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Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik bedah untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
bedah. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
1. Tempat tidur dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 

 Senter 
 Tensimeter 
 Stetoscope 
 Timbangn dewasa/bayi 
 Alat untuk tindakn perawatan luka 

4. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat tulis    
 

II. PELAKSANAAN 
1. Memanggil pasien masuk kepoliklinik bedah 

sesuai urutan. 
2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam 

rekam medik. 
3. Mengukur tekanan darah dan dicatat dalam 

catatan perawatan. 
4. Merumuskan masalah keperawatan. 
5.  Merencanakan tindakan keperawatan 
6. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri 

dan kolaborasi 
7. Membuat evaluasi keperawatan. 
8. Menyerahkan berkas catatan medik pasien  



kepada dokter yang bertugas. 
9. Mendokumentasikan data-data pasien pada 

registrasi harian. 
 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Apotik 
5. Poli spesialis 
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Pengertian Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk merawat luka pasien 
mulai dari membersihkan luka, mengganti balutan dan 
mengangkat jahitan. 

Tujuan 1. Penyembuhan luka maksimal 
2. Mencegah infeksi pada luka 
3. Pasien merasa nyaman 

Kebijakan Pasien dengan masalah gangguan integritas kulit mendapatkan 
perawatan luka yang baik sehingga penyembuhan luka maksimal. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
Troli berisikan : 
1. Bak instrumen steril berisi : 

 Kassa steril 1 bungkus (10 helai) 
 Gunting jaringan 1 
 Pinset anatomis 2 
 Pinset cirurgis 1 
 Kom kecil 1 

2. Plester 
3. Verban 



4. Nierbeken 
5. Perlak 
6. Cairan desinfektan dalam tempatnya : 

betadine/rivanol (sesuai dengan instruksi dokter) 
7. Gunting verban 
8. Handscoon disposible 2 pasang 
9. Cairan desinfektan dalam baskom 
10. Tempat sampah tertutup 

 
II. PROSEDUR  

1. Jelaskan prosedur  tindakan pada pasien 
2. Jaga privacy pasien (pasang skerem atau tirai) 
3. Siapkan pasien pada posisi yang nyaman 
4. Letakkan alas atau perlak dibawah bagian yang 

akan dilakukan perawatan 
5. Letakkan nierbeken ditempat yang aman dan 

mudah dijangkau 
6. Cuci tangan 
7. Kenakan sarung  tangan, lepaskan plester atau 

balutan 
8. Bila balutan masih merekat jangan dibasahi, 

perlahan bebaskan balutan dari eksudat yang 
mengering 

9. Buang balutan kotor ke nierbeken 
10. Kaji  integritas kulit 
11. Lepaskan sarung tangan, buka bak instrumen dan 

isi kom kecil dengan cairan desinfektan, tutup 
kembali 

12. Pakai sarung tangan kedua 
13. Buka bak instrumen ambil 2 (dua) pinset anatomi 

lakukan pembersihan luka dengan cara : 
 Luka  kotor : lakukan pembersihan luka 

mulai area pinggir luka bergerak ke arah 
tengah luka dengan kassa steril yang 
dibasahi cairan desinfektan 

 Luka bersih : lakukan pembersihan luka 
mulai area tengah luka bergerak ke arah 
pinggir luka dengan kassa steril yang 
dibasahi cairan desinfektan. 

14. Bila luka dalam, perlahan buat kassa seperti 
kemasan dengan menekuk tepi kassa dengan 
pinset kedalam luka sehingga semua permukaan 
luka kontak dengan kassa basah 

15. Bila ada jahitan, angkat jahitan dengan cara : 
mengangkat  simpul jahitan dengan pinset cirurgis 
ditarik keatas dengan hati-hati, jahitan digunting 
tepat berdekatan dengan kulit, ditarik hati-hati 
kemudian dibuang ke nierbeken 

16. Tutup luka 
17. Semua peralatan yang digunakan dalam tindakan 

membersihkan luka masukkan kedalam baskom 



yang berisi cairan desinfektan 
18. Sarung tangan dilepaskan 
19. Pasien dirapikan dan alat-alat lain dibereskan 
20. Cuci tangan 
21. Catat pada catatan perawat, tentang luka dan 

respon pasien  

Unit Terkait 1. Rawat inap bedah 
2. Rawat inap penyakit dalam 
3. Unit gawat darurat 
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Pengertian Memasukkan zat cair/obat tertentu kedalam jaringan tubuh dengan 
mempergunakan semprit dan jarum suntikan yang steril. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
Kereta injeksi berisi : 
1. Bak spuit dengan tutupnya 
2. Spuit disposible steril 
3. Tempat kapas alkohol dan kapas bensin 
4. Nierbeken 
5. Gergaji ampul 
6. Pelarut obat : Aqua/Nacl 
7. Obat yang diperlukan  
8. Perlak 
9. Torniquet/tali pengikat 

    



II. PELAKSANAAN 
1. Mengisi spuit injeksi 

 Perawat mencuci tangan terlebih dahulu 
 Membuka ampul/flakon dengan sebelumnya 

memeriksa etiket dan daftar atau buku injeksi 
 Bak spuit dibuka tutupnya, diletakkan terbalik 
 Alat-alat dijaga agar tetap steril, jarum dipasang 

dengan kokoh dan bak ditutup 
 Spuit diisi dengan memeriksa etiket  dengan hati-

hati,  jarum dimasukkan kedalam ampul lalu obat 
dihisap 

 Udara didalam spuit dikeluarkan dengan menarik 
jarum tegak lurus keatas, sejajar dengan mata 

 Jarum dijaga agar tetap steril, siap dibawa 
kepasien beserta kapas alkohol dan didalam bak 
spuit 

2. Penderita diberi  penjelasan tentang pengobatan yang 
akan dilakukan dan lingkungan disiapkan 

3. Memberi suntikan 
 Daerah yang akan disuntik dengan kapas alkohol 

70 % lalu obat disuntikkan setelah terlebih dahulu 
mengeluarkan udaranya 

 Lakukan aspirasi kemudian obat dimasukkan 
perlahan-lahan 

 Bila obat telah masuk seluruhnya jarum diangkat 
dengan memegang pingstonnya sementara kulit 
ditahan dengan kapas alkohol  

 Bekas suntikan dihapus dengan kapas alkohol dan 
dimassage perlahan-lahan 

 Spuit bekas dimasukkan kedalam tempat yang 
sudah disediakan 

 Perawat mencuci tangan 
 
 

Hal-hal yang harus 
diperhatikan 

a. Mengetahui cara melarutkan obat antibiotika yang umumnya 
dibuat dalam bentuk serbuk sehingga perlu dilarutkan terlebih 
dahulu. 

b. Mengetahui cara penyuntikan obat apakah IC, IM, SC, IV dan 
lokasi yang tepat.  
a. Bila IC : 

 Pemberian suntikan 1/3 bagian atas lengan 
bawah 

 Jumlah larutan 0,1 cc 
 Sudut antara jarum injeksi dengan kulit adalah 15 

derajat 
 Pergunakan jarum insulin 

b. Bila SC : 
 Pemberian suntikan 1/3 bagian tengah lengan  

atas bagian luar atau 1/3 bagian tengah paha 
bagian luar 

 Sudut antara jarum injeksi dengan kulit 45 derajat 



 Jarum dimasukkan keotot 2/3 bagian 
c. Bila IM : 

 Pemberian suntikan pada darso gluteal/ventro 
lateral gluteal/latero femoral 

 Cara menyuntik : jarum dimasukkan tegal lurus 
dengan cara memanah 

 Jarum dimasukkan keotot 2/3 atau seluruhnya 
kedalam otot 

 Jangan lupa aspirasi terlebih dahulu, bila terdapat 
gelembung-gelembung udara, bila dapat 
dimasukkan/diinjeksi 

d. Bila IV : 
 Pemberian suntikkan pada tempat yang venanya 

cukup besar 
 Sebelum jarum dimasukkan kedalam vena, 

lakukan pembendungan terlebih dahulu 
 Aspirasi sampai darah keluar, baru pembendung 

dilepas 
 Obat dimasukkan perlahan-lahan sementara 

pasien dianjurkan melemaskan badannya  
c. Mengetahui obat  mana yang boleh dicampur dan mana yang 

tidah. 
d. Kapas alkohol jangan terlalu basah atau terlalu kering. 
e. Pada tiap botol obat periksa : 

a. Etiket : nama obat, dosis, expired date, cara penyuntikan dan 
cara amelarutkan dalam beberapa cc 

b. Warna obat, bila berubah warna artinya obat sudah rusak 
dan jangan dipakai 

f. Harus mengetahui bahwa penyuntikan : 
               Trauma, mislnya : 

 Jarum tertanam dalam tulang sehingga patah 
 Bila kena syaraf dapat menyebabkan lumpuh 
 Infeksi karena kurang sterilisasi 
 Abses, karena teknik pemberian yang kurang baik, 

sehingga obat tetap/ lama dalam jaringan lemak 
 Alergi 
 Emboli udara 
 Salah memberikan injeksi, misalnya tidak tepat 

atau salah memberikan kepada orang lain 
g. Pemberian suntikan harus seijin dokter 
h. Perhatikan kesterilan alat, setiap pasien menggunakan satu. 

jarum. Khusus untuk IV setiap pasien mempunyai satu jarum 
atau spuit. 

i. Perhatikan reaksi pasien setelah disuntik. 
j. Jangan salah memberikan obat atau salah memberikan kepada 

orang lain. 
k. Setiap selesai menyuntik pasien, beri tanda tangan pada buku 

catatan injeksi. 
l. Bila pasien sering mendapat suntikan, usahakan agar tidak selalu 

ditempat yang sama. 
m. Dosis obat dihitung dengan tepat. 



n. Untuk obat flakon, jarum untuk menyedot usahakan lebih besar 
dan berbeda dengan jarum untuk menyuntik kepasien jarum 
penyedot ditutup dengan kassa steril. 

o. Tidak semua obat dapat dicampur dalam satu spuit, juga dengan 
tempat penyuntikkan (khusus IM). 

p. Waktu memasukkan obat, jangan terlalu cepat tetapi perlahan-
lahan, baik untuk IM maupun IV. 

q. Khusus untuk penderita hepatitis, spuit dan jarum dipisahkan 
dari spuit dan jarum pasien yang lain. 

r. Pada pasien yang memakai infus, pemberian obat IV dilakukan 
melalui karet infus, perhatikan udara yang masuk. 

s. Teknik pemberian obat secara IV, lubang jarum mengarah 
keatas. 

t. Bila pasien mempergunakan spuit disposible, jangan lupa 
mencatat pemakaiannya distatus pasien.     
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Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik kebidanan 
untuk mendapatkan pelayanan kebidanan. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

 Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
kebidanan. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT    
1. Tempat tidur siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat tulis. 
4. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 

a. Tensimeter/Stetoscop. 
b. Thermometer. 
c.  Dopler/Stetoscop bidan. 
d. Centimeter 
e. Timbangan dewasa/tinggi badan. 
f. Reflex hammer. 

 
II. PELAKSANAAN. 

1. Memanggil pasien masuk ke poliklinik kebidanan sesuai 
urutan. 

2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam catatan rekam 
medik. 

3. Menimbang berat badan, mengukur tensimeter dan 
mengukur  tinggi  badan. 

4. Melakukan pemeriksaan : palpasi dan auskultasi pada ibu 
hamil dan catat dalam catatan kebidanan. 

5. Merumuskan masalah kebidanan. 
6. Merencanakan tindakan kebidanan. 
7. Melaksanankan tindakan kebidanan mandiri dan 

kolaborasi. 
8. Membuat evaluasi kebidanan. 



9. Menyerahkan berkas catatan medik kepada dokter yang 
bertugas. 

10. Mendokumentasikan data-data pasien pada registrasi 
harian. 

 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik 
4. Apotik 
5. Poli spesialis  
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Pengertian Melakukan pemeriksaan raba pada perut ibu hamil. 

Tujuan Untuk menentukan : 

 Besarnya rahim dan dengan ini menentukan tuanya 
kehamilan. 

 Menentukan letaknya anak dalam rahim. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
kebidanan. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
1. Tempat tidur dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Berkas catatan rekam medik dan alat tulis. 
4. Alat untuk pemeriksaan terdiri dari : 

               # Doppler             
      # Stetoscop Linel 
      # Centimeter 

 
II. PELAKSANAAN 



1. Leopold I 
a)  Kaki penderita dibengkokkan pada lutut dan  
        lipat paha. 
b)  Pemeriksa berdiri sebelah kanan penderita 

dan  
        melihat kearah penderita. 
c)    Rahim dibawa ketengah. 
d)    Tingginya fundus uteri ditentukan. 
e)    Tentukan bagian apa dari anak yang terdapat  
      dalam fundus. 
 Sifat kepala ialah keras, bundar dan 

melintang. 
 Sifat bokong lunak, kurang bundar dan 

melintang. 
 Pada letak lintang fundus uteri kosong. 

                             f)  Sebelum bulan ketiga fundus uteri belum dapat  
                                  diraba dari luar. 
                             g)  Akhir bulan III (12 minggu) fundus uteri 1 – 2  
                                   jari atas symphysis. 
                             h)  Akhir bulan IV (16 minggu) pertengahan antara 
                                   symphysis pusat. 
                             i)  Akhir bulan V (20 minggu) 3 jari bawah pusat. 
                             j)  Akhir bulan VI (24 minggu) setinggi pusat. 
                            k)  Akhir bulan VII (28 minggu) 3 jari atas pusat. 
                             l)  Akhir bulan VIII (32 minggu) pertengahan       
                                  procxyphoideus pusat. 
                          m)  Akhir bulan IX (36 minggu) sampai arcus  
                                  costarum atau 3 jari dibawah procxyphoideus. 
                                   Jadi fundus uteri paling tinggi padaakhir bulan 
                          ke IX,  setelah bulan ke IX fundus uteri pada 
                          primigravida turun lagi karena kepala mulai turun  
                          kedalam rongga panggul.         
                                    Pada seorang multi gravida yang berbaring, 
                          fundus uteri tetap setinggi arcus costarum dan 
                          menonjol kedepan. 
                                    Jadi leopold I untuk menentukan tuanya 
                          kehamilan dan bagian apa terdapat dalam fundus. 
 

2. Lepold II 
a) Kedua tangan pindah kesamping. 
b) Tentukan dimana punggung anak. 

Punggung anak terdapat dipihak yang 
memberikan rintangan yang terbesar. Carilah 
bagian-bagian kecil biasanya terletak 
bertentangan dengan pihak yang memberikan 
rintangan yang terbesar.                                                                

c)   Kadang-kadang disamping terdapat kepala 
atau bokong jika letak lintang. 
Jadi leopold II untuk menentukan dimana  

                           letaknya punggung anak dan dimana letaknya 
                           bagian-bagian kecil.  



3. Leopold III 
 Menggunakan satu tangan saja. 
 Bagian bawah ditentukan antara ibu jari 

dan jari lainnya. 
 Cobalah apakah bagian bawah masih 

dapat digoyangkan. 
Jadi leopold III untuk menentukan apa  

                                   yang terdapat dibagian bawah dan apakah  
                                   bagian bawah anak ini sudah atau belum 
                                   terpegang oleh pintu atas panggul. 

4. Leopold IV 
 Pemeriksa merubah sikapnya melihat 

kearah kaki sipenderita. 
 Dengan kedua tangan tentukan apa yang 

menjadi bagian bawah. 
 Tentukan apakah bagian bawah sudah 

masuk kedalam pintu atas panggul dan 
berapa masuknya bagian bawah kedalam 
rongga panggul. 

 Jika kita rapatkan kedua tanggan pada 
permukaan bagian terbawah dari kepala 
yang masih teraba dari luar dan : 
#  Kedua tangan itu convergent hanya  
    bagian kecil dari kepala turun kedalam  
    rongga. 
#  Jika kedua tangan itu sejajar, maka  
    separuh dari kepala masuk kedalam  
    rongga panggul. 
#  Jika kedua tangan divergent, maka  
    bagian terbesar dari kepala masuk  
    kedalam rongga panggul dan ukuran  
    terbesar dari kepala sudah melewati 
    pintu atas panggul. 
Kalau pada kepala yang telah masuk dalam 

                                 P. A. P kita masukkan tangan kedalam rongga  
                                 panggul maka satu tangan akan lebih jauh  
                                 masuk. Sedangkan tangan satunya tertahan  
                                 oleh tonjolan kepala. 
                                           Tonjolan kepala pada fleksi disebabkan 
                                oleh daerah dahi, sedangkan pada letak 
                                defleksi oleh belakang kepala. 
                                           Kalau tonjolan kepala bertentangan  
                                dengan bagian kecil, maka anak dalam letak 
                                defleksi. 
                                           Kalau tonjolan kepala sepihak dengan  
                                bagian kecil, maka anak dalam letak fleksi. 
                                           Jadi leopold IV untuk menentukan apa  
                               yang menjadi bagian bawah dan berapa  
                               masuknya bagian bawah kedalam rongga 
                               panggul.                     
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Pengertian Auskultasi adalah melakukan pemeriksaan/mendengarkan denyut 
jantung janin dengan alat doppler atau stetoscope linen. 

Tujuan  Untuk mengetahui denyut jantung janin 

 Tanda pasti kehamilan 

 Anak hidup 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
kebidanan. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
1. Tempat tidur dalam keadan siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat tulis. 
4. Alat untuk pemeriksaan terdiri dari : 

 Dopler/Stetoscop leneck 
II. PELAKSANAAN 

1. Pasien tidur telentang senyaman mungkin. 
2. Meletakkan doppler/stetoscope leneck pada 

punggung kanan/kiri  anak. Pada puntung 
maksimum  (pada letak kepala). 

3. Meletakkan doppler/stetoscope lineck diatas 
pusat (letak bokong/lintang). 

4. Mencari 2 bunyi jantung anak (kehamilan 
gemelli). 

 
 



 

S 
 
 
 
 
 

RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KECAMATAN 
MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

MENERIMA PASIEN DIPOLIKLINIK 
UMUM 

 
 
 

 No.Dokumen No.Revisi Halaman 

Standar Prosedur Operasional Tanggal Terbit 
 
 
 
 
........................ 

Ditetapkan, 
Direktur RSUD Kec.Mandau 

 
 
 

dr.Ersan Saputra.TH 
NIP. 19740220 200312 1 007 

Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik umum untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
umum. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT    
1. Tempat tidur siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Tensimeter/Stetoscop. 
4. Timbangan dewasa/tinggi badan. 
5. Senter. 
6. Thermometer 
7. Reflex Hammer 
8. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat 

tulis. 
 

II. PELAKSANAAN. 
1. Memanggil pasien masuk ke poli umum 

sesuai urutan. 
2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam 

catatan rekam medik. 
3. Mengukur tekanan darah dan dicatat dalam 

catatan perawatan. 
4. Merumuskan masalah keperawatan. 
5. Merencanakan tindakan keperawatan. 
6. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri 

dan kolaborasi. 
7. Membuat kolaborasi keperawatan. 
8. Menyerahkan berkas catatan medik pasien 



kepada dokter yang bertugas. 
9. Mendokumentasikan data-data pasien pada 

registrasi harian. 
 
   

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Apotik 
5. Poli spesialis 

 

S 
 
 
 
 
 

RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KECAMATAN 
MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

MENERIMA PASIEN DIPOLIKLINIK GIGI 
DAN MULUT 

 
 
 

 No.Dokumen No.Revisi Halaman 

Standar Prosedur Operasional  Tanggal Terbit 
 
 
 
 
........................ 

Ditetapkan, 
Direktur RSUD Kec.Mandau 

 
 
 

dr.Ersan Saputra.TH 
NIP. 19740220 200312 1 007 

Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik gigi dan mulut 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
gigi dan mulut. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT  
1. Dental unit dalam posisi normal, rapi dan 

bersih. 
2. Alat diagnostik (4 serangkai) : 
 Kaca mulut 
 Pinset 
 Sonde 
 Ekskavator 

3. Cotton roll, catton pelet, tampon dan gelas 
kumur. 

4. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat 
tulis. 
 

II. PELAKSANAAN 
1. Memanggil pasien masuk kepoliklinik gigi 



sesuai urutan.  
2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam 

catatan rekam medik. 
3. Menyerahkan berkas catatan medik pasien 

kepada dokter yang bertugas. 
4. Mendokumentasikan data-data pasien pada 

registrasi harian. 
 
 
 

 
 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Apotik 
5. Poli spesialis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 
 
 
 
 
 

RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KECAMATAN 
MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

PENCABUTAN GIGI SUSU 
 

 No.Dokumen No.Revisi Halaman 

Standar Prosedur Operasional Tanggal Terbit 
 
 
 
 
........................ 

Ditetapkan, 
Direktur RSUD Kec.Mandau 

 
 
 

dr.Ersan Saputra.TH 
NIP. 19740220 200312 1 007 

Pengertian Melakukan tindakan pencabutan gigi susu persistensi (berdempet) 
dengan mobility (goyang) dengan topikal anestesi. 

Tujuan Mencegah terjadinya pertumbuhan gigi berdempet/tidak 
beraturan. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien dengan gigi susu persistensi. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT  
1. Dental unit dalam keadaan normal, bersih dan 

rapi. 
2. Instrumen diagnosa, tang gigi sesuai dengan gigi 

yang dicabut. 
3. Kapas, tampon, anti septik, topical      

 
II. PELAKSANAAN 

1. Mempersilahkan pasien duduk didental chair 
(kursi gigi). 

2. Pasien disuruh berkumur-kumur. 
3. Petugas menggunakan masker dan handscoon. 
4. Semprotkan chlor  ethyl  pada kapas dan rasakan 

pada kulit pasien (supaya pasien tidak kaget). 
5. Tempelkan dan tekan kapas yang sudah 

disemprot chlor ectyl pada kedua sisi gusi yang 
akan dicabut. 

6. Cabut gigi dengan tang. 
7. Socket ditutup dengan tampon yang telah diberi 

antiseptik. 
8. Beri instruksi kepada pasien : 

 Jangan sering berkumur-kumur. 
 Jangan makan dan minum yang panas. 
 Luka bekas pencabutan jangan 

dipegang/dimainkan dengan lidah. 
9. Pasien dipersilakan pulang. 
10. Alat dicuci dan disterilkan.  



 

S 
 
 
 
 
 

RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KECAMATAN 
MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

PEMBERSIHAN KARANG GIGI (SCALLING) 
 
 

 No.Dokumen No.Revisi Halaman 

Standar Prosedur Operasional Tanggal Terbit 
 
 
 
 
........................ 

Ditetapkan, 
Direktur RSUD Kec.Mandau 

 
 
 

dr.Ersan Saputra.TH 
NIP. 19740220 200312 1 007 

Pengertian Membersihkan permukaan  gigi dari sisa makanan, plak, stain 
(kotoran yang berasal dari kafein) dan karang gigi. 

Tujuan Menghindari gigi goyang, bau mulut, gusi berdarah, periodontitis 
(peradangan pada jaringan periodontal). 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien dengan oitis (oral hygiene index 
simplyfied). 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
1. Dental unit dalam posisi normal, rapi dan bersih. 
2. Instrumen diagnosa dan scaller. 
3. Catton roll, catton pelet. 
4. Anti septik, larutan untuk menghilangkan stain 

pada gigi (OCCO, dll).    
 

II. PELAKSANAAN 
1. Mempersilahkan pasien duduk didental chair 

(kursi gigi). 
2. Petugas memasang masker dan handscoon. 
3. Pasien disuruh berkumur-kumur. 
4. Oleskan antiseptik pada gusi disekitar gigi yang 

akan discalling. 
5. Melakukan scalling. 
6. Jika masih ada karang gigi yang masih kuat 

menempel dipermukaan gigi (stain) oleskan OCCO 
dengan menggunakan catton pelet. 

7. Bersihkan kembali karang gigi sampai bersih. 
8. Pasien disuruh berkumur-kumur. 
9. Oleskan antiseptik pada gusi disekitar gigi yang 

sudah discalling. 
10. Berikan penyuluhan kepada pasien. 
11. Pasien dipersilahkan pulang. 



12. Alat dicuci dan disterilkan. 
13. Petugas melepaskan masker dan handscoon. 
14. Cuci tangan dengan sabun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 
 
 
 
 
 

RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KECAMATAN 
MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

MENERIMA PASIEN DIPOLIKLINIK ANAK 
 

 No.Dokumen No.Revisi Halaman 

Standar Prosedur Operasional Tanggal Terbit 
 
 
 
 
........................ 

Ditetapkan, 
Direktur RSUD Kec.Mandau 

 
 
 

dr.Ersan Saputra.TH 
NIP. 19740220 200312 1 007 

Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik anak untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan anak. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
anak. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT 
1. Tempat tidur dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja dan kursi. 
3. Berkas catatan rekam medik pasien dan alat tulis. 
4. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 

 Timbangan bayi 
 Timbangan dewasa 
 Senter 
 Stetoscop 
 Tensimeter 
 Thermometer 
 Pita centimeter 
 Tongue spatel 

5. Buku catatan medik. 
 
     

II. PELAKSANAAN 
1. Memanggil pasien masuk kepoliklinik anak sesuai 

urutan. 
2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam catatan 

rekam medik 
3. Merumuskan masalah keperawatan 
4. Merencanakan keperawatan 
5.  Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri 

dan  kolaborasi  
6. Membuat evaluasi keperawatan. 



7. Menyerahkan berkas catatan medik pasien 
kepada dokter yang bertugas. 

8. Mendokumentasikan data-data pasien pada 
registrasi harian. 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Poli spesialis 
5. Apotik 
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Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik THT untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan telinga, hidung dan 
tenggorokan. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilakukan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
THT. 

Prosedur 1. PERSIAPAN ALAT 
1. Kursi  periksa pasien dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja dan kursi periksa dokter dalam keadaan siap 

pakai. 
3. Berkas catatan medik pasien dan alat tulis. 
4. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 

 Lampu kepala 
 Saction set dan tabung air 
 Spatel  ( kayu atau besi) dan masker 

disposible 
 Speculum hidung 
 Cairan H2O2, bethadin, alkohol dan 

handscoon   
 Forcep aligator, cerumen hak dan pelilit 

kapas 
 Kapas dan kassa 
 Albotil cairan dan gentamisin zalf 
 Kom alat kotor, sabun dan air biasa 
 Tampon, plaster dan gibsun 
  

 
2. PELAKSANAAN. 

1. Memanggil pasien masuk ke poliklinik THT sesuai 
urutan. 

2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam catatan 



rekam medik. 
3. Merumuskan masalah keperawatan. 
4. Merencanakan tindakan keperawatan.  
5. Menyerahkan berkas catatan medik pasien kepada 

dokter yang bertugas. 
6. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri dan 

kolaborasi. 
7. Mengevaluasi tindakan keperawatan. 
8. Mendokumentasikan data-data pasien pada registrasi 

harian.  
 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Spesialis lain 
5. Apotik 
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Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik penyakit 
dalam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
penyakit dalam. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT    
1. Tempat tidur dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja dan kursi 
3. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 

 Tensimeter/Stetoscop. 



 Thermometer. 
 Senter 
 Timbangan 
 EKG jika diperlukan 
 Reflek hammer 
 Tong spatel, dll yang diperlukan sesuai 

dengan tindakan. 
 

II.  PELAKSANAAN. 
1. Memanggil pasien masuk kepoliklinik penyakit 

dalam sesuai urutan. 
2. Melakukan pengkajian dan dicatat dalam catatan 

rekam medik. 
3. Mengukur tekanan darah dan dicatat dalam 

catatan perawatan. 
4. Merumuskan masalah keperawatan. 
5. Merencanakan tindakan keperawatan. 
6. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri dan 

kolaborasi. 
7. Membuat evaluasi keperawatan. 
8. Menyerahkan berkas catatan medik pasien 

kepada dokter yang bertugas. 
9. Mendokumentasikan data-data pasien pada 

registrasi harian. 
 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Poli spesialis Apotek 
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Pengertian Menerima pasien yang datang berobat ke poliklinik mata untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan mata. 

Tujuan Pasien segera memperoleh pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhannya. 

Kebijakan Dilaksanakan pada setiap pasien yang datang berobat ke poliklinik 
kebidanan. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT    
1. Tempat tidur dalam keadaan siap pakai. 
2. Meja, kursi dan alat tulis. 
3. Berkas catatan rekam medik pasien. 
4. Peralatan untuk pemeriksaan terdiri dari : 



 Tensimeter/Stetoscop. 
 Alat pemeriksaan visus 

a. Optotip 
b. Trial frame 
c. Trial lens set 20 dioptri 
d. PD meter 
e. Kursi pasien 

 
II. PELAKSANAAN. 

1. Memanggil pasien masuk ke poliklinik mata sesuai 
urutan. 

2. Melakukan pengkajian dan  dicatat dalam catatan 
rekam medik. 

3. Mengukur tekanan darah/suhu dan mencatat 
dalam rekam medik pasien. 

4. Mengecek visus semua pasien kecuali balita. 
5. Merumuskan masalah keperawatan.  
6. Merencanakan tindakan keperawata. 
7. Melaksanankan tindakan keperawatan mandiri 

dan kolaborasi. 
8. Membuat evaluasi keperawatan. 
9. Menyerahkan berkas catatan medik pasien 

kepada dokter yang bertugas. 
10. Mendokumentasikan data-data pasien pada 

registrasi harian.   
 

Unit Terkait 1. Rekam Medik 
2. Keuangan 
3. Unit  penunjang medik  
4. Poli spesialis 
5. Apotik 
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Pengertian Pemeriksaan kelainan pada sistem optik mata. 

Tujuan Memberikan pelayanan pemeriksaan kepada pasien untuk 
mendapatkan penglihatan yang optimal. 

Kebijakan Memberikan koreksi yang tepat kepada pasien sesuai dengan 
kebutuhan pasien saat itu. 

Prosedur I. PERSIAPAN ALAT    
1. Kursi pasien 

 Kursi pasien bisa diturun naikkan sesuai 
dengan kebutuhan pemeriksaan 

2. Trial lens set 20 dioptri 
3. Trial frame 
4. Optoptip 
5. Senter 
6. PO meter 
7. Jager tes 
8. Lensometer 

 
II. PELAKSANAAN. 

Pemeriksaan refraksi menyeluruh. 
1. Pasien dipersilakan duduk pada kursi pasien yang 

sudah disiapkan. 
2. Pemeriksaan mata dilakukan pada mata kanan 

terlebih dahulu 
 Periksa visus SC terlebih dahulu 
 Periksa visus kacamata lama, jika pasien 

sudah pernah menggunakan kacamata. 
3. Setelah didapatkan visus SC, maka berikan lensa 

koreksipasien. 
4. Berikan lensa spheris (-) minus pada kelainan 

miopia. Berikan spheris (-) terkecil pada koreksi 
visus 6/6. 

5. Berikan lensa spheris (+) plus pada kelainan 
hypermetropia. Berikan spheris (-) terbesar pada 
koreksi visus 6/6. 

6. Berikan lensa cyllyndris +/- pada penderita 
kelainan astigmat 
 Gunakan tekhnik cross clynder atau foging 

terbaik. 
7. Setelah didapatkan koreksi pada kedua mata 

secara bergantian maka selanjutnya dilakukan tes 
binoculerety. Tes binoculerity ini dilakukan adalah 
untuk 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


