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RISIKO JATUH PADA PASIEN RIK 

 

PENGERTIAN: 

Risiko jatuh adalah kejadian yang kurang menyenangkan atau merugikan atau 

membahayakan yang mengakibatkan pasien menjadi turun atau meluncur keketempat 

yang lebih rendah 

 

TUJUAN: 

Mencegah terjadinya risiko jatuh 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN : 

FAKTOR PENYEBAB 

 FAKTOR DARI DALAM (INTRINSIK) 

1. Usia diatas 65 tahun dan usia dibawah 2 tahun 

2. Kondisi tubuh (kelemahan, nyeri sendi, diare, masalah pada kaki, pandangan 

kabur) 

3. Kesadaran (perubahan status mental, misalnya kebingungan) 

4. Obat – obatan(anticemas, obat darah tinggi, obat yang bersifat hipnotik dan anti 

depersan, insulin) 

 FAKTOR DARI LUAR (EKSTRINSIK) 

Faktor estrinsik merupakan faktor lingkungan misalnya kondisi lantai retak, licin, 

pencahayaan yang kurang, area yang sempit untuk berjalan, tempat tidur tanpa 

pengaman (bedrail). 

PEDOMAN STANDAR PADA TINDAKAN PERAWATAN DI RUANG ISOLASI 

KHUSUS (RIK) 

1. mengkondisikan pasien dengan sekitar 

2. menunjukkan pasien alat bantu panggilan darurat dan posisikan dalam jangkauan. 

3. posisikan barang pribadi dalam jangkauan pasien 

4. pastikan ada pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar, lorong. 

5. Posisikan sandaran tempat tidur diposisi rendah ketika pasien beristirahat, dan 

posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. 

6. Posisikan rem tempat tidur terkunci pada saat berada di bangsal rumah sakit. 

7. Gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin 
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8. Gunakan pencahayaan tambahan 

9. Kodisikan permukaan lantai bersih dan kering 

10. Kondisikan daerah perawatan pasien yang rapi 

11. Naikkan  / pasang pagar pembatas (bedrail) di tempat tidur pasien jika pasien 

memiliki risiko jatuh. 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING : 

1. Luka (injury) 

2. Pembatasan garak dan kecacatan 

3. Perawatan Rumah Sakit bahkan bisa meninggal 

 

SCAN ME 


