
No. Dokumen  : 01 / I / 2020
No. Revisi       :
Tanggal Terbit : 02 Januari 2020
Halaman         : 1

Dinas Kesehatan dr. SLAMET WIDODO
Kab. Grobogan NIP.19640627 198910 1 001
1. Pengertian Suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka pendampingan rujukan Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat ke fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan rujukan ODGJ berat ke 

fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
3. Kebijakan Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
4. Referensi Pedoman Tatalaksana Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa 
5. Prosedur

1. Petugas menerima laporan, informasi atau data ODGJ berat resmi yang perlu
    untuk penanganan dan pendampingan rujukan
2. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait ( petugas
    Puskesmas, Dinas Sosial, TKSK, RSUD / RSJD, aparat di Desa / Kecamatan
    dan keluarga pasien )
3. Melakukan pendekatan ke ODGJ berat dan keluarga supaya mau dirujuk serta
    menjelaskan kelengkapan adminstrasi yang diperlukan
4. Menentukan jadwal evakuasi dan pendampingan rujukan serta fasilitas
    pelayanan kesehatan yang hendak dituju
5. Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan fisik pasien ODGJ berat
6. Melakukan evakuasi dan pendampingan rujukan dengan kendaraan yang sudah
    disediakan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju. Keluarga / aparat 
   desa supaya ikut dan membawakan keperluan peralatan mandi pasien tersebut
7. Petugas memfasilitasi kelengkapan / syarat administarsi yang diperlukan dan
    berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait
8. Petugas memberikan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada keluarga
    dan masyarakat sekitarnya

6. Biaya Tidak ada ( Gratis )
7. Waktu 10 hari kerja

SOP

Tanda Tangan Kepala Dinas Kesehatan

PENDAMPINGAN RUJUKAN ODGJ BERAT



No. Dokumen  : 02 / II / 2020
No. Revisi        :
Tanggal Terbit : 01 Februari 2020
Halaman         :

Dinas Kesehatan dr. SLAMET WIDODO
Kab. Grobogan NIP.19640627 198910 1 001
1. Pengertian Suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka pendampingan rujukan Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat pasung ke fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan rujukan ODGJ berat pasung 

ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
3. Kebijakan Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
4. Referensi Pedoman Manajemen Bebas Pasung dan Repasung
5. Prosedur

1. Petugas menerima laporan, informasi atau data ODGJ berat pasung resmi yang 
    perlu untuk penanganan pendampingan dan rujukan
2. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait ( petugas 
    Puskesmas, Dinas Sosial, TKSK, RSUD / RSJD, aparat di Desa / Kecamatan
    dan keluarga pasien )
3. Melakukan pendekatan ke ODGJ berat pasung dan keluarga supaya mau
    dirujuk serta menjelaskan kelengkapan adminstrasi yang diperlukan
4. Menentukan jadwal evakuasi dan pendampingan rujukan serta fasilitas
    pelayanan kesehatan yang hendak dituju
5. Petugas dan keluarga melakukan pembebasan / pelepasan ODGJ berat pasung
    dan membersihkannya
6. Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan fisik pasien ODGJ berat pasung
7. Melakukan evakuasi dan pendampingan rujukan dengan kendaraan yang sudah
    disediakan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju. Keluarga / aparat
    desa supaya ikut dan membawakan keperluan peralatan mandi pasien tersebut
8. Petugas memfasilitasi kelengkapan / syarat administarsi yang diperlukan dan
    berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait

, 9. Petugas memberikan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada keluarga
    dan masyarakat sekitarnya

6. Biaya Tidak ada ( Gratis )
7. Waktu 7 hari kerja

No. Dokumen  : 03 / III / 2020
PENDAMPINGAN RUJUKAN ODGJ BERAT MENGAMUK

Tanda Tangan Kepala Dinas Kesehatan

PENDAMPINGAN RUJUKAN ODGJ BERAT PASUNG

SOP



No. Revisi        :
Tanggal Terbit : 01 Maret 2020
Halaman         : 1

Dinas Kesehatan dr. SLAMET WIDODO
Kab. Grobogan NIP.19640627 198910 1 001
1. Pengertian Suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka pendampingan rujukan Orang  

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengamuk ke fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan rujukan ODGJ berat

mengamuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
3. Kebijakan Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
4. Referensi Pedoman Tatakelola Kegawat Daruratan Psikiatri
5. Prosedur

1. Petugas menerima laporan, informasi atau data ODGJ berat mengamuk resmi 
    yang perlu untuk penanganan pendampingan dan rujukan
2. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait ( petugas 
    Puskesmas, Dinas Sosial, TKSK, RSUD / RSJD, aparat di Desa / Kecamatan, 
   Polsek / Polres, Koramil dan keluarga pasien )
3. Menentukan jadwal evakuasi dan pendampingan rujukan ODGJ berat
    mengamuk tersebut serta fasilitas pelayanan kesehatan yang hendak dituju
4. Melakukan pendekatan / tindakan yang terukur terhadap ODGJ berat
    mangumuk tersebut dan menjelaskan kelengkapan adminstrasi yang 
    diperlukan kepada keluarganya 
5. Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan fisik pasien ODGJ berat tersebut
6. Petugas memberikan injeksi penenang seperlunya sebelum di bawa ke fasilitas 
    pelayanan kesehatan yang dituju
7. Melakukan evakuasi dan pendampingan rujukan dengan kendaraan yang sudah
    disediakan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju. Keluarga / aparat
    desa supaya ikut dan membawakan keperluan peralatan mandi pasien tersebut
8. Petugas memfasilitasi kelengkapan / syarat administarsi yang diperlukan dan
    berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait
9. Petugas memberikan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada keluarga
    dan masyarakat sekitarnya

6. Biaya Tidak ada ( Gratis )
7. Waktu 3 hari kerja

SOP

Tanda Tangan Kepala Dinas Kesehatan





 


