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PELATIHAN
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Informasi dan Pendaftaran

Bagian Pendidikan & Peneltian

Subbag Pendidikan & Pelatihan
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Fasilitas

- Kit seminar  

- Pakaian untuk praktik lapangan 

- Buku panduan (Medis dan Keperawatan)

- Materi perkuliahan 

- Sertifikat dengan SKP PPNI untuk Perawat

-Sertifikat Keahlian dari Organisasi Profesi

-Sertifikat dari BPPSDMK

- Makan dan Snack selama kegiatan Klasikal

Pembiayaan

-Biaya Pendaftaran 

Rp. 5.250.000.00.-

Ditransfer melalui : Bank Mandiri Cab.RSHS

No.Rek : 132-00-9202550-2 

a.n  RPL 022 RSHS

Latar Belakang

Pelayanan CAPD merupakan salah  satu  upaya 

pemerintah dalam upaya mendekatkan  akses dan 

meningkatkan mutu pelayanan  kesehatan  cuci 

darah dan  mengatasi  keterbatasan tenaga  

kesehatan (perawat, dokter dan dokter spesialis-

subspesialis) serta ketersedian mesin dan sarana 

k e s e h a t a n  u t a m a n y a  d a l a m  m e m p e r k u a t   

pelayanan kesehatan   dasar   dan   rujukan di   

fasi l itas pelayanan kesehatan. Komisi Health 

Technology Assessment (HTA) pada tahun 2015 

melakukan studi tentang cost effectiveness antara 

HD dan CAPD dan rekomendasi dari hasil studi itu 

terapi CAPD lebih cost effective dibandingkan HD. 

Di sisi lain jumlah  perawat yang tersertifiksi atau 

mahir CAPD pun masih sanngat terbatas sehingga 

ini menjadi penghambat dalam pengembangan 

C A P D  s a a t  i n i  s e l a i n  b e r b a g a i 

penyebab lain. Data dari registrasi keanggotaan 

Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI)  sebgai 

badan kelengkapan PPNI menunjukan perawat 

terlatih CAPD hanya mencapai  kurang dari 25 % 

dari total keseluruhan perawat tersertifikasi dialisis di 

indonesia, hal ini pun sejalan dengan jumlah unit 

pemberi  pelaynan CAPD yang masih terbatas. Untuk 

itu, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tim 

HTA dinggap  perlu dilaksanakan pelatihan CAPD 

bagi perawat untuk memberikan pelayanan CAPD 

lebih luas dan bermutu dengan sistem pelatihan yang 

terakreditasi. 

A. Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien CAPD  

B. Tujuan Khusus

 

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta  mampu:

1. Menjelaskan konsep CAPD

2. Melakukan penatalaksanaan akses pada pasien CAPD

3. Melakukan asuhan keperawatan pada pasien  CAPD

Tujuan

1. Materi Dasar

     Terapi Pengganti Ginjal 

     Regulasi Penatalaksanaan CAPD

     PKB dan Kompetensi Perawat Dialisis

2. Materi Inti

     Konsep CAPD

     Akses  pada pasien CAPD

     Asuhan Keperawatan Pada Pasien  CAPD

3. Materi Penunjang

     Pendokumentasian CAPD  

     BLC

     RTL

Materi

Jumlah JPL Belajar

Teori :  

Kuliah tatap muka/Teori(8  jam/hari @ 45 menit/JPL) 

=  25 JPL

Praktek :

Praktik Kelas, Penugasan, Diskusi (7 jam/hari @ 45 

menit/JPL) JPL= 30 JPL

Praktek Lapangan :

Praktik Lapangan (60 menit / JPL ) = 28 JPL

Total =  83 JPL

Kriteria Peserta

a.  Pendidikan  minimal D III Keperawatan 

b.  Memiliki STR atau surat keterangan pengajuan 

     penyelesaian STR

c.  Memiliki sertifikat Pelatihan Dialisis

d.  Memiliki sertifikat BHD/BCLS/ENIL dan sejenisnya 

    yang masih berlaku

e.  Bagi wanita tidak dalam keadaan  hamil

Jumlah Peserta

Jumlah Peserta Maksimal 25 Orang
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