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Tanda Tangan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kode CPL
Unsur CPL
CP-3
:
Melakukan manajemen pasien mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis dan
penatalaksanaan secara komprehensif
CP-7
:
Mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran dan kesehatan
:
:

CP Mata kuliah (CPMK)

:

Mampu melakukan pemeriksaan fisik abdomen dan pemeriksaan khusus abdomen
Mampu melakukan pemasangan pipa nasogastric

Bahan Kajian Keilmuan

:

Anatomi
Fisiologi
Tractus digestivus
Sistem Gastrointestinal, Pancreas dan Hepatobilier
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:
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Daftar Referensi

:

Pemeriksaan Abdomen Lanjut mempelajari tentang urutan pemeriksaan regio abdomen (inspeksi, auskultasi, perkusi dan
palpasi) serta pemeriksaan spesifik penyakit di regio abdomen.
Pemasangan NGT mempelajari tentang indikasi, kontraidikasi dan komplikasi pemasangan NGT serta urutan prosedurnya yang
meliputi persiapan alat, bahan, pasien dan pelaksanaan.
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Melakukan anamnesis
pasien dengan keluhan
gastrointestinal.
Mengidentifikasi
abnormalitas inspeksi
sistem gastrointestinal
(kelainan kontur abdomen,
scar, striae, venektasi,
massa/ tumor, pulsasi,
gerak peristaltik).
Mengidentifikasi suara
abdomen abnormal
(borborygmi, metallic
sound, bruit aorta/a.
renalis/ a. iliaca/ a.
femoralis).
Mengidentifikasi hasil
perkusi abdomen abnormal
(hipertimpani,
hepatomegali,
splenomegali, nyeri ketok
kostovertebra).
Melakukan palpasi hepar,
lien, dan ginjal.
Melakukan manuver
pemeriksaan abdomen pada
kasus ascites (pekak alih,
undulasi, menilai adanya
ballotement).
Melakukan manuver
pemeriksaan abdomen pada
kecurigaan inflamasi
peritoneum dan
appendicitis (nyeri tekan
lepas, McBurney sign,
Psoas sign, Obturator sign,
Rovsing Sign).
Melakukan manuver
pemeriksaan abdomen pada
kecurigaan kolesistitis
(Murphy sign).
Melakukan manuver
pemeriksaan abdomen pada
kecurigaan hernia ventral.
Mahasiswa mampu
menganalisis dan
menyimpulkan data yang
didapat dari anamnesis dan
pemeriksaan fisik untuk
membuat langkah
diagnostik selanjutnya.
Menjelaskan tujuan,
indikasi dan kontraindikasi
pemasangan NGT.
Menjelaskan komplikasi
pemasangan NGT.
Melakukan persiapan alat.
Melakukan persiapan

1.
2.

Pemeriksaan
abdomen
lanjut
Pemasangan
NGT

No 1-6

 Kuliah
interaktif
 Skill Lab
Terbimbing
 Skill Lab
Responsi 1
 Skill Lab
Responsi 2

 Kuliah dan
diskusi
 Demonstrasisimulasi
 Simulasiumpan balik
 Ujian OSCE

5x 100 menit

P4

OSCE

*Kriteria Penilaian terlampir (Cheklist/Rubrik Penilaian)

FORMULIR UMPAN BALIK (FEEDBACK)
KETERAMPILAN PEMERIKSAAN ABDOMEN LANJUT
Nama
NIM

: .............................................................................
: ..............................................................................

No
1.

2.

Aspek keterampilan yang dinilai
Sambung rasa:
a. Menyapa pasien dan memperkenalkan diri
b. Menanyakan identitas pasien

5.
6.
7.

Persiapan pemeriksaan fisik:
a. menerangkan tujuan pemeriksaan
b. meminta pasien untuk membuka baju seperlunya
c. mecuci tangan dengan teknik aseptik
d. meminta pasien untuk tidur telentang dan membuat pasien rileks dengan
menekuk lutut dan mengajak berbicara, meminta pasien memberikan respons
terhadap pemeriksaan,
e. dokter berdiri di kanan pasien
Melakukan inspeksi dinding abdomen (menilai gerakan periltastik dengan posisi
pemeriksa duduk atau sedikit membungkuk)
Melakukan auskultasi abdomen pada tempat yang benar (sebelum perkusi dan
auskultasi)
Melakukan perkusi dengan orientasi pada keempat kuadran abdomen
Melakukan palpasi superficial secara menyeluruh
Melakukan perkusi untuk menentukan batas bawah hepar (pada linea midklavikula

8.

Melakukan perkusi untuk menentukan batas atas hepar (pada linea midklavikula

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Melakukan
Melakukan
Melakukan
Melakukan
Melakukan
Melakukan

3.
4.

kanan dari caudal arcus costae ke cranial)
kanan dari cranial arcus costae ke caudal)

palpasi hepar
perkusi lien (di spatium interkosta terbawah linea axillaris anterior kiri)
palpasi lien
palpasi ginjal
nyeri ketok ginjal
palpasi kandung kemih dan aorta
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15.

Melakukan pemeriksaan Tes khusus sesuai dengan keluhan dan kemungkinan yang
mendukung diagnosis
PENILAIAN ASPEK PROFESIONALISME

FORMULIR UMPAN BALIK (FEEDBACK)
KETERAMPILAN KETERAMPILAN PEMASANGAN NGT
Nama
NIM
No
1.
2.

3.

: .............................................................................
: ..............................................................................
Aspek keterampilan yang dinilai

Sambung rasa:
c. Menyapa pasien dan memperkenalkan diri
d. Menanyakan identitas pasien
Persiapan
a. Mempersiapkan alat dan bahan
b. Menjelaskan indikasi pemasangan NGT sesuai dengan kondisi pasien
c. Menjelaskan prosedur pemasangan NGT.
d. Meminta persetujuan pasien.
e. Meminta pasien duduk atau berbaring terlentang

f. Mencuci tangan & menggunakan sarung tangan
Persiapan Pemasangan NGT
a. Memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi.
b. Mempersiapkan pipa nasogastrik.

c. Mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari
4.

tengah telinga ke puncak hidung lalu diteruskan ke titik antara processus
xiphoideus dan umbilicus lalu tandai dengan melihat skala pada pipa.
Pemasangan pipa nasogastric
a. Mengoleskan lubrikan pada ujung pipa sepanjang 15 cm pertama untuk melicinkan.
b. Memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk
melakukan gerakan menelan sampai mencapai batas yang ditandai.
c. Memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk
melakukan gerakan menelan sampai mencapai batas yang ditandai.
d. Menguji letak NGT apakah sudah sampai lambung dengan menggunakan metode
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Whoosh tes :
o Memasang membran stetoskop setinggi epigastrium kiri.
o Melakukan aspirasi udara dengan spoit 10 cc.
o Memasang spuit 10 cc yang telah berisi udara ke NGT.
o Menyemprotkan udara yang berada di dalam spoit dengan cepat
sambil
o Mendengarkan ada tidaknya suara “whoosh” pada stetoskop. Jika
terdengar suara “whoosh” maka NGT telah masuk ke dalam lambung. Jika
tidak terdengar maka selang NGT dimasukkan/dikeluarkan beberapa cm.
Kemudian dilakukan pengulangan metode “whoosh” hingga terdengar suara
pada stetoskop.
e. Bila ujung pipa tidak berada di lambung segera tarik pipa, dan coba memasangnya
lagi. Bila penderita mengalami sianosis atau masalah respirasi segera tarik pipa.
f. Fiksasi pipa menggunakan plester pada muka dan hidung, hati-hati jangan
menyumbat lubang hidung pasien.
a. Mengalirkan ke dalam kantong penampung yang disediakan atau menutup ujung
pipa bila tidak segera digunakan dengan cara melipat ujung pipa nasogastrik. Bila
digunakan untuk memasukkan makanan, dihubungkan dengan spuit.
Penutup :
a. Memberikan edukasi mengenai perawatan pipa nasogastrik dan rencana
penggantian pipa nasogastrik.
b. Merapikan alat dan membuang bahan medis habis pakai ke tempat sampah medis.
c. Membuka sarung tangan, lalu mencuci tangan.
PENILAIAN ASPEK PROFESIONALISME

