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10 Hal yang harus diketahui 
agar pasien tidak jatuh 

D8029

□ 1
Ketika anda minum obat tidur atau ketika 

merasa kepala pusing , saat tekanan darah 

tidak stabil , waktu turun ranjang duduk 

dulu dipinggiran ranjang , dan suruh 

keluarga anda papah anda berjalan...

□ 2
Kalo anda butuh suatu bantuan dan

keluarga anda tidak berada ditempat , 

maka anda segera tekan tombol untuk

memberitahu perawat agar datang

ketempat anda memberi bantuan..
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Bbrp hal ini dpt mengakibatkan pasien jatuh ( terutama 

untuk pasien yg kriteria dibawah ini ):

1. Umur pasiean sudah tua , kira2 diatas 65 tahun.

2. Kekurangan orang jaga pasien.

3. Ada sejarah penderita pernah jatuh.

4. pasien jalan tidak stabil .

5. Pasien kekurangan darah , atau tekanan darahnya 

rendah .

6. pasien gizi buruk , lemah , kepala pusing .

7. Tidur tidak nyeyak ( krg tidur ).

8. Otak ada masalah .

9. Sendi2 tubuh tidak bisa berjalan normal .

10.Meminum obat2an yg mengakibatkan kepala pusing , 

nyeri2 .



Masalah

□ 3
Yang ketiga dikenal: jika permukaan tanah 

basah, tolong beritahu para perawat datang 

untuk membereskan , agar mencegah orang 

yang tidak hati2 terpeleset dan jatuh.

□ 4
Obat2an tolong ditaruh dilembari ranjang

bagian kepala , agar tidak ada yg jatuh

dijalan menjadi sampah.

□ 5
Pada saat mau bangun

harus tunggu bantuan

perawat , jangan bangun

sendiri dan membalik

keranjang kandang

□ 6
Ketika pasien yang anda jaga 

ada kegelisahan , tidak tenang , 

kesadaran mulai hilang , maka 

ranjang diangkat ke atas , agar 

pasien tidak sembarang keluar, 

Hubungi staf medis untuk

membantu penanganan.

□ 7
Ketika baju anda terlalu besar , mhn ganti

baju yg ukuuran sesuai dengan ukuran

anda.

□ 8
Jangan mamakai sandal licin , ataupun tidak 

memakai sandal , agar tidak terpeleset.

□ 9
Kamar pasien kalo bs dibuat terang

benderang , agar pasien bs lihat jelas dan

tidak terjatuh

□ 10
Pada saat tergesa2 ke kamar mandi , tlg 

menekan tombol lampu merah agar 

memberitahu perawat segera datang 

membantu. 

1. Apakah pasien dan keluarganya perlu memahami faktor risiko jatuh 
dan bagaimana mencegahnya

2. Perawat telah menarik rel tempat tidur tinggi. Dapatkah saya 
menarik rel tempat tidur jika saya ingin bangun dari tempat tidur?

3. Ketika Anda membutuhkan bantuan dan tidak ada anggota keluarga 
di pihak Anda, dapatkah Anda menggunakan bel untuk memberi 
tahu perawat?


