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DATA WHO: Risiko Kematian

RUMAH       
SAKIT

1 : 300

KECELAKAAN 
PESAWAT

1 : 1.000.000



PENDAHULUAN
Henti jantung merupakan salah satu penyebab 
panggilan code blue di rumah sakit. 

Henti jantung di rumah sakit biasanya didahului 
oleh tanda-tanda yang dapat diamati, yang sering 
muncul 6 s.d. 8 jam SEBELUM henti jantung 
terjadi. 

(Duncan & McMullan, 2012).



SETIAP TAHUN lebih dari

500.000 
ANAK & DEWASA 
mengalami HENTI JANTUNG

Kurang dari

15% 
SELAMAT



Bagaimana cara
MENINGKATKAN

ANGKA 

KESELAMATAN
HENTI JANTUNG



Strategi:
1. Cegah Terjadinya Cardiac Arrest:

◦ Deteksi Perburukan kondisi pasien

◦ Tangani perburukan sebelum henti jantung
terjadi

2. Jika Terjadi Cardiac Arrest lakukan High Quality 
CPR





Strategi 1:
CEGAH TERJADINYA CARDIAC ARREST



DETEKSI PERBURUKAN KONDISI 

PASIEN

oSalah satu peran TRADISIONAL perawat adalah
“surveillance”. Meliputi:
oMemeriksa perubahan kondisi pasien, 

oMendeteksi perburukan kondisi pasien secara dini, dan

oMelakukan pencegahan terhadap cedera dan kesalahan/ 
kelalaian (Rogers et al, 2008). 



Deteksi Perburukan dengan
Monitoring TTV
Selama lebih dari 100 tahun, perawat telah melakukan
“surveillance“ dengan melakukan pemeriksaan TTV: 

◦ SuhuTubuh, 

◦ Nadi, 

◦ Tekanan Darah, 

◦ Frekuensi Napas, 

◦ Pemeriksaan Tambahan:

◦ Saturasi Oksigen

◦ Nyeri

◦ Kesadaran

◦ Urine Output

(Ahrens, 2008).





Suhu Tubuh
Hipertermia ataupun hipotermia merupakan penanda

yang sensitif untuk menunjukkan kondisi akut dan adanya
gangguan fisiologis
Khususnya pada Anak Anak/ bayi/ neonatus, perubahan

suhu tubuh sangat berpengaruh terhadap kondisi
fisiologis
Terdapat 3 jenis data suhu tubuh
 Core Temperature (Suhu Inti Tubuh)

 Yang dirasakan pasien

 Surface Temperature (Suhu Permukaan Tubuh)

Perawat harus mengidentifikasi data sesuai dengan
kondisi klinis dan penyakit pasien



Frekuensi Nadi
Takikardi:
◦ sepsis atau hipovolume

◦ Gagal Jantung

◦ Demam

◦ Nyeri atau distress

◦ Aritmia

◦ Gangguan metabolic

◦ Hipertiroid

◦ Efek obat obatan



Frekuensi Nadi
Bradikardi
◦ Normal pada kondisi tertentu

◦ Obat obatan: Beta-blocker 

◦ Hipothermia, 

◦ Depresi SSP 

◦ Hypothyroidism

◦ EKG: Heart block.



Tekanan Darah Sistolik
Hipotensi merupakan tanda yang penting dalam mengkaji derajat
keparahan dan kegawatan penyakit. 

Hipotensi menunjukkan adanya perubahan sirkulasi:
◦ sepsis atau hipovolume, 

◦ Gagal Jantung atau gangguan irama jantung, 

◦ Depresi SSP, 

◦ Efek obat obatan antihipertensi. 

Perhatian: terdapat beberapa orang yang secara alami memiliki
tekanan darah sistolik yang rendah (<100 mmHg) tanpa ada
keluhan Periksa parameter lainnya dan Kaji riwayat
pemeriksaan sebelumnya



Tekanan darah Sistolik

Hipertensi merupakan salah satu factor risiko penyakit kardiovaskular
(PJK, Stroke)

Hipertensi tidak selalu menunjukkan kondisi akut yang menunjukkan
kegawatan

Hipertensi berat, sistolik ≥200 mmHg, dapat terjadi karena nyeri atau
distress lainnya

Sangat penting untuk memastikan apakah perburukan pasien
disebabkan oleh hipertensi atau diperburuk dengan hipertensi



Respirasi
Peningkatan laju nafas merupakan gejala yang 
menujukkan adanya kondisi akut dan distress

Dapat disebabkan karena
◦ Nyeri dan distress

◦ Infeksi paru

◦ Gangguan system syaraf pusat

◦ Gangguan Metabolik : asidosis metabolik

Penurunan laju nafas merupakan indicator 
penurunan kesadaran atau adanya efek narkose



Tingkat Kesadaran
Tingkat kesadaran merupakan indicator yang 
penting dalam mendeteksi perburukan pasien

Metode:AVPU + N
Alert

Voices

Pain

Unresponsiveness

New onset confusion



KENDALA DALAM TTV
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa TTV tidak secara
konsisten dikaji, dicatat dan diinterpretasikan

Penyebab hal ini adalah:
◦ Tingginya beban kerja

◦ Menurunnya kesadaran thd pentingnya monitoring TTV

◦ Tidak jelasnya kewenangan dalam pengambilan
keputusan

(Rose, 2010)

Bagaimana pengalaman Anda???



Pengalaman SAYA
TTV diisi dengan mengandalkan INGATAN!!!

TTV diisi sebelum waktunya

Hasil pemeriksaan hanya dicatat, tidak di analisis



Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu
mekanisme untuk meningkatkan mutu pemantauan TTV 
terutama dalam menginterpretasikan dan tindak lanjut

terhadap hasil monitoring



NEWSS

(Nursing Early Warning Scoring System)



NEWSS 
(Nursing Early Warning Scoring System)
NEWSS adalah sebuah sistem skoring fisiologis (tanda-tanda vital) yang 
umumnya digunakan di unit medikal bedah sebelum pasien mengalami 
kondisi kegawatan. 

Skoring NEWSS disertai dengan algoritme tindakan berdasarkan hasil 
skoring dari pengkajian pasien. 

NEWSS melengkapi sistem Tim Medik Reaksi Cepat (yang telah 
diimplementasikan RSCM), dalam menangani kondisi kegawatan pada 
pasien atau biasa kita kenal dengan istilah code blue.

NEWSS lebih berfokus kepada mendeteksi kegawatan sebelum hal 
tersebut terjadi. 

(Duncan & McMullan, 2012)



NEWSS Pasien Dewasa

3 2 1 0 1 2 3

Frekuensi 
Pernapasan

x/menit
<8 8 9-17 18-20 21-29 >30

Frekuensi 
Nadi

x/menit
<40 40-50 51-100 101-110 111-129 >130

Tekanan 
darah 

Sistolik
(mmHg)

<70 71-80 81-100 101-159 160-199 200-220 >220

Tingkat 
Kesadaran

Coma Stupor Somnolen Compos 

Mentis

Apatis Acute 

Confusional

States/ 

Delirium

Suhu Tubuh
(oC) <350C

35.05-
360C

36.05-
38.0C

38.05-
38.50C

>38.50C

Hijau Kuning Orange Merah

0-1 2-3 4-5 >6



NEWSS Pasien Anak

0 1 2 3
Perilaku Sesuai Cenderung murung/ 

diam
Sensitif Letargik/ Bingung/ 

Penurunan respon 
terhadap nyeri

Kardio 
vaskular

Pink atau 
CRT 1-2 detik

Pucat atau CRT 3 
detik

Tekanan darah 
sistolik 10 mmHg di 
atas atau di bawah 

nilai normal

Abu abu/ Biru
CRT 4 detik

Takikardia: Nadi 
lebih tinggi/rendah 

10 kali/menit

Abu abu/ Biru, mottled 
atau CRT>5 atau Taki 

Kardi, Nadi lebih tinggi 
atau lebih rendah 30 

kali/menit

Respirasi Normal tidak 
ada retraksi

RR >10 di atas 
normal, 

menggunakan otot 
otot aksesoris 
pernapasan

RR>20 di atas 
normal, terdapat 

retraksi dada

5 di bawah normal 
dengan retraksi dan atau 
grunting (mendengkur)

Nilai normal sesuai Usia

Usia
Frekuensi Nadi 

(x/menit)
Tekanan Darah 
Sistolik (mmHg)

Frekuensi 
Napas (x/menit)

0-3 bulan 100 -180 50 60
4-12 bulan 100  - 180 60 50
1-4 tahun 90 - 160 70 40
5-12 tahun 80 - 140 80 30
>12 tahun 60 - 130 90 30

Hijau Kuning Orange Merah
0-2 3 4 > 5



TANGANI PERBURUKAN SEBELUM 

HENTI JANTUNG TERJADI

Hijau : Pasien dalam kondisi stabil

Kuning : Pengkajian ulang harus dilakukan oleh Perawat Primer/ PJ Shift. Jika skor 
pasien akurat maka perawat primer atau PP harus menentukan tindakan terhadap 
kondisi pasien dan melakukan pengkajian ulang setiap 2 jam oleh perawat 
pelaksana. Pastikan kondisi pasien  tercatat di catatan perkembangan pasien

Orange : Pengkajian ulang harus dilakukan oleh Perawat Primer/ PJ Shift dan 
diketahui oleh dokter jaga residen. Dokter jaga residen harus melaporkan ke DPJP 
dan memberikan instruksi tatalaksana pada pasien tersebut. Perawat pelaksana 
harus memonitor tanda vital setiap jam.

Merah : Aktifkan code blue, TMRC melakukan tatalaksanaKegawatan pada pasien, 
dokter jaga dan DPJP diharuskan hadir di samping pasien dan berkolaborasi untuk 
menentukan rencana perawatan pasien selanjutnya. Perawat pelaksana harus
memonitor tanda vital setiap jam (setiap 15 menit-30 menit-60 menit)



Alur Deteksi Perburukan
pasien

Cek dan Catat Tanda Tanda Vital

Lakukan Skoring dengan NEWSS

Jumlahkan semua Skor dan Catat
Kategori NEWSS

Lakukan Tatalaksana sesuai Algoritme



PENERAPAN 
NEWSS DI RSCM
APLIKASI:



Aplikasi NEWSS di RSCM
Mulai pengembangan Awal tahun 2014

Desain Formulir

Uji coba di 4 ruang pelayanan: Rawat Inap gedung A 
(medikal bedah, anak), RSCM Kencana, PJT
◦ Sosialisasi konsep NEWSS

◦ Uji coba penggunaan formulir

Parameter yang diukur: kemudahan penggunaan formulir
NEWSS



Aplikasi NEWSS di RSCM
Hasil Uji Coba:
◦ 100% perawat merasa NEWSS dapat digunakan dalam

pelayanan

◦ 75% perawat dapat melakukan analisis hasil TTV dengan
NEWSS

Tindak Lanjut:
◦ Penyempurnaan formulir dan SOP

◦ Sosialisasi pelaksanaan NEWSS 

◦ Penerapan NEWSS dalam pelayanan (1 Maret 2015)



Kendala Penerapan NEWSS
Konsep “Baru”: belum dikenal dan tidak diajarkan ketika
kuliah

Zona Nyaman Perawat: resisten terhadap perubahan
Prosedur baru, kerjaan tambahan

Pendekatan interpersonal

Tekankan tanggung jawab perawat sebagai tenaga
kesehatan



First DO NO HARM
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah
datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas
dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
(QS: Al-Maidah Ayat: 32)

http://quran-terjemah.org/al-maidah/32.html


Kendala Penerapan NEWSS
Kolaborasi (sebagai mitra sejajar) dengan dokter
belum “BIASA”

Peningkatan kompetensi perawat (sejajar dalam hal
kompetensi)

Teknik Komunikasi Efektif “SBAR”

Dukungan pimpinan RS



CONTOH FORMULIR UNTUK PENERAPAN NEWSS

Kategori NEWSS



Deteksi dini dan pelaporan perubahan TTV 
adalah tindakan yang sangat PENTING, karena
penundaan dalam memulai tindakan yang 
tepat dapat berdampak buruk terhadap
outcome perawatan pasien (Chalfin et al, 
2007).

KESIMPULAN



TERIMA KASIH
NURSING: WHERE SKILL, DETERMINATION & HEART MEET


