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BAB

1

PENDAHULUAN

Situasi pandemik Coronavirus disease 2019 (Covid-19)
berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada
metode pelayanan kesehatan. Berbagai penyesuaian- penyesuaian
dan regulasi dilakukan dalam upaya memutus mata rantai
penularan Covid- 19, diantaranya stay at home. Salah satu dampak
terbesar adalah pada sektor kesehatan, perhatian pada kesehatan
menjadi sesuatu yang sangat diutamakan.
Dimasa pandemik, banyak masyarakat (pasien) yang sulit
mendapatkan pelayanan di rumah sakit karena overloadnya fasilitas
kesehatan dan adanya prioritas pelayanan dan penanganan untuk
pasien terduga dan terkonfirmasi positive Covid-19. Selain itu,
persepsi bahwa rumah sakit merupakan salah satu tempat paling
EHULVLNR WHUMDGLQ\D SHPDSDUDQ YLUXV VHKLQJJD DGDQ\D ´phobiaµ
masyarakat yang akan datang ke Rumah Sakit, termasuk pasien
dengan komorbid dan membutuhkan perawatan jangka Panjang.
Seiring perkembangan zaman, kolaborasi antar profesi
kesehatan (interprofessional collaboration) dan teknologi informasi
sebagai alternative akses layanan berupa aplikasi menjadi hal yang
muncul dan teradaptasi. Berbagai layanan konsultasi jarak jauh
telah hadir dan banyak yang terbantu dengan konsep ini, namun
begitu ada beberapa kasus diperlukan penanganan langsung dari
petugas medis, sehingga pasien tak perlu khawatir dengan
kebutuhan layanan kesehatan karena ada petugas kesehatan secara
rutin berkunjung ke rumah pasien melalui program homecare yang
tentunya, tanpa berisiko terpapar penyakit dari pasien lain.
Perawatan kesehatan yang dilakukan di rumah (pasien)
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HOMECARE

A. Definisi Homecare
Perawatan kesehatan di rumah yang merupakan salah
satu bentuk pelayanan kesehatan merupakan suatu komponen
rentang pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan
komprehensif diberikan kepada individu dan keluarga
ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,
mempertahankan
atau
memulihkan
kesehatan
atau
memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan
akibat dari penyakit. Meningkatnya penyakit kronis dan paling
banyak pada populasi lansia yang membutuhkan perawatan
rutin dan jangka panjang menjadi sesuai bila perawatan yang
dilakukan adalah perawatan berbasis homecare (Prasetyo, 2018).
Homecare adalah suatu pelayanan kesehatan secara
komprehensif yang diberikan kepada klien individu dan atau
keluarga di tempat tinggal mereka (di rumah), bertujuan untuk
memandirikan
klien dalam
pemeliharaan
kesehatan,
meningkatkan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit
dan resiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.
Homecare merupakan salah satu pelayanan kesehatan
yang dilakukan di tempat tinggal keluarga/pasien untuk
meningkatkan dan mempertahankan kesehatan pasien berbasis
perawatan rumah. Homecare mengutamakan pemenuhan
kepuasan pasien melalui penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang berkualitas tanpa melanggar kode etik dan
standar mutu pelayanan profesi (Fahrepi et al, 2019).
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INTERPROFESIONAL
COLLABORATION

A. Definisi Interprofesional Collaboration
Kolaborasi interprofesi adalah kerjasama antar profesi
kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda dengan
pasien dan keluarga pasien untuk memberikan kualitas
pelayanan yang terbaik (WHO, 2010).
Kerja sama tim yang efektif berpengaruh terhadap
kepuasan kerja sehingga dapat meningkatkan hasil dalam
perawatan kesehatan di praktek klinis. Kolaborasi merupakan
suatu proses pada kelompok profesional yang saling menyusun
tindakan kolektif terhadap kebutuhan perawatan pasien dan
bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan. Kolaborasi lebih menekankan pada tanggungjawab
bersama dalam manajemen perawatan pasien dengan proses
pembuatan keputusan bilateral yang berdasarkan pada masingmasing pendidikan dan kemampuan praktisi.
Menurut WHO (2010), salah satu upaya yang dapat
dilakukan dalam rangka meningkatkan kolaborasi interprofesi
perlu diadakannya praktik kolaborasi sejak dini melalui proses
pembelajaran dengan melatih mahasiswa program pendidikan
tenaga kesehatan menggunakan strategi interprofessional
education (IPE). WHO (2010) melaporkan bahwa IPE telah
diterapkan di beberapa negara, yaitu pada institusi sebanyak
10,2% pendidikan dokter, 16% pendidikan perawat atau bidan,
dan 5,7% ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya.
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PELAKSANAAN
KEGIATAN

Program
interprofesiaonal
dalam
pembelajaran
terintegrative ini berupa; pembelajaran berbasis kemanusian yang
mengintegrasikan
sistem
pembelajaran
yang
sekaligus
memberikan pelayanan kesehatan berupa pengabdian masyarakat
yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
1.

Program magang dipusat pelayanan homecare: Mahasiswa
akan terlibat secara langusng melalui program magang untuk
dapat bertemu secara langusng dengan pasien yang
memerlukan longtermcare dipusat pelayanan homecare
Rumah sakit dengan supervisidari perawat homecare untuk
mendapatkan pembelajaran soft skill (Meet the Expert, tutorial,
diskusi metodelogi dan Evidence Based Practice) dan hard skill
(Bedside Teaching, Direct Observation of Procedural Skills,
Promosi kesehatan).

2.

Studi case based: Mahsiswa melakukan independent learning
terkait dengan kasus yang ditemui berdasarkan bidang
keilmuannya
masing²masing
dan
mengidentifikasi
kebutuhan pengetahuan, skill yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan permasalahan pasien yang kemudian
diakomodir oleh pendamping, melakukan implemetasi
terbimbing dan mengevaluasi hasil kegiatan (secara individu
setiap profesi).

3.

Studi project learning (problem) based: Mahasiswa
melakukan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan, skill
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan pasien
yang ditemui yang kemudian diakomodir oleh pendamping,
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