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PENGERTIAN

Keselamatan adalah suatu keadaan 

seseorang atau lebih yang terhindar dari 

ancaman bahaya / kecelakaan.

( Tarwoto dan Wartonah, 2004 )( Tarwoto dan Wartonah, 2004 )

Kecelakaan merupakan kejadian tidak 

dapat diduga dan tidak diharapkan yang 

menimbulkan kerugian. ( Tarwoto dan 

Wartonah, 2004 )

Keamanan adalah keadaan aman dan 

tenteram .  ( Tarwoto dan Wartonah, 

2004 )



Keamanan Lingkungan

Kebutuhan Dasar

a. Oksigen 

Pembakaran yang tidak mempunyai 

pembuangan yang tepat akan pembuangan yang tepat akan 

menyebabkan penumpukan karbon 

monooksida di dalam ruangan 

b. Kelembaban

Kelembaban relatif udara dalam 

lingkungan dapat mempengaruhi 

kesehatan dan keamanan klien.



sambungan…..

c. Nutrisi 

Pemenuhan kebutuhan  nutrisi secara 

adekuat dan aman memerlukan kontrol 

lingkungan dan pengetahuan. lingkungan dan pengetahuan. 

d. Suhu atau Temperatur

Suhu lingkungan yang nyaman 

bervariasi untuk setiap individu, tetapi suhu 

yang nyaman biasanya berada pada 

rentang antara 18,30 – 23,9 0C. 



Pengurangan Bahaya Fisik 

a. Pencahayaan yang adekuat 

Pencahayaan yang adekuat akan mengurangi bahaya fisik 
dengan cara menerangi tempat klien bergerak dan 
bekerja.
dengan cara menerangi tempat klien bergerak dan 
bekerja.

b. Mengurangi Penghalang Fisik

Cedera yang terjadi seringkali disebabkan oleh berbagai 
benda, termasuk keset yang ada di tangga dan lantai, 
noda basah di lantai, kain yang kusut disamping meja.  



Sambungan…..

c. Mengontrol Bahaya yang ada di kamar 
mandi, kecelakaan, seperti jatuh, 
kebakaran, dan keracunan, seringkali 
terjadi di dalam kamar mandi. 

d. Mengamankan Rumah 

Klien perlu melakukan tindakan 

pencegahan untuk mengamankan 

rumahnya dari penyelundup seperti 

mengavaluasi keberadaan dan kualitas 

kunci pintu dan jendela.



Pengurangan Transmisi 

Patogen
Patogen adalah setiap mikroorganisme yang 
mampu menyebabkan penyakit. Beberapa 
cara untuk membatasi penyebaran patogen :

Mencuci tangan dengan teknik aseptik

Pemberian imunisasi 

Menggunakan suntikan / jarum tidak secara 
bersama-sama 

Pembuangan kotoran manusia ke dalam tempat 
yang tepat 

Perbaikan pembuangan air dan drainase

Pengontrolan terhadap serangga 



Pengontrolan Polusi

Polusi udara
Kontaminasi terhadap atmosfir 

Polusi Tanah

Dapat disebabkan oleh pembuangan radioaktif dan sampah 
bioaktif  yang tidak tepat.bioaktif  yang tidak tepat.

Polusi air 
Kontaminasi terhadap danau,sungai dan aliran air yang 
biasanya disebabkan polutan yang dihasilkan oleh industry

Polusi suara 
Terjadi bila tingkat bunyi pada lingkungan menyebabkan 
ketidak nyamanan bagi penghuni dilingkungan tersebut



Faktor – faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

keselamatan dan kemanan :

Usia
Tingkat kesadaran
Emosi
Status mobilisasi
Gangguan persepsi sensori
Informasi / komunikasi
Pengguanan antibiotik yang tidak rasional
Keadaan immunitas
Ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi sel darah putih
Status nutrisi
Tingkat pengetahuan



Asuhan Keperawatan / Proses keperawatan 

Pengkajian

Berdasarkan pada tahap perkembangan 

a. Bayi, Todler, Prasekolah
Bahaya keracunan karena meningkatnya aktivitas oral dan 
kemampuan mengeksplorasi lingkungan.

Resiko JatuhResiko Jatuh

b. Anak Usia sekolah 
Lebih beresiko cedera disebabkan oleh orang karena anak 

usia sekolah lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas

di luar rumah dan lingkungan sekitar rumahnya dalam 

berbagai aktivitas di luar rumah dan lingkungan sekitar 

rumahnya. 



c. Remaja
Penggunaan obat – obatan 
Kecelakaan kendaraan bermotor
Mengkonsumsi alkohol yang bisa menjadi penyebab 
remaja melakukan pembunuhan  dan bunuh diri.

d. Orang dewasa
Berhubungan dengan gaya hidup, misalnya penggunaan Berhubungan dengan gaya hidup, misalnya penggunaan 
alkohol yang menyebabkan kecelakaan
Perokok jangka panjang  dapat menyebabkan penyakit 
sakit kepala, infeksi, gangguan saluran cerna.

e. Lansia
Resiko jatuh dapat disebabkan karena tersandung, 
terpeleset, pindah dari tempat tidur.
Kecelakaan, misalnya luka bakar dan kecelakaan mobil



d. Orang dewasa
Berhubungan dengan gaya hidup, misalnya penggunaan 
alkohol yang menyebabkan kecelakaan
Perokok jangka panjang  dapat menyebabkan penyakit 
sakit kepala, infeksi, gangguan saluran cerna.

e. Lansia
Resiko jatuh dapat disebabkan karena tersandung, Resiko jatuh dapat disebabkan karena tersandung, 
terpeleset, pindah dari tempat tidur.
Kecelakaan, misalnya luka bakar dan kecelakaan mobil



Pengkajian fisik pada lansia yang meningkatkan 

resiko kecelakaan

�Perubahan Muskuloskletal
Kekuatan dan fungsi otot menurun, sendi sukar digerakkan,

rentang gerak terbatas, kitosis.

�Perubahan sistem saraf
Seluruh refleks volunter atau otomarik menjadi lebih lambat,Seluruh refleks volunter atau otomarik menjadi lebih lambat,

penurunan kemampuan berespun terhadap stimulasi dalam

jumlah yang banyak, indara kinestik menjadi kurang efesien. 

�Perubahan sensorik
Penglihatan penter dan akomodasi lensa menurun, lensa 

menjadi opasistas ambang stimulus terhadap cahaya dan neyeri 

meningkat, gangguan pendengaran

•Genitonrinaria
Peningkatan noktunaria, peningkatan terjadinya inkontensia.



Berdasarkan resiko terhadap keamanan klien di 

lembaga pelayanan kesehatan.
a. Jatuh 

Jatuh merupakan 90 % jenis kecelakaan yang 

dilaporkan dari seluruh kecelakaan yang terjadi di rumah 
sakit. Resiko jatuh lebih besar dialami oleh klien lansia.

b. Kecelakaan yang disebabkan klien

kecelakaan yang disebabkan klien dalam kecelakaan 
selain terjatuh dimana klien menjadi faktur penyebab 
yang utama.yang utama.

c. Kecelakaan yang disebabkan prosedur

kecelakaan yang disebabkan prosedur terjadi 
selama terapi. Hal ini meliputi kesalahan pemberian 
medikasi dan cairan, penggunaan peralatan eksternal 
yang tidak tepat,

dan kecelakaan karena cara melaksanakan prosedur yang 
tidak tepat, seperti saat mengganti balutan.

d. Kecelakaan yang disebabkan peralatan

Kecelakaan yang disebabkan peralatan terjadi 
karena alat yang digunakan tidak berfungsi, rusak, atau 
selalu digunakan, atau disebabkan karena bahaya akibat 
listrik.



Diagnosa keperawatan
Ketika mengembangkan suatu pernyataan diagnosa 
keperawatan, perawat harus memastikan bahwa 
batasan karakteristik tertentu yang tepat dalam data 
dasar pengkajian.

Contoh diagnosa keperawatan NANDA untuk 
resiko keamanan :
Resiko cedera yang berhubungan dengan ; Resiko cedera yang berhubungan dengan ; 

Perubahan Mobilisasi 

Penataan lingkungan fisik di rumah

Resiko keracunan yang berhubungan dengan 

Kontaminasi zat kimia pada makanan atau air 

Penyimpanan obat –obatan yang mudah di jangkau olah 
anak – anak 



Perencanaan

Perawat merencanakan intervensi 
teraupetik untuk klien dengan resiko 
tinggi atau aktual mengalami 
gangguan keamanan tujuan gangguan keamanan tujuan 
keseluruhan untuk klien yang 
mengalami ancaman kemanan 
adalah klien terbebas udara



Implementasi 

a. Bayi, Todler, anak usia prasekolah

Perawat kesehatan komunitas 
melakukan pengkajian rumah dan 
menunjukkan kepada orangtua cara menunjukkan kepada orangtua cara 
meningkatkan kemanan di rumah

Perawat yang bekerja di klinik 
prenatal dapat memberikan informasi 
tentang intervensi kemanan ke dalam 
rencana perawatan keluarga 
menunggun kelahiran bayi



b. Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah sedang mengalami peningkatan

dalam mengeksplorasi lingkungan mereka memiliki 

teman di luar lingkungan rumah, dan menjadi lebih aktif

dalam kegiatan sekolah,keagamaan, dan masyarakat

anak usia sekolah memerlukan pengajaran yang spesifik

tentang keamanan di sekolah dan tempat bermain.tentang keamanan di sekolah dan tempat bermain.



c. Remaja
•Perawat dapat mengerjakan berbagai tindakan

pencegahan kecelakaan dan cedera kepada remaja

sehingga dapat meminimalkan resiko terhadap

kemanan mereka

d. Dewasa
Karena kehidupan masa dewasa disebabkanKarena kehidupan masa dewasa disebabkan

faktor gaya hidup maka perlu memodifikasi

kebiasaan gaya hidup, misal merokok,

kurang oleh raga, makan berlebih, dan alkoholisme

e. Lansia
•Perawat dapat meminimalkan resiko akibat

perubahan penglihatan dan pendengaran

untuk mengurangi resiko jatuh



Evaluasi 

Rencana perawatan, yang dirancang untuk 

mengurangi resiko udara pada klien, 

dievaluasi dengan cara membandingkan 

kriteria hasil dengan tujuan yang 

ditetapkan selama tahap perencanaan. 

Jika tujuan telah tercapai, maka intervensi Jika tujuan telah tercapai, maka intervensi 

keperawatan dianggap efektif dan tepat 

jika tidak tercapai, maka, perawat harus 

menentukan apakah ada resiko baru yang 

berkembang pada klien atau apakah resiko 

sebelumnya tetap ada



Contoh evaluasi untuk resiko 

cedera

Tujuan Tindakan 

evaluatif

Hasil yang di 

harapkan

Klien akan mempunyai 
lingkungan yang aman 

• Minta klien untuk 
menentukan bahaya 

pada akhir sesi      
pengajaran yang ketiga, lingkungan yang aman 

dalam 6 bulan 
menentukan bahaya 
yang mungkin  terjadi

Periksa kemanan 
penggunaan alat – alat 
kesehatan yang di 
gunakan klien

pengajaran yang ketiga, 
klien akan membuat daftar 
bahaya yang ada dalam 
rumah 

setelah 3 bulan, klien akan 
memodifikasi bahaya yang 
ada                                    

setelah 6 bulan, bahaya di 
rumah yang dapat di 
modifikasi berkurang sampai 
100%




