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Menjalankan Aplikasi
1. Akses alamat website aplikasi melalui Web Browser
http://essak.online/
2. Login menggunakan akun yang telah terdaftar

3. Jika berhasil Anda akan diarahkan menuju Halaman Utama
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Menginstall Aplikasi Android
Untuk dapat menginstall aplikasi ESSAK berbasis Android, Anda harus mendownload nya
terlebih dahulu melalui halaman Perawat.
1. Login menggunakan Akun perawat
2. Pada sudut kanan atas terdapat Icon User, klik akan menampilkan pilihan menu
3. Klik Android App untuk mendownload aplikasi (APK)

4. Simpan File, lalu buka dan install. Pastikan pada pengaturan (Setting) android Anda
mengijinkan instalasi selain dari Play Store.
5. Setelah terinstall, buka dan Login melalui mobile APP.
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Melakukan Tindakan Keperawatan
Pada dasarnya aplikasi ESSAK ini digunakan pada pasien rawat inap. Oleh karena itu harus
dipastikan bahwa pasien yang akan ditangani telah teregistrasi pada daftar pasien rawat
inap di aplikasi ini.
1. Buka Daftar Pasien Rawat Inap dengan memilih menu atau tombol pada Beranda

2. Akan muncul daftar pasien yang saat ini sedang dirawat inap. Klik salah satu nama
pasien untuk menampilkan info detail.

3. Jika pasien tidak ditemukan pada daftar, Anda perlu mendaftarkannya terlebih dahulu.
Klik Registrasi untuk mendaftarkan pasien ke daftar rawat inap. Selanjutnya akan
muncul form Registrasi
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4. Pada kolom Pilih Pasien Terdaftar, ketik nama pasien untuk mencari pasien yang sudah
terdaftar sebelumnya (pasien sudah pernah didaftarkan), atau pilih Pasien Baru untuk
pasien pasien baru.
Lengkapi isian pada form. Lalu klik Simpan.
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5. Halaman utama Diagnosa Pasien

Keterangan :
Profil Pasien : nama pasien, no. rekam medik, no. kamar, tanggal mulai dirawat, nama
suami, no. telepon, diagnosa medis(informasi yang dimasukkan saat registrasi). K
Diagnosa Aktif : Klik untuk kembali ke Halaman utama Diagnosa Pasien di atas, atau klik
nama pasien untuk fungsi yang sama.
Profil Pasien : klik untuk menampilkan profil dan riwayat perawatan pasien
Riwayat Diagnosa : klik untuk menampilkan riwayat hasil diagnosa keperawatan
Simpulan Diagnosa : Hasil diagnosa keperawatan
Buat Diagnosa : klik untuk membuat diagnosa keperawatan baru
Pulang : klik untuk membuat rujukan pulang
Halaman Sebelumnya : klik untuk menuju halaman sebelumnya
Kembali ke Atas : klik untuk men-scroll layar ke atas

6. Klik Buat Diagnosa untuk melakukan Diagnosa Keperawatan
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7. Klik salah satu Kondisi Pasien

8. Akan ditampilkan daftar diagnosa medis berdasarkan kondisi pasien. Pilih salah satu
diagnosa. Contoh : Pendarahan Uterus

9. Beri Checklist pada pilihan Data Subjektif/Objektif, kemudian klik Selanjutnya untuk
melanjutkan
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10. Akan ditampilkan hasil diagnosa keperawatan berdasarkan analisa data yang di-input.
Pilih salah satu atau lebih kemudian klik Selesai dan Simpan.

11. Hasil diagnosa telah ditambahkan ke riwayat pemeriksaan pasien

Keterangan :
Diagnosa Medis : Diagnosa medis terpilih
Diagnosa Keperawatan : Simpulan diagnosa terpilih
Implementasi Rencana Tindakan : Jumlah tindakan selesai dan rencana tindakan
berdasarkan NIC terkait diagnosa keperawatan
Evaluasi Skala Target Outcome : Skor saat ini dan target skor outcome berdasarkan
indikator NOC terkait diagnosa keperawatan. Bobot Skor Target = 3 x Jumlah Indikator
Status Diagnosa :
Tidak Teratasi : Jika kondisi pasien (skor outcome) saat ini tidak lebih baik dari
kondisi awal pasien
Teratasi Sebagian : Jika kondisi pasien (skor outcome) saat ini lebih baik dari
kondisi awal pasien tapi belum mencapai target
Teratasi: Jika kondisi pasien (skor outcome) saat ini sama dengan atau mencapai
target
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12. Buat Rencana Tindakan Interferensi (berdasarkan NIC). Klik Buat Rencana

13. Akan muncul Aktivitas NIC yang dapat dipilih. Sesuaikan pilihan aktivitas yang akan Anda
rencanakan.

Berikan checklist pada aktivitas yang akan ditambahkan dalam rencana, lalu klik Simpan
Rencana

14. Rencana Tindakan telah berhasil dibuat.
Terlihat jumlah rencana yang selesai 0 dari total 8
rencana terpilih
Sesi menunjukkan tanggal rencana dibuat.
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15. Klik Skala Outcome untuk membuat rencana evaluasi

16. Berikan checklist pada indikator NOC yang akan di-evaluasi secara berkala kemudian
Simpan

17. Dari 5 indikator terpilih maka akan diperoleh target capaian outcome kondisi ideal
pasien untuk dapat dinyatakan “Teratasi” sejumlah 15 (3poin x 5 indikator)
Klik Skala Outcome untuk mencatat kondisi awal pasien
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18. Akan muncul form Evaluasi

Keterangan :
Edit Rencana : Edit daftar indikator yang akan dievaluasi
Riwayat Evaluasi : Riwayat evaluasi pasien
Tanggal Evaluasi : Tanggal dan Waktu evaluasi
Skala Dipertahankan : Skor total berdasarkan hasil evaluasi pasien saat ini.
Skala Ditingkatkan : skor target yang ingin dicapai pada evaluasi selanjutnya

19. Atur nilai pada Indikator NOC berdasarkan kondisi pasien saat evaluasi.
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20. Tentukan nilai target yang diharapkan dapat tercapai pada evaluasi selanjutnya.
Kemudian klik Simpan.

21. Untuk evaluasi pertama akan dinyatakan sebagai kondisi Awal Pasien. Jika skor evaluasi
selanjutnya lebih dari kondisi awal (pada contoh ini adalah 5), maka status akan berubah
menjadi Teratasi Sebagian
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Implementasi Rencana Tindakan
1. Klik Sesi untuk implementasi rencana tindakan.

Keterangan :
Buat/Edit Rencana : Edit rencana (menambah atau mengurangi item rencana tindakan)
Sesi Baru : membuat sesi baru. Pada perawatan pasien, umumnya ada beberapa
tindakan yang dilakukan sekali saja maupun berulang. Untuk tindakan berulang, maka
Anda perlu membuat sesi baru dan mencatatan implementasi tindakan pada sesi baru
tersebut.
Riwayat Sesi : daftar riwayat tindakan masing-masing sesi

2. Klik Set Selesai pada salah satu rencana tindakan yang telah diselesaikan
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3. Catat informasi terkait implementasi kemudian klik Submit untu menyimpan. Atau
Tutup untuk batal mengisi.
Tanggal, jam dan menit pelaksanaan rencana
Catatan implementasi jika ada

4. Tindakan telah ditandai “Selesai”

Untuk membatalkan implementasi, klik Batalkan

5. Klik Nama Pasien atau Diagnosa Aktif untuk kembali ke halaman utama pasien

6. Implementasi rencana tindakan telah dicatat. Ulangi langkah diatas untuk implementasi
selanjutnya.
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Evaluasi Berkala Kondisi Pasien
1. Klik untuk menampilkan form evaluasi

2. Tentukan skor skala outcome berdasarkan kondisi pasien saat evaluasi. Skor bisa
menjadi lebih baik, sama atau lebih buruk sesuai dengan kondisi pasien.

3. Tentukan nilai target yang diharapkan dapat tercapai pada evaluasi selanjutnya.
Kemudian klik simpan.

4. Hasil evaluasi tersimpan
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5. Untuk melihat riwayat evaluasi, klik Riwayat Evaluasi pada form Evaluasi

Akan muncul grafik skor masing-masing evaluasi

Dan catatan hasil evaluasi
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Rujuk Pulang
1. Setelah seluruh tindakan keperawatan diselesaikan dan pasien diijinkan untuk pulang, maka klik
Pulang untuk membuat rujukan

2. Akan muncul resume pasien dan berikan catatan serta pilih penanggung jawab ruangan atau
ketikkan manual lalu Konfirmasi

3. Pada bagian bawah halaman resume terdapat tombol tindakan
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Keterangan :
Batal Pulang : membatalkan aksi rujuk pulang
Cetak : mencetak rujukan
Kirim via Whatsapp : mengirim URL salinan cetak rujukan melalui whatsapp web
Daftar Riwayat Inap : Daftar riwayat pasien

Hasil Cetak
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Mengganti Profil Account
1. Klik Nama Account pada sudut kanan atas. Lalu klik Profil Pengg

2. Anda dapat mengganti nama, password dan foto (avatar) akun Anda

Jika Anda tidak ingin mengisi password, maka kosongkan form isian password
3. Klik Simpan
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