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RISIKO JATUH 

 

PENGERTIAN: 

Risiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan Kesehatan akibat terjatuh. 

 

TUJUAN: 

Upaya yang dilakukan untuk mencegah maupun menangani pasien dengan risiko jatuh 

maupun pasien yang mengalami insiden jatuh sehingga mengantisipasi terjadinya 

cidera fisik pada pasien serta untuk meningkatkan mutu rumah sakit 

 

TATA CARA: 

1. Melakukan penilaian dengan assessment risiko jatuh (morse fall scale) dalam 

waktu 4 jam dari pasien masuk rumah sakit dan mencatata hasil assestment dan 

langsung dilakukan tata laksana risiko jatuh 

2. Assessment ulang  

3. Perawat mengidentifikasi dan menerapkan prosedur pencegahan risiko jatuh 

4. Prosedur penjegahan jatuh pada pasien yang berisiko rendah, sedang atau 

tinggi harus diimplemenyasikan dan penggunaan peralatan yang sesuai harus 

optimal 

5. Intervensi pencegahan jatuh: 

- Melakukan orientasi kamar inap pada pasien 

- Posisikan tempat tidur serendah mungkin, roda terkunci, kedua sisi 

pegangan tempat tidur terpasang dengan baik 

- Ruangan rapi 

- Benda pribadi berada dalam jangkauan ( hp, tombol panggilan, air minum, 

kacamata) 

- Pencahayaan yang adekuat 

- Alat bantu berada dalam jangkauan ( Tongkat, alat penopang ). 

- Optimalisasi pengunaan kaca mata dan alat bantu dengar  ( Pastikan bersih 

dan dan berfungsi ). 

- Pantau efek obat-obatan. 

- Anjuran kekamar mandi secara rutin dan selalu dalam pendampingan 

keluarga. 

- Sediakan dukungan emosional dan psikologis. 

- Berikan Edukasi mengenai pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Tawarkan bantuan kekamar mandi tiap 2 jam sekali ( Saat Pasien Bangun ). 

2. Gunakan 2-3 sisi pengangan tempat tidur. 

3. Lampu panggilan berada dalamjangkauan, perintahkan pasien untuk 

mendemonstrasikan penggunaan lampu panggilan 

4. Jangan ragu untuk meminta bantuan 

5. Barang barang pribadi dalam jangkauan 



 

 

 

FLYER EDUKASI 

 

PALEM 2 (IRNA MEDIK) 
Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Soetomo 

2022 
 

F/102.6.4.8/24 

6. Anjurkan pasien menggunakan sisi tubuh yang lebih kuat saat hendak turun dari 

tempat tidur 

7. Pastikan pasien menggunakan sandal anti licin 

8. Pastikan kamar mandi tidak licin 

 

EFEK SAMPING: 

1. Cidera pada tulang  

2. Memar, dislokasi, patah dan rasa tidak nyaman 

 

 

SCAN ME 


