, kuratitif maupun rehabilitatif 
yang akan diberikan, termasuk didalamnya penilaian secara fisik, emosi, kognitif, nutrisi 
dan kejiwaan pasien. Asesmen awal ini dicatat di lembaran asesmen awal oleh DPJP atau 
dokter jaga ruangan di lembaran integrasi dan lembaran asesmen awal keperawatan oleh 
perawat. 

Asesmen ulang perlu dilakukan setiap saat atau hari tergantung dari keadaan pasien. 
Asesmen ulang ini harus di tuangkan dan dicatat di lembaran terintegrasi dalam rekam 
medis dengan format yang telah ditentukan oleh manajemen rumah sakit, sehingga 
semua komunikasi antar DPJP, dokter jaga ruangan dan perawat dapat terjalin dengan 
baik dan berkesinabungan. Semua penemuan dan perkembangan keadaan pasien harus 
selalu disampaikan kepada keluarga pasien dan dicatat dalam lembaran informasi dan 
edukasi pasien. 

Apabila dalam fase perawatan dan pasien memerlukan perawatan intensif (PICU), 
maka DPJP harus mengisi lembaran permintaan konsultasi sebelum pasien dipindahkan 
ke PICU. Permintaan tersebut tentu harus disetujui oleh keluarga yang dituangkan 
dalam lembaran persetujuan permintaan tindakan. Sebaliknya, bila keluarga menolak 
untuk dilakukan tindakan atau konsultasi ke dokter lain, maka keluarga harus mengisi 
dan menanda tangani formulir penolakan tindakan. Setelah keadaan pasien dinilai 
kembali maka dokter jaga PICU atau konsulen PICU akan menjawab balik konsultasi 
tersebut secara tertulis dilembaran permintaan konsultasi yang sama dan menjelaskan 
hasil penemuan dan pendapatnya kepada keluarga. 

Pasien dapat dirujuk ke PICU didalam maupun keluar rumah sakit. Apabila pasien 
di rujuk keluar rumah sakit maka formulir rujukan pasien keluar harus dilengkapi. Dari 
riwayat perjalan penyakit pasien selama perawatan, hingga penemuan pada pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan yang telah diberikan, dan diagnosa kerja 
yang diperkirakan perlu tertulis jelas dalam formulir tersebut. Karena rujukan bersifat 
external maka pasien harus disertakan resume medis akhir yang dibuat oleh DPJP dan 
di serahkan ke dokter dirumah sakit yang dituju. Selain daripada itu hasil pemantauan 
tanda vital pasien sebelum dan selama proses transfer juga perlu dilampirkan. Pihak 
keluarga perlu dijelaskan mengenai tujuan, alasan, kepada siapa dan kemana pasien akan 
dirujuk. Jangan lupa DPJP harus menghubungi dokter di rumah sakit yang akan dituju. 



UKK Emergensi dan Rawat Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia 39

Sebaiknya setiap rumah sakit mempunyai perjanjian kerjasama pada rumah sakit lain 
yang dapat menerima rujukan bila perlu. 

Bila rujukan bersifat internal, maka formulir transfer intra rumah sakit yang perlu 
di lengkapi dan diserahkan kepada DPJP, atau dokter jaga dan perawat PICU. Selain 
daripada itu semua berkas rekam medis harus disertakan dan diperiksa kembali untuk 
kelengkapannya saat serah terima. Sama seperti rujukan external, pihak keluarga pun 
harus dijelaskan dan dimintakan tanda tangan bahwa pihak keluarga telah mengerti dan 
setuju untuk pasien di pindahkan kemana, dengan tujuan yang jelas. Setelah semua proses 
itu selesai maka pasien dapat dipindahkan. Namun dalam keadaan yang sangat darurat 
maka prosedur pendokumentasian yang benar jangan dijadikan alasan penghalang 
pasien untuk dipindahkan. Selalu utamakan keselamatan pasien dan dokumen dapat 
disertakan kemudian. 

admisi di PiCU 

Semua pasien yang di rawat di rumah sakit, baik pasien yang sedang di rawat di rumah 
sakit maupun yang berasal dari IGD tentu telah memiliki asesmen awal indikasi pasien 
tersebut di rawat. Namun assesmen awal ini perlu dikaji ulang bila terjadi perubahan 
keadaan pasien yang memerlukan perawatan lebih intensif. Asesmen awal untuk 
perawatan di PICU dapat di lakukan oleh seorang konsulen (DPJP)/dokter jaga PICU 
untuk menilai, mengevaluasi lebih jauh tentang keadaan pasien dan memutuskan apakah 
pasien masih perlu di rawat di PICU. 

Ketika pasien akan di pindahkan ke PICU, perawat ruangan harus mengisi 
formulir tranfer yang berisikan berbagai informasi biodata pasien, data antropometri, 
tanda vital, riwayat perjalanan penyakit, hasil pemeriksaan penunjang baik yang sudah 
ada maupun yang masih tertunda dan pengobatan yang telah diberikan serta diagnosa. 
Hal ini berlaku pula bagi pasien yang dipindahkan langsung dari IGD ke PICU. Serah 
terima pasien harus dilakukan di PICU antara para dokter maupun perawat yang akan 
merawat pasien tersebut. Setelah menerima semua dokumen yang ada maka perawat 
PICU wajib memeriksanya kembali kelengkapan semua dokumen yang telah diserahkan 
dan menanda tangani formulir transfer. 

Setelah stabilisasi pasien dilakukan, maka dokter konsulen PICU (DPJP utama)/
dokter jaga PICU akan melakukan asesmen ulang dan di catat dalam lembaran 
integrasi. Asesmen ulang ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Keperawatan akan 
melakukan asesmen awal keperawatan, dan resiko jatuh dengan Humpty Dumpty fall 
scale. Setelah semua dokumen terisi dengan baik, maka DPJP utama memberitahu 
kepada keluarga tentang keadaan pasien, rencana perawatan yang akan dilakukan dan 
kemungkin komplikasi atau out come yang akan terjadi. Setelah semua informasi di 
sampaikan kepada keluarga pasien maka keluarga pasien bersama DPJP Utama menanda 
tangani semua informasi yang tertulis pada lembaran informasi dan edukasi. Selanjutnya 
keperawatan akan menerangkan kepada pihak keluarga mengenai general informed 
consent dan tata tertib yang ada di PICU dan bila disetujui dan sudah dimengerti maka 
keluarga harus menanda tangani dokumen tersebut. Apabila keluarga menghendaki 
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pembatasan pengunjung terhadap pasien, maka keluarga harus menanda tangani surat 
pembatasan pengunjung. 

Begitu kebutuhan perawatan sudah teridentifikasi dengan baik oleh DPJP Utama 
dan keperawatan PICU maka discharge planning harus di rencanakan sesegera mungkin, 
dengan tujuan agar keluarga juga dapat mempersiapkan diri dan belajar cara perawatan 
khusus yang di butuhkan pasien sewaktu pasien berada di rumah nanti. Discharge 
planning ini juga harus terdokumentasi dengan baik di dalam rekam medis pasien dan 
pihak keluarga mengerti dengan baik pelaksanaannya. 

Dalam perawatan di PICU, tidak sedikit tindakan yang akan dilakukan. Misalnya 
bila dalam keadaan yang kritis, maka tindakan seperti intubasi, napas bantuan dengan 
ventilator mekanik, pemasangan akses vena sentral, transfusi darah atau produk darah, 
dan resusitasi dapat dilakukan setiap saat. Dari awal masuk kemungkinan-kemungkinan 
tersebut sudah di terangkan dan di jelaskan kepada keluarga pasien dengan sebaik-
baiknya, sehingga setiap saat bila di perlukan maka keluarga sudah mengerti dan siap 
menanda tangani formulir permintaan atau penolakan tindakan yang akan dilakukan. 
Demikian pula untuk penolakan tindakan resusitasi maka keluarga harus menanda 
tangani formulir Do Not Resuscitation (DNR) dan harus di dokumentasikan dengan baik 
dalam rekam medis. 

Tidak jarang pasien di PICU memerlukan tindakan operatif dan anestesi. Apabila 
pasien memerlukan tindakan operatif tentu di butuhkan asesmen pra-anestesi yang 
dilakukan oleh seorang dokter anestesi. Formulir dan kajian tersebut harus dibuat 24 jam 
sebelum operasi dilakukan dan disertakan saat pasien di transfer ke kamar operasi. Untuk 
lokasi yang akan dilakukan tindakan perlu dilakukan side marking agar menghindari 
kesalahan prosedur, dan kesalahan lokasi operasi. Demikian pula seandainya bila pasien 
di rawat di PICU pasca operasi, maka semua informasi dan berkas harus di sampaikan 
ke DPJP dan perawat di PICU. Termasuk bila ada jaringan atau bagian tubuh yang 
diserahkan kepada keluarga maka formulir penyerahan barang atau jaringan yang perlu 
di lengkapi dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak. 

Sistematika pendokumentasian di PICU mencakup pula pencatatan hasil 
pemantauan tiap jam terhadap tanda vital, tingkat kesadaran, keadaan pupil, pemberian 
semua obat baik intravena maupun peroral, dan balans cairan, serta hasil laboratorium. 
Semua parameter ini akan didokumentasikan dengan teliti dan baik di lembar 
pemantauan pasien dan lembaran implementasi tindakan keperawatan. Apabila terdapat 
kejadian selama pemantauan, maka perawat PICU akan mengkomunikasikan kejadian 
dalam dokumen lembaran komunikasi keperawatan dalam rekam medis. 

Bagi pasien yang mendapatkan perawatan paliatif saja dan dalam keadaan sakit 
terminal, maka keperawatan perlu melakukan kajian untuk asesmen pasien terminal. 
Apabila pasien meninggal dunia dalam perawatan di PICU maka DPJP utama atau 
dokter jaga PICU harus mendokumentasikan dalam lembaran integrasi proses terjadinya 
kematian, tindakan yang telah dilakukan, obat-obatan yang telah diberikan, jam 
kematian, hasil EKG yang datar, dan tidak adanya tanda-tanda vital terpantau. Demikian 
pula keperawatan harus mendokumentasikan kejadian tersebut dalam lembaran integrasi 
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keperawatan sehingga komukasi tetap jelas. Kemudian DPJP utama atau dokter jaga 
PICU akan membuatkan surat keterangan kematian sesuai regulasi pemerintah. 

Ketika pasien mengalami kesembuhan, maka asesmen untuk transfer keluar PICU 
harus dilakukan. Indikasi transfer keluar PICU harus sesuai dengan SPO dan kriteria 
yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan. Perencanaan transfer pasien keluar 
PICU sebaiknya di lakukan 1 hari sebelumnya. Persiapan formulir transfer keluar 
PICU dan semua dokumen harus di siapkan dan diserahkan dengan baik dan jelas ke 
ruangan yang dituju. Keluarga pasien harus dijelaskan mengenai perkembangan pasien 
dan kriteria transfer keluar PICU sudah dipenuhi dan keluar harus menanda tangani 
lembaran pemberian informasi dan edukasi. Keluarga juga harus meminta surat atau 
persetujuan pindah dari bagian admin rumah sakit sebagai tanda semua tagihan dan 
pembiayaan pasien sudah dijelaskan oleh bagian administrasi ke keluarga. 

transfer keluar dari PiCU 

Ketika saat pasien keluar dari PICU, maka perawat PICU harus membuat formulir 
transfer dan melakukan serah terima pasien ke perawat ruangan. Semua hasil serah 
terima akan di dokumentasikan kembali oleh perawat ruangan dengan baik dan jelas. 
Bukti pendokumentasian ini dilihat dari tanda tangan kedua belah pihak pada lembaran 
transfer intra rumah sakit. Kemudian dilanjutkan perawatan hingga pasien pulih 
sempurna atau sudah dinyatakan boleh pulang oleh DPJP. Resume medis yang dibuat 
harus mencakup riwayat perawatan selama di PICU. 

Edukasi keluarga dan pasien juga harus di sampaikan dengan baik dan yakin 
dapat dimengerti oleh keluarga atau pasien. Sebagai tanda pemberian informasi telah 
diterima dengan baik maka pihak keluarga harus menanda tangani formulir edukasi dan 
discharge planning yang telah dibuat. Dibuatkan juga surat kontrol yang diisi oleh DPJP 
atau dokter jaga ruangan. Perawat ruangan akan membuatkan janji untuk kontrol sesuai 
tanggal yang telah ditentukan di dalam surat kontrol. 

Namun bila pasien meinggal dunia di PICU, maka semua dokumentasi dari 
pemantauan, pemberian obat hinga resusitasi di tulis dalam lembaran integrasi. 
Demikian pula tindakan pengobatan yang diinstruksikan oleh DPJP utama/dokter juga 
di dokumentasikan dalam lembaran intergrasi. Untuk surat kematian akan di keluarkan 
oleh dokter jaga PICU atau DPJP. 

Setelah resume medis diisi dengan lengkap baik pasien pulang maupun meninggal 
di tanda tangani oleh DPJP, maka keperawatan wajib mengembalikan rekam medis 
beserta semua dokumen yang ada selama perawatan ke departemen rekam medis untuk 
di arsip. 
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•	 Pasien anak  (baik yang dirawat di bangsal ataupun di HCU) yang mengalami 
kegawatan, dilakukan resusitasi awal oleh dokter jaga di bangsal tersebut. Bila 
kegawatan belum teratasi dan perlu stabilisasi lebih lanjut maka dokter jaga 
melaporkan ke dokter jaga PICU.  Apabila memenuhi kriteria pasien masuk PICU 
maka pasien dirawat di ruang PICU. 

•	 Bila ada pasien anak sakit gawat yang datang  di IGD, setelah dilakukan resusitasi 
awal dan perlu stabilisasi lebih lanjut, dokter jaga anak di IGD melaporkan kepada 
dokter jaga PICU dan apabila memenuhi kriteria masuk PICU maka pasien 
selanjutnya dirawat di ruang PICU. 

•	 Setelah dilakukan stabilisasi lebih lanjut di PICU ada beberapa kemungkinan:
	- Pasien meninggal dunia
	- Pasien dibawa pulang atas permintaan sendiri dari pihak keluarga
	- Pasien berhasil distabilisasi, dan apabila sudah memenuhi criteria pindah maka 

pasien bisa dipindah di ruang HCU apabila masih memerlukan perawatan 
dan pemantauan ketat tetapi sudah tidak memerlukan alat-alat invasive, atau 
pasien dipindahkan ke bangsal apabila sudah tidak memerlukan perawatan dan 
pemantauan secara ketat. 
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BaB 6
PenUtUP

Penderita sakit kritis memiliki kebutuhan yang bervariasi. Kolaborasi yang baik antar 
semua anggota tim, dengan arahan dari koordinator medis, sehingga penderita dapat 
ditangani dengan lebih efisien dan efektif. Jenis perawatan emergensi, perawatan 
intermediet, dan perawatan intensif dengan spesialis anak sebagai koordinator medis 
telah menunjukkan hasil akhir yang baik, dengan syarat bila terjadi komunikasi yang 
baik dengan semua anggota tim. 
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plin lantai tidak siku

Keterangan :
Ada 2 buah stop kontak di belakang
bed samping kanan dan kiri dengan ketinggian 50 cm 
dari atas lantai.
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Lampiran 2. 
Contoh Denah Ruang PiCu
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