
UJI KETERAMPILAN KECAKAPAN HELP PERWATAN KELUARGA

Kasus 2 : Menolong sisakit BAB/BAK di atas tempat tidur.
Penanganan
A. Pra pelaksanaan

1. Memberitahukan bahwa pelaku PK akan membantu sisakit untuk 
BAB/BAK.

2. Memberitahukan maksud dan tujuannya
3. Mengajak bercakap-cakap

B. Persiapan alat
1. Pasu najis
2. labu kemih untuk pria
3. bambu/ botol berisi air bersih
4. tisu toilet
5. Alas pantat (perlak dann alasnya)
6. bel
7. bangku kecil untuk pasu najis
8. Handuk, sabun, bedak
9. Air untuk membilas pantat.

C. Cara kerja
1.Lepaskan perhiasan
2. Cuci tangan dan pakai celemek
3. Beritahu sisakit kemudian tutup jendela dan pintu
4. Siapkan alat-alat di samping tempat tidur
5. Selimut pada sisi dimana pelaku berdiri diangkat, dan alas pantat diletakan 
di bawah pantat
6. Pakaian bawah si sakit dibuka atau di kebawahkan.
7. Tutup pasu najis dibuka, diletakan diatas bangku dengan bagian dalam 
menghadap ke atas.
8. Si sakit diminta untuk membengkokkan lututnya dan mengangkat 
pantatnya.
9. Letakan pasu najis di bawah pantat (bila perlu dibantu mengangkat 
pantatnya). Bila si sakit pria berikan juga sebuah labu kemih di depan pasu 
najis.
10. Periksa apakah letak pasu najis baik, selimut ditutup kembali dan kepala si 
sakit diberikan bel.
11. Si sakit bisa ditinggalkan dan minta dibunyikan bel bila telah selesai.
12. Setelah selesai BAB/BAK, bila si sakit pria labu kemih diangkat dulu, 
kemudian alat kelamin disiram dari bagian atas.
13. Sambil si sakit dimiringkan ke sisinya, bersihkan pantat dengan tisu toilet 
yang telah dibasahi dari depan ke belakang, kemudian dikeringkan dengan tisu 
toilet yang kering.
14. Masukan tisu toilet yang telah dipakai ke dalam pasu najis 
15. Pasu najis dikeluarkan diletakan di atas banku dan ditutup.
16 angkat pengalas pantat, pakaiannya dikenakan kembali dan si sakit 
dikembalikan ke posisi semula.
17. Alat-alat dikeluarkan dari kamar dan pasu najis dibersihkan 
18. Buka celemek ddan cuci tangan
19. Pintu dan jendela dibuka kembali
20. Pakai perhiasan kembali.
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