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ABSTRAK
Latar Belakang: Analisa tahun 2005 pada 126 kasus salah sisi, salah
prosedur, salah pasien didapatkan 76% kesalahan sisi, 11% salah prosedur dan
13% salah pasien (WHO,2009). Di RS PKU Muhammadiyah Unit II telah
dilakukan sosialisasi pelaksanaan penandaan operasi. Namun pada
pelaksanaan penandaan operasi masih belum sesuai dengan SPO. Penelitian
ini bertujuan mengetahui evaluasi pelaksaaan penandaan operasidi ruang
operasi RS PKU Muhammadiyah Unit II Yogyakarta.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan mixed methode dengan
sequential explanatory. Jumlah sampel observasi 62 responden dan sampel
wawancara 6 responden. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi diambil dari checklist observasi
dan dilakukan wawancara kepada informan lalu dianalisa.
Hasil dan Pembahasan: Penandaan operasi dilakukan berdasarkan jenis
operasi 55% sesuai dengan SPO yaitu 12 operasi bedah umum dan 22 operasi
mata. Pelaksana, cara, dan bentuk penandaan operasi 100% sesuai dengan
SPO. Tempat pelaksanaan penandaan operasi 35,3 % sesuai dengan SPO, alat
yang digunakan dalam penandaan operasi 47% sesuai dengan SPO.
Pelaksanaan penandaan untuk menentukan tepat lokasi, tepat prosedur, dan
tepat pasien. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penandaan operasi
yaitu mengenai logistik, SDM, pasien, waktu dan biaya, SPO. Rekomendasi
untuk pelaksanaan penandaan operasi yaitu sosialisasi mengenai penandaan
operasi, menciptakan budaya efektif, perubahan SPO, perbaikan logistik,
edukasi pasien, one spidol for one patient.
Kesimpulan dan Saran: Penandaan operasi di RS PKU Muhammadiyah
Unit II secara keseluruhan sudah berkembang dan berjalan dengan baik sesuai
SPO. Pelaksanaan penandaan operasi sudah sesuai dengan ketepatan lokasi,
ketepatan prosedur, dan ketepatan pasien walaupun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan beberapa kendala. Namun beberapa rekomendasi dari
Direksi diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan.
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