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Menyelamatkan nyawa penderita/korban yang masih
hidup dan memindahkan penderita/korban yang
sudah tidak bernyawa.

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Loekmono Hadi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang
KebUakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Loekmono Hadi

1. Petugas evakuasi harus membekali diri dengan
segala keperluan pribadi serta membekali diri

dengan membawa alat dan obat untuk
pertolongan pertama.

2. Menentukan skalasi bencana,luas wilayah,jumlah
korban jenis penyakit,sarana dan prasarana yang

tersisa, sisa SDM dan akses jalan menuju lokasi

bencana.
3. Menyampaikan hasil survey awal ke rumah sakit,

sehingga rumah sakit dapat mempersiapkan diri.

4. Petugas lapangan menilai tingkat kegawatan

korban untuk kodcan luka ringan dan sedang di

beri pertolongan pertama di tempat kejadian atau

pos kesehatan laPangan.

5. Korban luka ringan dan sedang diperlakukan

sama seperti masyarakat umum.

6. Korban luka berat segera dievakuasi ke RS
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bencana ke tempat yang lebih aman dan
mengusahakan penderita/kodcan yang masih
bemyawa untuk dapat diselamatkan
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7. Korban yang memerlukan peEwatan lebih lanjut
dapat dievakuasi ke pusat rujukan melalui jalan

darausungaii lauvudara sesuai sarana yang

dimiliki.

Memindah Dan Mengangkat Penderita/Korban:
1 . Sebelum mengangkat penderita perlu

memperhatikan beberapa hal seperti berapa
berat objek, apakah memerlukan bantuan
tambahan dalam mengangkat dsb.

2. Komunikasikan rencana untuk mengangkat dan
mengangkut dengan rekan anda.

3. Pada saat mengangkat penderita, ada peraturan
yang harus dipatuhi untuk mencegah cedera.
Diantaranya:
a. Posisikan kaki dengan baik. Kaki harus kokoh,

menapak pada permukaan dan diposisikan
sepanjang lebar bahu.

b. Ketika mengangkat, gunakan kaki anda, bukan
punggung anda untuk mengangkat.

c. Ketika mengangkat, jangan berputar atau
membuat gerakan lain selain mengangkat.
Usaha untuk berbelok atau berputar ketika
mengangkat merupakan penyebab utama
cedera.

d. Ketika mengangkat dengan satu tangan,
jangan mengkompensasi.

e. Hindari bersandar ke sisi manapun. Jaga
punggung anda tetap lurus dan terkunci.

f. Jaga beban sedekat mungkin dengan tubuh
anda. Semakin jauh beban dari tubuh anda,
semakin besar kemungkinan anda cedera.

g. Ketika membawa penderita pada tangga, jika
memungkinkan gunakan kursi tangga daripada
tandu.

4. Pada saat menjangkau penderita, ada peraturan
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Diantaranya:
a. Jaga punggung tetap dalam posisi lurus/

terkunci.
b. Hindari berputar ketika menjangkau.
c. Hindari menjangkau lebih dari 15-20 inchi di

depan tubuh anda.
d. Hindari menjangkau yang berkepanjangan

ketika diperlukan usaha yang besar
Pada saat mendorong atau menarik penderita,
ada peraturan yang harus dipatuhi untuk
mencegah cedera. Diantaranya:
a. Lebih baik dorong daripada tarik, jika

memungkinkan.
b. Jaga punggung tetap lurus/terkunci.

Jaga garis tarikan melalui pusat tubuh anda
dengan menekuk lutut.

c. Jaga beban dekat dengan tubuh anda.
d. Jika beban dibawah pinggang, dorong atau

tarik dari posisi berlutut.
e. Hindari mendorong atau menarik melebihi

kepala
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