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Kejadian kebakaran yang terjadi di dalam rumah sakit
pada waktu tertentu, di mana terdapat ancaman
kesehatan atau anc€man kematian pada pasien yang
sedang dirawat dan keluarga pasien yang sedang
menunggu.
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2. Menempatkanpasienketempatperawatansementar
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Prosedur Satparn
'l . Menerima laporan dan ditulis secara cepat pada

buku laporan kejadian
2. Segera melaporkan kepada pengamat jaga serta

meminta Tim HDp IGD serta petugas dari bangsal
terdekat untuk menuju lokasi kebakaran guna
membantu proses evakuasi

3. Segera menutup gerbang masuk dan membuka
gerbang keluar bagi pengunjung.

4. Mengosongkan area titik kumpul. Lakukan
tindakan yang diperlukan untuk mengosongkan
area titik kumpul (contoh : memecah kaca jendela
mobil untuk memindahkan mobil yg berada di area
titik kumpul).

5. memasukkan mobil pemadam, polisi dan
ambulans RS lain (baik yang mengantar pasien

baru maupun membantu evakuasi).
6. Segera menuju lokasi kebakaran untuk membantu

proses pemadaman dan menjaga keamanan
lokasi kebakaran dengan garis pembatas dari tali
(?) dan lokasi titik kumpul serta mengamankan
jalur evakuasi

7. Selama proses evakuasi pos satpam tidak boleh

kosong

Pengamat ltlM HDP)
'1. Segera menuju lokasi kebakaran dan langsung

bertindak selaku pimpinan penanggulangan

kebakaran rumah sakit sementara dalam

memimpin Proses evakuasi.

2. Segera menghitung jumlah pasien yang dirawat

sebelum dan setelah proses evakuasi ke titik
kumpul.

3. Membagi pasien dari titik kumpul menuju ruang

rawat sementara dan IGD atiau RS lain

berdasarkan laporan kondisi pasien terakhir. Jika
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diluar jam kerja dapat dipikirkan menggunakan
IRJA lantai dasar guna tempat rawat sementara.

Petugas jaga terdekat
Melaporkan kemungkinan-kemungkinan tempat rawat
sementara dari masing-masing bangsal kepada
pengamat dan segera membantu proses evakuasi.

Dokterjaga HDP
Sebagai tenaga medis dibawah komando pengawas :

1 . Segera tiba dilokasi membantu proses
evakuasi dengan membawa gelang tanda
korban bencana dan Met Tag sebagai CM
sementara.

2. Melakukan pemasangan gelang tanda korban
bencana dan melakukan labelisasi dengan
menggunakan Met Tag (Medical Emergency
Field Triage) dan memberikan tindakan
pertolongan terhadap korban yang mengalami
penurunan kondisi

3. Melaporkan kondisi terakhir pasien setelah tiba
di titik kumpul kepada pengamat yang meliputi
kebutuhan tenaga peralatan serta ruangan.

4. Koordinasi dengan petugas IGD Bedah/Non
Bedah guna mengevakuasi pasien yang
mengalami penurunan kondisi dan butuh tata
laksana lanjutan IGD meliputi :

a. Jumlah dan kondisi korban
b. Penyebab
c. Kebutuhan tenaga, peralatan, ruangan,

dan sebagainya
5. Mencatat semua tujuan evakuasi pasien-

pasien korlcan kebakaran dalam RS dan
memdapat tanda tangan petugas penerima.

Petugas IGD
. Koordinasi dengan jaga I AB mempersiapkan
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IGD guna merawat pasien korban kebakaran
sesuai laporan Tim HDP

Pengamat (TlM HDP)
Melaporkan kepada :

o Diektur Utama (081 12716716)
o Kabid Penunjang (081325421961)
o Kabag Umum (081 1282900"1)

o Kabag Keuangan (081229328U
. Ka. IRJA (082243551355 I 08122576894) a

kebutuhan tenaga bantuan dan brankard
. Ka, IRNA (081390844563) I kebutuhan tenaga

bantuan dan tempat tidur
. Ka. ICU/PICU/ICCU/NICU (081326063436 I

082221551620)
. Koordinasi dengan Ka. SMF di. RSUD

dr.Loekmono Hadil bantuan tenaga ko-
ass,residen, dan perawat.

. Depo Farmasi IGD untuk diteruskan kepada Ka.

lnstalasi Farmasi , kebutuhan obat dan alkes
. Bagian Laundry dan CSSD I kebutuhan linen
. Bagian Glzi ) Kebutuhan gizi untuk korban
. Ka. IBS ) kebutuhan Kamar Operasi
. BDRST Kebutuhan darah

DIREKSI
. Koordinasi ke dalam RS

o Dir. Utama ) menyatakan terjadi musibah
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1 . Melakukan pemadaman listrik pada lokasi j

kebakaran dan sekitamya , dan'
menghidupkannya kembali setelah 

I

memungkinkan.
2. Setelah kebakaran dapat diatasi, maka

bersama tim Labfor Polri mencari penyebab
kebakaran.
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o Dir. SDM dan Pendidikan t megerahkan
tenaga bantuan dari SMF dan lnstalasi lain
di. RSUD dr. Loekmono Hadi sebagai tenaga
tambahan bilamana diperlukan

Koordinasi keluar RS
o Koordinasi dengan RS lain

. RS Mardirahayu

. RS Aisyiah

. RSI Sunan Kudus

. RS Kumalasiwi

. RS Kartika

. PMI

Unit Terkait Seluruh Unit Kerja di RSUD dr.Loekmono Hadi
Kudus
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