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PENDAHULUAN

Tujuan dilakukan transfer pasien :

Pelayanan yang lebih baik� Pelayanan yang lebih baik

� Tindakan diagnostik yang dibutuhkan

� Selama transport resiko tinggi

� Standard SDM dan Alat

� Tanggung jawab Dokter pengirim



TRANSPORT PASIEN

DALAM RUMAH SAKIT

ANTAR RUMAH SAKIT



TRANSPORT DALAM  R S

� Harus mempunyai S O P

� Komunikasi antar pengirim dan penerima

� Komunikasi sebelum transport� Komunikasi sebelum transport

� Semua obat dan peralatan disertakan

� Selama transport tetap dimonitor



PERSONIL

� Dokter harus mendampingi pasien yang tidak 
stabil

� Minimal 2 petugas paramedis� Minimal 2 petugas paramedis

� Salah satu perawat intensif yang kompeten

� Personil tambahan



OBAT dan ALAT

� Monitor EKG, Tekanan darah dan Defibrilator

� Pulse Oxymetri

� Temperatur� Temperatur

� Alat bantu nafas ukuran yang tepat

� Obat resusitasi dan terapi

� Cadangan Oksigen minimal 30 menit kedepan

� Suplai cairan I V dan drip obat berkelanjutan

� Capnography dan pengukuran CVP



TRANSPORT ANTAR RUMAH SAKIT

� Dilakukan bila keuntungan pasien lebih besar dari 
resiko yang dialami selama transport

� Tanggung jawab dokter yang merujuk� Tanggung jawab dokter yang merujuk

� Resusitasi dan Stabilisasi dimulai di R S yang merujuk

� Ada Informed Consent tentang resiko dan keuntungan 
pasien



STANDART TRANSPORT

� Koordinasi dan komunikasi sebelum transport

� Sarana kendaraan yang dipakai dalam transport

� Catatan rekam medik dan kondisi terakhir (resume) � Catatan rekam medik dan kondisi terakhir (resume) 
harus disertakan

� Semua hasil penunjang diagnostik harus disertakan

� Jasa transportasi harus dihubungi



PERSONIL

� Sebaiknya seorang dokter

� Minimal 2 personil paramedis

� Personil penunjang harus mampu membantu dalam � Personil penunjang harus mampu membantu dalam 
situasi pasien mendadak kritis



OBAT DAN ALAT

� Monitor EKG, Tekanan darah dan defibrilator

� Pulse Oxymetri

� Temperatur� Temperatur

� Alat bantu nafas yang sesuai

� Obat resusitasi dan terapi

� Cadangan oksigen disesuaikan dengan kebutuhan

� Suplai cairan IV dan obat berkelanjutan

� Capnography dan pengukuran CVP

� Alat komunikasi 



PERTOLONGAN DARURAT DENGAN HELI

� Perhatian Utama  :

Sewaktu mendarat,Sewaktu mendarat,

Jangan mendekati heli, crew heli yang datang



TEMPAT PENDARATAN HELI

� Panjang landasan 50 m ( 2 X lapangan tenis )

� Tanah datar

� Tidak ada gangguan� Tidak ada gangguan

� Tidak ada bahan yang lepas

� Dijalan raya           lalu lintas harus bebas



MENDEKATI HELI

� Tunggu perintah dari crew heli

� Baling baling mati ini paling aman

� Heli masih beroperasi :

Tunggu crew datangTunggu crew datang

Pakai rompi pengaman

Harus dari samping

H P harus dimatikan

Tandu harus mendatar

Hindari dekat dengan baling baling belakang



KENDARAAN TRANSPORT




