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Otak

tidak dapat O2 mati

Jantung

“3 – 8” menit

BANTUAN HIDUP DASAR



• Sudden cardiac Arrest • Brain Death
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CHANCE OF SURVIVAL
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Keterlambatan BHD

Keterlambatan Kemungkinan

BHD                                     berhasil

1 menit 98 dari 100

3 menit 50 dari 100

10 menit 1 dari 100



TUJUAN BHD

1. Mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya

pernafasan

2. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi

dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti

jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung

paru (RJP).
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BHD Guidelines :

• Pengenalan segera pd sudden cardiac arrest (SCA)

didasarkan unresponsive dan tdk napas normal

(tidak bernapas atau hanya gasping)

• Look, Listen & Feel dihilangkan dari algoritma BLS

• Menganjurkan hand-only (chest compression only) CPR

pd penolong awam yg tdk terlatih

• Sekuens berubah dari ABC → CAB



Indikasi BHD

• Henti napas

• Henti jantung
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NILAI RESPON PASIEN

• Segera setelah aman

• “Apakah anda baik-baik saja ?”

• Hati-hati kemungkinan trauma leher

• Jangan pindahkan / mobilisasi pasien bila tidak perlu

AKTIFKAN PSC CALL CENTER 119
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Memeriksa Korban Dengan Cara 

Menggoncangkan Bahu
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SEGERA BERTERIAK MINTA PERTOLONGAN
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CIRCULATION ( BANTUAN SIRKULASI ) 

Memastikan ada tidaknya denyut jantung
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3. PERIKSA NADI (Check Pulse)

Tentukan ada tidaknya nadi dalam waktu 

< 10 detik

Rekomendasi AHA :

• Circulation lebih prioritas dibanding Airway dan Breathing

• Sering sulit dideteksi → jika >10 detik → mulai kompresi  

dada

• Tidak menekankan pemeriksaan nadi sebagai mekanisme 

untuk menilai henti jantung → karena penolong sering    

mengalami kesulitan mendeteksi nadi

• Penolong awam tidak harus memeriksa denyut nadi

→ Anggap cardiac arrest  jika pasien tiba-tiba tdk sadar, tdk 

bernapas atau bernapas tapi tdk normal (hanya gasping)



KOMPRESI JANTUNG LUAR

PADA 1/2 BAWAH STERNUM, DIANTARA 2 PUTTING SUSU

KEDALAMAN KOMPRESI JANTUNG MINIMAL 5 CM

1 MENIT 100 X/MENIT

RASIO KOMPRESI JANTUNG LUAR - NAFAS BANTU   30 : 2 

( SATU ATAU 2 PENOLONG)
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KOMPRESI JANTUNG LUAR
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AIRWAY (JALAN NAFAS)

PEMERIKSAAN JALAN NAFAS
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MEMBUKA JALAN NAFAS
Head tilt - Chin lift atau Jaw thrust
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BREATHING (PERNAPASAN)



MULUT KE MULUT          MULUT KE MASK
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"Bagging" :  lebih baik berdua

BREATHING



RJP (Resusitasi Jantung Paru)

– Dewasa (>8 th) = Rasio 30 : 2 (utk 1 & 2 penolong)

– Anak (1-8 th)

– Bayi (<1 th )       

– Kompresi 100 x/mnt

– Ventilasi 8 - 10 x/mnt

5 x siklus 30 :2 (= 2mnt) → nilai ulang sirkulasi
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30 : 2 (1 penolong)
15 : 2 (2 penolong)



22

Recovery Position

⚫ Dilakukan pada pasien yang tidak ada respon, tidak ada

cedera, pernafasan adekuat.

⚫ Gravitas membantu jalan nafas untuk mengalirkan



Algoritma BHD (AHA)



BHD PADA PANDEMIC COVID19



HIMBAUAN UNTUK PARA PENOLONG AWAM

DI MASA PANDEMI COVID19

1. Hati-hati resiko terhadap diri sendiri dan orang lain

2. Jaga tetap aman

3. Berikan pertolongan segera

4. Harus selalu cari informasi dan terbaru



1. Hati-hati resiko terhadap kita sendiri

dan orang lain.

• Risiko kontaminasi terutama ketika kemungkinan harus

mendekati korban untuk menilai apa yang salah atau

memeriksa pernapasan mereka.

• Penting untuk mewaspadai risiko bagaimana kontaminasi

terjadi.



2. Jaga Tetap Aman

Sejalan dengan saran pemerintah, pastikan anda mencuci

tangan atau menggunakan hand sanistizer, sebelum dan

sesudah menolong korban juga memastikan bahwa tidak

batuk atau bersin ketika memberikan pertolongan.

Beberapa saran yang berguna untuk menjaga diri agar tetap

aman saat memberikan RJP :

• Kontaminasi lain yang dapat terjadi yang tidak terkait dengan

COVID-19

• Kenakan sarung tangan atau tutup tangan saat kontak

dengan luka terbuka

• Tutupi luka di tangan anda dengan balutan anti air

• Buang semua limbah dengan aman

• Jangan menyentuh luka dengan tangan kosong

• Jangan menyentuh bagian balutan yang akan bersentuhan

dengan luka



3. Berikan Pertolongan Segera

• Tindakan pencegahan akan membuat anda dapat

menolong korban secara efektif.



4. Harus selalu mencari Informasi dan

terbaru

• Karena ini adalah penyakit baru adalah situasi yang terus

berubah.

• Pemerintah dan Profesi terus memperbarui informasi

tentang Covid19.

• Pastikan secara teratur meninjau situs gugus tugas covid

19 khusus tentang Corona virus ( https://covid19.go.id/ )

https://covid19.go.id/


“Penolong yang immunocompromised atau memiliki

kondisi penyakit yang mendasarinya disarankan tidak

boleh memberikan bantuan pertolongan pertama”



SEBELUM MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA 

ORANG LAIN

Tanyakan kepada korban tersebut apakah mereka

mengalami gejala-gejala berikut :

• Batuk

• Demam

• Gejala seperti flu

• Sesak napas

Jika mereka mengonfirmasi, ikuti panduan di berikut ini

untuk membantu seseorang yang diduga menderita

COVID-19 :



1. Apa yang harus dilakukan jika anda diminta untuk

membantu orang yang tidak sehat dan dicurigai menderita

COVID-19

a. Saat membantu Hindari kontak dekat atau fisik dengan individu.

b. Jika termasuk dalam salah satu kelompok rentan dengan peningkatan

risiko penyakit parah COVID-19, pertimbangkan bekerja dari rumah

segera dan ikuti panduan pemerintah.

c. Pastikan anda mengenakan sarung tangan sekali pakai. Cuci tangan

dengan sabun dan air atau gunakan gel alkohol, sebelum memakai dan

melepas semua APD.

d. Arahkan korban ke tempat yang jauh dari orang lain, di ruang yang

terpisah, atau jika ini tidak memungkinkan, minta orang lain untuk

menjaga jarak setidaknya 2 meter.

e. Pastikan korban memiliki kain untuk menutup mulut dan hidung mereka

jika batuk dan bersin.

f. Jika tidak perlu memberikan bantuan fisik kepada individu,

bantu dengan menghubungi call center PSC 119 yang akan

memberikan instruksi pada langkah selanjutnya.

g. Setelah membantu orang tersebut, cuci tangan dengan alkohol atau

sabun dan air sesegera mungkin.

h. Hindari menyentuh mulut, mata, atau hidung Anda, kecuali jika Anda

sudah membersihkan tangan.



2. Membantu pertolongan pertama pada Trauma     

minor 

a. Arahkan orang tersebut ke tempat yang jauh dari keramaian dan

pastikan orang lain tetap jaga jarak setidaknya 2 meter dan hindari

kontak fisik dengan mereka.

b. Pastikan mengenakan sarung tangan sekali pakai. Cuci tangan dengan

sabun dan air atau gunakan gel alkohol, sebelum memakai dan melepa

skan semua APD.

c. Jika cedera dapat ditangani sendiri, misalnya. luka Minor/kecil, berikan

instruksi tentang tindakan yang harus diambil.

d. Jika tidak yakin anjutkan dengan hubungi PSC 119 untuk saran lebih

lanjut.

e. Setelah membantu orang tersebut, cuci tangan dengan alkohol atau

sabun dan air sesegera mungkin.

f. Hindari menyentuh mulut, mata, atau hidung, kecuali sudah

membersihkan tangan.



3. Menangani insiden pertolongan pertama yang

serius dan keadaan darurat medis

a. Hubungi PSC 119 jika ada insiden pertolongan pertama yang

berat atau darurat medis.

b. Pastikan anda mengenakan sarung tangan sekali pakai. Cuci

tangan dengan alkohol atau sabun dengan air, sebelum

memakai dan melepas semua APD.

c. Jika memungkinkan, letakkan orang tersebut di tempat yang

jauh dari keramaian atau pastikan orang lain menjaga jarak

setidaknya 2 meter.



4. Jika anda diminta untuk melakukan resusitasi

jantung paru (RJP) ikuti panduan di bawah ini :

a. Kenali serangan jantung dengan mencari tidak adanya tanda kehidupan dan ada tidaknya

pernapasan normal.

b. Jangan dengarkan atau rasakan pernapasan dengan mendekatkan telinga dan pipi

ke mulut pasien.

c. Jika ragu untuk memastikan henti jantung, posisikan terlentang dan memulai kompresi

dada hingga bantuan datang. Pastikan ambulans sedang dalam perjalanan.

d. Jika curiga COVID-19, beritahu tenaga ambulans saat menelepon PSC 119.

e. Jika dirasa ada risiko infeksi, tim penyelamat harus meletakkan kain / handuk di atas mulut

dan hidung pasien dan lakukan RJP serta defibrilasi segera sampai ambulans tiba.

Letakkan tangan di tengah dada dan tekan kuat dan cepat.

f. RJP khusus kompresi dada (yaitu kompresi terus-menerus dengan kecepatan minimal 100

menit / jam)

g. Penggunaan dini defibrillator secara signifikan meningkatkan peluang korban untuk

bertahan hidup dan tidak meningkatkan risiko infeksi setelah melakukan RJP,

semua penyelamat harus mencuci tangan dengan alkohol atau sabun dengan air.

h. Mereka juga harus mencari saran dari Hotline corona virus PSC 119,

i. Setelah kontak dengan korban, cucilah tangan dengan alkohol atau sabun dan air

sesegera mungkin dan minta nasihat segera dari layanan corona virus PSC 119.

j. Hindari menyentuh mulut, mata, atau hidung Anda, kecuali sudah membersihkan tangan

setelah melakukan kontak dengan korban.



5. Membersihkan area di mana bantuan diberikan.

• Jaga kebersihan area korban dan hubungi petugas fasilitas

kebersihan untuk membersihkan.



6. APD bekas dan barang-barang limbah yang 

terkontaminasi.

Semua APD bekas dan barang-barang limbah yang terkontaminasi :

• Harus dimasukkan ke dalam kantong sampah plastik dan diikat ketika penuh,

lalu kantong plastik harus ditempatkan di kantong sampah kedua dan diikat,

dan harus diletakkan di tempat yang sesuai dan aman dan diberi label sesuai

dengan pedoman limbah COVID-19.



Out of Hospital Cardiac Arrest (OCHA)

• Penolong Awam :

Standart RJP secara konsisten telah terbukti meningkatkan

kemungkinan korban bertahan hidup dari OHCA, yang berkurang

setiap menitnya jika RJP dan defibrilasi tertunda. Penolong

dimasyarakat tidak memiliki APD yang memadai sehingga risikonya

meningkat pada COVID-19 selama RJP, dibandingkan dengan

penolong layanan kesehatan dengan APD yang memadai.

Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19 



❖ Kompresi Dada :

• Untuk dewasa : Penolong awam harus melakukan setidaknya

RJP dengan tangan-saja setelah mengetahui kejadian henti

jantung.

• Untuk Anak : Penolong awam harus melakukan kompresi dada

dan mempertimbangkan ventilasi dari mulut ke mulut, (jika mau

dan mampu) mengingat insiden yang lebih tinggi dari gangguan

pernapasan pada anak-anak.

❖ Defibrilasi pada Akses Publik

Karena defibrilasi bukan prosedur yang aerosol, penolong awam

wajib menggunakan AED, jika tersedia, untuk menilai dan memberi

pertolongan pada korban OHCA.

Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19 











Out of Hospital Cardiac Arrest (OCHA)

• EMS (PSC 119)

Telekomunikasi (Dispatch) :

Telekomunikasi, konsisten dengan protokol lokal, harus menyaring

semua panggilan untuk gejala Covid-19 (misalnya, demam, batuk,

sesak napas) atau infeksi Covid-19 yang diketahui pada korban atau

kontak terkini, termasuk anggota rumah tangga.

• Untuk penolong awam, Dispatch harus memberikan panduan

tentang risiko paparan Covid-19 untuk penolong dan

instruksikan untuk RJP khusus kompresi, seperti di atas.

• Untuk PSC 119, Dispatch harus memberi tahu tim PSC119

yang dikirim untuk mengenakan APD jika ada kecurigaan

infeksi Covid-19 pada pasien.

Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19 





• Transportasi

Anggota keluarga dengan yang kontak dengan pasien suspect

atau konfirmasi Covid-19 tidak boleh ikut dalam Ambulans. Jika

belum ROSC setelah resusitasi di lapangan, pertimbangkan untuk

tidak pindah ke rumah sakit jika kemungkinan hidupnya yang

rendah, dipertimbangkan dengan risiko tambahan paparan

tambahan ke petugas PSC 119 dan rumah sakit.

Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19 









Ringkasan penyesuaian algoritma RJP pada pasien COVID-19 ya

ng dicurigai atau dikonfirmasi

Kurangi paparan penolong :

● Gunakan APD sebelum memasuki ruangan / Resusitasi

● Batasi personil resusitasi

● Pertimbangkan untuk menggunakan perangkat RJP mekanis

● Mengkomunikasikan status COVID-19 ke semua penolong

Pertimbangkan kelayakan resusitasi :

● Menetapkan tujuan memberikan resusitasi

● Buat kebijakan untuk melakukan resusitasi, dengan mempertimbangkan

faktor risiko pasien yang bertahan hidup.

Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19 



KESIMPULAN

1. Himbauan untuk para penolong awam di masa pandemi

covid19 :

a. Hati-hati resiko terhadap diri sendiri dan orang lain.

b. Jaga tetap aman

c. Berikan pertolongan segera

d. Harus selalu cari informasi dan terbaru

2. Patuhi prinsip – prinsip pertolongan pada pasien
kecurigaan dan konfirm COVID-19.

3. Video pertolongan henti jantung https://youtu.be/f4ZI1PAsmks

https://youtu.be/f4ZI1PAsmks


Phone/WA : +628123569223
IG : bobiprabowo
Email : bprabowo@gmail.com
Fb : Bobi Prabowo
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