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MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam mewujudkan rumah sakit yang berdaya
saing maka peningkatan mutu dan keselamatan pasien
menjadi hai utama yang harus dilakukan rumah sakit

secara berkesinambungan. Namun perlu diingat bahwa

dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan juga

harus berlandaskan pada etika dan moral serta bersikap

lebih profesional dan mematuhi peraturan perundangan-

undangan.

Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang rumah

sakit, disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu

pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara

berkaia minimal 3 (tiga) tahun sekali dan Akreditasi Rumah Sakit tersebut dapat

dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri

berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.

Ketentuan tentang akreditasi rumah sakit telah diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomer 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang merupakan
pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan akreditasinya sebagai upaya

peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga

independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang telah diakreditasi oleh

lembaga International Society for Quality in Healthcare (ISQua).

Dalam melaksanakan akreditasi, dibutuhkan standar akreditasi sebagai acuan
rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanannya. Standar akreditasi harus berfokus
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pada pasien, bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan standar akreditasi di
tingkat global.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit merupakan lembaga independen pelaksana
akreditasi dari dalam negeri, diharapkan terus meningkatkan profesionalismenya
dengan terus mengikuti perlembangan akreditasi di tingkat global termasuk dengan
standar akreditasi yang dipergunakannya.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 semakin berkualitas dibandingkan
dengan standar akreditasi sebelumnya. Dengan adanya penambahan program
nasional yaitu pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan geriatrik sangatlah
penting untuk lebih mendorong rumah sakit melaksanakan program nasional dan
mematuhi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, integrasi pendidikan kesehatan
dalam pelayanan rumah sakit diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan
kesehatan di rumah sakit dan pelayanan rumah sakit pendidikan.

Demikian sambutan kami, sebagai akhir kata semoga standar akreditasi nasional
akreditasi rumah sakit edisi 1 ini bermanfaat bagi pengeloia rumah sakit dan tenaga
kesehatan di rumah sakit serta institusi pendidikan kesehatan dalam meningkatkan
mutu layanannya.

Menteri Kesehatan R.I

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

IV STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT • EDIS11



SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Di era globalisasi ini, rumah sakit perlu terus meningkatan mutu layanan dan
keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Peningkatan mutu
dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang tidak pernah berhenti dan
harus selalu dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga dapat sejajar dengan
mutu rumah sakit di tingkat internasional.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, rumah sakit wajib diakreditasi
secara berkaia minimal 3 (tiga) tahun sekali, sesuai amanah undang-undang nomer
44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Tujuan pengaturan akreditasi adalah untuk
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien,
meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan
rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan
dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata Internasional.

Dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit, lembaga independen pelaksana
akreditasi rumah sakit wajib menetapkan standar akreditasi yang dipergunakan untuk
melakukan penilaian akreditasi. Standar akreditasi secara berkaia perlu di review dan
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan standar akreditasi internasional.

Dengan telah disu:unnya standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 ini
diharapkandapat sebagaiacuan bagirumahsakitdan stakeholderdalammeningkatkan
mutu pelayanannya. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan agar menerapkan
prinsip pelayanan berfokus pada pasienseperti yangdiatur didalam standar akreditasi
ini. Namun perlu diingat, dalam mendukung pelayanan berfokus pada pasien, peran
manajemen rumah sakit sangatlah penting, khususnya dalam membentuk budaya
keselamatan di rumah sakit dan mendorong tercapainya sasaran keselamatan pasien

rumah sakit.

Di sisi lain, program nasional yang meliputi penurunan angka kematian ibu
dan bayi, penurunan angka kesakitan TB dan HIV/AIDS serta pengendalian resistensi
antimikroba dan pelayanan geriatri yang berkualitas perlu diiaksanakan dengan
baik oleh rumah sakit. Peran rumah sakit dalam melaksanakan program nasional
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merupakan kewajiban sejalan dengan kewajiban rumah sakit mematuhi peraturan
perundang-undangan.

Peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien harus terus dilakukan
oleh rumah sakit, termasuk bila rumah sakit tersebut di pergunakan untuk pendidikan
kesehatan, karena itu perlu ada penilaian pelaksanaan integrasi pendidikan kesehatan
dalam pelayanan di rumah sakit, sebagaimana diatur dalam standar nasional akreditasi
rumah sakit edisi 1 ini.

Kami menyambut gembira, atas keberhasilan Komisi Akreditasi Rumah Sakit
dalam menyusun Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 ini. Standar ini

sudah komprehensif dan telah sejalan dengan perkembagan standar akreditasi di
tingkat internasional. Dengan diberlakukannya standar ini pada tahun 2018, semoga
dapat terus mendorong rumah sakit meningkatkan mutu layanannya sesuai harapan
masyarakat.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

u
dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
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SAMBUTAN
KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa karena atas rahmatnya standar nasional akreditasi

rumah sakit edisi 1 dapat diselesaikan dengan tepat waktu

sesuai kebutuhan masyarakat.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1

(SNARS edisi 1) ini yang mulai dipergunakan pada tahun

2018meliputi sasaran keselamatan pasien, standar

pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah

sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan

dalam pelayanan di rumah sakit.

SNARS edisi 1 merupakan standar akreditasi rumah sakit yang mudah dipahami

sehingga mudah diimplementasikan, yang lebih mendorong peningkatan mutu,

keselamatan pasien dan manajemen risiko, termasuk di rumah sakit pendidikan, serta

mendukung program nasional bidang kesehatan, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2018.

Dalam SNARS edisi 1 ini ada penambahan program nasional yaitu pengendalian

resistensi antimikroba yang termasuk program prioritas WHO dan pelayanan geriatri

yang sudah menjadi permasalahan di Indonesia sejalan dengan perubahan struktur

demografi penduduk di Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya jumlah rumah sakit yang dipergunakan untuk
pendidikan kesehatan maka integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di

rumah sakit sangatlah penting dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan

kesehatan di rumah sakit dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan

rumah sakit.

Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 ini, disusun dengan mengacu

pada prinsip-prinsip penyusunan standar dari International Society for Quality in
Healthcare (ISQua), standar akreditasi versi 2012, standar akreditasi JCI edisi 4 dan 5

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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Peraturan perundangan undangan merupakanacuanpentingdalam penyusunan
standar ini, dengan harapan rumah sakit yang sudah di akreditasi oleh Komisi
Akreditasi Rumah Sakit, juga merupakan rumah sakit yang sudah mematuhi peraturan
perundangan-undangan di Indonesia,

Standar akreditasi bersifat dinamis karena itu setiap 3 (tiga) tahun, KARS
akan mereview standar akreditasinya agar tetap sejajar dengan standar akreditasi
internasional.

Kami mengucapkan terima kasihkepada Tim Penyusun yangtelah berjuang untuk
menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga dan
kepada rumah sakit yang bersedia sebagaitempat ujicoba dan telah pula memberikan
masukan yang sangat berarti.

Semoga dengan dipergunakan SNARS edisi 1 ini, mutu pelayanan dan
keselamatan pasien rumah sakit di Indonesia dapat lebih baik dan tidak kalah dengan
rumah sakit di negara lain.

Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Dr. dr Sutoto, M.Kes.
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PENDAHULUAN

Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia dilaksanakan untuk menilai kepatuhan
rumah sakit terhadap standa akreditasi. Akreditasi rumah sakit yang sudah mulai
dilaksanakan sejak tahun 1995 di Indonesia, selama ini menggunakan standar
akreditasi berdasarkan tahun berapa standar tersebut mulai dipergunakan untuk
penilaian, sehingga selama ini belum pernah ada Standar Nasional Akreditasi Rumah
Sakit di Indonesia, sedangkan status akreditasi saat ini ada status akreditasi nasional
dan status akreditasi internasional, maka di Indonesia perlu ada Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut maka standar akreditasi untuk
rumah sakit yang mulai diberlakukan pada Januari 2018 ini diberi nama Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 dandisingkat menjadi SNARS Edisi 1.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, merupakan standarakreditasi
baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Disebut
dengan edisi 1, karena di Indonesia baru pertama kali ditetapkan standar nasional
untuk akreditasi rumah sakit.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 berisi 16 bab. Dalam Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1yang selanjutnya disebut SNARS Edisi 1 ini juga
dijelaskan bagaimana prosespenyusunan, penambahan bab penting padaSNARS Edisi
1 ini, referensi dari setiapbabdanjuga glosarium istilah-istilah penting, termasuk juga
kebijakan pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

Proses Penyusunan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Padatahap awalKomisi Akreditasi Rumah Sakit(KARS) membentukTimpenyusun
yangterdiridari25orang, Tim tersebut dibagi menjadi subtim-sub tim,masing-masing
sub tim mereview 3 - 4 bab dari standar akreditasi versi 2012. Mengingat di tingkat
internasional ada panduan prinsip-prinsip standar akreditasi yang dikeluarkan oleh
ISQua (The International SocietyforQuality inHealth Care) yaitu badan akreditasi yang
melakukan akreditasi standar akreditasi yang dipergunakan oleh badan akreditasi.

Langkah awal yang dilakukan KARS adalah mengundang pakar akreditasi untuk
menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua yang harus
diperhatikan oleh KARS dalam menyusun standar akreditasi di Indonesia.
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Berdasarkan hal tersebut maka Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 ini,
disusun dengan menggunakan acuan acuan sebagai berikut:

• Prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua
• Peraturan dan perundangan-undangan termasuk pedoman dan panduan di

tingkat Nasional baik dari pemerintah maupun profesi yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh rumah sakit di Indonesia

• Standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi 5

• Standar akreditasi rumah sakit KARS versi 2012
• Hasil kajian hasil survei dari standar dan elemen yang sulit dipenuhi oleh rumah

sakit di Indonesia

Setelah draft standar nasionalakreditasi rumah sakit selesai disusun oleh masing-
masing sub tim, KARS mengadakan pertemuan tim penyusun untuk membahas setiap
bab yang ada di dalam standar akreditasi tersebut. Masukan dari anggota sub tim
lainnya, dipergunakan oleh subtim untuk memperbaiki standar, selanjutnya masing-
masing sub tim membahas dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Sebagai contoh untuk bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dibahas dengan
mengundang Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Perawat Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi (HIPPI), Persatuan Pengendalian Infeksi (Perdalin) dan Iain-
lain. Pembahasan dilakukan untuk setiap bab yang dilakukan secara intens, sehingga
terjadi diskusi dua arah dan masukan-masukan yangsangatbermanfaat.

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, sub
tim melakukan perbaikan draft standartersebut. Setelah perbaikan selesai dilakukan
di masing-masing sub tim, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengundang
semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan beberapa rumah sakit yang akan
dipergunakan uji coba untuk membahas standartersebut secara pleno. Masukan pada
rapat pleno tersebut oleh masing-masing sub tim dipergunakan untuk memperbaiki
draft standar tersebut. Hasil perbaikan draft standar tersebut diuji cobakan ke rumah
sakit berdasarkan kelasdan jenis rumah sakit. Rumahsakit yang dipiiih sebagaitempat
uji coba, dikirimi terlebih dahulu draft standar akreditasi tersebut dan diminta secara
aktif untuk membahas standar akreditasi tersebut di internal rumah sakit, baik dari
segi tata bahasa maupun bisa tidaknya standar tersebut di implementasikan. Setelah
itu KARS menugaskan tim penyusun melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk
melakukan diskusi dengan tim akreditasi rumah sakit dan pimpinan di rumah sakit.
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Rumah sakit diminta membuat masukan tertulis terkait dengan standar dan elemen

yang perlu diperbaiki, dihilangkan atau ditambah.

Tim penyusun memperbaiki draft standar kembali dengan memperhatikan
masukan dari rumah sakit dan selanjutnya dibahas secara internal di Rapat KARS
dan kemudian diunggah di website www.kars.or.id, dengan harapan dapat mendapat
masukan dari rumah sakit lainnya dan masyarakat.

Setelah tim melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari rumah sakit dan
unggahan di website maka Komisi Akreditasi Rumah Sakitmempresentasikan standar
tersebut dihadapan para pejabat Kementerian Kesehatan dan Badan Pembina KARS
serta mengajukan penetapan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 yang
efektif akan diberlakukan di bulan Januari 2018.

Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam
organisasi perumahsakitan. Pengelompokan berdasarkanfungsi, saat ini paling banyak
digunakan di seluruh dunia.

Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi yang terkait dengan penyediaan
pelayanan bagi pasien; juga dengan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang
aman, efektif, dan terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berlaku
untuk rumah sakit secara keseluruhan tetapi juga untuk setiap unit, departemen,
atau layanan yang ada dalam organisasi rumahsakit tersebut. Lewat prosessurvei
dikumpulkan informasi sejauh mana seluruh organisasi mentaati pedoman yang
ditentukan oleh standar. Keputusan pemberian akreditasinya didasarkan pada tingkat
kepatuhan terhadap standar diseluruhorganisasi rumahsakityangbersangkutan.

Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1)
sebagai berikut:

I. SASARAN KESELAMATAN PASIEN

SASARAN 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar

SASARAN 2 : Meningkatkan komunikasiyang efektif
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SASARAN 3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus
diwaspadai (High Alert Medications)

SASARAN 4 : Memastikan lokasi pembedahan yang benar,
prosedur yang benar, pembedahan pada pasien
yang benar.

SASARAN 5 : Mengurangi risiko infeksi terkait
pelayanan kesehatan

SASARAN 6 : Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

II. STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN

1. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
3. Asesmen Pasien (AP)
4. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
5. Pelayanan Anestesidan Bedah (PAB)
6. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
7. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

III. STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKIT

1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
3. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
5. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)
6. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

IV. PROGRAM NASIONAL

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
2. Menurukan Angka Kesakitan HIV/AIDS.
3. Menurukan Angka Kesakitan TB
4. Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
5. Pelayanan Geriatri

V. INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
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Yang Perlu Diketahui Pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 merupakan standar pelayanan
berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan
pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit.

Setiap elemen penllalan dilengkapi dengan (R) atau (D), atau (W) atau (O) atau (S),
ataukombinasinya yang berarti sebagai berikut:

(R) =Regulasi, yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang
disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO),
pedoman, panduan, peraturan Direktur rumah sakit, keputusan Direktur
rumah sakit dan atau program.

(D) = Dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah bukti proses kegiatan
atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan dan
atau notulen rapat dan atau hasil audit dan atau ijazah dan bukti dokumen
pelaksanaan kegiatan lainnya.

(0) =Observasi, yang dimaksud dengan observasi adalah bukti kegiatan yang
didapatkan berdasarkan hasil penglihatan/observasi yang dilakukan oleh
surveior.

(S) =Simulasi, yang dimaksud dengan simulasi adalah peragaaan kegiatan yang
dilakukan oleh staf rumahsakityangdiminta oleh surveior.

(W) =Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab
yang dilakukan oleh surveior yang ditujukan kepada pemilik/representasi
pemilik, direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi
asuhan (PPA), staf klinis, staf non klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan
Iain-Iain.

Ada beberapa perubahan nama bab yaitu:
♦ Akses Pelayanan dan Kontinuitas (APK) berubah nama menjadi Akses ke Rumah

Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
♦ Pelayanan Pasien (PP) berubah nama menjadi Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)
♦ Manajemen Penggunaan Obat (MPO) berubah nama menjadi Pelayanan

Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
♦ Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) berubah nama menjadi Manajemen

Komunikasi dan Edukasi (MKE), dimana beberapa standar dari Manajemen
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Komunikasi dan Informasi (MKI) standarversi 2012 yang terkait dengan komunikasi,
dijadikan satu di Manajemen Komunikasi dan Edukasi ini.

♦ Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) berubah nama menjadi Tata
Kelola Rumah Sakit (TKRS)

♦ Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) berubah nama menjadi Kompetensi dan
KewenanganStaf(KKS)

♦ Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) berubah nama menjadi Manajemen
Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

♦ Sasaran Milenium Development Goals (SMDGs) berubah nama menjadi Program
Nasional dimana terdiri dari:

1. menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan
ibu dan bayi

2. menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS
3. menurunkan angka kesakitan tuberkulosis
4. pengendalian resistensi antimikroba
5. pelayanan geriatri

Ada penambahan standar pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1ini
yaitu:

♦ Pengendalian Reistensi Antimikroba (PRA)
Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA) merupakan upaya pengendalian
resistensiantimikroba secara terpadu dan paripurnadifasilitas pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit dan merupakan standar baru di dalam Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1ini. Standar ini dianggap perlu mengingat Resistensi
mikroba terhadap antimikroba (disingkat: resistensi antimikroba, antimicrobial
resistance, AMR) telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia, dengan
berbagai dampak merugikan yang dapat menurunkan mutu dan meningkatkan
risiko pelayanan kesehatan khususnya biaya dan keselamatan pasien.

♦ Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)
Standar Integrasi Pelayanan dalam Pendidikan Klinis di Rumah Sakit (IPKP)
merupakan standar baru di Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.
Standar IPKP ini hanya diberlakukan untuk rumah sakit yang menyelenggarakan
proses pendidikan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar ini juga menunjukkan suatu kerangka untuk mencakup pendidikan medis
dan pendidikan staf klinis lainnya dengan memperhatikan mutu pelayanan dan

6 STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT • EDIS11



keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Kegiatan pendidikan harus masuk
dalam kerangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, karena
itu rumah sakit wajib mempunyai sistem pengawasan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien terhadap aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di rumah
sakit.

♦ Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri
Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit/gangguan
akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang
membutuhkan pelayanan kesehatan secara tepadu dengan pendekatan multi
disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin. Dengan meningkatnya sosial
ekonomi dan pelayanan kesehatan maka usia harapan hidup semakin meningkat,
sehingga secara demografi terjadi peningkatan populasi lanjut usia. Oleh karena
itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat
jenis pelayanan geriatri.

Seberapa sering standar diperbaharui?

Secara terus-menerus akan dikumpulkan berbagai informasi dan pengalaman
yang terkait dengan standar. Bila standar tidak lagi mencerminkan praktik pelayanan
kesehatan mutakhir, teknologi yang umum ada, praktik manajemen mutu, dan
sebagainya, maka standar akan direvisi atau dihapus. Setiap 3 (tiga) tahun standar
akan direview.

Arti tanggal 'berlaku' pada sampul Standar Nasional Edisi 1

Tanggal 'berlaku' yang tercetak pada sampul berarti:
Bagi rumah sakit yang telah terakreditasi menurut standar versi 2012, bila

akreditasi ulang dilaksanakan tahun 2018 akan menggunakan Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 ini. Standar ini dipublikasikan 5 (lima) bulan sebelum
tanggal berlaku, sehingga memberikan waktu bagi rumah sakit untuk mempelajari
dan mempersiapkan pelaksanaan SNARS Edisi 1.

Bagi rumah sakit yang baru pertama kali akreditasi di tahun 2018, akan
menggunakan SNARS Edisi 1. Standar akreditasi versi 2012 akan berlaku sampai
dengan 31 Desember 2017.
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Cara menggunakan buku standar ini

Buku standar ini dapat digunakan sebagai:
• Pedoman untuk mengelola organisasi rumah sakit agar efisien dan efektif;
• Pedoman bagi pengelolaan dan pemberian pelayanan dan asuhan pasien; juga

pedoman bagiupaya memperbaiki kualitas dan efisiensi pelayanan tersebut;
• Sarana untuk menilai fungsi-fungsi penting dalam suatu organisasi rumah sakit;
• Sarana untuk memahami apa saja standar yang harus dipenuhi seluruh

organisasi rumah sakit dalam proses akreditasi oleh KARS;
• Sarana untuk menilai seberapa jauh suatu organisasi belum atau telah

memenuhi standar; A •<.-...

• Sarana untuk mengetahui kebijakan-kebijakan akreditasi, bagaimana prosedur
serta prosesnya; dan

• Mengenal terminologi yang digunakan dalam buku standar.

Kategori-kategori Ketentuan KARS

Ketentuan KARS dijelaskan dalam kategori berikut ini:
• Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit
• Standar

• Maksud dan Tujuan
• Elemen Penilaian (EP)

Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit

Bagian Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit, merupakan regulasi baru
di KARS, Ketentuan ini meliputi Ketentuan spesifik untukmengikuti prosesakreditasi
dan untuk mempertahankan status akreditasi. Rumah sakit harus mematuhi Ketentuan
dalam bagian ini sepanjang waktu dalam proses akreditasi. Walaupun demikian,
Ketentuan ini tidak diberi nilai seperti standar lain dalam survei di tempat. Rumah
sakit akan dinilai antara memenuhi atau tidak memenuhi Ketentuan ini. Jika rumah
sakit tidak memenuhi Ketentuan tertentu, maka rumah sakit akan diminta untuk
segera memenuhinya atau terancam tidak mendapatkan akreditasi.
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Standar

Standar KARS mencakup harapan kinerja, struktur, atau fungsi yang harus
diterapkan agar suatu rumah sakit dapat terakreditasi oleh KARS. Sasaran
Keselamatan Pasien dianggap sebagai standardandimonitoring sama sepertistandar
lainnya dalam survei di tempat.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari suatu standar akan membantu menjelaskan makna
sepenuhnya dari standar tersebut. Maksud dan tujuan akan mendeskripsikan tujuan
dan rasionalisasi dari standar, memberikan penjelasan bagaimana standar tersebut
selaras dengan program secara keseluruhan, menentukan parameter untuk Ketentuan-
Ketentuannya, ataumemberikan "gambarantentang Ketentuan dantujuan-tujuannya.

Elemen Penllalan (EP)

Elemen Penilaian (EP) dari suatu standar akan menuntun rumah sakit dan
surveior terhadap apa yang akan ditinjau dan dinilai seiama proses survei. EP untuk
setiap standar menunjukkan ketentuan untuk kepatuhan terhadap standar tersebut.
EP ditujukan untuk memberikan kejelasan pada standar dan membantu rumah sakit
untuk memenuhi sepenuhnya ketentuan yang ada, untuk membantu mengedukasi
pimpinan dan tenaga kesehatan mengenai standar yang ada serta untuk memandu
rumah sakit dalam persiapan proses akreditasi.

KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI RUMAH SAKIT

PERSYARATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT(PARS)

Gambaran Umum

Bagian ini merupakan hal baru dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit di
Indonesia, diakreditasi sebelumnya tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh KARS
untuk mengikuti akreditasi rumah sakit. Persyaratan ini bukan berarti menghambat
rumah sakit untuk mengikuti akreditasi, tetapi mendorong rumah sakit untuk mengikuti
peraturan dan perundang-undangan, sehingga akreditasi yang dilaksanakan dalam
rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat dicapai.
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Untuk rumah sakit yang akan melakukan akreditasi pertama kalinya, kesesuaian
dengan seiuruh persyaratan akreditasi rumah sakit dinilai seiama survei awai. Untuk
rumah sakit yang sudah terakreditasi, kesesuaian dengan persyaratan akreditasi
rumah sakit dinilai sepanjang siklus akreditasi, melalui survei lokasi langsung.

Persyaratan, Maksud dan Tujuan, Monitoring,
Dampak ketidakpatuhan

Persyaratan Pertama: PARS.l

Rumah sakit memenuhi semua persyaratan informasi dan data kepada Komisi
Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Maksud dan tujuan untuk PARS.l

Pada waktu mengajukan permohonan survei akreditasi, rumah sakit perlu
memberikan data dan dan informasi yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Misalnya
: mengisi aplikasi survei secara lengkap, data direktur rumah sakit, data kelengkapan
surat tanda registrasi dan surat izin praktik para staf medis serta data perizinan-
perizinan lainnya, termasuk bila ada perubahan direktur rumah sakit, kepemilikan,
peningkatan kelas, pembangunan/renovasi yang cukup luas, dan lain sebagainya serta
bila ingin mengajukan banding keputusan akreditasi.

Rumah sakit wajib memberikan data dan informasi kepada KARS, data tersebut
dimulai pada waktu pengajuan survei dan seiama siklus survei akreditasi tiga tahunan.
Penyampaian data sesuai yang diminta KARS, harus disampaikan oleh rumah sakit ke
KARS.

Monitoring PARS.l

Monitoring dilaksanakan terus-menerus seiama siklus akreditasi terkait dengan
pengajuan yang diperlukan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.l
Jika rumah sakit gagai memenuhi persyaratan informasi dan data hingga waktu

yang ditentukan kepada KARS, rumah sakit akan dianggap berisiko gagai akreditasi
atau penetapak akreditasi tertunda sampai semua persyaratan akreditasi dipenuhi
dan dilakukan survei terfokus. Sebagai contoh, jika informasi pada aplikasi survei
rumah sakit tidak tepat /tidak sesuai seiama pelaksanaan survei maka dibutuhkan
survei terfokus dan rumah sakit diminta menanggung biaya dari pelaksanaan survei
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terfokus. Sebagai tambahan, jika terdapat bukti bahwa rumah sakit telah memalsukan
atau menahan informasi atau bermaksud menghilangkan informasi yang diajukan

kepada KARS, persyaratan dan konsekuensi pada PARS.2 akan berlaku.

Persyaratan Kedua: PARS.2
Rumah sakit menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada KARS

seiama keseluruhan fase dari proses akreditasi.

Maksud dan tujuan untuk PARS.2
KARS menginginkan setiap rumah sakit yang mengajukan akreditasi atau sudah

terakreditasi untuk melaksanakan proses akreditasi secara jujur, berintegritas dan
transparan. Hal inidibuktikan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat
seiama proses akreditasi dan pasca akreditasi.
KARS mendapatkan informasi tentang rumah sakit melalui:
♦ informasi dari rumah sakit dan karyawan

♦ informasi dari masyarakat
♦ informasi dari pemerintah
♦ informasi dari media massa dan media sosial

♦ komunikasi secara lisan

♦ Observasi langsung dengan atau melalui wawancara atau komunikasi lainnya
kepada pegawai KARS

♦ Dokumen elektronik atau hard-copy melalui pihak ketiga, seperti media massa
atau laporan pemerintahan

Untuk Persyaratan ini, pemalsuan informasi didefinisikan sebagai pemalsuan
(fabrikasi), secara keseluruhan atau sebagiandari informasi yangdiberikan oleh pihak
yang mengajukan atau rumah sakit yang diakreditasi kepada KARS. Pemalsuan bisa
meliputi perubahan draft, perubahan format, atau menghilangkan isi dokumen atau
mengirimkan informasi, laporan, data dan materi palsu lainnya.

Monitoring PARS.2
Monitoring dari PARS ini dimulai sejak proses pendaftaran dan terus berlanjut

hingga rumah sakit tersebut terakreditasi oleh atau mencari akreditasi dari KARS

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.2
JikaKARS meyakini bahwa rumah sakit memasukkan informasi yang tidak akurat

atau palsuatau mempresentasikan informasi yang tidak akurat atau palsu kesurveior,
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maka rumah sakit akan dianggap Berisiko Gagai Akreditasi dan kemungkinan perlu
menjalani survei terfokus. Kegagalan mengatasi masalah ini tepat waktu atau pada
saat survei terfokus dapat berakibat Kegagalan Akreditasi.

Persyaratan Ketiga: PARS.3

Rumah sakit melaporkan bila ada perubahan dari profii rumah sakit (data
elektronik) atau informasi yang diberikan kepada KARS saat mengajukan aplikasi
survei dalam jangka waktu maksimal 10 hari sebelum waktu survei.

Maksud dan tujuan untuk PARS.3

Untuk memahami kepemilikan, perizinan, cakupan dan volume pelayanan
pasien, dan jenis fasilitas pelayanan pasien, serta faktor lainnya, KARS memerlukan
profii rumah sakit melalui aplikasi survei. KARS memerlukan data profii rumah sakit
terkini untuk mempertimbangkan proses pelaksanaan survei. Data-data tersebut
termasuk tapi tidak hanya terbatas pada informasi di bawah ini:
• Perubahan nama rumah sakit

• Perubahan kepemilikan rumah sakit
• Perubahan bentuk badan hukum rumah sakit

• Perubahan kategori rumah sakit
• Perubahan kelas rumah sakit

• Pencabutan atau pembatasan izin operasional, keterbatasan atau penutupan
layanan pasien, sanksi staf klinis atau staf lainnya, atau tuntutan terkait masalah
peraturan dan hukum oleh pihak Kementerian Kesehatan dan atau Dinas Kesehatan

• Penambahan atau penghapusan, satu atau lebih jenis pelayanan kesehatan,
misalnya penambahan unit dialisis atau penutupan perawatan trauma.

Monitoring PARS.3

Monitoring dari PARS.3 ini dilaksanakan saat pengajuan aplikasi survei
secara elektronik atau saat berlangsungnya proses survei. Apabila ditemukan
adanya perubahan profii rumah sakit yang tidak dilaporkan dapat mengakibatkan
dilaksanakannya survei terfokus dalam waktu yang berbeda.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.3

Apabila rumah sakit pada saat pengajuan aplikasi survei secara elektronik atau
saat berlangsungnya proses survei tidak menyampaikan perubahan profii rumah sakit
dapat berakibat tidak dilaksanakan survei akreditasi, gagai akreditasi atau dilaksanakan
survei terfokus dalam waktu yang berbeda.
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Persyaratan Keempat: PARS. 4
Rumah sakit mengizinkan memberikan akses kepada KARS untuk melakukan

monitoring terhadap kepatuhan standar, melakukan verifikasi mutu dan keselamatan
atau terhadap laporan dari pihak yang berwenang.

Maksud dan tujuan untuk PARS.4
Atas hasil akreditasi yang dicapai rumah sakit memiliki arti rumah sakit memiliki

komitmen terhadap pemangku kepentingan seperti, masyarakat, Kementerian
Kesehatan, badan pemerintahan pusat/propinsi/kabupaten/kota, sumber pendanaan
(asuransi kesehatan), dan pihak lainnya bahwa rumah sakit akan menjaga untuk
memenuhi standarnasional akreditasi rumah sakit edisiltermasukkebijakan akreditasi

oleh KARS. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa KARS memiliki kewenangan
untuk melakukan telusur dan investigasi terhadap pelaksanaan mutu dan keselamatan
pasien ke seluruh atau sebagian rumah sakit, dengan pemberitahuan atau tanpa
pemberitahuan, untuk memastikan rumah sakit tetap memenuhi dan mematuhi
standar. Surveior selalu menggunakan tanda pengenal resmi sebagai identitas dan
surat tugas dari KARS ketika melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada
rumah sakit sebelumnya.

Monitoring PARS.4
Monitoring dari persyaratan ini dilaksanakan selama fase siklus akreditasi tiga

tahunan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.4
KARS akan menarik status akreditasi dari rumah sakit yang menolak atau

membatasi akses terhadap surveior KARS yang ditugaskan untuk melaksanakan
telusur dan investigasi langsung.

Persyaratan Kelima: PARS.5
Rumah sakit bersedia menyerahkan data hasil monitoring dari Kementerian

Kesehatan/Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota berupa berkas asliatau fotokopi
legalisir kepada KARS.

Maksud dan tujuan untuk PARS.5
Dalam pelaksanaan survei akreditasi yang menyeluruh, surveior KARS dapat

meminta informasi dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/
Kota berbagaiaspekoperasional rumah sakitdan lembagalainnya yangjugamelakukan
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penilaian terhadap area yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan, sebagai
contoh pemeriksaan keselamatan kebakaran, pemeriksaan sanitasi rumah sakit dan
lain sebagainya. Dalam hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan monitoring dari mutu dan keselamatan berupa insiden/kejadian
yang dilaporkan ke pihak berwenang.

Monitoring PARS.5

Apabila diperlukan, rumah sakit bersedia memberikan semua catatan resmi,
laporan dan rekomendasi dari Iembaga lain seperti Iembaga yang membidangi
perizinan, pemeriksaan, peninjauan ulang, pemerintahan dan perencanaan. KARSjuga
bisa meminta laporan secara Iangsung dari Iembaga lain tersebut. Laporan tersebut
bisa diminta seiama beriangsungnya fase sikius akreditasi tiga tahunan, termasuk
seiama surveiakreditasiatau sebagai bagiandari monitoringyangmenyangkutinsiden
atau mutu.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.5
Apabila rumah sakit tidak bersedia menyediakan laporan resmi ketika diminta

pada saat survei berlangsung,dapatberakibatdilaksanakannya surveiterfokus untuk
mengkaji kembali laporan dan standar yang berhubungan.

Persyaratan Keenam: PARS.6

Rumah sakit mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan
oleh KARS untuk mengamati proses survei secara Iangsung. Pejabat KARS atau
surveior senior yang ditugaskan wajib menggunakan tanda pengenal resmi sebagai
identitas dan surat tugas dari KARS, termasuk ketika melakukan kunjungan tanpa
pemberitahuan kepada rumah sakit sebelumnya.

Maksud dan tujuan untuk PARS.6

Pejabat KARS atau surveior senior dapat ditugaskan oleh Ketua Eksekutif KARS
untuk mengawasi surveior baru, melakukan evaluasi standar baru dan melaksanakan
evaluasi terhadap adanya perubahan tersebut selain aktivitas lainnya.

Monitoring PARS.6

Evaluasi bisa dilaksanakan pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat
pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus.
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Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.6
Apabila rumah sakit tidak bersedia diiaksanakan evaluasi pada semua fase

proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus
dapat berakibat kegagalan akreditasi.

Persyaratan Ketujuh: PARS.7
Rumah sakit bersedia bergabung dalam sistem penilaian perkembangan mutu

dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu. Dengan demikian direktur
rumah sakit dapat membandingkan capaian indikator area klinis, area manajemen dan
sasaran keselamatan pasien dengan rumah sakit lain melaiui Sismadak KARS.

Maksud dan tujuan untuk PARS.7
Kumpulan indikator KARS memberikan keseragaman, ketepatan spesifikasi dan

standarisasi data yangdikumpulkan sehingga dapat dilakukan perbandingan di dalam
rumah sakit dan antar rumah sakit.

Pengumpulan, analisis dan penggunaan data merupakan inti dari proses
akreditasi KARS. Data dapat menunjang perbaikan yang berkesinambungan bagi
rumah sakit. Data juga bisa menyediakan arus informasi yang berkesinambungan
bagi KARS dalam mendukung kelangsungan perbaikan mutu dan keselamatan
pasien rumah sakit.

Pemilihan dan penggunaan kumpulan indikator diintegrasikan ke dalam prioritas
parameter rumah sakit, seperti yang dijabarkan dalam standar TKRS.5, TKRS.ll, dan
TKRS.11.1.

Monitoring PARS.7
Indikator wajib dan indikator yang dipilih dievaluasi secara menyeluruh seiama

proses akreditasi berlangsung. Pengisian kedua indikator tersebut dilakukan sebelum
proses survei. Evaluasi diiaksanakan pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat
pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.7
Apabila rumah sakit tidak bersedia bergabung dalam sistem penilaian

perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu dan
dapat berakibat pada hasil akreditasi.
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Persyaratan Kedelapan: PARS.8

Rumah sakit wajib menampilkan status akreditasi dengan tepat, program dan
pelayanan sesuai dengan tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS melaiui
website atau promosi lainnya.

Maksud dan tujuan untuk PARS.8

Situs, iklan dan promosi rumah sakit serta informasi lain yang dibuat
oleh rumah sakit kepada masyarakat harus secara tepat menggambarkan capaian
tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS, program dan pelayanan yang
diakreditasi oleh KARS.

Monitoring PARS.8

Evaluasi terhadap persyaratan ini diiaksanakan pada seluruh fase akreditasi,
termasuk sikius akreditasi tiga tahunan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.8
Apabila informasi tentang capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan

oleh KARS tidak sesuai, dapat berakibat pada hasil akreditasi.

Persyaratan kesembilan: PARS.9

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan pasien dalam lingkungan yang
tidak memiliki risiko atau mengancam keselamatan pasien, kesehatan masyarakat
atau keselamatan staf.

Maksud dan tujuan untuk PARS.9

Rumah sakit yang dipercaya pasien, staf dan masyarakat, dinyatakan berisiko
rendah dan merupakan tempat yang aman. Oleh karena itu, rumah sakit menjaga
kepercayaan dengan melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap praktik
keselamatan.

Monitoring PARS.9

Evaluasi diiaksanakan terutama seiama proses survei berlangsung termasuk
melaiui laporan atau pengaduan dari masyarakat atau sanksi dari pihak yang
berwenang pada seluruh fase akreditasi, termasuk sikius akreditasi tiga tahunan.
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Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.9
Risiko keamanan yang membahayakan pasien, pengunjung dan staf yang

ditemukan pada saat survei dapat berakibat pada hasil akreditasi sampai masalah
tersebut dapat diatasi dengan baik.

KEBIJAKAN PRA SURVEI AKREDITASI

Persyaratan kelayakan umum

Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagaiberikut:
1. Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia
2. Rumah sakit umum maupun rumah sakitkhusus untuksemua kelas rumahsakit
3. Izin operasional rumah sakit masih berlaku
4. Bila izin rumah sakit sudah habis masa beriakunya, pengajuan permohonan survei

bisadilakukan, bila Dinas Kesehatanmeminta syarat perpanjangan izin operasional
harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah sakit mengirimkan surat/ persyaratan
dari Dinas Kesehatan tersebut ke KARS dan survei dapat diiaksanakan. Hasil survei
yang diberikan berupa surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan
untuk mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit
mengirimkan dokumen izin tersebut ke survei@kars.or.id dan Komisi Akreditasi
Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada rumah sakit tersebut.

5. Direktur/Kepala rumahSakit adalah tenaga medis (dokteratau dokter gigi)
6. Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan,dan gawat darurat secara paripurnaseiama 24jam sehari
dan 7 hari seminggu.

7. Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaaan Limbah Cair (IPLC) yang masih
berlaku.

8. Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin
sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan
atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.

9. Semuatenaga medispemberiasuhan di rumahsakittelah mempunyai SuratTanda
Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)

10. Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam
meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.
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Catatan:

Bila dalam kajian persyaratan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria 1. sampai
dengan 10. maka KARS dapat memutuskan bahwa tidak diiaksanakan survei sampai
dengan persyaratan dipenuhi.

Tata cara pengajuan survei akreditasi pertama kali dan survei ulang

1. Rumah sakit mengajukan permohonan survei akreditasi yang dikirim melaiui
email ke survei@kars.or.id atau secara online melaiui website : www.kars.or.id
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang diajukan oleh
rumah sakit.

2. Surat permohonan survei dilampiri dengan kelengkapan sebagaiberikut:
a. Aplikasi survei yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala

rumah sakit.

b. Hasil self asessment terakhir, dengan skor minimal 80 %
c. Izin operasional yang masih berlaku
d. Ijazah dokter atau dokter gigi dari Direktur/Kepala rumah sakit.
e. Surat pernyataan Direktur/Kepala rumah sakit yang berisi:

• Tidak keberatan memberikan akses rekam medis kepada surveior
• Tidak meninggalkan rumah sakit seiama kegiatan survei berlangsung
• Semua tenaga medis sudah mempunyai STR dan SIP.

f. Daftar tenaga medis yang dilengkapi dengan nomer Surat Tanda Registrasi
(STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dan masa beriakunya

g. Surat izin pengelolaan air limbah (IPLC) yang masih berlaku
h. Surat izin pengelolaan limbah B-3 yang masih berlaku atau perjanjian

kerjasama dengan pihak ke 3 yang mempunyai izin pengolah limbah B-3
dan tranporter yang masih berlaku.

3. Berdasarkan pengajuan permohonan survei akreditasi pada poin 2. maka KARS
akan melakukan evaluasi permohonan dan menetapkan:
♦ Bila rumah sakittelah memenuhi persayaratanmaka KARS akanmelanjutkan

proses akreditasi

♦ Bila rumah sakit belum memenuhi persyaratan maka KARS akan
memberitahukan ke Rumah Sakit agar melengkapi persyaratan dan
pelaksanaan akreditasi ditunda sampai dengan kekurangan persyaratan
dipenuhi oleh rumah sakit.
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4. Permohonan survei akreditasi diterima, maka:

♦ KARS menjadwaikan survei akreditasi dan memberi tahu jadwai survei
kepada rumah sakit dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi

♦ Rumah sakit melakukan kontrak komitmen dengan Komisi Akreditasi
Rumah Sakit yang antara lain berisi tentang:

• Kesediaan rumah sakit dilakukan evaluasi terus menerus mulai dari

permohonan survei yang diajukan, pada waktu survei akreditasi
diiaksanakan dan seiama sikius akreditasi 3 tahunan. Evaluasi

pasca akreditasi ini dapat dilakukan setiap saat dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, yang diiaksanakan oleh pejabat KARS
atau surveior senior yang ditugaskan dengan menggunakan tanda
pengenal dari KARS. Bila rumah sakit menolak dilakukan evaluasi dapat
berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh KARS

• Kesediaan Rumah Sakit dilakukan survei verifikasi tepat waktu atau
sesuai dengan jadwai sebanyak dua kali yaitu satu tahun seteiah survei
dan dua tahun seteiah survei. Bila Rumah Sakit menolak dilakukan survei

verifikasi maka berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh KARS.

• Kesediaan rumah sakit memberikan data dan informasi yang akurat dan
tidak palsu kepada KARS dan surveior. Bila terbukti data dan informasi

tidak akurat atau dipalsukan maka rumah sakit siap menerima risiko
gagal akreditasi dan rumah sakit mengajukan ulang permohonan untuk
dilakukan survei oleh KARS.

• Kesediaan Rumah Sakit melaporkan perubahan data di aplikasi survei
(kepemilikan, Direktur Rumah Sakit, perizinan, pelayanan, gedung/
bangunan dan fasilitas dll) selambat-lambatnya 10 hari sebelum survei
dilakukan

• Kesediaan Rumah Sakit melaporkan bila ada kejadian sentinel,
perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis atau kategori rumah
sakit, penambahan pelayanan baik spesialistik atau sub spesialistik,
perubahan bangunan yang lebih dari 25 % dari bangunan saat sekarang

seiama sikius akreditasi 3 tahun dan bersedia dilakukan survei terfokus

sesuai kebutuhan.

• Kesediaan Rumah Sakit melengkapi perizinan yang terkait dengan
tenaga dan sarana-prasarana (fasilitas)

• Kesediaan Rumah Sakit mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior
yang ditugaskan dengan menggunakan tanda pengenal dari KARSuntuk
melakukan evaluasi pada saat beriangsungnya survei. Evaluasi bisa
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diiaksanakan pada seluruh fase akreditasi, termasuk sikius akreditasi
tiga tahunan.

• Kesediaan Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman
bagi pasien, keluarga dan staf sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

• Kesediaan Rumah Sakit melakukan pembayaran survei paling lambat 7
hari sebelum pelaksanaan survei

♦ KARS mengirimkan nama-nama surveior dan rumah sakit dapat menolak
nama tersebut bila ada conflict of interest antara surveior dan rumah sakit,

antara lain sebagai berikut:
• Surveior pernah bekerja dan atau pernah sebagai pejabat di Rumah

Sakit tersebut.

• Surveior mempunyai hubungan saudara dengan Direksi Rumah Sakit
• Surveior bekerja di Rumah Sakitpesaing dari Rumah Sakityang disurvei
• Surveior bekerja di RumahSakityang sedang ada konflik dengan Rumah

Sakit yang disurvei
• Surveior pernah melakukan survei akreditasi pada sikiussebelumnya.
• Pernah terjadi konflik antara surveior dengan Rumah Sakit.

5. KARS memberitahu jadwai kedatangan surveior dan jadwai acara survei
akreditasi dan dokumen-dokumen yang harus disampaikan kepada surveior.

6. Seiama proses pengajuan survei sampai diiaksanakan survei akreditasi, Rumah
Sakit dapat melakukan komunikasi dengan sekretariat KARS, melaiui no telpun
(021) 29941553 atau (021) 29941552 atau melaiui email ke survei@kars.or.id
atau info@kars.or.id

KEBIJAKAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Dasar Proses Akreditasi

Prosesakreditasi didasarkan pada hasil evaluasikepatuhan RumahSakitterhadap
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1. Seteiah terakreditasi, rumah sakit

diharapkan untuk menunjukkan kepatuhan terus menerus terhadap standar di setiap
sikius akreditasi. Standar akreditasi diperbarui setiap tiga tahun.

Tujuan Survei

Survei akreditasi diiaksanakan dengan menilai kesesuaian rumah sakit terhadap
standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 melaiui proses:
• wawancara dengan staf dan pasien serta informasi lisan lainnya;
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• ' pengamatan proses penanganan pasien secara Iangsung;
• tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, panduan praktik klinis, rekam medis

pasien, catatan personel, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
dan dokumen lain yang diminta dari rumah sakit;
tinjauan data peningkatan mutu dan keselamatan pasien, penilaian kinerja dan hasil;

• pelaksanaan aktivitas telusur pasien secara individual (yaitu mengevaluasi
pengalaman perawatan pasien melaiui proses perawatan di rumah sakit); dan

• pelaksanaan aktivitas telusur terfokus terhadap sistem atau proses di seluruh
organisasi (misalnya, manajemen obat, pengendalian infeksi, limbah dan bahan

berbahaya, atau sistem dan proses rawan masalah, berisiko tinggi, bervolume
titigjgi/rendah lainnya.) "^

Proses Survei

Metode aktivitas telusur merupakan proses survei oleh surveior KARS Iangsung
di lokasi. Dalam metode aktivitas telusur, surveior memiiih pasien dari populasi
pasien di rumah sakit dan melakukan telusur terhadap asuhan yang diberikan kepada
pasien oleh rumah sakit dan juga akanmelakukan aktivitas telusur terhadap sistem
dan proses penting dalam pelayanan klinisdan manajeriai. Dalam aktivitas ini surveior
dapat menemukan bukti masalah ketidakpatuhan terhadap standar dalam satu atau
beberapa langkah proses pelayanan dan asuhan pasien serta proses manajemen atau
pada saat acara pertemuan diantara proses-proses tersebut.

Dalam proses survei, surveior dapat melakukan:
• wawancara kepada staf secara individual atau di dalam kelompok
• mengamati perawatan pasien
• wawancara kepada pasien dan keluarganya
• meninjau rekam medis pasien
• meninjau catatan personel/file pegawai
• meninjau regulasi dan dokumen lainnya.

Seteiah rumah sakit menandatangani kontrak survei, rumah sakit harus
mempeiajari Panduan Proses Survei RumahSakit {Hospital Survey Process Guide) yang
ditetapkan oleh KARS untuk mengetahui penjelasan rinci tentang proses yang terjadi
seiama survei awal atau survei ulang, termasuk penjelasan rinci mengenai seluruh
aktivitas survei, dokumentasi yang dibutuhkan, dan sumber daya lainnya.

•
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Sejak hari kedua survei, pada pagi hari surveior melakukan klarifikasi kepada
direktur rumah sakit dan pimpinan lainnya pada pertemuan kepemimpinan. Pada
pertemuan ini, surveior memberikan informasi mengenai temuan mereka. Penting
untuk dicatat bahwa informasi awal apapun bukanlah merupakan keputusan akhir
sampai pemeriksaan laporan survei di KARS selesai.

Jika seiama proses survei surveior menemukan kondisi yang dapat berakibat
ancaman serius bagi keselamatan publikatau pasien, mereka akan melaporkan kepada
KARS. Dalam situasi demikian, KARS dapat memutuskan untuk menghentikan survei
dan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada institusi terkait.

KARS menetapkan tanggal beriakunya standar nasional akreditasi rumah sakit
edisi 1 pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan demikian seteiah tanggal tersebut, KARS
melakukan semua kegiatan survei akreditasi dengan menggunakan standar tersebut.

Survei Akreditasi Rumah Sakit

Jenis-jenis Survei

Survei diiaksanakan sesuai dengan meniiai semua standar nasional akreditasi rumah
sakit edisi 1 di seluruh rumah sakit. Bentuk survei meliputi survei awal, survei ulang,
survei verifikasi dan survei terfokus. Definisisetiap survei adalah sebagai berikut:

♦ Survei Awal—Survei Iangsung penuh pertama pada rumah sakit
Survei Remedial—Evaluasi Iangsung yang dijadwalkan paling lambat 6 bulan seteiah
survei awal untuk mengevaluasi elemen penilaian (EP) yang mendapatkan nilai
"tidak terpenuhi" {"not met") atau "terpenuhi sebagian" {"partially met") yang
mengakibatkan rumah sakit gagal untuk memenuhi persyaratan kelulusan akreditasi.

♦ Survei Ulang—Survei rumah sakit seteiah sikius akreditasi tiga tahun
Survei Remedial—Evaluasi Iangsung yang dijadwalkan paling lambat 6 bulan seteiah
survei awal untuk mengevaluasi elemen penilaian (EP) yang mendapatkan nilai
"tidak terpenuhi" ("not met") atau "terpenuhi sebagian" ("partially met") yang
mengakibatkan rumah sakit gagal untuk memenuhi persyaratan kelulusan akreditasi.

♦ Survei Verifikasi

Survei verifikasi diiaksanakan satu tahun dan dua tahun seteiah survei akreditasi

awal atau survei ulang untuk melakukan verifikasi terhadap perencanaan perbaikan
strategis (PPS).
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♦ Survei Terfokus

Survei terfokus adalah survei Iangsung yang terbatas dalam lingkup, konten, dan
lamanya, dan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang suatu masalah,
standar, atau elemen penilaian secara spesifik. KARS melakukan jenis survei terfokus
sebagai berikut:

♦ Bila KARS menemukan adanya ketidakpatuhan yang serius terhadap standar,
masalah perawatan atau keselamatan pasien yang serius, masalah regulasi atau
sanksi, atau masalah serius lainnya dalam suatu rumah sakit yang terakreditasi
atau program bersertifikat, yang mungkin menempatkan rumah sakit pada
status Berisiko Untuk Penolakan Akreditasi.

♦ Bila rumah sakit memberitahu kepada KARS adanya perubahan dalam waktu 15
hari, termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut:
• Perubahan kepemilikan dan/atau nama rumah sakit
• Pencabutan atau pembatasan izin operasional, setiap pembatasan atau

penutupan layanan perawatan pasien, sanksi profesi atau sanksi untuk staf
lain, atau tindakan lain menurut hukum dan peraturan yang diberikan oleh
otoritas kesehatan terkait

• Peralihan atau perubahan penggunaan bangunan perawatan pasien,
pembangunan baru atau perluasan bangunan perawatan pasien, atau
kepemilikan bangunan di lokasi baru di masyarakat, memperluas jenis dan
volume pelayanan perawatan pasien 25 persen atau lebih dari yang telah
dilaporkan di dalam profil rumah sakit, atau tidak dilaporkan sebagai
lokasi perawat?... pasien, atau tidak termasuk dalam ruang lingkup survei
akreditasi sebelumnya

• Perluasan kapasitas rumah sakit yang memang dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan tanpa adanya fasilitas baru, telah direnovasi, atau
telah diperluas sebesar 25 persen atau lebih, yang dinilai melaiui volume
pasien, cakupan layanan, atau penilaian lain yang relevan

• Penambahan satu atau lebih jenis layanan kesehatan, seperti
penambahan unit dialisis atau penghentian layanan pasien trauma

Standar Akreditasi Rumah Sakit

Standar akreditasi yang dipergunakan mulai 1 Januari 2018 adalah STANDAR
NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1yang terdiri dari 16 bab yaitu :
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1. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
2. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
3. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
4. Asesmen Pasien (AP)
5. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
6. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
7. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
8. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
9. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
11. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
12. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
13. Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS)
14. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
15. Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan

angka kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan
angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan
geriatri)

16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Ketentuan penggunaan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 sebagai
berikut:

♦ Rumah Sakit Pendidikan : 16 bab
♦ Rumah Sakit non Pendidikan : 15 bab

Jenis Surveior Akreditasi Rumah Sakit

Surveior akreditasi terdiri dari

♦

♦

Surveior Manajemen yaitu tenaga medis yang ahli perumah sakitan
Surveior Medis yaitu para dokter spesialis

♦ Surveior Keperawatan yaitu para perawat.
Surveior lainnya: ahli rekam medis, apoteker, dan lain sebagainya akan ditugaskan
bila ada survei terfokusyang memerlukan keahliannya.

♦
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Pembagian tugas surveior akreditasi rumah sakit

Pembagian tugas surveior pada pelaksanaan survei akreditasi dengan
menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 sebagai berikut:

J MANAJEMEN

SURVEIOR

MEDIS PERAWAT

1. Pelayanan

Kefarmasian dan

1. Akses ke RS

dan Kontinuitas
1. Hak pasien dan

Penggunaan Obat Pelayanan
Keluarga

2. Peningkatan Mutu 2. Manajemen
dan Keselamatan 2. Asesmen Pasien komunikasi dan

Pasien Edukasi

3. Tata Kelola Rumah 3. Pelayanan dan 3. Pencegahan dan
Sakit Asuhan Pasien Pengendalian infeksi

4. Manajemen

Fasilitas dan

Keselamatan

4. Pelayanan Anestesi

dan Bedah

4. Sasaran Keselamatan

Pasien

5. Menurunkan Angka

Kematian Ibu dan

Bayi, Menurunan

5. Kompetensi dan

Kewenangan Staf.

Angka Kesakitan HIV/

AIDS, Menurunan

Angka Kesakitan

TB, Pengendalian

Resistensi

Antimikroba dan

Pelayanan Geriatri

5. Manajemen Informasi

dan Rekam Medis

6. Integrasi Pendidikan

Kesehatan dalam

Pelayanan Rumah

Sakit (IPKP)

Yang perlu diperhatikan adalah setiap surveior harus memahami dan menguasai
semua standar dan elemen penilaian (EP) di setiap standar akreditasi yang terdiri dari
16 bab tersebut. Pembagian tugas lebih diperuntukkan untuk penanggung jawab
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penetapan skor dan nilai. Surveior dapat saling memberikan masukan hasil temuan
kepada masing-masing penanggung jawab bab.

Jenis surveior lainnya, akan ditugaskan bila ada survei terfokus yang memerlukan
keahliannya.

Ketentuan Jumlah surveior dan jumlah hari survei

Mengingat rumah sakit di Indonesia sangat bervariasi, maka jumlah surveior dan
jumlah hari survei tergantung besar kecil dan kompleksitas rumah sakit serta rumah
sakit pendidikan atau rumah sakit non pendidikan. Ketentuan jumlah surveior dan
jumlah hari survei sebagai berikut:

JUMLAH JENIS SURVEIOR \}
juivilmh Ksror/

TEMPATTIDUR RSP*
HARI

SURVEI
SURVEIOR Ml* MD* pw* r

Kurang dari 100 RSNP 4 hari 3 orang 1 1 l

Kurang dari 100 RSP 4 hari 3 orang 1 1 l

Kurang dari 100 RSK 4 hari 3 orang 1
1 l

101 - 300 RSNP 4 hari 3 orang 1 1 l

101 - 300 RSP 4 hari 4 orang 1 2 l

101 - 300 RSK 4 hari 3 orang 1 1 l

301-700 RSNP 4 hari 5 orang 2 2 l

301 - 700 RSP 5 hari 6 orang 2 2 2

301-700 RSK 4 hari 4 orang 1 2 1

701 -1000 RSNP 5 hari 6 orang 2 2 2

701 -1000 RSP 5 hari 7 orang 2 3 2

701 -1000 RSK 5 hari 6 orang 2 2 2

Lebih dari 1000 RSNP 5 hari 7 orang 2 3 2

Lebih dari 1000 RSP 5 hari 9 orang 3 3 3
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Lebih dari 1000 RSK 5 hari 7 orang 2 3 2

Kelas A Khusus RSP 4 hari 6 orang 2 2 2

Penjelasan*)
1. RSNP = Rumah Sakit Non Pendidikan

2. RSP = Rumah Sakit Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit)
3. RSK = Rumah Sakit Khusus.

4. MJ = Surveior Manajemen

5. MD = Surveior Medis

6. PW = Surveior Perawat

Penjadwalan Survei

Penetapan waktu pelaksanaan survei didasarkan pada kesepakan KARS dan
rumah sakit.

Ruang Lingkup Survei

Ruang lingkup survei KARS ditentukan berdasarkan informasi di dalam aplikasi
survei dari rumah sakit. Setiap bangunan serta area pelayanan dan asuhan pasien yang
tercantum dalam aplikasi survei akan tercakup dalam pelaksanaan survei.

Laporan kejadian pada waktu survei

Surveior wajib memberikan laporan khusus kepada Ketua Eksekutif KARS melaiui
telpon atau email bila padawaktu survei ditemukan hal-hal sebagai berikut:
♦ Direktur/Kepala Rumah Sakit tidak hadir/meninggaikan rumah sakit sejak hari

pertama survei
♦ Izin operasional habis masa beriakunya
♦ Ada staf medisyangtidak mempunyai/habis masa beriakunya STR dan atau SIP
♦ Izin Pengolahan limbah cairdan B-3 tidakada/habis masa berlakunya/masih dalam

proses perpanjangan
♦ Rumah sakit memberikan informasi atau data paisu, misainya Direktur Rumah

Sakit ternyata bukan tenaga medis, ada staf dari rumah sakit lain (bukan pegawai/
staf rumah sakit) yang terlibat/membantu wawancara/presentasi pada waktu
pelaksanaan survei), peminjaman peralatan medis dari rumah sakit lain, dan
pemalsuan data atau informasi lainnya.
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Penghentian survei

Kegiatan survei diberhentikan (show-stop) bila Direktur/Kepala Rumah Sakit
tidak hadir/meninggaikan rumah sakit sejak hari pertama survei atas keputusan Ketua
EksekutifKARS.

Pembatalan Survei

♦ KARS atau rumah sakit dapat membataikan survei tanpa denda atau ganti rugi
jika terdapat peristiwa seperti bencana alam, perang, terorisme, atau kedaruratan
serupa lainnya, atau keadaan lain yang rpenyebabkan survei menjadi tidak mungkin
diiaksanakan. Pembatalan karena salah satu alasan yang disebutkan di atas
harus dikomunikasikan secepatnya secara tertulis.

♦ Jika rumah sakit membataikan survei dalam waktu 30 hari atau kurang sebelum
tanggal dimulainya survei karena alasan lain selain dari yang disebutkan di atas,
rumah sakit wajib membayar 50 persen dari biaya survei sebagai pengganti
biaya administrasi KARS dan pembatalan tiket pesawat. Apabila pihak KARS yang
membataikan survei untuk alasan apapun atau alasan selain dari yang disebutkan di
atas, KARS tidak membebankan biaya apapun kepada rumah sakit.

Penundaan Survei

Rumah sakit dapat menunda survei yang sudah terjadwal tanpa denda atau ganti
rugi bila terjadi satu atau lebih dari keadaan berikut:
• Bencana alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga, yang sepenuhnya

atau secara bermakna mengganggu operasional
• Mogok kerja masal/besar yang menyebabkan rumah sakit harus berhenti menerima

pasien, membataikan operasi dan/atau prosedur elektif lainnya, dan memindahkan
pasien ke rumah sakit lain

• Pasien harus pindah ke bangunan lain pada saat waktu survei yangdijadwalkan
misainya akibat bencana

• KARS berhak untuk melakukan survei Iangsung jika rumah sakit tetap melakukan
pelayanan perawatan pasien pada keadaan di atas. Proyek renovasi rumah sakit
tidak menghalangi KARS untuk melakukan survei Iangsung di lokasi.

• Keadaan lain yang disetujui oleh KARS
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Biaya Survei

Perhitungan Biaya

KARS mencantumkan biaya untuksurvei akreditasi rumah sakit regulerdiwebsite
www.kars.or.id, baik untuksurvei awal, survei ulang, survei verifikasi dansurvei terfokus.

KARS mendasarkan biaya survei akreditasi pada beberapa faktor, yaitu jumlah
tempat tidur, jumlah surveior, keias rumah sakit, jumlah hari survei dan kompleksitas
layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Waktu untuk surveior melakukan pertemuan
dengan pimpinan rumah sakit sehari sebelum survei dilakukan dan menyiapkan laporan
sudah termasuk dalam hari survei terhitung. KARS akan membebankan biaya kepada
rumah sakit untuk survei remedial, survei verifikasi dan survei terfokus, dan untuk
beberapa penundaanatau pembatalan survei dari pihak rumahsakit.

Biaya Perjalanan
Selain biaya survei, rumah sakit menanggung seluruh biaya perjalanan surveior dari

tempat tinggal surveior sampai ke lokasi rumah sakit berada, berangkat dan pulangnya.

Biaya tersebuttermasuk biaya transportasi (tiket pesawat, kereta api, dan mobil)
dan akomodasi hotel serta makanan yang wajar.

Jadwai Pembayaran Biaya Survei
Pembayaran diiaksanakan sebelum 7 hari pelaksanaan survei akreditasi ke

rekening resmi KARS.

KEBIJAKAN PEMBERIAN SKOR

Pemberian skoring

♦ Setiap Elemen Penilaian diberi skor 0 atau 5 atau 10, sesuai ketentuan yang ada di
poin 2)

♦ Nilai setiap standar yang ada di bab merupakan penjumlahan dari nilai elemen
penilaian

♦ Nilai dari standar dijumlahkan menjadi nilai untuk bab
♦ Elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan (TDD) tidak diberikan skor dan

mengurangi jumlah EP
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Seiama survei di lapangan, setiap elemen penilaian (EP) pada standar dinilai sebagai
berikut:

♦ Skor 10(terpenuhi lengkap), yaitu bila rumah sakitdapat memenuhi elemen
penilaian tersebut minimal 80 %

♦ Skor 5 (terpenuhi sebagian) yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi elemen
penilaian tersebut antara 20 - 79 %

♦ Skor 0 (tidak terpenuhi) yaitu bila rumahsakithanya dapat memenuhi elemen
penilaian tersebut kurang dari 20 %

1. Menentukan Skor yang Tepat
Skor 'Terpenuhi Lengkap"

Suatu EP dikatakan "terpenuhi lengkap bila jawabannya adalah "ya" atau
"selalu" untuk setiap persyaratan khusus dari EP tersebut. Hal yang juga menjadi
pertimbangan adalah sebagai berikut:

• Pengamatan negatif tunggal tidak selalu menghalangi perolehan skor
"terpenuhi lengkap".

• Bila capaian 80% ataulebih dari semua observasi ataupencatatan (contohnya,
8 dari 10) terpenuhi

• Rentang implementasi yang berhubungan dengan skor "terpenuhi lengkap"
adalah sebagai berikut:
o Kepatuhan sejak12 bulansebelumnya pada surveiulang
o Kepatuhan sejak 3 bulan sebelumnya pada survei awal
o Tidak ada rentang implementasi untuk survei terfokus. Kesinambungan

dalam usaha peningkatan mutu digunakan untuk meniiai kepatuhan.

Skor 'Terpenuhi Sebagian"
Suatu EP dinilai "terpenuhi sebagian" apabila jawabannya adalah "biasanya"

atau "kadang-kadang" pada persyaratan khusus dari EP tersebut. Hal yang juga
yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:
• Bila capaian20%sampai79%(contohnya, 3sampai7 darilO) pencatatan atau

observasi menunjukkan kepatuhan.
• Temuan EP sebelumnya dinilai "tidakterpenuhi" pada survei awal atau survei

ulang ataupun survei terfokus, dan temuan dari pengamatan terkini adalah
capaian20 % sampai 79%.

• Bukti kepatuhan tidak dapat ditemukan secara konsisten pada semua bagian/
departemen/unit dimana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku (seperti
misainya ditemukankepatuhan di unitdi rawat inap, namun tidakdi unit rawat
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jalan, patuh pada ruang operasi namun tidak patuh di unit rawat sehari {day
surgery), patuh pada area-area yang menggunakan sedasi namun tidak patuh
diklinikgigi).

• Bila pada suatu EP terdapat berbagai macam persyaratan, dan paling sedikit
20% - 79 %persyaratan tersebut sudah terpenuhi.

• Suatu kebijakan/proses telah dibuat, diterapkan, dan diiaksanakan secara
berkesinambungan namun belum mempunyai rentang implementasi yang
memenuhi syaratuntuk dinilai sebagai "terpenuhi lengkap".

• Suatukebijakan/proses telahdibuatdanditerapkan, namun belum diiaksanakan
secara berkesinambungan

Skor "Tidak Terpenuhi"
Suatu EP dinilai "tidak terpenuhi" apabila jawabannya adalah "jarang" atau

"tidak pernah" untuk suatu persyaratan spesifik pada EP. Hal yang juga yang menjadi
pertimbangan adalah sebagai berikut:
• Bila capaian kurang dari 20 %(contohnya, kurang dari 2 dari 10) pencatatan

atau observasi yang menunjukkan kepatuhan.
• Terdapat temuan"tidak terpenuhi" untuk EP seiama survei lengkap atausurvei

terfokus, ataupunsurvei lanjutan lainnya, dan temuan dari pengamatan terkini
adalah kepatuhan kurang dari 20%.

• Apabila terdapat sejumlah persyaratan dalam satu EP, dan kurang dari 20 %
menunjukkan kepatuhan.

• Suatu kebijakan atau proses telah dibuat namun belum diterapkan.
• Rentang impleme: ..asiuntukskor"tidakterpenuhi" adalahsebagai berikut:

o Persyaratan untuk EP adalah "terpenuhi sepenuhnya"; namun temyata
hanya terdapat kepatuhan kurang dari 5 bulan pada survei ulang dan
kepatuhan kurang dari 1 bulan pada survei awal

o Tidak ada rentang implementasi untuk survei terfokus. Kesinambungan
dalam usaha perbaikan digunakan sebagai penilaian kepatuhan.

o Bila suatu EP dalam satu standar mendapat skor "tidak terpenuhi" dan
beberapa atau EP lain bergantung pada EP yang mendapat skor "tidak
terpenuhi" ini, maka keseluruhan EP yang berhubungan dengan EP
pertama tersebut mendapat skor "tidak terpenuhi". Lihat gambar di
bawah iniuntuk MIRM 13.4 sebagai contoh.
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Standar MIRM 13.4

Dalam upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi
atau review rekam medis.

Elemen Penilaian MIRM 13.4

1. Rekam medis pasien direview secara berkala (D,W) -> SKOR =0 (tidak ada review)
2. Review menggunakan sampelyangmewakili (D,W) ->SKOR =0

3. Review melibatkan dokter, perawatdan PPA lainnya yang mempunyai kewenangan
pengisian rekam medis atau pengelola rekam medis (D,W) -> SKOR =0

4. Fokus review adalah pada ketepatan waktu, keterbacaan dan kelengkapan rekam
medis (D,W) -> SKOR = 0

5. Proses review termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan (D,W) ->SKOR =0

6. Proses reviewtermasuk rekam medis pasien yang masihdirawat dan pasien yang
sudah pulang (D,W) -> SKOR = 0

7. Hasil review dilaporkan secara berkala kepada Direktur rumah sakit (D, W) -> SKOR
= 0

Penjelasan:
Karena EP 1 adalah pembuktian bahwa ada review rekam medis, begitu EP 1 Skor

=0 (tidak ada review), maka EP 2emapi dengan EP 7 yang juga membahas review secara
otomatistidak mungkin diiaksanakan jadiSKOR untuk EP 2 sampai dengan 7 mendapat
SKOR = 0

Tingkat Kepatuhan
Kepatuhan terhadap persyaratan dalam EP dicatat sebagai angka (persentase)

kepatuhan yang diperiihatkan oleh rumah sakit. Kepatuhan ditulis dalam bentuk
"positif" (contohnya, kepatuhan terhadap 20% persyaratan). Panduan penentuanskor
ditulis dalam kalimat positif, yang merupakan persentase kepatuhan yang dibutuhkan
untuk memperoleh skor "terpenuhi lengkap" (80% atau lebih), "terpenuhi sebagian (20
- 79 %), atau tidak terpenuhi (kurang dari 20 %). Apabila memungkinkan, kepatuhan
yang diperiihatkan dilaporkan sebagai "tingkat kepatuhan" (%), yang menunjukkan
persentase kepatuhan yang ditampilkan. Contohnya, 10dari 15 (angka kepatuhan 67%)
asesmen keperawatan awal diiengkapi dalam 24jamseteiah pasien masuk diunit rawat
inap medis/bedah (3W, 2E, 4S,dan 4N), seperti yang disyaratkan oleh kebijakan rumah
sakit. Skor untuk penilaian ini adalah "terpenuhi sebagian," karena persentase angka
kepatuhan dari temuan ini berkisar antara 20 - 79 %.
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(keperawatan dewasa, keperawatan anak, keperawatan bedah, keperawatan
maternitas dsb).

Pada rawat jalan, asesmen awal dilakukan pada pasien baru, pasien dengan
diagnosis baru, pasien dengan diagnosis yang sama pada kunjungan kedua yang jarak
waktunya lama, sesuai regulasi rumah sakit lebih dari satu bulan pada diagnosis akut,
atau misalnya tiga bulan pada penyakit yang kronis.

Elemen Penilaian AP.l
1. Rumah sakit menentukan isi, jumlah, dan jenis asesmen awal pada disiplin medis dan

keperawatan sesuai d) sampai dengan n) di maksud dan tujuan. (R)
2. Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal disiplin medis. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal disiplin keperawatan. (D,W)
4. Ada bukti keterlibatan keluarga dalam melengkapi asesmen awal (lihat HPK 2 EPl). (

D,W)

Elemen Penilaian AP.1.1
1. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap meliputi riwayat kesehatan

pasien dan pemeriksaan fisik (D,W)
2. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap meliputi faktor bio-psiko-

sosio-kultural-spiritual. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap menghasilkan diagnosis

awal dan masalah kesehatan pasien (lihat jugaARK 3). (D,W)
4. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap harus selesai dalam waktu

24 jam atau lebih cepat sesuai dengan kondisi pasien. (D,W)
5. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap menghasilkan rencana

asuhan (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.2
1. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien

rawat jalan. (R)
2. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan meliputi riwayat kesehatan

pasien dan pemeriksaan fisik. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan meliputi faktor bio-psiko-

sosio-kultural-spiritual. (D,W)
4. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan menghasilkan diagnosis

awaldan masalah kesehatan pasien(lihat jugaARK 3). (D,W)
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5. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan menghasilkan rencana
asuhan. (D,W)

6. Ada bukti pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit akut /non kronis,
asesmen awal diperbaharui setelah 1 (satu) bulan. (D,W)

7. Ada bukti pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, asesmen awal
diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan. (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.3

1. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien
gawat darurat. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat meliputi riwayat
kesehatan pasien dan pemeriksaan fisik. (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat meliputi faktor bio-
psiko-sosio-kultural-spiritual berfokus pada kondisi pasien. (D,W)

4. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat menghasilkan diagnosis
awal dan masalah kesehatan pasien (lihat juga ARK 3). (D,W)

5. Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat menghasilkan rencana
asuhan (D,W)

StandarAP.1.4

Asesmen awal pasien mencakup juga skrining status nutrisi, kebutuhan
fungsional, dan kebutuhan khusus lainnya, kemudian dirujuk untuk asesmen dan
tindakan lebih lanjutjika perlu.

StandarAP.1.4.1

Asesmen awal pasien mencakup juga kebutuhan fungsional, termasuk risiko
jatuh, kemudian dirujuk untuk asesmen dan tindakan lebih lanjut jika perlu.

Maksud dan Tujuan AP.1.4 dan AP.1.4.1

Informasi yang diperoleh pada asesmen awal medis dan atau asesmen awal
keperawatan, dapat menunjukkan kebutuhan asesmen lebih lanjut atau lebih
mendalam tentang status nutrisional (antara lain metode MST- Malnutrition Screening
Tools), fungsional (antara lain: dengan metode Barthel Index) termasuk risiko pasien
jatuh (lihat juga, SKP.6).

Asesmen lebih mendalam dibutuhkan untuk identifikasi pasien yang memerlukan
intervensi nutrisi, layanan rehabilitasi atau layanan lain terkait kemampuan untuk
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berfungsi mandiri. Secara umum seleksi dilakukan melalui evaluasi sangat sederhana,
mendalam terhadap pasien untuk menentukan apakah pasien menunjukkan gejala
sebagai sebuah risiko yang kemudian dibutuhkan asesmen lebih lanjut secara
mendalam. Misalnya, asesmen awal keperawatan memuat kriteria dasar untuk
menyaring status nutirisional, seperti ada lima atau enam pertanyaan sederhana yang
menghasilkan skor angka terkait dengan intake makanan yang menurun, berat badan
menurun selama 3 bulan yang lalu, mobilitas dan lain sebagainya.

Jumlah angka (skor) akan menunjukkan risiko nutrisionai pasien yang
membutuhkan asesmen nutrisionai lebih lanjut secara.

Pada setiap kasus, kriteria pemeriksaan digunakan oleh staf yang kompeten
dan diberi kewenangan yang mampu melakukan asesmen lebih lanjut, jika perlu,
memberikan pelayanan yang diperlukan. Misalnya, kriteria pemeriksaan risiko
nutrisionai dibuat oleh perawat yang menggunakan kriteria, dietisen yang memberi
saran intervensi diet, dan nutrisionis yang akan mengintegrasikan kebutuhan nutrisi
dengan kebutuhan lain pasien.

Informasi yang dikumpulkan dalam asesmen awal medis dan keperawatan
termasuk asesmen lain yang dibutuhkan antara lain untuk: gigi, pendengaran,
penglihatan, dan sebagainya. Setelah pemulangan di rumah sakit dilanjutkan asuhan
di komunitas.

Elemen Penilaian 1.4.
1. Rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisionai yang dikembangkan bersama

stafyang kompeten dan berwenang. (R)
2. Pasien diskrining untuk risiko nutrisionai sebagai bagian dari asesmen awal (lihat

SKP 1EP 4). (D,W)
3. Pasien dengan risiko nutrisionai dilanjutkan dengan asesmen gizi. (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.4.1
1. RS menetapkan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan risiko jatuh, yang

dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. (R)
2. Pasien diskrining untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh (lihat juga SKP

6).(D,W)
3. Pasien dengan kebutuhan fungsional lanjutan termasuk risiko jatuh, memperoleh

asuhan yang sesuai ketentuan RS. (D,W)
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StandarAP.1.5

Semua pasien rawat inap dan rawat jalan diskrining terhadap nyeri dan jika ada
nyeri dilakukan asesmen.

Maksud dan Tujuan AP.1.5

Pada asesmen awal dan selama asesmen ulang prosedur skrining digunakan
untuk mengidentifikasi pasien yang merasakan nyeri.
Contoh pertanyaan yang dapat dipakai pada skrining sebagai berikut:
• Apakah anda merasa sakit sekarang?
• Apakah rasa sakitanda menghalangi tidur malam anda?
• Apakah rasa sakitanda menghalangi anda beraktivitas?
• Apakah anda merasakan sakit setiap hari?

Jawaban positif dari pertanyaan pertanyaan ini menandakan ada kebutuhan
dilakukan asesmen mendalam terhadap nyeri pasien. Cakupan tindakan berdasar
asuhan dan pelayanan yang tersedia

Untuk pasien rawat inap, jika diketahui ada nyeri segera dilakukan asesmen
lebih dalam. Asesmen ini disesuaikan dengan umur pasien dan mengukur intensitas
dan kualitas rasa nyeri, seperti karakteristik rasa nyeri, frekuensi, lokasi dan lamanya.
Informasi tambahan dapat diberikan seperti riwayat rasa nyeri, apa yang menyebabkan
rasa nyeri berkurang atau bertambah, apa keinginan pasien untuk menghilangkan rasa
nyeri, dan lain sebagainya (misalnya PQRST). Asesmen dicatat demikian rupa untuk
memudahkan asesmen ulang rutin dan tindak lanjut sesuai kriteria yang ditetapkan
rumah sakit dan kebutuhan pasien.

Elemen Penilaian AP.1.5

1. Rumah sakit menetapkan regulasi pasien diskrining untuk rasa nyeri (lihat juga
PAP.6, EP1). (R)

2. Apabila diidentifikasi ada rasa nyeri pada asesmen awal, lakukan asesmen lebih
mendalam, sesuai dengan umur pasien, dan pengukuran intensitas dan kualitas
nyeri seperti karakter, kekerapan/frekuensi, lokasi dan lamanya (lihat juga PAP 6
EP 1). (D,W)

3. Asesmen dicatat sedemikian sehingga memfasilitasi asesmen ulangan yang
teratur dan tindak lanjut sesuai kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan
kebutuhan pasien. (D,W)
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StandarAP.1.6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi
pasien tertentu.

Maksud dan Tujuan AP.1.6

Asesmen tambahan untuk pasien tertentu atau untuk populasi pasien khusus
mengharuskan proses asesmen perlu diubah. Tambahan ini disesuaikan dengan
keunikan dan kebutuhan setiap populasi pasien tertentu. Setiap rumah sakit
menentukan kelompok pasien khusus dan populasi pasien dan menyesuaikan proses
asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Asesmen tambahan antara lain untuk:

Neonatus

Anak

Remaja

Obsteri/maternitas
Geriatri

Pasien dengan kebutuhan untuk P3(Perencanaan Pemulangan Pasien)
Sakit terminal/menghadapi kematian
Pasien dengan rasa sakit kronik atau nyeri (intense)
Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatris
Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol
Korban kekerasan atau kesewenangan
Pasien dengan penyakit menular atau infeksius
Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi
Pasien dengan sistem imunologi terganggu

Tambahan asesmen terhadap pasien ini memperhatikan kebutuhan dan kondisi
merekadalamkerangka kultural pasien.Prosesasesmen disesuaikan dengan peraturan
perundangan dan standar profesional

Elemen Penilaian AP.1.6

1. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi
pasien tertentu (R)

2. Terhadap populasi pasien tersebut dilaksanakan asesmen tambahan sesuai
regulasi rumah sakit. (D,W)
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Standar AP.2
Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melakukan asesmen ulang bagi semua

pasien dengan interval waktu berdasarkan kondisi, tindakan, untuk melihat respons
pasien, dan kemudian dibuat rencana kelanjutan asuhan dan atau rencana pulang.

Standar AP.2.1

Rumah sakit menetapkan regulasi hasil asesmen ulang dicatat di rekam medis
dan didokumentasikan dengan baik dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan
kembali dalam rekam medis.

Maksud dan Tujuan AP.2dan AP.2.1
Asesmen ulang oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) merupakan faktor

penting untuk evaluasi terhadap keputusan tentang asuhannya sudah benar dan efektif.
Dilakukan asesmen ulang dengan interval waktu yang didasarkan atas kebutuhan dan
rencana asuhan, dan digunakan sebagai dasar rencana pulang pasien sesuai dengan
regulasi rumah sakit. Hasil asesmen ulang dicatat di rekam medik pasien/CPPT sebagai
informasi untuk di gunakan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) (lihat juga,
ARK.3).

Asesmen ulang oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP)
memperhitungkan asuhan pasien selanjutnya. Seorang dokter penanggung jawab
pemberi pelayanan (DPJP) melakukan asesmen terhadap pasien akut sekurang-
kurangnya setiap hari, termasuk diakhir minggu /libur,dan jikaada perubahan penting
kondisi pasien.

Asesmenulangdilakukan dan dicatat di CPPT berbasis IAR dengan metode SOAP,
gizi dapat dengan metode ADIME, dengan memperhatikan:
• Interval sepanjang asuhan pasien (contoh, perawat mencatat secara tetap, tanda-

tanda vital (TTV), asesmen nyeri, detak jantung dan suara paru, sesuai kondisi
pasien)

• Setiap hari oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) terhadap
pasien

• Sebagai respons terhadap perubahan penting kondisi pasien.
• Jika diagnosis pasien berubah dan dibutuhkan perubahan rencana asuhan
• Menentukan apakah pengobatan dan tindakan lain berhasil dan pasien dapat

dipindah atau pulang
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Temuan pada asesmen digunakan sepanjang proses pelayanan untuk
mengevaluasi kemajuan pasien dan untuk memahami kebutuhan untuk asesmen
ulang. Oleh karena itusangatperlu bahwa asesmen medis, keperawatan danasesmen
profesional pemberi asuhan (PPA) lain yang berarti, dicatat dan didokumentasikan
dengan baik dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan kembali dalam rekam
medis atau dari lokasi lain yang ditentukan standar dan digunakan oleh staf yang
melayani pasien.

Elemen Penilaian AP.2

1. Ada regulasi tentang asesmen ulang oleh dokter penanggung jawab pemberi
pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk
evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut.
(lihat juga,ARK 3, PAP.5; PAB.6.1) (R)

2. Ada bukti pelaksanaan asesmen ulang medis dilaksanakan minimal satukali sehari,
termasuk akhir minggu / libur untuk pasienakut (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan asesmen ulang oleh perawat minimal satu kali per shift
atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. (D,W)

4. Ada bukti asesmen ulang oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya
dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit. (D,W)

Elemen Penilaian AP.2.1

1. Rumah sakit menetapkan pengaturan urutan penyimpanan lembar-lembar RM
agar mudah dicari kembali diakses dan terstandar, profesional pemberi asuhan
(PPA) dapat menemukan dan mencari kembali hasil asesmen di rekam medis.
(Masukkan ke MIRM). (R)

2. Asesmen ulang dicatat di dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
(CPPT). (D)

Standar AP.3

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang PPA yang kompeten dan diberi
kewenangan melakukan asesmen awal dan asesmen ulang.

Maksud dan Tujuan AP.3

Asesmen awal dan asesmen ulang pasien adaiah proses penting/kritikal,
memerlukan pendidikan khusus, pelatihan, pengetahuan dankeahiian bagi profesional
pemberi asuhan (PPA) dan telah mendapatkan SPK dan RKK termasuk asesmen
gawat darurat. Identifikasi bagi mereka yang memenuhi syarat melakukan asesmen
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dan tanggung jawabnya ditentukan secara tertulis. Asesmen dilakukan oleh setiap
disiplin/ profesional pemberi asuhan (PPA) dalam lingkup praktiknya, izin, peraturan
perundangan, dan sertifikasi.

Elemen Penilaian AP.3

1. Ada regulasi yang menetapkan profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten
dan berwenang melakukan asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat
darurat. (R)

2. Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan
oleh medis yangkompetendan berwenang (D,W)

3. Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan
olehperawat yang kompeten dan berwenang. (D,W)

Standar AP.4

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) bekerjasecara tim memberikan asuhan pasien
terintegrasi, masing-masing melakukan asesmen berbasis pengumpulan Informasi,
melakukan analisis untuk membuat rencana asuhan (IAR), dengan dokter penanggung
jawab pemberi pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan yang mengintegrasikan
asuhan,termasuk menentukan prioritas kebutuhan mendesakbagi pasien rawat inap.

Maksud dan Tujuan AP.4
Hasil asesmen pasien diintegrasikan sesuai konsep pelayanan berfokus pada

pasien (PCC). Hasil asesmen yangterintegrasi menjadi dasar Asuhan PasienTerintegrasi,
baik yang bersifat integrasi horisontal maupun vertikal, dengan elemen:
a) dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan

pasien {Clinical Leader)
b) profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja dalam tim interdisiplin dengan kolaborasi

interprofesional, berdasarkan Standar Pelayanan Profesi masing-masing.
c) manajer pelayanan pasien / case manager menjaga kesinambungan pelayanan
d) proses asuhan melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga. (lihat AP 4,

PAP2, PAP 5)
e) perencanaan pemulangan pasien / discharge planning terintegrasi
f) asuhan gizi terintegrasi (lihat PAP 5)

Banyak pasien mungkin menjalani berbagai bentuk asesmen diluar ataudidalam
rumahsakit olehberbagai unitkerja. Hasilnya adaiah, tersedia banyak bentukinformasi,
hasil tes, data yang ada di rekam medis pasien. Akan bermanfaat bagi pasien jika
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profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab terhadap pasien bekerja
sama melakukan analisis (metode IAR) temuan asesmen dan menggabungkan informasi
menjadi sebuah gambaran komprehensif kondisi pasien. Dari kolaborasi ini, kebutuhan
pasien teridentiflkasi, ditentukan urutan prioritas, dan keputusan tentang asuhan dibuat.
Integrasi temuan akan memudahkan kooordinasi asuhan pasien (lihat juga AP.2)

Proses bekerjasama adaiah sederhana dan informal jika kebutuhan pasien tidak
kompleks. Pertemuan resmi tim, rapattentangpasien, ronde klinis, mungkin dibutuhkan
dengan kebutuhan pasien yang kompleks atau dengan pasien yang kebutuhannya
tidak jelas. Pasien, keluarga pasien dan lainnya, yang membuat keputusan atas nama
pasien dilibatkan dalam proses membuat keputusan, jika perlu.

Elemen Penilaian AP.4

1. Ada bukti hasil asesmen awal dan asesmen ulang oleh masing-masing profesional
pemberi asuhan (PPA) diintegrasikan. (D,W)

2. Ada bukti hasil asesmen dianalisis untuk membuat rencana asuhan. (D,W)
3. Berdasarkan hasil asesmen dan rencana asuhan profesional pemberi asuhan (PPA)

lainnya, dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) mengintegrasikan
rencana asuhan dan tindak lanjutnya (lihat PAP 2.1 dan PAP 5). (D,W)

* PELAYANAN LABORATORIUM

Standar AP.5

Pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien, dan
semua pelayanan sesuai peraturan perundangan.

Maksud dan Tujuan AP.5

Rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium,
meliputi pelayanan patologi klinis, dapat juga tersedia patologi anatomi dan
pelayanan laboratorium lainnya, yang dibutuhkan populasi pasiennya, dan kebutuhan
profesional pemberi asuhan (PPA). OrganlsasI pelayanan laboratorium yang di bentuk
dan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan

Di rumah sakit dapat terbentuk pelayanan laboratorium utama (induk), dan juga
pelayanan laboratorium lain, misalnya laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium
mikrobiologi, termasuk pelayanan Tes di Ruang Rawat (TRR / Point ofCare Testing)
dsb, maka harus diatur secara organisatoris pelayanan laboratorium terintegrasi.
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Pelayanan laboratorium, tersedia 24 jam termasuk pelayanan darurat, diberikan
di dalam rumah sakit dan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan. Rumah sakit
dapat juga menunjuk dan menghubungi para spesialis di bidang diagnostik khusus,
seperti parasitologi, virologi, atautoksikologi, jika perlu.

Rumah sakit memilih sumber dari luar ini berdasar rekomendasi dari pimpinan
laboratorium di rumah sakit. Sumber dari luar tersebut dipilih oleh rumah sakit karena
memenuhi peraturan perundangan dan mempunyai sertifikat mutu. Bila melakukan
pemeriksaan rujukan keluar, harus melalui laboratorium RS.

Elemen Penilaian AP.5

1. Ada regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium
secara terintegrasi. (R)

2. Ada pelaksanaan pelayanan laboratorium tersedia 24 jam. (0,W)
3. Ada daftar spesialis dalam bidang diagnostik khusus yang dapat dihubungi jika

dibutuhkan (W)
4. Ada bukti pemilihan laboratorium di luar rumah sakit (pihak ketiga) untuk

kerjasama berdasarkan pada sertifikat mutu dan diikuti perjanjian kerjasama
sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

5. Ada bukti pelaksanaan rujukan laboratorium keluar rumah sakit (pihak ketiga)
harus melalui laboratorium rumah sakit. (D,W)

Standar AP.5.1

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa seorang (atau lebih) yang kompeten
dan berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium.

Maksud dan Tujuan AP.5.1
Pelayanan laboratorium berada dibawah pimpinan seorang atau lebih yang

kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Orang ini bertanggung
jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium, termasuk pemeriksaan yang
dilakukan di tempat tidur pasien (POCT-point-of-care testing), juga tanggung jawabnya
dalam melaksanakan regulasi rumah sakit secara konsisten, seperti pelatihan,
manajemen logistik,dan lain sebagainya.

Sedangkan supervisi sehari hari tetap dijalankan oleh pimpinan unit. Spesialisasi
atau sub spesialisasi pelayanan laboratorium harus berada dibawah pengarahan
seorang profesional sesuai bidangnya.
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Tanggung jawab penanggung jawab / koordinator pelayanan laboratorium,
a) Menyusun dan evaluasi regulasi
b) Terlaksananya pelayanan laboratorium sesuai regulasi
c) Pengawasan pelaksanaan administrasi.
d) Melaksanakan program kendali mutu. (PMI dan PME)
e) Monitor dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium.

Elemen Penilaian AP.5.1

1. Rumah sakit menetapkan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin
pelayanan laboratorium terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan
wewenang sesuai butira)sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan penyusunan dan evaluasi regulasi. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan pelayanan laboratorium sesuai regulasi. (D,W)
4. Ada bukti pengawasan pelaksanaan administrasi. (D,W)
5. Ada bukti pelaksanaan program kendali mutu. (D,W)
6. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi semua jenis pelayanan

laboratorium. (D,W)

Standar AP.5.2

Semua staf laboratorium mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan
pengalaman yangdipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.

Maksud dan Tujuan AP.5.2

Syarat pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman ditetapkan rumah
sakit bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan diberi ijin mengerjakan
pemeriksaan laboratorium, termasuk yang mengerjakan pemeriksaan di tempat tidur
pasien (point-of-care testing). Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh dokter
yang kompeten dan berwenang.

Pengawasan terhadap staf yang mengerjakan pemeriksaan diatur oleh rumah
sakit.

Stafpengawas dan staf pelaksana diberi orientasi tugas mereka. Stafpelaksana
diberi tugassesuailatarbelakang pendidikan dan pengalaman. Unit kerja laboratorium
menyusun dan melaksanakan program pelatihan (program staf) yang memungkinkan
staf mampu melakukan tugas pekerjaan dengan cepat (cito) dan juga dengan tujuan
untuk memastikan selalu tersedia cukup tenaga memberikan pelayanan 24jam.
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Elemen Penilaian AP.5.2

1. Rumah sakit melakukan analisis pola ketenagaan staf laboratorium yang adekuat
untuk memenuhi kebutuhan pasien (D,W)

2. Staf laboratorium yang membuat interpretasi, memenuhi persyaratan kredensial.
(lihatjugaKKS)(D,W)

3. Staf laboratorium danstaf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan
Tes di Ruang Rawat (TRR / Point of Care Testing) pasien, memenuhi persyaratan
kredensial (lihat juga KKS). (D,W)

4. Ada pelaksanaan supervisi pelayanan laboratorium di rumah sakit. (R, D)

Standar AP.5.3

Rumah sakit menyusun program manajemen risikodilaboratorium, dilaksanakan,
dilakukan evaluasi, di dokumentasikan dan program sejalan dengan program
manajemen risiko fasilitas dan program pencegahan dan pengendalian infeksi.

Maksud dan Tujuan AP.5.3
Rumah sakit menetapkan program terkait risiko dan bahaya di laboratorium.

Program menangani kebiasaan dan praktik kerja secara aman, tindakan pencegahan
serta dikoordinasikan dengan program manajemen risiko fasilitas dan program
pencegahandan pengendalian infeksi (PPI) rumahsakit.

Program manajemen risiko meliputi,
• Identifikasi risiko

• Analisis risiko

• Upaya pengelolaan risiko
• Kegiatan sejalan dengan manajemen risiko fasilitas rumah sakit dan program

pencegahan dan pengendalian infeksi
• Kegiatan sejalan dengan peraturan perundang-undangan
• Tersedianya peralatan keamanan yang cocok dengan caradan lingkungan kerja di

laboratorium serta bahaya yang mungkin timbul karenanya (contoh antara lain :
eye wash station, spillkits)

• Orientasi bagistaf tentang prosedur keamanan dan pelaksanaanya.
• Pelatihan tentang adanya prosedur baru terkait penerimaan dan penggunaan

bahan berbahaya baru (lihat, PPI.5; MFK.4; MFK.4.1; MFK.5)

Elemen Penilaian AP.5.3

1. Ada program manajemen risiko menangani potensi risiko di laboratorium sesuai
regulasi rumah sakit. (R)
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2. Ada bukti pelaksanaan program manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen
risiko rumah sakit dan program pencegahan dan pengendalian infeksi. (D,W)

3. Ada bukti laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali
dan bila ada kejadian. (D,W)

4. Ada pelaksanaan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf
laboratorium tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi
risiko sertapelatihan tentang prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya.
(lihat, MFK.ll;TKRS.9; KKS.8) (,D,W)

Standar AP.5.3.1

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa unit laboratorium melaksanakan
proses untuk mengurangi risiko infeksi akibat paparan bahan-bahan dan limbah
biologis berbahaya.

Maksud dan Tujuan AP.5.3.1

Terdapat regulasi dan praktik yang dilaksanakan untuk mengurangi bahaya
akibat terpapar bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya. Infeksi yang didapat di
laboratorium di catat dan dilaporkansecara internal sesuai regulasi PPI, dilaporkan ke
dinas kesehatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibawah inidiberikan daftar hal-hal yang harus ditangani dan persyaratan yang
harus dilakukan:

a) Pengendalian paparan aerosol
b) Jas laboratorium, jubah atau baju dinas harus dipakai untuk perlindungan dan

mencegah kontaminasi, termasuk fasilitas "eye washer" dan dekontaminasi.
c) Almari bio-safety dipakai, jika perlu
d) Terdapat regulasi tentang pembuangan bahan infeksius, luka tusuk, terpapar

dengan bahan infeksius. Dalam ketentuan juga diatur, prosedur dekontaminasi,
siapa yang harus dihubungi untuk mendapat tindakan darurat, penempatan dan
penggunaan peralatan keamanan. Untuk pengelolaan bahan berbahaya disertakan
MSDS (Material Safety Data Sheet) / LDP (Lembar Data Pengaman)

e) Terdapat prosedur pengumpulan, transpor, penanganan spesimen secara aman.
Juga diatur larangan untuk makan, minum, pemakaian kosmetik, lensa kontak,
pipet dimulut di tempat staf bekerja melakukan kegiatannya

f) Staf diberi pelatihan tentang tindakan, cara penularan dan pencegahan penyakit
yang ditularkan melalui darah dan komponen darah

g) Terdapat prosedur untuk mencegah terpapar penyakit infeksi seperti tuberculosis,
MERS dll.
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Bila teridentifikasi masalah praktik laboratorium atau terjadi kecelakaan, maka
ada tindakan korektif, dicatat (dokumentasi), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada
Penanggung jawab / koordinator K3 RS.

Elemen Penilaian AP.5.3.1

Ada bukti unit laboratorium melaksanakan manajemen risiko fasilitas dan risiko infeksi
sesuai regulasi di rumah sakit (D,W)

Ada bukti pelaporan dan penanganan stafyang terpapar di unit laboratorium dicatat
sesuai dengan regulasi PPI rumah sakit dan peraturan perundangan (D,W)

Ada bukti unit laboratorium menjalankan ketentuan sesuai dengan butir a) sampai
dengan g) di maksud dan tujuan. (D, W)

Ada bukti dilakukan tindakan koreksi, dicatat, dievaluasi dan dilaporkan kepada
Penanggung jawab / koordinator K3 RS Jika muncul masalah dan terjadi kecelakaan. (
D,W)

Standar AP.5.3.2.

Ada prosedur melaporkan hasil laboratorium yang kritis.

Maksud dan Tujuan AP.5.3.2.
Pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adaiah bagian dari risiko terkait

keselamatanpasien. Hasil laboratorium yangsecara signifikan diluarbatas nilai normal
dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien.

Sangat penting bagi rumah sakit untuk mengembangkansuatu sistem pelaporan
formal yang jelas menggambarkan bagaimana profesional pemberi asuhan (PPA)
mewaspadai hasil laboratorium yang kritis dan bagaimana staf mendokumentasikan
komunikasi ini (lihat juga SKP 2, EP 3 dan 4).

Proses ini dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil laboratorium
yang kritis sebagai pedoman bagi profesional pemberi asuhan (PPA) ketika meminta
dan menerima hasil laboratorium pada keadaan gawat darurat.

Prosedur ini meliputi juga: penetapan hasil laboratorium yang kritis dan
ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, untuk setiap pelayanan laboratorium yang
ada (antara lain, laboratorium Klinis, laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium
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Mikrobiologi seperti misalnya MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus),
MRSE (Methicillin-Resistant Staphylococcus, epidermidis), CRE (Carbapenem-resistant
enterobacteriaceae), ESBL(Extended-spectrum beta-lactamases), Keganasan dsb),
oleh siapa dan kepada siapa hasil laboratorium yang kritis harus dilaporkan, termasuk
waktu penyampaian hasil tersebut, pencatatan dan menetapkan metode monitoring
yang memenuhi ketentuan.

Elemen Penilaian AP.5.3.2.

1. Ada regulasi yang disusun secara kolaboratif tentang hasil laboratorium yang kritis,
pelaporan oleh siapadan kepada siapaserta tindak lanjutnya. (R)

2. Hasil laboratorium yang kritis dicatat didalam rekam medis pasien (lihat juga SKP
2 .1 EP 2 ) (D,W)

3. Ada bukti tindak lanjut dari pelaporan hasil laboratorium yang kritis secara
kolaboratif. (D,W)

4. Ada bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap seluruh proses agar
memenuhi ketentuan serta dimodiflkasi sesuai kebutuhan. (D,W)

Standar AP.5.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan
laboratorium.

Maksud dan Tujuan AP.5.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan
laboratorium. Penyelesaian pemeriksaan laboratorium dilaporkan sesuai kebutuhan
pasien.

Hasil pemeriksaan cito, antara lain dari unitdarurat, kamaroperasi, unit intensif
diberi perhatian khususterkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui
kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil
pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dengan laboratorium
rujukan (lihat juga, SKP 2.).

Elemen Penilaian AP.5.4

1. Rumahsakit menetapkan kerangkawaktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.
(R)

2. Ada bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.
(D,W)

3. Ada bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito. (D,W)
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Standar AP.5.5

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi,
pemeliharaan,kalibrasisecaratetap(regular)terhadapsemuaperalatanyangdigunakan
untuk pemeriksaan di laboratorium dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.5.5
Staf laboratorium harus memastikan semua peralatan laboratorium berfungsi

dengan baik dan aman bagi penggunanya. Laboratorium menetapkan dan
melaksanakan program pengelolaan peralatan laboratorium termasuk peralatan yang
merupakan kerjasama dengan pihakketigayang meliputi,
a) uji fungsi
b) inspeksi berkala
c) pemeliharaan berkala
d) kaliberasi berkala
e) identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
f) monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat
g) proses penarikan (recall)
h) pendokumentasian

Elemen Penilaian AP.5.5

1. Ada regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan laboratorium yang meliputi
butir a) sampai dengan h)dalam Maksud dan Tujuan. (R)

2. Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan uji fungsi dandidokumentasikan. (D,W)
3. Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan inspeksi berkala dandidokumentasikan.

(D,W)
4. Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan pemeliharaan berkala dan

didokumentasikan. (D,W)
5. Ada bukti stafyang terlatih melaksanakan kaliberasi berkala dandidokumentasikan.

(D,W)
6. Ada daftar inventaris peralatan laboratorium. (D)
7. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat

dan didokumentasikan. (D,W)
8. Ada bukti pelaksanaan bila terjadiprosespenarikan (recall) dan didokumentasikan.

(D,W)
9. Terhadap kegiatan a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan dilakukan evaluasi

berkala dan tindak lanjut
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Standar AP.5.6

Reagensia essensial dan bahan lainnya tersedia secara teratur dan di evaluasi
akurasi dan presisi hasilnya.

Maksud dan Tujuan AP.5.6.

Rumah sakit menetapkan reagensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada
untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Suatu proses yang efektif untuk pemesanan
atau menjamin ketersediaan reagensia esensial dan bahan lain yang diperlukan. Semua
reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dilakukan
auditsecara periodik untuk semua reagensia esensial untuk memastikan akurasi dan
presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label, kadaluarsa dan
fisik. Pedoman tertulis memastikan pemberian label yang lengkap dan akurat untuk
reagensia dan larutan dan akurasiserta presisi dari hasil.

Elemen Penilaian AP.5.6.

1. Rumah sakit menetapkan pengelolaan logistik laboratorium, reagensia esensial,
bahan lain yang diperlukan, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai
peraturan perundangan. (lihat juga MFK.5, EP 1). (R)

2. Ada bukti pelaksanaan semua reagensia esensial disimpan dan diberi label, serta
didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya
(lihat juga MFK.5, EP 2). (D,0,W)

3. Ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua reagen. (D,W)

Standar AP.5.7

Ada regulasi tentang pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan,
pengiriman, penyimpanan, pembuangan spesimen dan dilaksanakan

Maksud dan Tujuan AP.5.7

Regulasi dan implementasi meliputi,
• Permintaan pemeriksaan

• Pengambilan, pengumpulan dan identifikasi spesimen
• Pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetanspesimen
• Penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (tracking). Tracking adaiah telusur

spesimen bila ada keluhan tidak ada hasil dari suatu spesimen yang telah dikirim
atau bila ada permintaan mengulang pemeriksaan. Telusur biasanya untuk
spesimen yang diambil dalam waktu 24 jam.
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Regulasi ini berlaku untuk spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan
layanan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Pada jaringan / cairan tubuh
yang diambil dengan tindakan invasif, sebagai standar penetapan diagnosis dilakukan
pemeriksaan patologi anatomi (laboratorium internal atau rujukan)

Elemen Penilaian AP.5.7

1. Ada regulasi tentang pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan,
pengiriman, pembuangan spesimen (R)

2. Ada bukti pelaksanaan permintaan pemeriksaan oleh profesional pemberi asuhan
(PPA) yang kompeten dan berwenang (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan pengambilan, pengumpulan dan identifikasi specimen
sesuai dengan regulasi (D,W)

4. Ada bukti pelaksanaan pengiriman, pembuangan, penyimpanan, pengawetan
specimen sesuai dengan regulasi (D,W)

5. Ada bukti pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (tracking)
sesuai dengan regulasi. (D,W)

6. Ada bukti pengelolaan pemeriksaan jaringan / cairan sesuai dengan regulasi. (D,W)
7. Ditetapkan prosedur bila menggunakan laboratorium rujukan. (D)

Standar AP.5.8

Rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi dan
pelaporan hasil laboratorium klinis.

Maksud dan Tujuan AP.5.8
Rumah sakit menetapkan rentang nilai normal/rujukan setiap jenis pemeriksaan.

Rentang nilai dilampirkan di dalam laporan klinis, baik sebagai bagian dari pemeriksaan
atau melampirkan daftar terkini, nilai ini yang ditetapkan pimpinan laboratorium. Jika
pemeriksaan dilakukan oleh lab rujukan, rentang nilai diberikan. Selalu harus dievaluasi
dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.

Elemen Penilaian AP.5.8

1. Ada regulasi tentang penetapan dan evaluasi rentang nilai normal untuk
interpretasi, pelaporan hasil lab klinis. (R)

2. Pemeriksaan laboratorium harus dilengkapi dengan permintaan pemeriksaan
tertulis disertai dengan ringkasan klinis. (D,W)

3. Setiap hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal. (D)
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Standar AP.5.9

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan prosedur kendali mutu
pelayanan laboratorium, di evaluasi dan dicatat sebagai dokumen.

Maksud dan Tujuan AP.5.9

Kendali mutu yang baik sangat esensial bagi pelayanan laboratorium agar
laboratorium dapatmemberikan layanan prima.

Program kendali mutu (pemantapan mutu internal - PMI) mencakup tahapan
Pra-analitik, Analitik dan Pasca analitik yang memuat antara lain

a) Validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai
b) Dilakukan surveilans hasil pemeriksaan oleh stafyang kompeten
c) Reagensia di tes (lihat juga, AP.5.6)
d) Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan
e) Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi

Elemen Penilaian AP.5.9

1. Rumah sakit menetapkan program mutu laboratorium klinis meliputi a) sampai
dengan e) di maksud dan tujuan. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan validasi metoda tes. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan surveilans harian dan pencatatan hasil pemeriksaan. (D,W)
4. Ada bukti pelaksanaan tes reagen. (D,W)
5. Ada bukti pelaksanaan tindakan koreksi cepat dan dokumentasinya terhadap

masalah yang timbul. (D,W)

Standar AP.5.9.1.

Ada proses untuk pemantapan mutu eksternal sebagai tes pembanding mutu.

Maksud dan Tujuan AP.5.9.1

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebagai tes pembanding mutuadaiah proses
membandingkan seberapa baik kinerja (hasil) sebuah laboratorium dibandingkan
dengan hasil sebuah laboratorium lain. Tes ini dapat menemukan masalah kinerja
yang tidak dapatdiketahui melalui mekanisme internal. RS dapat mengikuti program
PME nasional dan atau internasional. Untuk kepentingan ini, unit laboratorium ikut
program PME. Laboratorium harus mengumpulkan sertifikat tentangpartisipasinya di
dalam program (lihatjuga, AP.5.10 dan TKRS.ll).
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Elemen Penilaian AP.5.9.1

1. Ada bukti pelaksanaan PME. (D)
2. Ada bukti tindak lanjut dari hasil PME. (D)

Standar AP.5.10

Laboratorium rujukan yang bekerja sama dengan rumah sakit mempunyai ijin,
terakreditasi, ada sertifikasi dari pihak yang berwenang.

Maksud dan Tujuan AP.5.10
Jika rumah sakit menggunakan pelayanan lab rujukan, informasi berikut

diperlukan:
a) copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin
b) copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi laboratorium yang diakui
c) bukti dokumen bahwa laboratorium rujukan ikut serta program kendali mutu

(lihat juga, AP.5.9.1)

Untuk pelayanan laboratorium rujukan, maka rumah sakit secara teratur
menerima laporan dan mereview kontrol mutu dari pelayanan laboratorium rujukan
tersebut. Individu yang kompeten mereview hasil kontrol mutu.

Elemen Penilaian AP.5.10

1. Ada bukti ijin dan atau sertifikasi laboratorium rujukan. (D,W)
2. Ada bukti pelaksanaan PME laboratorium rujukan. (D,W)
3. Ada stafyang bertanggungjawab mereviewdan menindak lanjuti hasil pemeriksaan

laboratorium yang diberikan. (D,W)
4. Laporan tahunan PME laboratorium rujukan diserahkan kepada pimpinan rumah

sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan. (D,W)

* PELAYANAN DARAH

Standar AP.5.11

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah
dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dan
standar pelayanan.

Standar AP.5.11.1

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa seorang profesional yang kompeten
dan berwenang, bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pelayanan darah dan
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Standar AP.6.2

Semua staf Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional mempunyai
pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk
mengerjakan pemeriksaan.

Maksud dan Tujuan AP.6.2
Rumah sakit menetapkan mereka yang bekerja sebagai staf radiologi dan

diagnostik imajing yang kompeten dan berwenang melakukan pemeriksaan
Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional, pembacaan diagnostik imajing,
pelayanan pasien di tempat tidur (point-of-care test), membuat interpretasi dan
memverifikasi serta melaporkan hasilnya, serta mereka yang mengawasi prosesnya.

Staf pengawas dan stafpelaksana tehnikal mempunyai latar belakang pelatihan,
pengalaman, ketrampilan dan telah menjalani orientasi tugas pekerjaannya. Staf
tehnikal diberi tugas pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman
mereka. Sebagai tambahan, jumlah staf cukup tersedia untuk melakukan tugas,
membuat interpretasi, dan melaporkan segera hasilnya untuk layanan darurat.

Elemen Penilaian AP.6.2

1. Rumah sakit melakukan analisis pola ketenagaan staf radiodiagnostik, imajing
dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan
pasien(lihat juga TKRS 9 EP 2 dan PMKP 6 EP 2) (D,W)

2. Staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) dan staf lain
yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan pelayanan pasien di tempat
tidur {point-of-care test) pasien, memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga
KKS.4, EP 1). (D,W)

3. Staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) yang membuat
interpretasi / ekpertise memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga KKS.4, EP 1).
(D,W)

4. Ada pelaksanaan supervisi pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) di rumah sakit. (R, D)

Standar AP.6.3

Rumah sakit menyusun program manajemen risikodi pelayanan Radiodiagnostik,
Imajing Dan Radiologi Intervensional, dilaksanakan, dilakukan evaluasi, di
dokumentasikan dan program sejalan dengan program manajemen risiko fasilitas dan
program pencegahan dan pengendalian infeksi( lihat juga MFK 5 ).
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Standar AP.6.3.1

Rumah sakit menetapkan bagaimana mengidentifikasi dosis maksimun radiasi
untuk setiap pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional

Maksud dan Tujuan AP.6.3 dan AP.6.3.1

Dalam pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR)
ada pemeriksaan/tindakan life saving yang banyak digunakan di rumah sakit. Paparan
radiasi dapat berpotensi risiko kerusakan dalam jangka panjang, tergantung dosis
radiasi dan jumlah pemeriksaan pada seorang pasien.

Sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) harusada penjelasan dari Radiolognya dan harus ada persetujuan
dari pasien atau keluarga.

Dosis yang lebih tinggi mengakibatkan risiko kerusakan yang lebih besar, dan
dosis yang berulang mempunyai efek kumulatif yang juga mengakibatkan risiko yang
lebih besar.

Profesionalpemberiasuhan(PPA)harusmemperhatikanpermintaanpemeriksaan
radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) dan mempertimbangkan
rasio kebutuhan medis terhadap risiko radiasi, paparan radiasi yang tidak perlu, harus
dihindari.

Prosedur diagnostik danterapiyangterkaitdgn dosis radiasi yang menggunakan
sinar Xatau radiasi pengion, agar ditempatkan stafyang kompeten dan berwenang.

Rumah sakit mempunyai program keamanan radiasi aktif mencakup semua
komponen pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional, termasuk
antara lain kateterisasi jantung.

Program keamanan radiasi menangani risiko dan bahaya yang ada.

Program ini menjabarkan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan yang
terukur bagi staf dan pasien. Program ini dikoordinasikan oleh manajemen fasilitas.

Manajemen keamanan radiasi meliputi,
a) Kepatuhan terhadapstandaryang berlaku dan peraturan perundangan
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b) Kepatuhan terhadap standar dari manjemen fasilitas, radiasi dan program
pencegahan dan pengendalian infeksi

c) Tersedianya APD sesuai pekerjaan dan bahaya yang dihadapi
d) Orientasi bagi semua staf pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi

intervensional (RIR) tentang praktik dan prosedur keselamatan
e) Pelatihan (in service training) bagi staf untuk pemeriksaan baru dan menangani

bahan berbahaya produk baru (lihatjuga, MFK.4; MFK.4.1; MFK.5)

Elemen Penilaian AP.6.3

1. Rumah sakit menetapkan program manajemen risiko menangani potensi risiko
keamananradiasi dipelayananradiodiagnostik, imajingdan radiologi intervensional
(RIR) sesuai butir a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan (lihat juga MFK 4 EP

1). (R)
2. Ada bukti pelaksanaan program manajemen risiko yang merupakan bagian dari

manajemen risiko rumahsakit (radiasi) dan programpencegahan dan pengendalian
infeksi (D,W)

3. Ada bukti laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali
dan bila ada kejadian (lihat juga MFK 3). (D,W)

4. Diadakan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagistaf radiodiagnostik,
imajing dan radiologi intervensional (RIR) tentang prosedur keselamatan dan
keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang prosedur baru yang
menggunakan bahan berbahaya (lihat juga, MFK.ll; TKRS.9; KKS.8). (D,0,W)

Elemen Penilaian AP.6.3.1

1. Rumah sakitmenetapkan regulasi sebelumdilakukan pemeriksaan radiodiagnostik,
imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus ada penjelasan dari Radiolognya
dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga ( R)

2. Rumah sakit melaksanakan identifikasi dosis maksimun radiasi untuk setiap
pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional, (D,W).

3. Ada pelaksanaan edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging (D.W)
4. Ada bukti risiko radiasi diidentifikasi melalui proses yang spesifik atau alat

yang spesifik, untuk staf dan pasien yang mengurangi risiko (apron, TLD,
thermoluminescent dosimeter dan yang sejenis) (lihat juga MFK 5 EP 3). (D,0,W)

Standar AP.6.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan
radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional.
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Maksud dan Tujuan AP.6.4
Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi

dan diagnostik Imajing. Penyelesaian pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan
radiologi intervensional (RIR) dilaporkan sesuai kebutuhan pasien. Hasil pemeriksaan
cito,antara lain dari unit darurat, kamaroperasi, unit intensifdiberi perhatian khusus
terkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga)
atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga
mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dgn radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) rujukan

Elemen Penilaian AP.6.4

1. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan
Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional. (R)

2. Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan
Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional. (D,W)

3. Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito (lihat
juga, PAB.7) (D,W)

Standar AP.6.5

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi,
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap (regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.6.5

Stafradiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus memastikan
semua peralatan RIR berfungsi dengan baik dan aman bagi pengguna /petugas dan
pasien.

Pengadaan peralatan pelayanan RIR agar secara bertahap ke arah teknologi
radiologi digital dan dapat dilakukan dengan teleradiologi.

RIR menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan RIR
termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi,
a) Uji fungsi
b) Inspeksi berkala
c) Pemeliharaan berkala
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d) Kaliberasi berkala
e) Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
f) Monitoring dantindakan terhadapkegagalan fungsi alat
g) Proses penarikan (recall)
h) Pendokumentasian (lihat juga, MFK.8; MFK.8.1)

Elemen Penilaian AP.6.5

1. Ada regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan radiodiagnostik,
imajing dan radiologi intervensional (RIR) yang meliputi butir a) sampai dengan h)
di maksud dan tujuan. (R)

2. Ada bukti stafyang terlatih melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan. (D,W)
3. Ada bukti stafyang terlatih melaksanakan inspeksi berkala dandidokumentasikan.

(D,W)
4. Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan pemeliharaan berkala dan

didokumentasikan. (D,W)
5. Ada bukti staf yangterlatih melaksanakan kalibrasi berkala dan

didokumentasikan. (D,W)
6. Ada daftar inventaris peralatan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi

intervensional (RIR) (lihat juga MFK.8, EP 2). (D.W)
7. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat

dan didokumentasikan. (D,W)
8. Ada bukti pelaksanaan bila terjadiprosespenarikan (recall) dan didokumentasikan.

(D,W)
9. Terhadap kegiatan a) sampai dengan h) dalam Maksud dan tujuan dilakukan

evaluasi berkala dan tindak lanjut (D,W)

Standar AP.6.6

FilmX-raydan bahan lainnya tersedia secara teratur.

Maksud dan Tujuan AP.6.6
Bila menggunakan film, rumah sakit mengidentifikasi film, reagensia (developer

danfixer), kontras media, radiofarmaka dan perbekalan penting yang diperlukan untuk
pemeriksaan RDI.

Ada regulasi memesan film, reagensia dan perbekalan lain yang efektif. Semua
perbekalan disimpan, didistribusikan sesuai dengan regulasi dan rekomendasi pabrik.
Dilakukan audit secara periodik semua perbekalan terkait pemeriksaan, (seperti film,
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kontras media, kertas USG, developer fixer) untuk memastikan akurasi dan presisi
hasil pemeriksaan, antara lain tentang aspek penyimpanan, label, kadaluarsa dan fisik.
(lihat juga juga, MFK.5)

Elemen Penilaian AP.6.6

1. Rumah sakit menetapkan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan (lihat juga
MFK.5, EP 1). (R)

2. Ada regulasi tentang pengelolaan logistik Film x-ray, reagens, dan bahan lainnya,
termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundangan. (lihat
juga MFK 5 EP 2). (R)

3. Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari
pembuatnya atau instruksi pada kemasannya (lihat juga MFK.5, EP 2). (D,0,W)

4. Ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua perbekalan terkait pemeriksaan.
(D,W)

Standar AP.6.7

Rumah sakit menetapkan program kendali mutu, dilaksanakan, divalidasi dan
didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.6.7

Kendali mutu yang baik sangat penting untuk menjamin pelayanan
radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) yang prima (lihat juga,
TKRS.ll). Prosedur kendali mutu memuat:
a) Validasi metoda tes digunakan untuk presisi dan akurasi
b) Pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing oleh staf radiologi yang kompeten

dan berwenang

c) Koreksi cepat jika diketemukan masalah
d) Audit terhadap antara lain: film, kontras, kertas USG, cairan developer, fixer
e) Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi

Elemen Penilaian AP.6.7

1. Rumah sakit menetapkan program mutu pelayanan radiodiagnostik, imajing, dan
radiologi intervensional meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (lihat
juga TKRS11). (R)

2. Ada bukti pelaksanaan validasi tes metoda (D,W)
3. Ada bukti pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing oleh staf radiologi yang

kompeten dan berwenan. (D,W)
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4. Ada bukti pelaksanaan koreksi cepat jika diketemukan masalah. (D,W)
5. Ada bukti audit terhadap antara lain film, kontras, kertas USG, cairan developer,

fixer. (D,W)
6. Ada dokumentasi hasil dan tindakan koreksi. (D,W)

Standar AP.6.8
Rumah sakit bekerja sama dengan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan

radiologi intervensional rujukan yang sudah terakreditasi.

Maksud dan Tujuan AP.6.8
Untuk pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rujukan

maka RS secara teraturmenerima laporan dan mereview kontrol mutu dari pelayanan
rujukan tersebut. Individu yang kompeten mereview hasil kontrol mutu.

Elemen Penilaian AP.6.8

1. Ada bukti ijin atau sertifikasi radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional
(RIR) rujukan (R)

2. Ada bukti pelaksanaan kontrol mutu pelayanan radiodiagnostik, imajing dan
radiologi intervensional (RIR) rujukan. (D,W)

3. Ada stafyang bertanggung jawab mereview dan menindaklanjuti atas hasil kontrol
mutu dari pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR)
rujukan, dan mereview hasil kontrol mutu (D,W)

4. Laporan tahunan hasil kontrol mutu pelayanan radiodiagnostik, imajing dan
radiologi intervensional (RIR) rujukan diserahkan kepada pimpinan rumah sakit
untuk evaluasi kontrak klinis tahunan (D)

STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT • EDIS11 141



BAB 4

PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

(PAP)

GAMBARAN UMUM

Tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan
asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi
yg efektif, kolaborasi, dan standardisasi proses untuk memastikan bahwa rencana,
koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan
unik pasien dan target.

Asuhan tersebut dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau
rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau
kombinasinya, yang berdasar atas asesmen dan asesmen ulang pasien.

Area asuhan risiko tinggi (termasuk resusitasi, transfusi, transplantasi organ/
jaringan) dan asuhan untuk risiko tinggi atau kebutuhan populasi khusus yang
membutuhkan perhatian tambahan.

Asuhan pasien dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) dengan banyak
disiplin dan staf klinis lain. Semua staf yg terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki
peran yg jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi,
hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan
rumah sakit ,atau uraian tugas wewenang (UTW).

Beberapa asuhan dapat dilakukan oleh pasien/keluarganya atau pemberi asuhan
terlatih {care giver).

Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan
oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) dapat dibantu oleh staf klinis lainnya.

Asuhan pasien terintegrasi dilaksanakan dengan beberapa elemen antara lain :.
• Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA

{clinical leader).
• PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional,

menggunakan alur kUnis/clinical pathway, perencanaan pemulangan pasien
terintegrasi/Zntegfroted discharge planning.
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• Manajer Pelayanan Pasien/Cose Manager menjaga kesinambungan pelayanan.
• Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA

harus memastikan:
o asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar

atas asesmen;

o rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien;
o respons pasien terhadap asuhandimonitor;
o rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasar atas respons pasien.

• PEMBERIAN PELAYANAN UNTUK SEMUA PASIEN

Standar PAP 1

Rumah sakitmenetapkan regulasi untuk pemberian asuhanyang seragam
kepada pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 1
Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama

berhak mendapat kualitas asuhan yang sama di rumah sakit. Untuk melaksanakan
prinsip kualitas asuhan yang setingkat mengharuskan pimpinan merencanakan dan
mengoordinasi pelayanan pasien. Secara khusus, pelayanan yang diberikan kepada
populasi pasien yang sama pada berbagai unit kerja dipandu oleh regulasi yang
menghasilkan pelayanan yang seragam. Sebagai tambahan, pimpinan harus menjamin
bahwa rumah sakit menyediakan tingkat kualitas asuhan yang sama setiap hari dalam
seminggu dan pada setiap shift. Regulasi tersebut harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang membentuk proses pelayanan pasien dan
dikembangkan secara kolaboratif.

Asuhan pasien yang seragam terefleksi sebagai berikut:
a) akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai dan diberikan oleh PPA yang

kompeten tidak bergantung pada hari setiap minggu atau waktunya setiap hari
("3-24-7");

b) penggunaan alokasi sumber daya yang sama, antara lain staf klinis dan pemeriksaan
diagnostik untuk memenuhi kebutuhan pasien padapopulasi yang sama;

c) pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, contoh pelayanan anestesi
sama di semua unit pelayanan di rumah sakit;

d) pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan
keperawatanyangsetara di seluruh rumahsakit;
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e) penerapan serta penggunaan regulasi dan form dalam bidang klinis antara lain
metode asesmen IAR (Informasi, Analisis, Rencana), form asesmen awal-asesmen
ulang, PPK, alur klinis terintegrasi/cZZnZccrZ pathway, pedoman manajemen nyeri,
dan regulasi untuk berbagai tindakan antara lain watersealeddrainage, pemberian
transfusi darah, biopsi ginjal, pungsi lumbal, dsb.

Asuhan pasien yang seragam menghasilkan penggunaan sumber daya secara
efisien dan memungkinkan membuat evaluasi hasil asuhan {outcome) untuk asuhan
yang sama di seluruh rumah sakit.

Elemen Penilaian PAP 1

1. Rumah sakit menetapkan regulasi bagi pimpinan unit pelayanan untuk bekerja
sama memberikan proses asuhan seragam dan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (R)

2. Asuhan seragam diberikan sesuai persyaratan sesuai butir a) sampai dengan e) di
maksud dan tujuan PAP 1. (D,W)

Standar PAP 2

Ditetapkan proses untuk melakukan integrasi serta koordinasi pelayanan dan
asuhan kepada setiap pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 2

Proses pelayanan dan asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak
PPA yang dapat melibatkan berbagai unit pelayanan. Integrasi dan koordinasi kegiatan
pelayanan dan asuhan pasien merupakan sasaran yang menghasilkan efisiensi,
penggunaan SDM dan sumber lainnya efektif, dan hasil asuhan pasien yang lebih
baik. Kepala unit pelayanan menggunakan alat dan teknik untuk melakukan integrasi
dan koordinasi pelayanan serta asuhan lebih baik (contoh, asuhan secara tim oleh
PPA, ronde pasien multidisiplin, form catatan perkembangan pasien terintegrasi, dan
manajer pelayanan pasien/cose manager), (lihat juga AP 4, Maksud danTujuan)

Pelayanan berfokus pada pasien (PCC) diterapkan dalam bentuk asuhan pasien
terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal
kontribusi profesi tiap-tiap PPA sama pentingnya/sederajat. Pada integrasi vertikal
pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang
berbeda, di sini peran MPP penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang
memadai dengan PPA.
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Pelaksanaan Asuhan Pasien Terintegrasi pusatnya adalah pasien dan mencakup
elemen antara lain sebagai berikut:
• Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga. (lihat PAP 4, PAP 2, PAP 5);
• DPJP sebagai Ketua tim PPA (Clinical Team Leader);
• PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, antara

lain memakai Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya disertai
Alur Klinis terintegrasi/C/ZnZco/ Pathway, dan Catatan Perkembangan Pasien
Terintegrasi/CPPT;

• Perencanaan Pemulangan Pasien/DZschorge Planning terintegrasi;
• Asuhan Gizi Terintegrasi (lihat PAP 5);
• Manajer Pelayanan Pasien/Cose Manager.

Pendokumentasian di rekam medis merupakan alat untuk memfasilitasi
dan menggambarkan integrasi serta koordinasi asuhan. Secara khusus, setiap PPA
mencatat observasi dan pengobatan di rekam medis pasien. Demikian juga, setiap
hasil atau simpulan dari rapat tim atau diskusi pasien dicatat dim CPPT. (lihat juga
PAP5, EP 2)

Elemen Penilaian PAP 2
1. Ada regulasi yang mengatur pelayanan dan asuhan terintegrasi di dan antarberbagai

unit pelayanan. (R)
2. Rencana asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan di dan antarberbagai unit

pelayanan. (lihat juga ARK 2, EP 3). (D,0,W)
3. Pemberian asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan di dan antarberbagai unit

pelayanan. (D,0,W)
4. Hasil atau simpulan rapat dari tim PPA atau diskusi lain tentang kerjasama

didokumentasikan dalam CPPT. (D,W)

Standar PAP 2.1

Rencana asuhan individual setiap pasien dibuat dan di dokumentasikan.

Maksud dan Tujuan PAP 2.1
Rencana asuhan menjelaskan asuhan dan pengobatan/tindakan yang diberikan

kepada seorang pasien. Rencana asuhan memuat satu paket tindakan yang dilakukan
oleh PPA untuk memecahkan atau mendukung diagnosis yang ditegakkan melalui
asesmen. Tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yang optimal.
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Proses perencanaan bersifat kolaboratifmenggunakan data berasal dari asesmen
awal dan asesmen ulang yang dilakukan oleh dokter dan PPA lainnya (perawat, ahli
gizi, apoteker, dsb.) untuk mengetahui dan menetapkan prioritas tindakan, prosedur,
dan asuhan PPA lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan. Rencana asuhan
diselesaikan dalam waktu 24 jam terhitung saat diterima sebagai pasien rawat inap.
Berdasar atas hasil assesmen ulang, rencana asuhan diperbaharui atau disempurnakan
untukdapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan didokumentasikan
di rekam medik pasien.

Rencana asuhan pasien harus terkait dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan ini
mungkin berubah sebagai hasil dari proses penyembuhan klinis atau ada informasi
baru hasil asesmen ulang (contoh, hilangnya kesadaran, hasil laboratorium yang
abnormal), (lihat PAP 8.7; PAP 9).

Rencana asuhan direvisi berdasar atas perubahan-perubahan ini dan
didokumentasikan di rekam medis pasien sebagai catatan dari rencana semula atau
hal ini dapat menghasilkan rencana asuhan baru.

Salah satu cara untuk membuat rencana asuhan adalah mengetahui dan
menetapkan sasaran-sasaran. Sasaran terukur dapat dipilih oleh DPJP dan bekerja
sama dengan perawat dan PPA lainnya. Sasaran terukur dapat diamati dan dapat
dicapai terkait dengan asuhan pasien dan dari hasil klinis yang diharapkan. Sasaran
ini harus realistik, spesifik pada pasien, dan harus terkait waktu untuk mengukur
kemajuan serta hasil terkait dengan encana asuhan. Contoh dari sasaran realistik dan
terukur sebagai berikut:

• kondisi pasien kembali dengan fungsi (output) jantung stabil melalui detak jantung,
irama jantung, dan tekanan darah berada di kisaran normal;

• pasien dapat menunjukkan mampu memberi sendiri suntikan insulin sebelum
pasien pulang keluar dari rumah sakit;

• pasien mampu berjalan dengan "walker" (alat bantu untuk berjalan) menuju
ruangan tamu dan kedua kakinya mampu menanggung beban berat badan.

DPJP sebagai ketua tim PPA melakukan evaluasi/revZew berkala dan verifikasi
harian untuk menjaga terlaksananya asuhan terintegrasi dan membuat notasi sesuai
dengan kebutuhan.
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Catatan: satu rencana asuhan terintegrasi dengan sasaran-sasaran yang diharapkan
oleh PPA lebih baik daripada rencana terpisah oleh PPA masing-masing. Rencana
asuhan yang baik menjelaskan asuhan individual, objektif, dan sasaran dapat diukur
untuk memudahkan asesmen ulang serta revisi rencana asuhan. (lihat PPK 4)

Elemen Penilaian PAP 2.1

1. Ada regulasi asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh dokter penanggung
jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah
pasien masuk rawat inap. (R)

2. Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat oleh PPA yang memberikan

asuhan di rekam medis pasien. (D,W)
3. Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data

asesmen awal dan kebutuhan pasien. (D,W)
4. Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien,

dimutakhirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas asesmen ulang. (D,W)
5. Perkembangan tiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh

DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP. (D,W)

Standar PAP 2.2

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur metode memberi instruksi.

Maksud dan Tujuan PAP 2.2

Banyak kegiatan asuhan pasien membutuhkan seorang PPA yang kompeten dan
berwenang untuk menuliskan instruksi yang harus dicatat di rekam medik pasien.

Kegiatan ini meliputi, misalnya instruksi untuk pemeriksaan di laboratorium (antara
lain termasuk laboratorium Patologi Anatomi), memesan obat, asuhan keperawatan

khusus, terapi nurtrisi, dsb. Instruksi iniharus dapattersedia dengan mudah jika instruksi
harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Menempatkan instruksi di lembar umum atau

di tempat tertentu di dalam berkas rekam medik memudahkan pelaksanaan instruksi.

Instruksi tertulis membantu staf mengerti kekhususan perintah, kapan harus
dilaksanakan, serta siapa harus melaksanakannya dan bersifat delegatif atau mandat.
Instruksi tertulis dapat juga diberikan di form tersendiri atau diberikan dengan sistem
elektronik sesuai dengan regulasi rumah sakit.

Setiap rumah sakit harus mengatur
o jenis instruksi harus tertulis dan dicatat;
o permintaan pemeriksaan semua laboratorium (antara lain termasuk pemeriksaan
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laboratorium PA) dan diagnostik imajing tertentu harus disertai indikasi klinis

o pengecualian dalam keadaan khusus, seperti antara lain di unit darurat dan unit
intensif;

o siapa yang diberi kewenangan memberi instruksi dan perintah diletakkan di dalam
berkas rekam medik pasien. (lihat juga SKP 2; PKPO 4; PKPO1; PKPO 4.2; PKPO 4.3;
MIRM 1.10 MIRM 11)

Elemen Penilaian PAP 2.2

1. Rumah sakit menetapkan regulasi tata cara pemberian instruksi. (R)
2. Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang. (lihat

KKS 3). (D,W)

3. Permintaan untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imajing harus
disertai indikasi klinisapabila meminta hasilnya berupa interpretasi. (D,W)

4. Instruksi didokumentasikan di lokasi tertentu di dalam berkas rekam medik

pasien. (D,W)

Standar PAP 2.3

Rumah sakit menetapkan regulasi tindakan klinis dan diagnostik yang diminta,
dilaksanakan dan diterima hasilnya, serta disimpan di berkas rekam medis pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 2.3
Contoh tindakan seperti ini adalah endoskopi, kateterisasi jantung, terapi

radiasi, CT scan, tindakan invasif lain, serta pada pemeriksaan laboratorium (PK,
PA) juga pada radiologi intervensional dan noninvasif. Informasi tentang siapa yang
meminta prosedur/ tindakan ini serta alasannya dicatat dan dimasukkan di dalam
berkas rekam medis pasien. Pada rawat jalan apabila dilakukan tindakan diagnostik
invasif/berisiko termasuk pasien yang dirujuk dari luar juga harus dilakukan asesmen
serta pencatatannya dalam rekam medis.

Elemen Penilaian PAP 2.3

1. Ada regulasi tentang tindakan klinis dan diagnostik serta pencatatannya di rekam
medis. (R)

2. Staf yang meminta beserta apa alasan dilakukan tindakan dicatat di rekam medis
pasien. (D)

3. Hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien. (D)
4. Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus

dilakukan asesmen serta pencatatannya dalam rekam medis. (D,W)
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Standar PAP 2.4

Pasien dan keluarga diberi tahu tentang hasil asuhan dan pengobatan
termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan.

Maksud dan Tujuan PAP 2.4
Asuhan dan proses pengobatan merupakan siklus berkesinambungan dari

asesmen dan asesmen ulang, perencanaan serta pemberian asuhan, dan evaluasi
hasil. Pasien dan keluarga diberitahukan tentang hasil proses asesmen, perencanaan
asuhan dan pengobatan, serta diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.
Langkah asuhan bersifat siklis sehingga pasien perlu diberi informasi tentang hasil
asuhan, perkembangan dan pengobatan, termasuk informasi hasil asuhan yang tidak
diharapkan. Pemberian informasi tersebut dilakukan oleh PPA terkait untuk KTD oleh
DPJP.

Elemen Penilaian PAP 2.4

1. Pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dan
pengobatan. (lihat juga HPK 2.1.1, EP 1). (D,W)

2. Pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan
yg tidak diharapkan. (lihat juga HPK 2.1.1, EP2). (D,W)

♦ PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN RISIKO TINGGI

Standar PAP 3

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa asuhan pasien risiko tinggi dan
pemberian pelayanan risiko tinggi diberikan berdasar atas panduan praktik klinis dan

peraturan perundangan-undangan.

Maksud dan Tujuan PAP 3
Rumah sakit memberi asuhan kepada pasien untuk berbagai kebutuhannya atau

kebutuhan pada keadaan kritis. Beberapa pasien digolongan masuk dalam kategori
risiko tinggi karena umurnya, kondisinya, dan kebutuhan pada keadaan kritis. Anak-
anak dan lansia biasanya dimasukkan ke dalam golongan ini karena mereka biasanya
tidak dapat menyampaikan keinginannya, tidak mengerti proses asuhan yang
diberikan, dan tidak dapat ikut serta dalam mengambil keputusan terkait dirinya.
Sama juga halnya dengan pasien darurat yang ketakutan, koma, dan bingung tidak
mampu memahami proses asuhannya apabila pasien harus diberikan asuhan cepat
dan efisien.
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Rumah sakit juga memberikan berbagai pelayanan, beberapa dikenal sebagai
pelayanan risiko tinggi karena tersedia peralatan medis yang kompleks untuk
kebutuhan pasien dengan kondisi darurat yang mengancam jiwa (pasien dialisis),
karena sifat tindakan (pasien dengan pemberian darah/produk darah), mengatasi
potensi bahaya bagi pasien (pasien restrain), atau mengatasi akibat intoksikasi obat
risiko tinggi (contoh kemoterapi).

Asuhan bagi pasien risiko tinggi tersebut didukung oleh penggunaan PPK,
regulasi lainnya dan rencana asuhan, clinical pathway, dsb. (lihat PAP 2.1.). Hal ini
berguna bagi staf untuk memahami dan merespons dengan sikap profesional.

Dalam hal ini pimpinan rumah sakit bertanggung jawab sesuai dengan populasi

pasien untuk
• identifikasi pasien yang digolongkan sebagai risiko tinggi;
• identifikasi pelayanan yang digolongkan sebagai risiko tinggi;
• melalui proses kolaborasi menetapkan regulasi asuhan;
• melatih staf untuk melaksanakan regulasi.

Regulasi untuk asuhan disesuaikan dengan populasi pasien risiko tinggi dan
pelayanan risiko tinggi yang berguna untuk menurunkan risiko. Dalam hal ini penting
dipahami bahwa prosedur dapat mengindentifikasi

• bagaimana rencana akan berjalan, termasuk identifikasi perbedaan populasi anak
dengan dewasa, atau pertimbangan khusus lainnya;

• dokumentasi yang dibutuhkan agar tim asuhan dapat bekerja dan berkomunikasi
efektif;

• keperluan informed consent;
• keperluan monitor pasien;
• kualifikasi khusus staf yang terlibat dalam proses asuhan;
• teknologi medis khusus tersedia dan dapat digunakan.

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan regulasi untuk pasien risiko tinggi

dan pelayanan risiko tinggi. Untuk pasien risiko tinggi meliputi
• pasien emergensi;

• pasien dengan penyakit menular;
• pasien koma;

• pasien dengan alat bantuan hidup dasar;
• pasien "immuno-suppressed";
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• pasien dialisis;

• pasien dengan restraint;
• pasien dengan risiko bunuhdiri;
• pasien yang menerima kemoterapi;

• populasi pasien rentan, lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan
atau diterlantarkan; dan

• pasien risiko tinggi lainnya.

Untuk pelayanan risiko tinggi meliputi
• pelayanan pasien dengan penyakit menular;
• pelayanan pasien yang menerima dialisis;
• pelayanan pasien yang menerima kemoterapi;
• pelayanan pasien yang menerima radioterapi;
• pelayanan pasien risiko tinggi lainnya (misalnya terapi hiperbarik dan pelayanan

radiologi intervensi).

Rumah sakit juga menetapkan risiko tambahan sebagai hasil tindakan atau
rencanaasuhan (coptoh, kebutuhan mencegah trombosis vena dalam, luka dekubitus,
infeksi terkait penggunaan ventilator pada pasien, cedera neurologis dan pembuluh
darah pada pasien restrain, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis, infeksi
saluran/slang sentral, dan pasien jatuh (lihat SKP VI). Risiko tersebut jika ada, diatasi
dan dicegah oleh edukasi staf serta regulasi yang memadai. (lihat HPK 5.2). Rumah
sakit menggunakan informasi pengukuran untuk evaluasi pelayanan yang diberikan
kepada pasien risiko tinggi dan diintegrasikan ke dalam program peningkatan mutu
rumah sakit.

Rumah sakit juga menetapkan risiko tambahan sebagai hasil tindakan atau
rencana asuhan (contoh, kebutuhan mencegah trombosis vena dalam, luka decubitus,
infeksi terkait penggunaan ventilator pada pasien, cedera neurologis dan pembuluh

darah pada pasien restrain, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis, infeksi
saluran / slang sentral, dan pasien jatuh (lihat SKP VI). Risiko tsb, jika ada, diatasi dan
dicegah oleh edukasi staf dan regulasi yang memadai. (lihat HPK 5.2). Rumah sakit
menggunakan informasi pengukuran untuk evaluasi pelayanan yang diberikan kepada

pasien risiko tinggi dan diintegrasikan ke dalam program peningkatan mutu rumah
sakit.
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Elemen Penilaian PAP 3

1. Ada regulasi proses identifikasi pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi
sesuaidengan populasi pasiennya serta penetapan risiko tambahan yangmungkin
berpengaruh pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. (R)

2. Staf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan
risiko tinggi. (D,0,W)

3. Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan
pelayanan risiko tinggi. (D,0,W)

4. Ada bukti pengembangan pelayanan risiko tinggi dimasukkan ke dalam program
peningkatan mutu rumah sakit. (D,W)

* DETEKSI (MENGENALI) PERUBAHAN KONDISI PASIEN

Standar PAP 3.1

Staf klinis dilatih untuk mendeteksi (mengenali) perubahan kondisi pasien
memburuk dan mampu melakukan tindakan.

Maksud dan Tujuan PAP 3.1

Staf yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis/ intensif mungkin tidak
mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan asesmen serta
mengetahui pasien yang akan masuk dalamkondisi kritis. Padahalbanyak pasien di
luar daerah pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Sering kali
pasien memperlihatkan tanda bahaya dini (contoh, tanda-tanda vital yang memburuk
dan perubahan kecil status neurologisnya) sebelum mengalami penurunan kondisi
klinisyang meluas sehingga mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

Ada kriteria fisiologis yang dapat membantu staf untuk mengenali sedini-dininya
pasien yang kondisinya memburuk. Sebagian besar pasien yang mengalami gagal
jantung atau gagal paru sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda fisiologis di luar
kisaran normal yang merupakan indikasi keadaan pasien memburuk. Hal ini dapat
diketahui dengan early warning system (EWS).

Penerapan early warningsystem (EWS) membuat staf mampu mengidentifikasi
keadaan pasien memburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan staf yang

kompeten. Dengan demikian, hasil asuhan akan lebih baik.

Pelaksanaan EWS dapat dilakukan menggunakan sistem skor. Semua staf dilatih
untuk menggunakan EWS.
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Elemen Penilaian PAP 3.1

1. Ada regulasi pelaksanaan early warning system (EWS). (R)
2. Ada bukti staf klinis dilatih menggunakan EWS. (D,W)
3. Ada bukti staf klinis mampu melaksanakan EWS. (D,W,S)
4. Tersedia pencatatan hasil EWS. (D,W)

♦ PELAYANAN RESUSITASI

Standar PAP 3.2

Pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit.

Maksud dan Tujuan PAP 3.2

Pelayanan resusitasi diartikan sebagai intervensi klinis pada pasien atau korban
yang mengalami kejadian mengancam hidupnya seperti henti jantung atau paru. Pada
saat henti jantung atau paru maka pemberian kompresi pada dada atau bantuan
pernapasan akan berdampak pada hidup atau matinya pasien, setidak-tidaknya
menghindari kerusakan jaringan otak.

Resusitasi yang berhasil pada pasien dengan henti jantung-paru bergantung
pada intervensi yang kritlkal/penting seperti secepat-cepatnya dilakukan defibrilasi
dan bantuan hidup lanjut (advance) yang akurat (code blue). Pelayanan seperti ini
harus tersedia untuk semua pasien selama 24 jam setiap hari.

Sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan intervensi yang kritikal,
yaitu tersedia dengan cepat peralatan medis terstandar, obat resusitasi, dan staf
terlatih yang baik untuk resusitasi. Bantuan hidup dasar harus dilakukan secepatnya
saat diketahui ada tanda henti jantung-paru dan proses pemberian bantuan hidup
kurangdari 5 (lima) menit. Hal ini termasuk review terhadap pelaksanaan sebenarnya
resusitasi atau terhadap simulasi pelatihan resusitasi di rumah sakit. Pelayanan
resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit termasuk peralatan medis dan staf
terlatih, berbasis bukti klinis, dan populasi pasien yang dilayani (contoh, jika rumah
sakit mempunyai populasi pediatri, peralatan medis untuk resusitasi pediatri). (lihat
PAB 3; MFK 8).

Catatan: seluruh area rumah sakit tempat tindakan dan pelayanan diberikan, termasuk
area tindakan diagnostik di gedung terpisah dari gedung rumah sakit.
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Elemen Penilaian PAP 3.2

1. Ada regulasi pelayanan resusitasi yang tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap
hari di seluruh area rumah sakit, serta peralatan medis untuk resusitasi dan obat
untuk bantuan hidup dasar terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien.
(lihat PAB 3, EP3).(R)

2. Di seluruh area rumah sakit bantuan hidup dasar diberikan segera saat dikenali
henti jantung-paru dan tindak lanjut diberikan kurang dari 5 menit. (W,S)

3. Staf diberi pelatihan pelayanan resusitasi. (D,W)

Maksud dan Tujuan PAP3.3 s.d. PAP3.9
Regulasi harus dibuat secara khusus untuk kelompok pasien yang berisiko atau

pelayanan yang berisiko tinggi agar tepat dan efektif dalam mengurangi risikoterkait.
Sangatlah penting bahwa regulasi mengatur hal tersebut.
a. Bagaimana perencanaan dibuat termasuk identifikasi perbedaan pasien dewasa

dengan anak atau keadaan khusus lain.
b. Dokumentasi yang diperlukan oleh pelayanan secara tim untuk bekerja dan

berkomunikasi secara efektif.

c. Pertimbangan persetujuan khusus bila diperlukan.
d. Persyaratan pemantauan pasien.

e. Kompetensi atau keterampilan yang khusus staf yg terlibat dalam proses asuhan.
f. Ketersediaan dan penggunaan peralatan khusus.

Pengobatan risiko tinggi lainnya selain kemoterapi termasuk antara lain
radioterapi, KCI pekat, heparin, dsb.

Catatan: untuk standarPAP 3.3 s.d. PAP 3.9 maka elemen a)sampai dengan f) pada
maksud dan tujuan harus tercermin dalam regulasi yang disyaratkan.

PELAYANAN DARAH

Standar PAP 3.3

Pelayanan darah dan produk darah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PAP 3.3
Pelayanan darah dan produk darah harus diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-perundangan meliputi antara lain
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a) pemberian persetujuan (informed consent);
b) pengadaan darah;
c) identifikasi pasien;
e) pemberian darah;
f) monitoring pasien;
6) identifikasi dan respons terhadap reaksi transfusi.

Staf kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah dan produk
darah serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Elemen Penilaian PAP 3.3

1. Ada regulasi pelayanan darah dan produk darah meliputi butir a) sampai dengan
f) pada maksud dan tujuan. (lihatAP5.11 EP 2). (R)

2. Ada bukti pelaksanaan proses meliputi a) sampai dengan f) pada maksud dan
tujuan. (D,W)

3. Ada bukti staf yang kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah
dan produk darah serta melakukan monitoring dan evaluasi. (lihat AP 5.11, EP 1).
(D,W)

♦ PELAYANAN PASIEN KOMA DAN YANG MENGGUNAKAN VENTILATOR

Standar PAP 3.4

Rumah sakit menetapkan regulasi asuhan pasien yang menggunakan alat bantu
hidup dasar atau pasien koma.

Elemen Penilaian PAP 3.4

1. Ada regulasi asuhan pasien alat bantu hidup dasar atau pasien koma. (R)
2. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien dengan alat bantu hidup sesuai dengan

regulasi. (D,W).
3. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien koma sesuai dengan regulasi. (D,W).

♦ PELAYANAN PASIEN penyakit menular dan PENURUNAN DAYA TAHAN (IMMUNO-
SUPPRESSED)

Standar PAP 3.5

Regulasi mengarahkan asuhan pasien penyakit menular dan immuno-suppressed.
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Elemen Penilaian PAP 3.5

1. Ada regulasi asuhan pasien penyakit menular dan immuno-suppressed. (R).
2. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien penyakit menular sesuai dengan regulasi.

(D,W).

3. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien Immuno-suppressed sesuaidengan regulasi.
(D,W).

* PELAYANAN PASIEN DIALISIS

Standar PAP 3.6

Regulasi mengarahkan asuhan pasien dialisis (cuci darah).

Elemen Penilaian PAP 3.6

1. Ada regulasi asuhan pasien dialisis. (R)
2. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien dialisis sesuai dengan regulasi. (D,W).
3. Ada bukti dilakukan evaluasi kondisi pasien secara berkala. (D,W)

* PELAYANAN PASIEN RESTRAINT

Standar PAP 3.7

Rumah sakit menetapkan pelayanan penggunaan alat penghalang (restraint).

Elemen Penilaian PAP 3.7

1. Ada regulasi pelayanan penggunaan alat penghalang (restraint). (R).
2. Ada bukti pelaksanaan pelayanan penggunaan alat penghalang (restraint) sesuai

dengan regulasi. (D,W)
3. Ada bukti dilakukan evaluasi pasien secara berkala. (D,W)

* PELAYANAN PASIEN POPULASI KHUSUS

Standar PAP 3.8

Rumah sakit memberikan pelayanan khusus terhadap pasien usia lanjut, mereka

yang cacat, anak, serta populasi yang berisiko disiksa dan risikotinggi lainnya termasuk
pasien dengan risiko bunuh diri.

Elemen Penilaian PAP 3.8

1. Ada regulasi pelayanan khusus terhadap pasien yang lemah, lanjut usia, anak, dan
yang dengan ketergantungan bantuan, serta populasi yang berisiko disiksa dan
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risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri. (R)
2. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien yang lemah dan lanjut usia yang tidak

mandiri menerima asuhan sesuai dengan regulasi. (D,W)
3. Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien anak dan anak dengan ketergantungan

sesuai dengan regulasi. (D,W)

4. Ada bukti pelaksanaan asuhan terhadap populasi pasien dengan risiko kekerasan
dan risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri sesuai dengan
regulasi. (D,W)

♦ PELAYANAN PASIEN KEMOTERAPI DAN terapi lain yang berisiko tinggi

Standar PP 3.9

Rumah sakit memberikan pelayanan khusus terhadap pasien yang mendapat
kemoterapi atau pelayanan lain yang berisiko tinggi (misalnya terapi hiperbarik dan
pelayanan radiologi intervensi).

Elemen Penilaian PP 3.9

1. Ada regulasi pelayanan khusus terhadap pasien yang mendapat kemoterapi atau
pelayanan lain yang berisiko tinggi. (R)

2. Ada bukti pelaksanaan pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi sesuai
dengan regulasi. (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan pelayanan risiko tinggi lain (misalnya terapi hiperbarik dan

pelayanan radiologi intervensi) sesuai dengan regulasi. (D,W)

* MAKANAN DAN TERAPI GIZI

Standar PAP 4

Tersedia berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten

dengan asuhan klinisnya.

Maksud dan Tujuan PAP4
Makanan dan nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan

penyembuhannya. Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, pilihan, rencana
asuhan, diagnosis pasien termasuk juga antara lain diet khusus seperti rendah
kolesterol dan diet diabetes melitus. Berdasar atas asesmen kebutuhan dan rencana

asuhan maka DPJP atau PPA lain yang kompeten memesan makanan dan nutrisi
lainnya untuk pasien. (lihat PAP 1.4)
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Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Bila
memungkinkan pasien ditawarkan pilihan makanan yang konsisten dengan status gizi.

Jika keluarga pasien atau ada orang lain mau membawa makanan untuk
pasien maka kepada mereka diberikan edukasi tentang makanan yang merupakan
kontraindikasi terhadap rencana, kebersihan (hygiene) makanan dan kebutuhan
asuhan pasien termasuk informasi terkait interaksi antara obat dan makanan. Makanan
yang dibawa oleh keluarga atau orang lain disimpan dengan benar untuk mencegah
kontaminasi.

Elemen Penilaian PAP 4

1. Rumah sakit menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. (R)
2. Rumah sakit menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. (D,0,W)
3. Ada bukti proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan

kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis. (D,W)
4. Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan

pembusukan. (0,W)
5. Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. (D,0,W)
6. Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang

pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan
regulasi. (D,0,W,S)

7. Makanan yang dibawa keluarga atau orang lain disimpan secara benar untuk
mencegah kontaminasi. (D,0,W)

Standar PAP 5

Pasien dengan risiko nutrisi menerima terapi gizi terintegrasi.

Maksud dan Tujuan PAP 5
Pasien pada asesmen awal diskrining untuk risikonutrisi. (LihatAP1.4). Pasien ini

dikonsultasikan ke ahli gizi untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Jika ditemukan risiko
nutrisi maka dibuat rencana terapi gizi dan dilaksanakan. Kemajuan keadaan pasien
dimonitor dan dicatat di rekam medis pasien. DPJP, perawat, ahli gizi, dan keluarga
pasien bekerjasama dalam konteks asuhan gizi terintegrasi.

Elemen Penilaian PAP 5

1. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi. (R)
2. Ada bukti pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien risiko nutrisi. (D,W)

158 STANDAR NASIONALAKREDITASI RUMAH SAKIT • EDIS11



3. Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.
(D,W)

4. Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien. (lihat AP 2 EP 1).

(D)

• PENGELOLAAN NYERI

Standar PAP 6

Rumah sakit menetapkan pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri.

Maksud dan Tujuan PAP 6

Nyeridapat diakibatkan oleh kondisi, penyakit pasien, tindakan, atau pemeriksaan
yang dilakukan. Sebagai bagian dari rencana asuhan maka pasien diberi informasi
tentang kemungkinan timbul nyeri akibat tindakan, atau prosedur pemeriksaan, dan

pasien diberitahu pilihan yang tersedia untuk mengatasi nyeri. Apapun yang menjadi
sebab timbulnya nyeri jika tidak dapat diatasi akan berpengaruh secara fisik maupun
psikologis. Pasien dengan nyeri dilakukan asesmen dan pelayanan untuk mengatasi
nyeri dengan tepat. (lihat HPK 2.2 dan PAP 1.5)

Berdasar atas cakupan asuhan yg diberikan maka rumah sakit menetapkan
proses untuk melakukan skrining, asesmen, dan pelayanan untuk mengatasi nyeri
meliputi

• identifikasi pasien untuk rasa nyeri pada asesmen awal dan asesmen ulang;
• memberi informasi kepada pasien bahwa nyeri dapat disebabkan oleh tindakan

atau pemeriksaan;

• melaksanakan pelayanan untuk mengatasi nyeri terlepas dari mana nyeri itu
berasal;

• melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga perihal pelayanan
untuk mengatasi nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai
pasien, dan keluarga;

• melatih PPA tentang asesmen dan pelayanan untuk mengatasi nyeri.

Elemen Penilaian PAP 6

1. Rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri. (R)
2. Pasien nyeri menerima pelayanan untuk mengatasi nyeri sesuai dengan kebutuhan.

(D,W)
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3. Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang pelayanan untuk mengatasi nyeri
sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai pasien, dan keluarga.
(D,W)

4. Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang kemungkinan timbulnya nyeri
akibat tindakan yang terencana, prosedur pemeriksaan, dan pilihan yang tersedia
untuk mengatasi nyeri. (D,W,S)

5. Rumah sakit melaksanakan pelatihan pelayanan mengatasi nyeri untuk staf. (D,W)

* PELAYANAN DALAM TAHAP TERMINAL

Standar PAP 7

Dilakukan asesmen dan asesmen ulang terhadap pasien dalam tahap terminal
dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Maksud dan Tujuan PAP 7

Asesmen dan asesmen ulang bersifat individual agar sesuai dengan kebutuhan
pasien dalam tahap terminal (dying) dan keluarganya. Asesmen dan asesmen ulang
harus menilai kondisi pasien seperti
a) gejala mual dan kesulitan pernapasan;

b) faktor yang memperparah gejala fisik;
c) manajemen gejala sekarang dan respons pasien;
d) orientasi spiritual pasien dan keluarga serta keterlibatan dalam kelompok agama

tertentu;

e) keprihatinan spiritual pasien dan keluarga seperti putus asa, penderitaan, dan rasa
bersalah;

f) status psikososial pasien dan keluarganya seperti kekerabatan, kelayakan
perumahan, pemeliharaan lingkungan, cara mengatasi, serta reaksi pasien dan
keluarganya menghadapi penyakit;

g) kebutuhan bantuan atau penundaan layanan untuk pasien dan keluarganya;
h) Kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan;
i) Faktor risiko bagi yang ditinggalkan dalam hal cara mengatasi dan potensi reaksi

patologis atas kesedihan.

Elemen Penilaian PAP 7

1. Ada regulasi asesmen awal dan ulang pasien dalam tahap terminal meliputi butir
a) sampai dengan i) pada maksud dan tujuan. (R)

2. Ada bukti skrining dilakukan pada pasien yang diputuskan dengan kondisi harapan
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hidup yang kecil sesuai dengan regulasi. (D,W)
3. Pasien dalam tahap terminal dilakukan asesmen awal dan asesmen ulang. (D,W)
4. Hasil asesmen menentukan asuhan dan layanan yang diberikan. (D,W)
5. Asuhan dalam tahap terminal memperhatikan rasa nyeri pasien. (lihat juga HPK

2.2). (D,W)

Standar PAP 7.1

Rumah sakit memberikan pelayanan pasien dalam tahap terminal dengan
memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarga serta mengoptimalkan kenyamanan
dan martabat pasien yang didokumentasikan dalam rekam medis.

Maksud dan Tujuan PAP7.1

Pasien dalam tahap terminal membutuhkan asuhan dengan rasa hormat dan
empati yang terungkap dalam asesmen (lihat PAP 1.7). Untuk melaksanakan ini, staf
diberi pemahaman tentang kebutuhan pasien yang unik saat dalam tahap terminal.
Kepedulian staf terhadap kenyamanan dan kehormatan pasien harus menjadi prioritas
semua aspek asuhan pasien selama pasien berada dalam tahap terminal.

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola asuhan pasien dalam tahap
terminal. Proses ini meliputi
a) intervensi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri;
b) memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan mempertimbangkan keinginan

pasien dan keluarga;
c) menyampaikan secara hati-hati soal sensitif seperti autopsi atau donasi organ;
d) menghormati nilai, agama, serta budaya pasien dan keluarga;
e) mengajak pasien dan keluarga dalam semua aspek asuhan;
f) memperhatikan keprihatinan psikologis, emosional, spiritual, serta budaya pasien

dan keluarga.

Elemen Penilaian PAP 7.1

1. Rumah sakitmenetapkanregulasi pelayanan pasien dalam tahap terminal meliputi
butir a) sampai dengan f) pada maksud dan tujuan. (R)

2. Stafdiedukasi tentang kebutuhan unik pasien dalam tahap terminal. (D,W)
3. Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan gejala, kondisi, dan

kebutuhan kesehatan atas hasil asesmen. (lihat PAP 1.7 EP 1). (D, W)
4. Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan upaya mengatasi rasa

nyeri pasien. (lihat juga HPK 2.2). (D,W)
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5. Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan kebutuhan biopsiko-
sosial, emosional, budaya, dan spiritual. (D,W)

6. Pasien dan keluarga dilibatkan dalam keputusan asuhan termasuk keputusan do
not resuscitate/DNR. (lihat juga HPK 2). (D,W)
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