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Video Edukasi UMYRaihJuara Nursing Scientific
YOGYAKARTA - Tim Kepe- 

rawatan Universitas Muhammadi
yah Yogyakarta beijaya pada ajang 
beigensi Nursing Scientific Festival 
(NSF) 2016. Tiga mahasiswanya 
berhasil meraih juara 1 dan juara 
favorit dalam kompetisi video 
edukasi.

Mereka, Nur Huda Surya Pra- 
tama, Ghulam Najiih Naadir dan 
Rizky Shiodiqurahman, menga
lahkan tim-tim loain dari seluruh 
Indonesia yang berlaga di Univer
sitas Brawijaya Malang.

Ketua tim, Huda mengatakan 
kompetisi NSF 2016 mengangkat 
tema "Nursing Care In Emeigency 
Road Traffic Accident” . Sesuai 
temanya, ia dan teman-temannya 
mengambil judul untuk video 
edukasi yaitu "Im provisasi Pe
nanganan Fraktur Pada Kecelakaan 
Lalu Lintas” .

"Video yang kami buat men
deskripsikan penanganan pertama 
pada kejadian kecelakaan, dengan

mengambil contoh kecelakaan den
gan korban yang masih sadarkan diri 
namun telah mengalami patah 
tulang pada bagian kaki korban. 
Pertolongan yang kami lakukan 
sesuai dengan prosedur penanganan 
pada kecelakaan,” paparnya.

Video yang mereka buat sesuai 
dengan kondisi masyarakat yang 
masih awam terkait penanganan 
pada kecelakaan yang aman. Video 
edukasi tersebut menggunakan 
metode suara, gerak dan menghin
dari bahasa medis yang masyarakat 
awam belum banyak mengetahui.

"Langkah yang kami lakukan 
yaitu pertama melalui call for help 
atau menelpon ambulan gawat daru
rat, setelah itu melihat jalan nafas, 
perkembangan dada dan peredaran 
darahnya, lalu melakukan initial ass- 
estmen atau pengkajian awal pada 
korban terkait dengan pendarahan,” 
paparnya.
Edukasi

Dalam menutup semua pen

darahan dan melakukan evakuasi 
korban patah tulang, Huda menam
bahkan perlunya edukasi kepada 
masyarakat melakukan evakuasi 
tanpa harus menambah cedera baru. 
Tim berharap karyanya dapat 
menyadarkan masyarakat, peno
long, korban.

Alat-alat di sekitar bisa menjadi 
alat penanganan pertama pada kor
ban patah tulang. Pada ajang itu, 
UGM keluar sebagai juara II dan 
Universitas Udayana Bah di posisi

ada di rumah sakit.
"A lham dulillah meskipun 

hanya satu tim, kami bisa membuk

tikan dan semoga pada kompetisi 
tahun depan tim lain bisa berprestasi 
juga,” tandasnya.(D19-36)

Shodiq menjelaskan, ide yang 
disampaikan dalam video edukasi 
tersebut belum memasyarakat 
sehingga mendapat nilai lebih dari 
para juri.

Hal yang menjadi penilaian 
menurutnya keunikan ide. Video 
yang mereka buat berbeda dengan 
yang lainnya, karena tim lawan 
banyak yang membuat video 
edukasi dalam penanganannya 
menggunakan alat-alat yang masih
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ALAT SEDERHANA: Nur Huda Surya Pratama, Ghulam Najiih 
Naadir dan Rizky Shodiqurahman dari UMY membuat video yang 

menggambarkan penggunaan alat sederhana untuk 
menolong korban kecelakaan. (36)


