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Kata Sambutan
Menter i  Kesehatan R. l

Tersusunnya Buku Panduan Nasional Keselamalan Pasien Rumah Sakit ini
hendaknya kita sambut dengan penuh rasa syukur kehadiratTuhan yang Maha Esa,
karena penerbitan buku panduan ini merupakan rangkaian kegiatan yang panjang
yang melibatkan unit-unit terkait di Departemen Kesehatan, organisasi perumahsakitan
dan konsumen kesehatan.

Buku Panduan yang berisi standar keselamatan pasien dan tujuh langkah
penerapan keselamatan pasien merupakan acuan yang tepat bagi rumah sakit dalam
melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit. Seperti kita ketahui, akhir-
akhir inisemakin marak tuntulan pasien terhadap mutu pelayanan yang tidak jarang
berakhir menjadituntutan hukum dan merusak citra rumah sakit tersebut. Dengan
digunakan buku panduan ini oleh rumah sakit diharapkan rumah sakit rutin mencatat
dan melaporkan insiden dan melakukan analis akar masalah sehingga insiden tersebut
tidak terulang lagi. Sejalan hal lersebut terbentuknya Komite Keselamatan Pasien
Rumah Sakit - PERSI sangatlah penting dalam membanlu rumah sakit melakukan
analisis akar masalah dan menyebarkan hasilpemecahan masalah ke rumah sakit
lainnya sehingga kejadian yang sama tidak terulang terjadi di rumah sakit lainnya.

Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar keselamatan pasien melalui program
akreditasi rumah sakrt perlu dilaksanakan sehingga dapat mendorong rumah sakit
untuk memenuhi standar tersebut dan meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
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Demikianlah sambutan singkat saya, kepada tim penyusun saya mengucapkan
lerima kasih atas jerih payah saudara dan selamat menggunakan Buku Panduan
Keselamalan Pasien Rumah Sakit ini, semoga buku panduan ini bermanfaat bagi
rumah sakil, dinas kesehatan dan Departemen Kesehatan. Dengan dilaksanakan pro-
gram keselamatan pasien rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan mutu dan
citra rumah sakit dimata masyarakat. Saya harapkan buku panduan inisegera diikuti
dengan buku panduan lainnya yang terkait keselamatan rumah sakit yakni keselamatan
pelugas, keselamatan bangunan dan peralatan, keselamatan lingkungan dan
kelangsungan pelayanan rumah sakit.

Sekian dan terima kasih.

tKesehatan Republik Indonesia

Sp.JP.K
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Kata
Direktur Jenderal

Sambutan
Bina Pelayanan Medik

Di era globalisasi ini perkembangan ilmu dan teknologisangatlah pesat termasuk
ilmu dan teknologikedokteran. Peralatan kedokteran baru banyakdiketemukan demikian
juga dengan obat baru. Keadaan tersebut berdampak terhadap pelayanan kesehatan,
dimana dimasa lalu pelayanan kesehatan sangatlah sederhana, sering kurang efektif
namun lebih aman. Pada saat ini pelayanan kesehatan sangatlah kompleks, lebih
efektif namun apabila pemberi pelayanan kurang hati-hatidapat berpotensiterjadinya
kesalahan pelayanan. Data di Amerika Serikat 'l diantara 200 orang menghadapi
resiko kesalahan pelayanan di rumah sakit, dibandingkan dengan resiko naik pesawat
terbang yang hanya 1 per 2.000.000 maka resiko mendapatkan kesalahan pelayanan
di rumah sakit lebih tinggi. Di lndonesia kasus yang paling sering terjadi adalah
kesalahan obat yang tidak jarang menjadituntutan hukum dan berakhir di pengadilan.
Karena itu program keselamatan pasien rumah sakit (hospltalpatlentsafely) sangatlah
penting dan merupakan peningkatan dari program mutu yang selama inidilaksanakan
secara konservatif.

Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit akan menjadialat bantu
bagisetiap rumah sakit dalam melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit.
lsi dari buku panduan nasional keselamatan pasien rumah sakit adalah standar
keselamatan pasien dan tujuh langkah penerapan keselamatan pasien rumah sakit.
Dalam menyusun buku panduan initelah melibatkan organisasiperumahsakitan, rumah
sakit dan unit-unit di Departemen Kesehatan yang terkait dengan mutu pelayanan
kesehatan. Standar keselamatan pasien yang ada didalam buku panduan inimerupakan
bagian dari standar pelayanan rumah sakit. Karena itu evaluasi pemenuhan standar
keselamatan pasien iniakan dilakukan melaluiprogram akreditasi rumah sakit.

Penyempurnaan dan pengembangan buku panduan iniakan terus dilakukan secara
berkala disesuaikan dengan tuntutan program, kemajuan ilmu dan teknologidibidang
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kedokteran serta perkembangan standar pelayanan rumah sakit. Dengan demikian,
rumah sakit dituntut untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan mutu
pelayanannya khususnya dalam program keselamatan pasien rumah sakit.

Jakarla, Maret 2006

ral Bina Pelavanan Medik

W. Husain, SpB(K)
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Kata Sambutan
Ketua Umum

Perhimpunan Rumah Saki t
Seluruh lndonesia

AS SA LA MM UA LA I KUM WR. WB.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME karena atas
berkat rahmat dan ridho-Nya telah tersusun buku pedoman nasional tentang
keselamatan oasien di Rumah Sakit.

2400 tahun yang lalu Hipocrates telah mengeluarkan fatwa :"Primum, Non Nocere"
(First, Do No Harn). Fatwa ini mengamanatkan tentang keselamatan pasien yang
harus diutamakan. Darifatwa initersirat bahwa keselamatan pasien bukan halyang
baru dalam dunia pengobatan, karena pada hakekatnya tindakan keselamatan pasien
i tu sudah menyatu dengan proses pengobatan i tu sendir i .  Namun, dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran serta makin kompleksnya
manajemen Rumah Sakit, unsur keselamatan pasien ini agak terabaikan. Dengan
munculnya laporan 'To Err is Human"pada tahun 2000, dunia dikagetkan dengan
kenyataan bahwa demikian banyaknya kasus-kasus Kejadian Tidak Diharapkan yang
terjadidiRumah Sakit. Sesudah laporan tersebut, keselamalan pasien menjadiissue
global sampai saat ini, bahkan pada tahun 2004 WHO mencanangkan "Globa/A//l-
ance For Patient Safety''yang mengangkat fatwa Hipocrates di atas.

Sebagaitindak lanjut dariterbentuknya Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
oleh PERSI serta telah dicanangkannya Gerakan Nasional Keselamatan Pasien oleh
Menterr Kesehatan, maka disusunlah buku "Panduan Nasional Keselamatan Pasien
Rumah Sakit" ini. Mengkajifatwa Hipocrates diatas maka program keselamalan pasien
tidak boleh dipandang sebagai beban bagi Rumah Sakit, dokter atau pemberi pelayanan
kesehatan lainnya melainkan merupakan suatu kewajiban moral bagiseluruh pemberi
pelayanan kesehatan tersebut.
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Buku panduan ini harus dipandang sebagai panduan untuk memudahkan bagi
Rumah Sakit serta pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan program-
program keselamatan pasien secara terpadu, sehingga akan didapatkan hasil akhir
berupa peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien. Buku panduan ini
tentunya akan diikuti oleh panduan-panduan lain sebagai penjabaran yang lebih rinci
tentang hal-hal yang harus dilaksanakan.

Harapan saya selaku ketua umum PERSI agar buku panduan ini dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh seluruh Rumah Sakit di Indonesia dan saya harapkan adanya
sumbang saran untuk perbaikan lebih lanjut. Kepada anggota tim penyusun buku
pedoman ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas hasiljerih
payahnya.

SemogaTuhanYME selalu memberikan Ridho, bimbingan serta perlindungan-Nya
bagi kita semua dalam rangka pengabdian profesi kita kepada negara dan bangsa.

Wassalam

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
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Kata Sambutan
Di rektu r Eksekuti f

Komisi  Akredi tasi  Rumah Saki t

Pada waktu ini upaya meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan upaya
keselamatan pasien di rumah sakit sudah merupakan sebuah gerakan universal.
Berbagainegara maju bahkan telah menggeser paradigma 'Qualrt1/kearah paradigma
baru 'Quality-safety'llniberartibukan hanya mutu pelayanan yang harus ditingkatkan
tetapiyang lebih penting lagiadalah menjaga keselamatan pasien secara konsisten
dan terus menerus.

Tujuan keselamatan pasien di rumah sakit adalah mencegah terjadinya cedera
yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak
mengambil t indakan yang harusnya diambil.

Maka, prakarsa Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) melakukan
gerakan keselamatan pasien di Indonesia, mensosialisasikan dikalangan komunitas
rumah sakit, menyusun program aksidalam bentuk'Tujuh Langkah Menuju Keselamatan
Pasien Rumah Sakit", tepat sekaliwakunya. Prakarsa ini patut kita hargai.

Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) inihanyalah
merupakan awal dari upaya menjaga keselamatan pasien di rumah sakit. Pada waktunya
dikemudian hari, langkah awal ini perlu dinilai pelaksanaannya melalui penilaian
terhadap aplikasi standar pelayanan keselamatan pasien.

Terima kasih.

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

l ,  Dr.  H. Boedihartono, MHA
( Direktur Eksekutif )
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KATA PENGANTAR EDISI I

Bermula dari laporan \OM/lnstitute of Medlcine, Amerika Serikat th 2000, 'TO
ERR lS HUMAN, Building a Safer Health Systenl'diikuti data WHO (World Alllance
forPatientSafetlq Forward Programme,2004)dari berbagai negara yang menyatakan
bahwa dalam pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit ada sekitar 3-16 % Kejadian
Tidak Diharapkan (KfDlAdverse Eventl, maka PERSI/Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh lndonesia mengambil inisiatif mengajak semua pihak stakeholder rumah sakit
untuk memperhat ikan Keselamatan Pasien Rumah Saki t .  In is iat i f  PERSI in i
dilaksanakan dengan mengembangkan lebih lanjut panduan dan standar tentang
keselamatan/keamanan yang sudah ada, misalnya standar K3 (Keselamatan Kerja,
Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana), standar Pengendalian Infeksi Nosokomial
dan lain sebagainya, yang diintegrasikan dalam suatu Sistem Keselamatan Pasien
Rumah Sakit yang baru dan komprehensif.

Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit diawali dengan membentuk Komite
Keselamatan Pasien Rumah SakiVKKPRS oleh PERSI pada Juni 2005 sebagai hasil
Raker PERSI Maret2005 diSurabaya, diikutidengan pencanangan Gerakan Keselamatan
Pasien Rumah Sakit oleh Menteri Kesehatan DR. Dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP.K pada
2'l Agustus 2005 dalam Seminar Nasional PERSI diJakada. KKPRS kemudian menyusun
Panduan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan Glosarium KPRS.
Sejalan dengan itu MRS (KomisiAkreditasiRumah Sakit, DepKes) menyusun Standar
Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Kedua upaya ini kemudian disinergikan melaluisualu
Tim terdiri dari unsur-unsur KKPRS-PERSl, KARS DepKes, yang dengan dukungan BD
(Becton Dickinson & Company) pada bulan Maret 2006 telah berhasil menyusun "Buku
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit". Panduan ini berisi Standar
Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah
Sakit, Formulir Laporan Insiden dan Glosarium, serta Instrumen Penilaian Akreditasi RS
untuk standar keselamatan pasien rumah sakit dari KARS. Jumlah standar pelayanan
rumah sakit yang diakreditasi dengan demikian menjadi 16 Standar Pelayanan Rumah
Sakit dan 1 Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
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Semoga Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini dapat
digunakan untuk membantu Rumah Sakit menerapkan Program Keselamatan Pasien
Rumah Sakit.

Jakarta, Maret 2005

Tim Penyusun Edis i  I
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KATA PENGANTAR EDISI I I

Salam Keselamatan Pasien,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas keberhasi lan di terbi tkannya Edis i  l l  Buku Panduan Nasional
Keselamatan Pasien Rumah Saki t  in i .

Buku panduan nasional edisr pertama yang diterbitkan tahun 2006, mendapat
sambutan yang cukup besar dari kalangan rnasyarakat perumahsakitan, buku ini
selain telah berperan dalam meningkatkan kesadaran (awarenes$ pimpinan - staf -
karyawan rumah sakit, juga telah banyak membantu rumah sakit menerapkan pro-
gram Keselamatan Pasren. Sejak tahun 2007 KKPRS telah melayani permintaan
pelat ihan "Keselamatan pasien rumah saki t  dan Manajemen r is iko k l rn is"  yang
cenderung terus menrngkat. Pada tingkat regional dalam WHO South East Aslan
Reglonal "Workshop on Patlent Safely"di New Delhi tanggal 12 - 14 Juli 2006, Indo-
nesia memaparkan buku panduan nasional  in i  dan mendapat apresrasi  dar iWHO.

Sejalan dengan kecenderungan rnternasional ,  d i  Indonesia perkembangan
keselamatar pasren rumah sakit juga cukup pesat dan dinamis, ada bagian-bagian
dalam buku edisi pertama yang 'lertinggal" sehingga perlu diperbarui. Bagian-bagian tsb
a.l. : Format Laporan Insiden Keselamatan Pasien, Instrumen Akreditasi Pelayanan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang dimasukkan dalam Instrumen Pelayanan Medis
dan Administrasi  Manajemen. Selain i tu di tambahkan pula Petunjuk Penerapan
Keselamatan Pasien dr Rumah Sakit, dan tidak kalah pentingnya dimasukkan pula
'Jakarta Declaratlon"yang dihasilkan pada WHO South East Asia Reglona/ 'Workshop
Patients for PatientSafety"yang diselenggarakan diJakarta tanggal 17 - 19 Juli 2007.

Mudah-mudahan edis i  kedua in i ,  sebagai  persembahan bagi  masyarakat
perumahsakitan, dapat senantiasa mendorong perkembangan program Keselamatan
Pasien Rumah Saki t  d i  Indonesia,  dengan harapan dicapainya pernyataan pent ing
vano dicantumkan dalam'Jakarta Declaratlon":

D:PABTEIIFN KESEI-]ATAN F ]  -  2r) t )B 13



bahwa tidak boleh ada pasien menderita cedera yang dapat
(that no patients should suffer preventable harn)
bahwa pasien adalah pusat dari semua upaya keselamatan
(that patients are at the centre of a//patient safety efforts)

dicegah;

pasien.

Terima kasih.

Salam Keselamatan Pasien,

Jakarta, Oktober 2008

Tim Penyusun Edisi  l l
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Pencanangan
Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Oleh

Menteri Kesehatan R.l.

Seminar Nasional PERSI
21 Agustus 2005

Jakarta Convention Centre Jakarta
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar belakang

Keselamatan (safety)telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada
lima isu penting yang terkait dengan keselamalan (safety)di rumah sakit yaitu : keselamatan
pasien (patient safety), keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan
bangunan dan peralatan di rumah sakityang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien
dan petugas, keselamatan lingkungan (green productivity)yang berdampak terhadap
pencemaran lingkungan dan keselamatan "bisnis" rumah sakit yang terkait dengan
kelangsungan hidup rumah sakit. Ke lima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting
untuk dilaksanakan di setiap rumah sakit. Namun harus diakui kegiatan institusi rumah
sakit dapat beryalan apabila ada pasien. Karena itu keselamatan pasien merupakan prioritas
utama untuk di laksanakan dan hal  tersebut terkai t  denoan isu mutu dan ci t ra
oerumahsakitan.

Harus diakui, pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien
sesuaidengan yang diucapkan Hiprocrates kira-kira 2400 tahun yang lalu yaitu Pimum,
non nocere (First, do no hantl. Namun diakuidengan semakin berkembangnya ilmu dan
teknologi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit menjadi semakin kompleks dan
berpotensi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan - KTD (Adverse event)apabila tidak
dilakukan dengan hati-hati.

Di rumah sakit terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, banyak alat
dengan teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang siap memberikan
pelayanan pasien 24iam terus menerus. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebul
apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi KTD.

Pada tahun 2000 lnstitute of Medicinedi Amerika Serikat menerbitkan laporan yang
mengagetkan banyak pihak : . TO ERB lS HUMAN" , Building a Safer Health System.
Laporan itu mengemukakan penelitian di rumah sakit di Utah dan Colorado serta NewYork.
Di Utah dan Colorado ditemukan KID (Adverse Evenl sebesar 2,9 o/o, dimana 6,6 o,{,

diantaranya meninggal. Sedangkan di NewYork KTD adalah sebesar 3,7 % dengan angka

DEPARTEN/tN KESEHATAN F.I .  2OO8 17



kematian 13,6 %. Angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika
yang berjumlah 33,6 juta per tahun berkisar 44.000 - 98.000 per tahun. Publikasi WHO
pada tahun 2004, mengumpulkan angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai Negara
: Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia, ditemukan KTD dengan rentang 3,2 - 16,6 %.
Dengan data-data tersebut, berbagai negara segera melakukan peneli t ian dan
mengembangkan Sistem Keselamatan Pasien.

Di lndonesia data tentang KTD apalagi Kejadian Nyaris Cedera (Near miss)masih
langka, namun dilain pihak terjadi peningkatan tuduhan "mal praktek", yang belum tentu
sesuaidengan pembukian akhir. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di rumah
sakit maka Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia telah mengambil inisiat i f
membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS). Komite tersebut telah
aktif melaksanakan langkah langkah persiapan pelaksanaan keselamatan pasien rumah
sakit dengan mengembangkan laboratorium program keselamatan pasien rumah sakit.

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadituntutan masyarakat maka pelaksanaan
program keselamatan pasien rumah sakit perlu dilakukan. Karena itu diperlukan acuan
yang jelas untuk melaksanakan keselamatan pasien tersebut. Buku Panduan Nasional
Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terutama berisi Standar Keselamatan Pasien Rumah
Sakit dan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit diharapkan dapat
membantu rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya. Buku Panduan ini rencananya
akan dilengkapi dengan Instrumen Penilaian yang akan dimasukkan di dalam program
akreditasi rumah sakit.

1.2. Tujuan disusunnya Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah
Sakit adalah :

Tujuan Umum :
Memberikan informasi dan acuan bagi pusat, propinsi dan rumah sakit dalam

melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit.

Tujuan Khusus :
1. Terlaksananya program keselamatan pasien rumah sakit secara sistematis dan terarah.
2. Terlaksananya pencatatan insiden di rumah sakit dan pelaporannya.
3. Sebagaiacuan penyusunan instrumen akreditasi rumah sakit.

Sebagai acuan bagi pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan
rumah sakit.
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KESELAMATAN
BAB I I
PASIEN RUMAH SAKIT

2.1. Mengapa Keselamatan Pasien?
Sejak awal tahun 1900 lnstitusi rumah sakit selalu meningkatkan mutu pada 3

(tiga)elemen yaitu struktur, proses dan outcome dengan bermacam-macam konsep
dasar, program regulasi yang berwcnang misalnya antara lain penerapan Standar
Pelayanan Rumah Sakit, penerapan QualityAssurance, TotalQualrty Management,
Countlnuos Quality lnprovenenl, Perizinan, Akreditasi, Kredensialing, Audit Medis,
lndikator Klinis, Clinical Governance,lSO, dan lain sebagainya. Harus diakui pro-
gram-program tersebut telah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit baik pada
aspek struktur, proses maupun output dan outcome. Namun harus diakui, pada
pelayanan yang telah berkualitas tersebut masih terjadi KTD yang tidak jarang berakhir
dengan tuntutan hukum. Oleh sebab itu perlu program untuk lebih memperbaikiproses
pelayanan, karena KTD sebagian dapat merupakan kesalahan dalam proses pelayanan
yang sebetulnya dapat dicegah melalui rencana pelayanan yang komprehensif dengan
melibatkan pasien berdasarkan hak-nya. Program tersebut yang kemudian dikenal
dengan istilah keselamatan pasien (patient safety). Dengan meningkatnya keselamatan
pasien rumah sakit diharapkan kepercayaan masyarakal terhadap pelayanan rumah
sakit dapat meningkat. Selain itu keselamatan pasien juga dapat mengurangi KTD,
yang selain berdampak terhadap peningkatan biaya pelayanan juga dapat membawa
rumah sakit ke arena blamming, menimbulkan konflik antara dokte/petugas kesehatan
dan pasien, menimbulkan sengketa medis, tuntutan dan proses hukum, tuduhan
malpraktek, blow-upke mass media yang akhimya menimbulkan opini negatif terhadap
pelayanan rumah sakit, selain ilu rumah sakit dan dokter bersusah payah melindungi
dirinya dengan asuransi, pengacara dsb. Tetapi pada akhirnya tidak ada pihak yang
menang, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah
sakit.
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2.2.  Pengert ian

Keselamatan pasien (patrent safety) rumah sakit adalah suatu sistem
dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi :
assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko
pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak
lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan titnbulnya risiko. Sistem
tersebut diharapkan dapat mencegah terladinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan
akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya
dilakukan.

2.3. Tujuan :
1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
?. Meningkatnya akutanbilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan

kejadian tidak diharapkan.

2.4. Programme WHO, Wor/d Alliance for Patient Safety
Pada Januari2002 Executlve BoardWHO menyusun usulan resolusi, dan kemudian

diajukan pada World Health Assembly ke 55 Mei 2002, danditerbitkan sebagai Resolusi
wHA55.18. selanjutnya pada world Health Assenb/yke 57 Mei 2004, diputuskan
membentuk aliansi internasional untuk peningkatan keselamatan pasien dengan
sebutan Wor/d Al/lance for Patient Safeg dan ditunjuk Sir Liam Donaldson sebagai
Ketua.

world Alllance lor Patient Salety pada tahun 2004 menerbitkan 6 program
keselamatan pasien, dan tahun 2005 menambah 4 program lagi, keseluruhan 10 pro-
gram WHO untuk keselamatan pasien adalah sbb .
1. G/oba/Patient Satrety Cha//enge .

/st Cha//enge : 2005-2000 : Clean Care is Sat'er Care,
2nd Cha//enge :2007-2008 : Sat'e Surgery Safe Lives

2. Patients for Patient Safetv
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3. Taxonomy for Patlent Safety
4. Research for Patient Safety
5. Solutions for Patlent Safety
6. Reportrng and Learnlng
7. Safety ln actlon

B. Technology for Patlent safety
9. Care of acutely illpatrents

10. Patlent safety knowbdge at your flngertrps

2.5.  Sembi lan Solusi  Keselamalan Pasien di  Rumah Saki t

WHO Collaborating Centre for Patlent Safetl4 dimolori oleh Jolnt Conmlsslon /n-
lernalional, suatu badan akreditasi dari Amerika Serikat, mulai tahun 2005
mengumpulkan pakar keselamatan pasien dari lebih 100 negara, dengan kegiatan
mengidentifikasidan mempelajariberbagaimasalah keselamatan pasien, dan mencari
solusi berupa sistem atau intervensisehingga mampu mencegah atau mengurangi
cedera pasien dan meningkatkan keselamatan pasien. Pada tgl 2 Mei 2007 WHO
Collaborating Centre for Palient Safetyresmi menerbitkan panduan 'Nine Life-Savlng
Patient Safety Solulions" ("Sembilan Solusi Keselamatan Pasien Rumah Sakit").
Sembilan topik yang diberikan solusinya adalah sbb :
1. Perhatikan Nama Obat, Rupa dan Ucapan l,Auip (Look-Alrke, Sound-Alike Medl-

cation Names)

2. Pastikan ldentifikasi Pasien
3. Komunikasi secara Benar saat Serah Terima/Pengoperan Pasien

4. PastikanTindakan yang benarpada SisiTubuhyang benar

5. Kendalikan Cairan Elektrolit Pekal (concentrated)

6. Pastikan Akurasi Pemberian Obat pada Pengalihan Pelayanan
7. HindariSalah Kateterdan Salah Sambung Slang (Tube)

8. Gunakan Alat Injeksi Sekali Pakai
9. Tingkatkan Kebersihan Tangan (Hand hyglene) untuk Pencegahan Infeksi

Nosokomial.
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BAB III
STANDAR

KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani
segera di rumah sakit di lndonesia maka diperlukan standar keselamatan pasien
rumah sakityang merupakan acuan bagirumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan
kegiatannya.

Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini mengacu pada"Hospi-
tal Patient Safety Standards" yang dikeluarkan oleh Joint Commision on Accredita-
tion of Health Organizations, lllinois, USA, tahun 2002, yang disesuaikan dengan
situasidan kondisiperumahsakitan di Indonesia. Standar Keselamatan Pasien wajib
diterapkan rumah sakit dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan Instrumen
Akreditasi Rumah Sakit.

Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu :
1. Hak pasien

2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan
program peningkatan keselamatan pasien

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

Uraian tuiuh standar tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Standar l. Hak pasien

Standar:
Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasitentang
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rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak

Diharapkan.
Kr i ter ia :
1 .1 . Harus ada doker penanggung jawab pelayanan.

1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan

1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara
jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil

pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan

terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan.

Standar l l. Mendidik pasien dan keluarga

Standar :

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan

tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien

Kri ter ia :

Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan

pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di rumah

sakrt harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang

kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan

tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat :

1). Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur'

2\. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.

3), Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untukhalyang tidakdimengerti

4). Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan'

5). Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.

6). Memperlihatkan sikap menghormatidan tenggang rasa'

7). Memenuhi kewaiiban finansial yang disepakati'

Standar l l l . Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

Standar :

Rumah Sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasiantar

tenaga dan antar unit PelaYanan'
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Kriteria :
3.'1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai darr saat pasien

masuK, pemeriksaan, diagnosis,  perencanaan pelayanan, t indakan
pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumah sakit.

3.2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien

dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada

seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik

dan lancar.
3.3. Terdapat koordinasr pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi

untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan

sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut

lainnya.
3.4. Terdapat komunikasidan transfer informasiantar profesi kesehatan sehingga

dapat tercapainya proses koordinasitanpa hambatan, aman dan efektif '

Standar lV.  Penggunaan metoda-metoda peningkatan kiner ja untuk

melakukan evaluasi  dan program peningkatan keselamatan
pasien

Standar :

Rumah sakit harus mendesign proses baru atau memperbaiki proses yang ada,

memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganaltsts

Secara intensil Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk

meningkatkan kineria serta keselamatan pasien.

Kriteria :
4.1. Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (design) yang

baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien,

petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang

sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan
"Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit"'

4.2. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara

lain terkait dengan :pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi,

mutu PelaYanan, keuangan.
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4.3. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua
Kejadian Tidak Diharapkan, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu
proses kasus risiko tinggi.

4.4. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil
analisis untuk menentukan perubahan sislem yang diperlukan, agar kinerla
dan keselamatan pasien terjamin.

Standar V.Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

Standar :
1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan

pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan "Tujuh
Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit ".

2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasirisiko
keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak
Diharapkan.

3. Pimpinanmendorongdanmenumbuhkankomunikasidan koordinasiantar
unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang
keselamatan pasien.

4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur,
mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan
keselamatan pasien.

5.  Pimpinan mengukur dan mengkaj i  efekt i f i tas kontr ibusinya dalam
meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

Kriteria :
5.1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien.
5.2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan pro-

gram meminimalkan insiden, yang mencakup jenis-jenis Kejadian yang
memerlukan perhatian, mulai dari "Kejadian Nyaris Cedera" (Near nbs)
sampai dengan "Kejadian Tidak Diharapkan' ( Adverse event).

5.3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari
rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan
pasien.
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5.4. Tersediaprosedur'bepat-tanggap"terhadapinsiden,termasukasuhankepada
pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan
penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis.

5.5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan
insiden termasuk penyediaan informasiyang benardan jelas tentang Analisis
Akar Masalah (RcA) "Kejadian Nyaris cedera" (Near nlss)dan ,kejadian
senlinel'pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan.

5.6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya
menangani "Kejadian Sentinel" (Sentne/ Euent)atau kegiatan proaktif untuk
memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukunq staf dalam
kaitan dengan "Kejadian Sentinel".

5.7. Terdapat kolaborasidan komunikasiterbuka secara sukarela antar unit dan
antar pengelola pelayanan didalam rumah sakit dengan pendekatan antar
disiplin.

5.8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan
perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk
evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut.

5.9. Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasimenggunakan kriteria
objektif untuk mengevaluasiefektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan
keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya.

Standar Vl .  Mendidik staf  tentang keselamatan pasien
Standar :
1' Rumah sakit memilikiproses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap

jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara
jelas

2' Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukuno
pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria :
6.1. Setiap rumah sakit harus memilikiprogram pendidikan, pelatihan dan orientasi

bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
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6.2. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam
setiap kegiatan ln-serulce trainingdan memberi pedoman yang jelas tentang
pelaporan insiden.

6,3. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama
kelompok (teamwork) guna mendukung pendekatan interdisiplin dan
kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

Standar Vl l .  Komunikasi  merupakan kunci  bagi  staf f  untuk mencapai
keselamatan pasien

Standar :
1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi

keselamatan oasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan
eksternal.

2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kr i ter ia :
7.1. Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses

manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait
dengan keselamatan pasien.

7.2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk
merevisi manajemen informasi yang ada
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BAB IV
TUJUH LANGKAH

MENUJU KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT

Mengacu kepada standar keselamatan pasien pada bab ll l , maka rumah sakit
harus mendesign (merancang) proses baru atau memperbaiki proses yang ada,
memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara
intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan
kinerja serta keselamatan pasien.

Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah
sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik
bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai
dengan "Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit"

Berkaitan hal tersebut diatas maka perlu ada kejelasan perihal tujuh langkah
keselamatan pasien rumah sakit tersebut.

Uraian Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah sebagai
berikut:

1.  BANGUN KESADARAN AKAN NILAI KESELAMATAN PASIEN
Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.

Langkah penerapan:

A. Bagi  Rumah Saki t  :
Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus
dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana rangkah-rangkah
pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan
kepada staf , pasien dan keluarga
o Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menlabarkan peran dan
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2.

akuntabilitas individual btlamana ada insiden
o Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di

rumah sakit.
o Lakukan asesmen dengan menggunakan surveipenilaian keselamatan

oaslen.

B. Bagi  Uni t /Tim :
o Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai

kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden
o Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah

sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan
terladi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakadsolusi yang tepat.

PIMPIN DAN DUKUNG STAF ANDA

Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien
di rumah sakit anda.

Langkah penerapan:

A. Untuk Rumah Saki t  :
o Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab

atas Keselamatan Pasien
o ldentifikasi ditiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan

untuk menjadi "penggerak" dalam gerakan Keselamatan Pasien
r Prioritaskan Keselamatan Pasien dalam agenda rapat Direksi/Pimpinan

maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit
o Masukkan Keselamatan Pasien dalam semua program latihan staf rumah

sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya.

B. Untuk Uni t /Tim :
o Nominasikan "penggerak" dalam tim anda sendiri untuk memimpin

G erakan Keselamatan Pasien
Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi
mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien
Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden.
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J. INTEGRASIKAI ' I  AKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO
Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi
dan asesmen halyang potensial bermasalah.

Langkah penerapan:

A. Untuk Rumah Saki t  :
o Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko

kl in is dan non kl in is,  serta past ikan hal  tersebut mencakup dan
terintegrasi dengan Keselamatan Pasien dan Staf

o Kembangkan indikator-indikatorkinerja bagisistem pengelolaan risiko
yang dapat dimonitor oleh Direksi/Pimpinan rumah sakit

o Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem
pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif
meningkatkan kepedulian terhadap pasien.

B. Untuk Uni t /Tim :
o Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu-isu

Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen
yang terkait

o Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen
risiko rumah sakit

o Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan
akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkah-langkah yang tepat
untuk memperkecil risiko tersebut

o Pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke
proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit.

KEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN

Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/ insiden,
serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah
Sakit (KKPRS).

4.
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Langkah penerapan :

A. Untuk Rumah Saki t  :
Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun
ke luar, yang harus dilaporkan ke KKPRS - PERSI.

B. Untuk Uni t /Tim :
Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan
setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapitetap terjadi
juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting.

5.  LIBATKAN DAN BERKOMUNIKASI ,DENGAN PASIEN

Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien.

Langkah penerapan :

A. Untuk Rumah Saki t  :
o Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan

cara-cara komunikasiterbuka selama proses asuhan tentang insiden
dengan para pasien dan keluarganya.

o Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasiyang benar
dan jelas bilamana terjadi insiden

o Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar
selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya.

B. Untuk Uni t /Tim :
o Pastikan tim anda menghargaidan mendukung keterlibatan pasien dan

keluarganya bila telah terjadi insiden
o Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bilamana terjadi

insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan
benar secara tepat

o Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada
pasien dan keluarganya.
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6. BELAJAR DAN BERBAGI PENGALAMAN TENTANG KESELAMATAN
PASIEN
Dorong staf anda untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana
dan mengapa kejadian itu timbul.

Langkah penerapan:

A. Untuk Rumah Saki t  :
o Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden

secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab

o Kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria
pelaksanaan Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis/RCA) yang
mencakup insiden yang terjadi dan minimum satu kali per tahun
melakukan Fallure Modes and Effects Analysls (FME\ untuk proses
risiko tinggi.

B.  Untuk Uni t /Tim :
o Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil analisis instden
o ldentifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa

depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas.

CEGAH CEDERA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KESELAMATAN
PASIEN

Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / masalah untuk melakukan
perubahan pada sistem pelayanan.

Langkah penerapan:

A. Untuk Rumah Saki t  :
o Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem

pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, dan audit serta analisis, untuk
menentukan solusi setemPat

. Solusitersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan
proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau kegiatan klinis, termasuk
penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien.

7.
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o Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan
o Sosialisasikan solusiyang dikembangkan oleh KKPRS - PERSI
o Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambilatas

insiden yang dilaporkan .

B. Untuk Uni t iT im :
o Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagaicara untuk membuat

asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman.
o Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan

pelaksanaannya.
o Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut

tentang insiden yang dilaporkan.

Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang
komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut
secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit.

Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus
serentak, Pilih langkah-langkah yang paling strategis dan paling mudah dilaksanakan
di rumah sakit. Bila langkah-langkah iniberhasil maka kembangkan langkah-langkah
yang belum dilaksanakan.

Bila tujuh langkah ini telah dilaksanakan dengan baik rumah sakit dapat menambah
penggunaan metoda-metoda lainnya.



BAB V
Jakarta Declarotion

on Patients for Patient Safety in Coun-
tr ies of the South-East Asia Region

WHO South East Asla Reglonal Patlent Safety Workshop on " Patients for Patient
Safely', Jakarta, l7 - /9 July 2007. Country Partlcrpants 'Bangladesh, Bhutan,
lndla, lndonesla, Maldlves, Myanmar, Nepal, SrlLanka, Thailand, Trmor-Leste.

We,

The patlents, consumer advocates, healthcare professionals, policy-nakers and
representatives ol nongovernmentalorganizatlons, professlonalassoclatlons and regu-
latory counclls, having ref/ected on the lssue of patlent safety ln the WHO reglonal
workshop on "Palients for Patient Safety', / 7 - / I July 2007, in Jakarta, lndonesia,

Referring to Reso/ution SEA/RC59/RS on Pronoting PatientSafetyin Hea/th Care,
adopted at the 59h Session of the Regiona/ Comnittee for South-East Asla, which
noles 'Iaith concern the hlgh human and flnancial to/l of adverse events" and the
vicious cycle of adverse events, lawsuits, and the practice of defence medicine, and
urges Member States lo engage patlents, consumer assoclations, health care work-
ers and professionalassocratlons ln buildlng safer health care systems and creating
a cu/ture of safety with in health care lnstitutlons,

lnspired by the Patlents for Patlent Safety London Declaration supported by the
l,ltHo World Alllance for Patlent Safety

Conslderng the recommendations of the flrst WHO ReglonalWorkshop on Patrent
Safety /2 - 14 July 2006, in New Delhl, lndla,
/. Declare that no patlents should suffer preventab/e harm,
2. Agree that patients are al the centre of al/patlent safety efforfs;
3. Acknowledge that fear of blane and punrshnent should not deter open and
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honest communicatlon between patlents and health care provlders;
Recognize that we must work in partnership in order to achieve the maior
behaviouraland system changes that are requlred to address patient safety ln
ourRegion,'
&elieve that :
o transparency, accountability and the human touch are paramount to a safe

health care syslem,'
o mutual trust and respect between health care professionals and patlents

are fundamental,'
c patients and thelr carers should know why a treatment is glven and be

inforned of all risks, big or sna//, so that they can partlcrpate in decisions
related to thelr care,'

o patients should have access to thei nedicalrecords;
Recognize that when harm does occur:
c there should be a system in place whereby the event can be reported and

in restrga ted with due respect con flden tla /ity;
o patients and their fanilies should be fully informed and supported;
. providers involved in unlnlentlona/harm should also receive support;
. conective actions should be taken to prevent fulure harm and the /essons

learnt be widef shared,'
. there should be a mechanism to falrly compensate the patlent and their

fami/y,

Connit to:
consumerempowermenl lhrough frank and candld educatlon;
partnering with the nedia to encourage responsible reporting and to seize
opportunities to educate the publrc;
active consumer particrpation in adverse event reporting,.
two'way communication among patrenls and health care providers that en-
courages questioning;
meaningfulpatient representatlon on patient safel comnlltees and t'orums;

a

a

a

a
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Pledge to achieve through sustained efforts the following goals.
c funclioning quality and patient safety systems in every health care t'acilii1l

both pub/ic and priuate, starting with the establishneni of a patient sat'etii
committee and of an adverse event reporting and response system,

c adherence to guide/ines lhat are evidence-based and elhica/and avoidance
of rrraliona/lreatments such as unnecessary medicines, investrgations ano
surgica/procedures,

. continulng medicaleducation for hea/lh care professlonals,.
o patient safety concepts integrated inlo pre- and rn-seruice trainng of allled

h ea lth ca re p ro fe s ro n a ls
o rationa/ caseload of patients ln each health care facillty;
. adequate resources devoted to patient safety,'
o satisfied patlents and provrders.

World Health Organization
Regional 0ff ice for South-East Asia
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Terjemahan:

Deklarasi  Jakarta
Pasien untuk Keselamatan Pasien

di  Negara-negara South-East Asia Region

Kami,

Pasien, konsumen pendukung, para profesional pelayanan kesehatan, pembuat
kebijakan dan wakil lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesional dan dewan
pengarah, setelah dipaparkan pada isu keselamatan pasien padaWHO regionalwork-
shop tentang "Pasien untuk Keselamatan Pasien', 17 -19 Juli 2007, di Jakarta,
Indonesia,

Mengacu pada Resolutlon SEA/RC59/R3 tentang Promoting Patlent Safety in
Heallh Care,yang yang diadopsi pada Sesi yang 59th RegionalCommltteeuntuk
Asia Tenggara, yang mencatat "keprihatinan atas banyaknya korban manusia dan
biaya akibat kejadian tidak diharapkan (adtterse evenls)" dan lingkaran setan dari
adverse events, tuntutan hukum dan praktek kedokteran yang defenslve, dengan ini
mendesak Negara-negara Anggota untuk melibatkan para pasien, asosiasi konsumen,
para pekerla pelayanan kesehatan dan asosiasi professional dalam membangun sistem
asuhan kesehatan yang lebih aman dan menciptakan suatu budaya keselamatan di
dalam institusi pelayanan kesehatan.

Dengan diilhami oleh Patlents for Patlent Sat'ety London Declaratlonyang didukung
oleh WHO WorldAllance for Patlent Sat'ety,

Men im ban g re komendas i WHO Reg lona I Wo rksh op y ang pe rtama tentan g Pa tle n t
Safety, 12 -14 Juli 2006, di New Delhi, India,
1. Menyatakan bahwa tidak boleh ada pasien menderita cedera yang dapat dicegah;
2. Menyepakati bahwa pasien adalah pusat dari semua upaya keselamatan pasien;

3.  Menyatakan bahwa rasa takut disalahkan dan hukuman seharusnya t idak
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4.

menghalangi komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasien dan pemberi
pelayanan kesehatan;
Mengakui bahwa kami harus bekerja dalam pola kemitraan untuk mencapai
perubahan perilaku utama dan sistem yang dibutuhkan untuk penerapan
keselamatan pasien di reqional kami,
Percaya bahwa :
o transparansi, tanggung-jawab dan pendekatan manusiawiadalah yang utama

pada suatu sistem pelayanan kesehatan yang aman;
o dasar hubungan adalah saling percaya dan saling menghormati antara para

profesional pelayanan kesehatan dan pasien;
. pasien dan pendampingnya perlu mengetahuimengapa suatu pengobatan

diberikan dan diberitahu tentang semua risiko, kecil atau besar, sehingga
mereka dapat mengambil bagian di dalam keputusan-keputusan yang
berhubungan dengan asuhan kepada mereka;

. pasien perlu mempunyaiakses kepada rekam medis nya;
Mengakui bahwa ketika cedera terjadi :
o harus ada suatu sistem dimana kejadian Ltu dapat dilaporkan dan diperiksa

secara rahasia;
o pasien dan keluarganya harus memperoleh informasi dan dukungan

sepenunnya;
o pemberi pelayanan yang terlibat pada cedera yang tak disengaja perlu juga

menerima dukungan;
o tindakan korektif harus diambil untuk mencegah cedera di masa depan dan

pelajaran yang didapat perlu disebarluaskan;
o harus ada suatu mekanisme untuk kompensasi yang wajar atas kerugian

pasien dan keluarganya;
Komit terhadap:
o pemberdayaan konsumen melalui pendidikan yang jujur dan tulus;
o bekerjasama dengan media untuk mendorong pelaporan yang bertanggung

jawab dan untuk berkesempatan mendidik masyarakat;
. partisipasiaktif konsumen didalam pelaporan kejadian tidak diharapkan;

7.
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. komunikasi dua arah antar pasien dan pemberi pelayanan kesehatan untuk
mendorong adanya tanya jawab;

o wakilpasien yang bermakna dalam komite keselamalan pasien dan forum-
forum;

Berikrar melalui upaya yang berkesinambungan untuk mencapai sasaran sbb:
. berfungsinya sistem mutu dan keselamatan pasien pada setiap sarana

pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, mulai dengan
pembentukan suatu komite keselamatan pasien dan dalam suatu sislem
pelaporan kejadian tidak diharapkan dan sistem tanggapannya;
taat pada pedoman berbasis buktidan etik, dan menghindari pengobatan
yang irrasional seperti pemberian obat , pemeriksaan dan operasi yang
tidak perlu;
pendidikan kedokteran berkelanjutan untuk para profesional kesehatan;
konsep keselamatan pasien yang terintegrasike dalam pelatihan para pro-
fessional kesehatan;
indikasi yang rasional untuk admisi pasien pada setiap sarana pelayanan
kesehatan;
sumber daya yang adekuat untuk keselamatan pasien;
profesional kesehatan yang termotivasi dan komperen;
pasien dan pemberi pelayanan kesehatan yang puas.

o

a

a

O

o

World Heal th Organizat ion
Regional Off ice for South-East Asia
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BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA

NASIONAL

A. DI TINGKAT PUSAT

a. Departemen Kesehatan
1. Menetapkan Kebijakan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit

2. Melakukan sosialisasidan advokasi kebijakan dan program keselamatan
pasien rumah sakit ke Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Rumah Sakit Vertical

3. Bersama-sama dengan KKPRS dan KARS melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan pasien rumah sakit

b.  Komite Keselamatan Pasien Rumah Saki t -PERSI
1. Memberlakukan panduan dan menetapkan pedoman yang terkait dengan

Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Z. Melakukan sosialisasidan advokasikeselamatan pasien rumah sakit kepada

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta

PERSI Daerah dan Rumah Sakit'
3. Bersama-sama dengan KARS melakukan pelatihan keselamatan pasien

rumah sakit.
4. Menyelenggarakan workshop, Seminar, semiloka, lokakarya, lomba poster dan

lain sebagainya yang terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit.

5. Bersama-sama dengan MRS melakukan audil keselamalan pasien rumah sakit

6. Mengembangkan laboratorium ujicobaprogram keselamatan pasien rumah sakit

T . Mengembangkan rumah sakit model untuk rujukan rumah sakit lainnya dalam

melaksanakan keselamatan pasien rumah saktt
B. Melakukan penelitan/kajian dan pengembangan program keselamatan pasien

rumah sakit
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9. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan insiden yang meliputi
Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera dan Kejadian Sentinel.

10. Bersama-sama dengan KARS melakukan evaluasipanduan, pedoman dan
pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit

1 1. Secara berkala memberikan laporan kegiatan ke Departemen Kesehatan.

c.  Komisi  Akredi tasi  Rumah Saki t
1 . Menyiapkan standardan menetapkan kriteria keselamatan pasien rumah sakit.
2. Menetapkan instrumen akreditasi keselamatan pasien rumah sakit
3. MenilaipenerapanstandarKPRS melaluiakreditasirumah sakit
4. Bersama-sama dengan KKPRS melakukan pelatihan keselamatan pasien

rumah sakit
5. Bersama-sama dengan KKPRS melakukan audit keselamatan pasien rumah sakrt
6. Bersama-sama dengan KKPRS melakukan evaluasi panduan, pedoman

dan pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit
7 . Memberikan laporan akreditasi keselamatan pasien ke DirekturJenderl Bina

Pelayanan Medik secara berkala.

B.
a.

DI TINGKAT PROVINSI

Dinas Kesehatan Provinsi
1. Melakukan advokasidan sosialisasi program keselamatan pasien ke rumah

sakit-rumah sakit di wilayahnya
2. Melakukan advokasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota agar tersedianya dukungan anggaran terkait dengan pelaksanaan pro-
gram keselamatan pasien rumah sakit

3. Melakukan pembinaan pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit
4. Mendorong rumah sakit di wilayahnya untuk akreditasi.

b.  PERSI Daerah
1. Bersama-samadengan DinasKesehatan Provinsimelakukan advokasipro-

gram keselamatan pasien ke rumah sakit-rumah sakit diwilayahnya
2. Bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan advokasi ke

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar tersedianya
dukungan anggaran terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit
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3. Melakukan pembinaan & monitoring pelaksanaan program keselamatan
pasien rumah sakit

4. Melakukan oembinaan oaska akreditasi

C. DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
1. Melakukan advokasi program keselamatan pasien ke rumah sakit-rumah sakit di

kabupaten/kota
2. Melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten/kota agar tersedianya dukungan

anggaran terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit
3. Melakukan pembinaan pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit
4. Mendorong rumah sakit untuk mengikutiakreditasi rumah sakit

D. PETUNJUK PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

Penerapan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit dapat dilakukan dengan berbagai
cara, mulaidari suatu program sederhana sampai dengan program yang kompleks
dan terintegrasi. Banyak pola yang dapat dipakai, rumah sakit dapat menentukan
pola yang paling sesuai dengan kondisi rumah sakitnya.

Agar penerapan program keselamatan pasien dapat secara sistematis dan terarah
maka dalam melaksanakan program diperlukan fase persiapan, fase pelaksanaan
dan fase monitoring dan evaluasi.

Berikut inidiberikan sistematika langkah penerapan Keselamatan Pasien Rumah
Sakit (KPRS) sebagai berikut :

I .  FASE PERSIAPAN
1 . Tetapkan Kebijakan dan Rencana Jangka Pendek KPRS dan Pro-

gram Tahunan KPRS
Pimpinan rumah sakit perlu menetapkan kebijakan, Rencana Jangka Pendek
dan program tahunan KKPRS. Dalam menetapkan kebijakan, rencana jangka
pendek dan program disesuaikan dengan kondisi RS dan pemahaman konsep
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KPPRS. Mengingat program keselamatan pasien sangat terkait dengan pro-
gram mutu dan manajemen risiko klinis maka rumah sakit dapat memilih
apakah program mutu, program KKPRS dan manajemen risrko merupakan
program sendiri-sendiri, atau meru pakan program bersama/ kombinasi.
Tetapkan Unit Kerja yang bertanggung-jawab mengelola program KPRS
o Penetapan unit kerla dan penanggung jawab program KPRS harus dibuat

dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit,
o Kedudukan unit kerja dalam struktur organisasi rumah sakit diserahkan

pada kebijakan Pimpinan rumah sakit. Misalnya unit kerla dapat dibawah
Komite Medis atau Pimpinan RS.

Uraian tugas unit kerja KPRS sebagai berikut :
o Mengembangkan program keselamatan pasien dirumah sakit
o Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan

pasien rumah sakit
o Menjalankan peran dan melakukan : motivator, edukator, konsultasi,

monitoring dan evaluasi implementasi program keselamatan pasien
rumah sakit

o Bersama-sama dengan bagian diklat RS melakukan pelatihan internal
keselamatan pasien rumah sakit

o Melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan
kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC) dan
keladian sentinel.

o Memroses laporan insiden keselamatan pasien (eksternal) ke KKPRS-
PERSI

o Secara berkala membuat laporan kegiatan ke Pimpinan RS
Pilih Penggerak (Chanpion) yang akan menjadi motor penggerak
KPRS dan pelat ihannya
Pilih individu / beberapa individu yang akan menjadi motor gerakan KPRS.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan antara lain : aktif di unit yang
bersangkutan, memiliki /eadershrp, sering menjadi problem so/ver, sebaiknya
memahami konseo mutu.

2.

3.
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Konsep keselamatan pasien memilrkr banyak aspek, sehingga penggerak
yang telah mendapat pelatihan akan lebih mudah memulai, menggerakkan
dan melaksanakan KPRS. Pelatihan dalam bentuk'Workshop Patient Safety
dan Manajemen Risiko Klinis" telah diorganisir dan dilaksanakan setiap bulan
oleh KKPRS sejak tahun 2007

4. Buku Saku KPRS
Untuk tujuan sosialisasi KPRS, perlu dibuat suatu buku saku yang berisikan
berbagai inlormasi penting dan ringkas tentang Keselamatan Pasien, dan
dibagikan ke jajaran staf dan karyawan rumah sakit.
lsi buku dapat a.l. : Visi-Misi rumah sakit, Visi-Misi KKPRS, Organisasi
KPRS, 7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Standar
Pelayanan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, lnstrumen Akreditasi
Pelayanan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Prinsip pelaporan insiden
Keselamatan Pasien dan sebagainya.

FASE PELAKSANAAN
1 .  Deklarasi  Gerakan Moral  Keselamatan Pasien

Suatu acara / upacara Deklarasi dimulainya pelaksanaan KPRS akan sangat
membantu membangkitkan kesadaran (awarenes$ para staf dan karyawan
rumah sakit akan KPRS, sekaligus memantapkan komitmen dari seluruh
jajaran untuk menerapkan KPRS

2. Program 7 Langkah Keselamatan Pasien
Rumah Sakit, melalui usulan unit kerja KPRS, menetapkan pdoritas pro-
gram-program dalam 7 Langkah KPRS, yang akan dilaksanakan secara
bertahap dengan urutan yang disepakati

3. Program Penerapan Standar Akreditasi Keselamatan Pasien
Akreditasi Pelayanan KPRS menggunakan Instrumen Akreditasi Rumah
Sakit untuk menilai rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan rumah
sakit, termasuk di dalamnya parameter yang menilai pelayanan KPRS.
Dengan demikian pelaksanaan akreditasi rumah sakit mrnimal untuk 5
pe layanan (Administrasi & Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat
Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medis) sudah termasuk Ci
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dalamnya penerapan Standar KPRS
Program Keselamatan Pasien pada unit pelayanan tertentu sebagai
model
Rumah sakit dapat juga menerapkan terlebih dahulu sualu 'pllot profect"
dengan menerapkan KPRS pada satu atau lebih unit pelayanan tertentu.
Dengan pengalaman yang diperoleh unittsb, maka unit-unit lain dapat belajar
dari kegiatan penerapan KPRS di unit tertentu tsb.
Program khusus
Rumah sakit dapat juga memulai program khusus yang drlalankan tersendiri
(tunggal), tidak perlu dalam konteks program yang kompleks.
Contoh program khusus dapat dipilih a.l. : program kebersihan tangan (hand
hyglene), ronde keselamatan pasien, program DPJP (Dokter Penanggung
Jawab Pelayanan), program pelaporan insiden keselamatan pasien, pro-
gram dibidang Farmasi (nedlcation), program pelatihan KPRS dsb.
Pemilihan program ini harus tetap mengacu pada ketentuan dalam instrumen/
parameter akreditasi rumah sakit.
Forum Diskusi
Forum diskusidilaksanakan secara oeriodik 1 atau 2 bulan sekalidimaksudkan
untuk mengumpulkan para penggerak, pelaksana lainnya serta peminat KPRS,
untuk membahas perkembangan dan permasalahan KPRS dan solusi yang
diperoleh, dengan tujuan untuk memonitor / menjaga kelangsungan program
KPRS. Selain itu juga bertujuan menumbuhkan budaya KPRS.

FASE EVALUASI
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui laporan formal unit kerla KPRS, masukan
dariforum diskusi, masukan dari unit-unit melalui ronde keselamatan pasien dan
sebagainya.
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
Pada akhir tahun dibuat evaluasi menyeluruh yang dapat digunakan untuk
memperbaiki program pelakanaan KPRS dan untuk menilai kembali Rencana
Jangka Pendek i Menengah, termasuk sasaran tahunan KPRS.

4.

5.

6.

i l t .



A.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

RUMAH SAKIT
1. Rumah sakit wajib melalukan pencatatan dan pelaporan insien yang meliputi

kejadian tidak diharapkan (Kl-D), kejadian nyaris cedera dan kejadian sentinel.
2. Pencatatan dan pelaporan insiden (KfD, KNC dan Sentinel) mengacu kepada

Buku Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (lKP) yang
dikeluarkan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah - PERSI.

3. Pelaporan insiden terdiridari :
a. Pelaporan internal yaitu mekanismeialur pelaporan KPRS di internal

rumah sakit.
b. Pelaporan eksternal yaitu pelaporan dari rumah sakit ke Komite

Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pelaporan eksternalwajib dilakukan
oleh rumah sakit sesuai ketentuan dalam instrumen akreditasi rumah
sakit yaitu pada Instrumen Akreditasi Administrasi dan Manajemen.

4. Unit kerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan pencatatan kegiatan
yang telah dilakukan dan membuat laporan kegiatan kepada Direkur Rumah
Sakit secara berkala.

KKPRS-PERSI
1. Merekapitulasi laporan insiden dari rumah sakit dan menjaga kerahasiaan.
2. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan kajian dan analisis dari

laporan insiden rumah sakit serta melakukan sosialisasi hasil analisis dan
solusimasalah ke rumah sakit-rumah sakit melalui PERSI Daerah

3. KKPRS membuat laporan tahunan kegiatan yang telah dilaksanakan ke
Departemen Kesehatan melalui Ketua PERSI

4. KKPRS membuat feedback laporan ke rumah sakit-rumah sakit melalui
PERSlDaerah.

PERSI DAERAH
Menyampaikan hasil analisis, solusimasalah dan feedback laporan yang diterima
dari KKPRS kepada rumah sakit-rumah sakit diwilayahnya

B.

c.
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BAB VII I
MONITORING DAN EVALUASI

A. RUMAH SAKIT
1. Pimpinan rumah sakit secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi

program keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Keselamatan
oasien Rumah Sakii

2. Unit Kerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit secara berkala (paling lama2
tahun) melakukan evaluasi pedoman, kebijakan dan prosedur keselamatan
pasien yang dipergunakan di rumah sakit

3. Unit Kerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan evaluasi kegiatan
setiap triwulan dan membuat tindak lanjutnya

B. KARS
KARS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan
pasien dengan menggunakan instrumen akreditasi rumah sakit.

C. KKPRS-PERSI
. KKPRS melakukan monitoring dan evaluasipedoman-pedoman yang telah

disusun paling lama setiap 2 tahun sekali.
o KKPRS melakukan monitoring dan evaluasr kegiatan yang telah dilakukan

oleh rumah sakit.
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BAB IX
PENUTUP

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di rumah
sakit maka pelaksanaan kegiatan keselamatan pasien rumah sakit sangatlah penting.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi penekanan / penurunan insiden sehingga dapal
lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit di Indonesia. Pro-
gram Keselamatan Pasien merupakan never endlng proses, karena itu diperlukan
budaya termasuk motivasi yang tinggi untuk bersedia melaksanakan program
keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
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Lamoiran 1

TIM PENYUSUN EDISI I
BUKU PANDUAN NASIONAL KESELAMATAN PASIEN

RUMAH SAKIT

Pengarah :
1. DR. Dr Siti Fadil lah Supari, Sp JP.K (Menteri Kesehatan)
2. Dr. Faried W. Husain, SpB(K) (Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik)
3. Dr. Ratna Rosita, MPHM (Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik)

Pelaksana :
1. Dr. Adib A. Yahya, MARS (Ketua PERSI)
2. Dr.Boedihartono, MHA (Direkur Eksekutif KomisiAkreditasi Rumah SakiVKARS)
3. Dr.  SamsiJacobal is,  SpB (MAKERSI)
4. Dr. Nico A Lumenta, MM (Ketua Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
5. Dr. RobbyTandiari, SpRad (KARS)
6. Dr. H. Mgs.Johan T. Saleh, MSc (PERSI)
7. Dr. Luwiharsih, MSc (Departemen Kesehatan)
8. Dr. A. Samhari Baswedan, MPA (BD)
9. Dr. HM. Natsir Nugroho, SpOG, MKes (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
10. Dr. Kusno Martoatmodjo, SpA, MM (KARS)
11. Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
12. Dr.Wasista Budiwaluyo, MHA (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
13. DR. Dr. Sutoto,MKes (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
14. Dr. Marius Widjajarta, SE (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan)
'15. Dr.lwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, PhD (PPMK UGM)
16. DR. Rokiah K, SKM, MHA (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
17. Dr. Robert lmam Sutedja (PERSI)
18. DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
19. Dr. Grace Frelita, MM (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
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20. Dr.Alex Papilaya, DTPH (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit )
21. DR. Dr. Ingerani, S.B SKM (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)
22. Drg. H. Edisumaruanto, MM (Komite Keselamatan Pasien Rumah sakit )
23. Dr. Achmad Benyamin, MARS
24. Dra. Amatyah (KARS)
25. Rasmanawati, S.Kp (Departemen Kesehatan)
26. Dr. Endang Widyaswati, M.Kes (Departemen Kesehatan)
27 . Dr.lkka Trisia (Departemen Kesehatan)
28. Drg. SriSaptarini, MARS (Departemen Kesehatan)
29, Drg.Titi Aryati, MKes (Departemen Kesehatan)
30. Drg. LukiHartati, (Departemen Kesehatan)
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Lampiran 2

B u K u pA N D u lrff ̂ ffl|:1,'^1nl.:3 
l1'^ l,i oro * pA s I E N

RUMAH SAKIT

Tim Pengarah :
Dr. Adib A. Yahya, MARS
Dr. Boedihartono, MHA

Tim Editor :
1. Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM (Ketua)
2. Dr. Arjaty W. Daud, MARS
3. Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc
4. Dr. Koesno Martoatmodjo, SpA, MM
5. Dr. Luwiharsih, MSc
6. Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG
7. Dr. HM. Natsir Nugroho, SpOG, M.Kes
8. Dr.RobbyTandiariSpRad
9. DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA
10. Dr. Samhari Baswedan
1 1. DR. Dr. Sutoto, M.Kes
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Lampiran 3 : Formulir Laporan dari Buku Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan
Pasien Edisi ke 2. tahun 2008

FORMULIR LAPORAN INSIDEN INTERNAL di  RS

Rumah Sakit
RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY DILAPORKAN MAXIMAL 2 x24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(TNTERNAL)

I .  DATA PASIEN
Nama
No MR :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruangan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umur.  :  [  0-1 bulan !  >lbulan*l tahun

I >l tahun-5tahun [ ]>5tahun-15tahun
D > l5tahun-30tahun !  >30tahun-65 tahun
D > 65 tahun

Jenrskelamin ; DLaki-laki
Penanggung biaya pasien :

tr Pribadi
tl ASKES Pemerintah n Perusahaan.
! JAMKESMAS

TanggalMasukRS: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jam

II .  RINCIAN KEJADIAN
1. Tanggal dan Waktu lnsiden

2. lnsiden :

3. Kronologis lnsiden :

4.  Jenis Insiden'  :
n Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near nrss)
D Keiadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)lKejadian Sentinel (Sentrnel Event)

D Perempuan

! Asuransi Swasta
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L

5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden'
lJ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
E Pasien
f} Keluarga / Pendamping pasien
! Pengunjung
! Lain-lain (sebutkan)

o.

7.

Insiden ter jadi  pada. :
D Pasien
E Lain-lain (sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3 RS.
Insiden menyangkut pasien :
D Pasien rawat inap
[J Pasien rawat jalan
tr Pasien UGD
n Lain-lain (sebutkan)

Temoat lnsiden
Lokasi kejadian ................... (sebutkan)
(Tempat pasien berada)

Insiden ter jadi  pada pasien :  (sesuai kasus penyakit  /  spesial isasi)
D Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
[J Anak dan Subspesialisasinya
E Bedah dan Subspesialisasinya
! 0bstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
tr THTdanSubspesiafisasinya
I Mata dan Subspesialisasinya
! Saraf dan Subspesialisasinya
! AnastesidanSubspesialisasinya
tr Kulit& Kelamin dan Subspesialisasinya
D Jantung dan Subspesialisasinya
I Paru dan Subspesialisasinya
D Jiwa dan Subspesialisasinya
Lokasi kejadian ................... (sebutkan)

10.Unit  i  Departemen terkai t  yang menyebabkan insiden
Unil kerja penyebab ....... (sebutkan)

' l1.Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
[] Kematian
! Cedera lrreversibel/ Cedera Berat
! Cedera Reversibel/Cedera Sedano
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D Cedera Ringan
! Tidak ada cedera

l2.Tindakan yang di lakukan segerasetelah kejadian, dan hasi lnya :

l3.Tindakan di lakukan oleht :
t r  Tim : terdir idar i  :
n Doher
n Perawat
D Petugas lainnya ... . . . . . . . .

14.Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?.
nYa ! Tidak
Apabila ya, isibagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah /  t indakan apa yang telah diambi l  pada Unit  ker ja tersebut
untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

Grading Risiko Kejadian.(Diisi oleh atasan pelapor) :
D BIRU t] HIJAU tr KUNING N MERAH

19. - = pilih satu jawaban.

Pembuat Laporan Penerima Laporan

Paraf Para{

TglTerima Tgl Lapor

a1
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Formul i r  Laporan insidenkeselamatan pasien ke KKP-RS

@*,.*,
KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

LAPORAN INSI DEN KESELAMATAN PASIEN
KKP-RS

(Patient Safety lncident Reporl)

o Laporan ini hanya dibuat jika timbul kejadian yang menyangkut pasien. Laporan bersifatanonim,
tidak mencantumkan nama, hanya diperlukan rincian kejadian, analisa penyebab dan rekomendasi.

o Untuk mengisi laporan inisebaiknya dibaca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (lKP),
bila ada kerancuan persepsi, isilah sesuai dengan pemahaman yang ada.

o lsilah semua data pada Laporan lnsiden Keselamalan Pasien dengan lengkap. Jangan dikosongkan
agar data dapat dianalisa.

o Segera kirimkan laporan ini langsung ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS).

KODE RS :  . . . . . . . . . . . . . . . .
I .  DATA RUMAH SAKIT:

Keoemilikan Rumah Sakit :
D Pemerintah Pusat
! Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab / Kota)
D TNI/POLRI
! Swasta
I  BUMN/BUMD

Jenis RS :
[ ]  RSUmum
D RSKhusus

N RSIA
I RS Paru
U RS Mata
! RS Orlhopedi
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! RSJantung
D RS Jiwa
D RS Kusta
D RS Khusus lainnya . . . . . . . . . . .

Kelas RS
DA
NB
NC
uD

Untuk RS Swasta menyesuaikan misal RS Pratama setara dengan RS kelas D, RS Madya setara
dengan RS Kelas C dst

Kapasitas tempat tidur

Propinsi (lokasi RS)

TanggalLaporan Insiden di kirim ke KKP-RS

... , . .  tempatt idur

II. DATA PASIEN
Umur '

rdr rv9al

lns iden

Kronologis

Jenis kelamin
Penanggung biaya

Ianggal Masuk RS

II I .  RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu lnsiden

0-1 bulan
> l  tahun-5tahun
> l5tahun-30tahun
> 65 tahun
Laki-laki

Pribadi
ASKES Pemerintah
JAMKESMAS

>lbulan- l tahun
> 5 lahun - 15 tahun
> 30 tahun - 65 tahun

Perempuan

Asuransi Swasta
Perusahaan-

!
D
D

D

!
u

: !
D
D
!

:D
pasien :

n
n
tr

Jam

2.
? lns iden

,; ; ;  ; ; ; ; ; .
D Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near ntrss)
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Lj Kejadran Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)l Keladian Sentinel (Senllne/Event)

Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden'
l-J Karyawan . Dokler / Perawat / Petugas lainnya
! Pasien
fl Keluarga / Pendamping pasien
! Pengunjung
! Lain-lain (sebutkan)
lnsiden ter jadi  pada* :
I Pasien
D Lain-lain (sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3 RS.
Insiden menyangkut pasien :
I Pasien rawat inap
I Pasien rawat jalan
D Pasien UGD
D Lain-lain (sebutkan)
Tempat lnsiden
Lokasikejadian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (sebutkan)
(Tempat pasien berada)
Insiden ter jadi  pada pasien :  (sesuai kasus penyakit  /  spesial isasi)
! Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
E Anak dan Subspesialisasinya
D Bedah dan Subspesialisasinya
tr ObstetriGynekologidanSubspesialisasinya
tr THT dan Subspesialisasinya
I Mata dan Subspesialisasinya
tr Saral dan Subspesialisasinya
n Anastesi dan Subspesialisasinya
tr Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
n Jantung dan Subspesialisasinya
I Paru dan Subspesialisasinya
tr Jiwa dan Subspesialisasinya
! Lain-larn (sebutkan)

10.Unit  /  Departemen terkai t  yang menyebabkan insiden
Unit kerja penyebab .. (sebutkan)

1' l .Akibat Insiden Terhadao Pasien* :
n Kematian
D Cedera l rreversibel /  Cedera Berat

5.

h

7.

b.

9.
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n Cedera Reversibel/ Cedera Sedanq
D Cedera Ringan
D Tidak ada cedera

l2.Tindakan yang di lakukan segera setelahkejadian, dan hasi lnya :

1 3.Tindakan di lakukan
n Tim : terdir idar i
I Dokter
I Perawat

oleh'  :

D Petugas lainnya :

l4.Apakah kejadian yang
DYa

sama pernah ter jadi  di  Unit  Kerja lain?'
tr Tidak

Apabila ya, isibagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut
untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

IV. TIPE INSIDEN

Tipe lnsiden

Sub Tipe Insiden

V. ANALISA PENYEBAB INSIDEN
Dalam pengis ian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat
menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)

a. Fahor Eksternal/di luar RS
b. Faktor Organisasidan Manajemen
c. Faktor Lingkungan kerja
d. FaktorTrm
e. Faklor Petugas & Kinerja
f. FaktorTugas
g. Faktor Pasien
h. Faktor Komunikasi

1. Penyebab langsung (Drrect / Proxina le/ lnnedia le Cause)
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2. Akar penyebab masalah (underlyrng ) rootcause)

No. Akar Masalah Rekomendasi / Solusi

NB. -
Saran

pilih satu jawaban, kecualibila berpendapat lain.
baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (lKP)
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Lampiran 4

GLOSARIUM KKP-RS

A
l$xxe-ns

Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit

PERSI

Glosar ium

No lstilah Definisi / Penjelasan

I Keselamatan Pasien Rumah
Sakit (Patient safety)

Suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan
pasien lebih aman. Hal initermasuk asesmen risiko;
identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan
dengan risiko pasien; pelaporan dan analisis insiden;
kemampuan belalar dari insiden dan tindak lanjutnya
serta implemenlasi  solusi  untuk meminimalkan
timbulnya risiko. Sistem ini mencegah terjadinya
cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat
melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil
tindakan yang seharusnya diambil.

2 Kejadian fidak Diharapkan
(KTDI (Adverse event)

Suatu kejadian yang tidak diharapkan yang menga-
kibatkan cedera pasien akibat melaksanakan
suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang
seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit
dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diaki-
batkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalah-
an medis karena tidak dapat diceoah.

3 KTD yang tidak dapat dicegah
(Unpreventable adverse even t)

Suatu KTD akibat komplikasi yang tidak dapat
dicegah dengan pengetahuan yang mutakhir.
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Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
(Near niss)

Suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindak-
an (com m iss ion) atau lidak men gambil tindakan
yang seharusnya diambil (onission), yang dapat
mencederai  pasien, tetapi cedera ser ius t idak
terjadi, karena "keberuntungan" (mis., pasien terima
suatu obat kontra indikasi tetapi tidak timbul reaksi
obat), karena "pencegahan" (suatu obat dengan
overdosis lethal akan diberikan, tetapi staf la in
mengetahui dan membatalkannya sebelum obat
diberikan), atau "peringanan" (suatu obat dengan
overdosis lethal diberikan, diketahui secara dini lalu
diberikan antidotenya).

q Kesalahan Medis (Medical enors) Kesalahan yang terjadidalam proses asuhan medis
yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibat-
kan cedera pada pasien. Kesalahan termasuk gagal
melaksanakan sepenuhnya suatu rencana atau
menggunakan rencana yang salah untuk mencapai
tujuannya. Dapat akibat melaksanakan suatu tin-
dakan (connission)atau tidak mengambil tindakan
yang seharusnya diambil (onrssion).

6 Insiden Keselamatan Pasien
(Patient Safety lncident)

Setiap kejadian yang tidak disengaja dan tidak
drharapkan, yang dapat mengakibatkan atau
berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien.

1 Pelaporan Insiden Keselamatan
Pasien Rumah Sakit

Suatu sistem untuk mendokumentasikan insiden
yang tidak disengaja dan tidak diharapkan, yang
dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibat-
kan cedera pada pasien. Sistem inijuga mendoku-
mentasikan kejadian-kejadian yang tidak konsisten
dengan operasional rulin rumah sakit atau asuhan
pasien.

8 Anal is is Akar Masalah
(Root Cause Ana/ysis)

Suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi laktor
penyebab atau faktor yang berpengaruh terhadap
terladinya penyimpangan kinerja, termasuk KTD.

I Manajemen Risiko
(Risk Management)

Dalam hubungan-nya dengan operasional rumah
sakit, istilah manajemen risiko dikaitkan kepada
aktivitas perlindungan diri yang berarti mencegah
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ancaman yang nyata atau berpotensi nyata terha-
dap kerugian keuangan akibat kecelakaan, cedera
atau maloraktik medis.

10 Kejadian Sent inel
(Sentinel Event)

Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau
cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian
yang sangat t idak diharapkan atau t idak dapat
diterima seperti : operasi pada bagian tubuh yang
salah.Pemil ihan kata "sent inel"  terkai t  dengan
keseriusan cedera yang terjadi (mis. Amputasipada
kakiyang salah, dsb) sehingga pecarian fakta ter-
hadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah
yang serius pada kebijakan dan prosedur yang
berlaku.
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Lampiran 5

INSTRUMEN AKREDITASI
PELAYANAN KESELAMATAN

PASIEN RUMAH SAKIT

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
(KARS - 2006)
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o+ rAi ,Df lAN i lASlCiJAt K!SEtAl" lATAr. l  PASlFf, l  FUI/AH SAt, I  iPATIENT SAFETY)

Instrumen Akredi tasi  Pelayanan Keselamatan Pasien
Rumah Saki t  dan Penjelasan DPJP

(Komisi  Akredi tasi  Rumah Saki t  -  KARS)

Parameter Pelayanan Keselamatan Pasien Rumah Sakit dimasukkan dalam
Instrumen Akreditasi Pelayanan Medis dan Instrumen Akreditasi Administrasi dan
Manaiemen:

No Standar &
Parameter
Yan KPRS

1 Sl.P1

2 S1.P2

3 S2.P1

4 S3.P1

5 S4.P1

6 S5.P1

7 S5.P2

8 S6.P1

I S7.P1

Pelayanan

MEDIS
MEDIS
ADM & MAN
ADM & MAN
MEDIS
ADM & MAN
ADM & MAN
ADM & MAN
ADM & MAN

Standar &
Parameter

S3.P4

S3.P5

55.P4

55.P5

S7.P4

52.P4

S7.P3

56.P2

57.P4
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,-  INSTRUMEN AKREDITASI PELAYANAN MEDIS :

S.3.P.4. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan dan ada rencana pelayanan.

Skor :
n
1

c

4

q

D.O.

= Tidak ada ketentuan dan rencana pelayanan
= Ada ketentuan , belum ada rencana pelayanan.
= Ada dokter penanggung jawab, belum ada rencana pelayanan.
= Ada dokter penanggung jawab, ada rencana pelayanan tidak lengkap.
= Ada dokter penanggung jawab, ada rencana pelayanan lengkap belum ada

evaluasi.
= Ada dokter penanggung jawab. Ada rencana pelayanan lengkap, ada evaluasi.

= 1. Yang dimaksud dengan ketentuan adalah kebijakan yang ditetapkan
dengan SK Direktur. Dalam ketentuan ini dimuat : kebilakan bahwa
Kelompok Staf Medis Fungsional (SMF) diberiwewenang menetapkan
dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), kebijakan tentang pola
DPJP pada rawat bersama.
Seorang DPJP adalah dokter yang bertugas mengelola rangkaian asuhan
medis ("paket") seorang pasien a.l.: pemeriksaan medis untuk penegakan
diagnosis, merencanakan & memberi terapi, melakukan tindak-lanjut /
follow-up, s/d rehabil itasi. Melakukan konsultasi sesuai kebutuhan, baik
hanya untuk pendapat atau rawat bersama.
Dalam hal rawal bersama cakupan pelayanan seorang DPJP adalah
sesuai  dengan bidang/keahl ian/kompetensinya, misalnya DPJP
mengelola seorang pasien penyakit dalam, bila pasien tsb dikonsulkan
untuk masalah penyakit di bidang bedah maka ada DPJP lain yang
mengelola asuhan bedah bagi pasien tsb. Pola operasional ini yang
ditentukan Komite Medis, termasuk DPJP Utama sebagai koordinator
pada seorang pasien, harus didukung oleh SOP.
Rencana pelayanan harus dimuat dalam berkas rekam medis.Yang
dimaksud dengan rencana pelayanan lengkap adalah memuat segala
aspek pelayanan yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan, konsultasi,
rehabil itasi pasien, dsb.

4.



C.P. : D= SK Direktur, Penugasan
operasional DPJP, Berkas

o-
W - DPJP

DPJP oleh Ketua
Rekam Medis.

SMF ybs, SOP Pola

Skor

Catatan/ Keterangan

s.3.P.5.Doker penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara
jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil
pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk terjadinya
kejadian yang diharapkan dan tidak diharapkan.

Tidak ada ketentuan tertulis

Ada ketentuan tertulis tidak ada bukti pelaksanaan.

Ada ketentuan tertulis, hanya sebagian terlaksana.

Ada ketentuan tertulis, terlaksana bukan oleh DPJP.

Ada ketentuan tertulis, terlaksana sepenuhnya oleh DPJP.

Ada ketentuan tertulis, terlaksana sepenuhnya oleh DPJP, sudah dievaluasi
oleh Sub Komite/Panitia Rekam Medis.

Buki pelaksanaan terutama di berkas Rekam Medis, selain formulir /n-
formedConsent.

D.O. :

Skor :
Q=

1-

2-

3=
4-

5-
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SOP Pelayanan Pasien, Berkas Rekam Medis.

DPJP

Skor

Catatan/ Keteranqan

S.7. P.4. Diterapkan metoda dan tata laksana agar rumah sakit mampu melakukan
evaluasi, analisis, dan tindak lanjut dari Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
pada pasien.

Tidak ada metoda dan tata laksana.
Ada metoda tetapitidak ada tata laksana dan belum dilaksanakan.
Ada metoda dan tata laksana tetaoi belum dilaksanakan.
Ada metoda dan tata laksana dan sudah dilaksanakan di unit kerja tertentu.
Ada metoda dan tata laksana dan sudah dilaksanakan di semua unit kerja
tertentu.
Ada metoda dan tata laksana dan sudah dilaksanakan disertai dengan
adanya evaluasi analisis dan tindak lanjut.

D.O. : 1. Yang dimaksud dengan "metoda"adalah cara merancang monitoring dan
analisis data KTD dari oasien. Dalam meloda initermasuk memonitor
dan menganalisis paling sedikit 1 (satu) proses pelayanan risiko tinggi
yang potensial terjadi dalam tahun mendatang, dikenal dengan Failure
Modes & Et'fects and Ana/,tsis (FMEA).

'  n-

t t  -

\A '  -

Skor:
o-

1-
L=

3-
4=
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C.P.:  D =

o-
W=

2. Yang dimaksud dengan " tata laksana" adalah pengorganisasian
pengumpulan, pengolahan, analisis, pelaporan data yang terkait dengan
kejadian tidak diharapkan (KTD).

Kerangka acuan dari metode, keputusan tentang pengumpulan/
pengolahan data, hasil analisis,

Pengelola program keselamatan pasien.

Skor

Catatan/ Keterangan

,, .  Instrumen Akredi tasi  Administrasi  dan Manajemen :

S.2 . P.4 . Direktur rumah sakit menetapkan unit kerla dan penanggung jawab untuk
mengelola program Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS).

Skor :
0 = Tidak ada unit kerja dan penanggung jawab mengelola program KPRS.
1 - Tidak ada unit kerja akan tetapi ada penanggung jawab mengelola program

KPRS.
2 * Ada unit kerja akan tetapitidak ada penangung jawab mengelola program

KPRS.
3 - Ada unit kerja dan penanggung jawab mengelola program KPRS akan tetapi

belum ada program aksi KPRS.
4 -- Ada unit kerja dan penanggung jawab mengelola program KPRS; Sudah

ada program aksi KPRS.
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c. P. : D = Keputusan tentang pembentukan unit kerja dan penanggung jawab pro-
gram, kerangka acuan program, dokumen evaiuasidan tindak lanjutnya.

D.O. :

Skor

s.5.P.4.

Skor:
0 = Tidak ada kebijakan.
I - Ada kebijakan tidak tertuiis dan sudah dilaksanakan

I

Ada unit kerja dan penanggung jawab mengelola program KpRS; sudah ada
program aksi KPRS disertaiadanya evaluasiprogram dan tindak lanlurnya.

Penetapan unit kerja dan penanggung jawab program KpRS harus dibuat
dengan Keputusan Direktur Rumah sakit. Kedudukan unit ke4a dalam struktur
organisasi rumah sakit diserahkan pada kebijaksanaan Direktur Rumah sakit
misalnya unit kerja dapat berada dibawah Komite Medis, dibawah direktur
langsung atau drtempat lain.Program aksi KPRS harus dibuat dengan
kerangka acuan jelas. Format kerangka acuan (TOR) mengacu pada
penjelasan D.0. s.1.P'1, standar 1, Falsafah dan Tujuan dari standar
Pelayanan ADMINISTRAS| DAN MANAJEMEN,

Ditetapkan bahwa Dokter Penanggung Jaraab fu rayanan (DpJp) wajib memberi
pendidikan kepada pasien tentang kewajibannya terhadap rumah sakit.

\A/ -
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2-
3-
4-

5-

Ada kebijakan tertulis akan tetapi belum dilaksanakan.
Ada kebijakan tertulis lengkap akan tetapi belum dilaksanakan.
Ada kebijakan tertulis lengkap dan sudah dilaksanakan.
Ada kebijakan tertulis lengkap, sudah dilaksanakan disertaiadanya evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjutnya.

D.0. : a. Yang dimaksud dengan kebijakan tertulis adalah jika ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Rumah Sakit.

b. Yang dimaksud dengan kebijakan lengkap adalah jika kebijakan memuat:
1. keharusan DPJP bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan

kepada pasien tentang kewajibannya.
2. rumah sakit menyediakan pendidikan kepada pasien tentang

kewajibannya.
3. hal-halyang menjadi kewaiiban pasien adalah :

3.1. memberi informasiyang benar, jelas dan jujur.
3.2. mengetahui kewajibannya dan tanggung jawab pasien dan

keluarga.
3.3. mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
3.4. memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
3.5. mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.
3.6. memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
3.7. memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

4. pendidikan kepada pasien/keluarganya diberikan dalam bentuk
penjelasan secara lisan dan kemudian SPJP mencatatdalam berkas
rekam medis bahwa SPJP sudah memberi penjelasan.

5. catatan dalam berkas rekam medis merupakan bukti tentang
kewajiban SPJP memberi pendidikan.

6. yang dimaksud dengan evaluasiadalah pemeriksaan berkas rekam
medis secara acak tentang pelaksanaan pendidikan kepada pasien.
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C.P. : D = SK Direktur, SOP, berkas rekam medis, hasilpemeriksaan rekam medts

secara acak.

Pengawas ruangan rawat inaP.

Skor

Catatan/ Ketenngan

s.5.P.s.Ditetapkan koordinasi pelayanan dan transfer informasi antar profesi
kesehatan untuk mendukung program Keselamatan Pasien Rumah Sakit
(KPRS).

o-
! !=

Skor :

0
1

2

3
4
q

= Tidak ada koordinasi pelayanan dan transfer informasi.

= Tidak ada koordinasi, ada transfer informasi terbatas di unit kerja tertentu.

= Ada koordinasi akan tetapi tidak ada transfer informasi'

= Ada koordinasi dan transler informasi di unit kerja tertentu'

= Ada koordinasi dan transfer informasi disemua unit kerja.

= Ada koordinasi dan transfer informasi di semua unit kerja disertai adanya
evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan transfer informasi.

D.O. : Yang dimaksud dengan KPRS adalah suatu sistem dtmana rumah sakit

membuat asuhan pasien lebih aman. Hal initermasuk assessment risiko,

identitas dan pengelolaan hal-halyang berhubungan dengan risiko pasien,
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C.P. :D =

o-
W_

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak
lanjutnya serta implementasi solusi yang disebabkan oleh kesalahan akibat
melaksanakan suatu t indakan atau t idak mengambi l  t indakan yang
seharusnya diambil.

Yang dimaksud dengan'transfer informasi" adalah komunikasi tertulis memuat
proses pelayanan pasien yang dilakukan antar penanggung jawab pelayanan
dan antar pro{esi kesehatan.

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah pengaturan tentang bagaimana
hubungan fungsional antar penanggung jawab pelayanan diatur dalam
kaitannya dengan pelaksanaan program keselamatan pasien. Termasuk
dalam pengaturan "koordinasi" ini adalah fungsidan tanggung jawab profesi
kesehatan agar terjadi kesinambungan pelayanan untuk mendukung pro-
gram keselamatan pasien. Pengaturan "koordinasi" ini harus ditetapkan dalam
bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), SPO (SOP)dan ditetapkan dengan
Keoutusan Direktur Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan "evaluasi"adalah identifikasi masalah atau kelemahan
pelaksanaan koordinasi di l ingkungan unit kerja atau dil ingkungan rumah
saki t .

SK Direktur tentang koordinasi, bentuk transfer informasi, Juklak, SOP

Pengawas ruangan rawat inap,

Skor

Catatani Keterangan
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S.6.P.2. Unitkerja pendidikan dan pelatihan (Diklat)menyelenggarakan pelatihan
berkala dengan topik khusus"Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS)".

Skor
0
1

2

3

4
q

D.O. :

c,P.

Tidak ada unit kerja Diklat dan tidak ada program pelatihan KPRS.
Tidak ada unit kerja Diklat; Ada program pelatihan tidak lengkap dan
dilaksanakan tidak teratur.
Ada unit kerja Diklat;Ada program pelatihan tidak lengkap dan dilaksanakan
tidak teratur.
Ada unit kerja Diklat;Ada program pelatihan lengkap dan tetapidilaksanakan
tidak teralur.
Ada unit ke4a Diklat;Ada program pelatihan lengkap dan dilaksanakan teratur.
Ada unit kerla Diklat;Ada program pelatihan lengkap dan dilaksanakan teratur
disertai adanya evaluasi terhadap isi program pelatihan.

Yang dimaksud dengan program lengkap adalah :
1. ada kerangka acuan program.

pelatihan mencakup pegawai baru (masa orientasi) dan pegawai lama.
dalam pelatihan diadakan simulasi kepemimpinan dan kerjasamatim (tean
work buildng)melaksanakan program keselamatan pasien.Yang dimaksud
dengan "teratu/'adalah jika pelatihan diadakan dengan jadwal tertentu
sepanjang tahun (setiap triwulan, semester, setiap tahun).Yang dimaksud
dengan "unit kerja Diklaf' adalah satuan kerja dalam struktur organisasi
rumah sakit dengan tugas dan fungsimengelola pendidikan dan pelatihan
bagi pegawai di rumah sakit atau pelatihan diluar rumah sakit.

: D = Struktur organisasi RS, kerangka acuan pelatihan, jadwal, peserta
pelatihan, laporan pelaksanaan pelatihan.

Pengelola program KPRS, Kepala unit kerja Diklat.

2.

'J.

o-
W_
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Skor

s.7'P.3. Ditetapkan sistem pencatatan, pengumpuran, peraporan data kejadiantidak diharapkan (KTD).

Skor :
0 - Tidak ada sistem.
'l - Ada sistem akan tetapi belum dilaksanakan.
2 - Ada sistem yang berlaku di unit ke4a tertentu akan tetapibelum dilaksanakan.3 - Ada sistem yang beriaku diseluruh unit kerja akan tetapi belum dilaksanakan.4 - Ada sistem yang berlaku diseluruh unit kerla dan sudah dilaksanakan.5 - Ada sistem yang berlaku diseluruh unit kerja dan sudah dilaksanakan disertaiaoanya evaluasi dan analisis daridata KTD.

D'o' : Yang diartikan dengan kejadian tidak diharapkan (KTD)adarah suatu kejadianyang t idak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasren akibatmelaksanakan suatu tindakin atau tidak ,nrng.rbit t indakan yangseharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisipasien. cedera dapat diakibatkan oreh keiarahan medis atau bukankesalahan medis karena tidak dapat dicegah.
Yang dimaksud dengan sistem disini adarah pengorganisasran, mekanismekerja, prosedur daram kaitannya dengan progi* krrltrr.tun pasien,termasuk orang-orang yang ditunjuk untuk keperLan dan oenanggunglawaomelaksanakan sesuai alur pelaporan yang ditetapkan.

Catatan/ Keterangan
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Unit kerya yang dimaksud disinidapat berarti pula unit ke4a dibawah pengelola
program keselamatan pasien atau mungkin juga perlu dibuat diluar pengelola
program keselamatan pasien. Pemilihan ini diserahkan kepada pimpinan
rumah sakit sesuai dengan lingkungan kerja yang ada.Dalam sistenn ini
harus diatur bagaimana melaksanakan pelaporan yang diminta oleh Komite
Keselamatan Pasien Rumah Sakit (PERSI)dengan judul LAPORAN INSIDEN
(ncident Report).

C.P. :D = KetelapanDirekturRumahSakittentangsistempencatatandanpelaporan
KTD.Dokumen laporan KTD.

eengetota program keselamatan pasien rumah sakit.
0-
W=

skor 
[_]

Catatan/ Keterangan

S . 7. P.4 . Tersedia informasi tentang hasil analisis masalah kejadian "Kejadian Nyaris
Cedera' atau (Near Miss) dan "Kejadian Sentinel" ala u (Sentinel Event).

Skor :
Q= Tidak tersedia inlormasi dan hasilanalisis tentang "Kejadian Nyaris Cedera"

dan "Kejadian Sentinel".
Tidaktersedia informasidan hasilanalisis tentang "Kejadian Nyaris Cedera";
Terdapat inlormasi tentang "Kejadian Sentinel" tanpa disertai analisis.
Tidak tersedia informasi dan analisis tentang "Kejadian Nyaris Cedera";
Terdapat informasi dan analisis tentang "Kejadian Sentinel".
Tersedia informasi dan analisis tentang "Kejadian Nyaris Cedera";Terdapat
informasi tentang "Kejadian Sentinel" tanpa disertai analisisnya.
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Tersedia informasi dan analisisnya tentang "Kejadian Nyaris Cedera" dan
"Kejadian Sentinel".
Tersedia informasi dan analisisnya tentang "Kejadian Nyaris Cedera" dan
"Kejadian Sentinel"; Hasil analisis telah diinformasikan ke semua unit kerja
terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit.

D.O. : Yang dimaksud dengan "Kejadian Nyaris Cedera" (NearMiss)adalah suatu
kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (connlssion) atau tidak
mengambil tindakan yang seharusnya diambil (onnission), yang dapat
mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi, karena faktor
"keberuntungan" (misalnya pasien terima obat kontra indikasitetapitidak timbul
reaksi obat, karena ada upaya "pencegahan" (suatu obat dengan overdosis
letal akan diberikan, beruntung staf lain mengetahui dan membatalkannya
sebelum obat diberikan), atau "peringanan" (suatu obat dengan overdosis letal
diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidote-nya).

Yang dimaksud dengan "Kejadian Sentinel" (Sentinel Evenl adalah suatu
KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius, biasanya
dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat
diterima, seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata "Sen-
tinel" terkait dengan keseriusan cedera yang te4adi (misalnya amputasi pada
kaki yang salah) dan lain sebagainya,, sehinga pencarian fakta terhadap
kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada tatanan
kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Tujuan penyebarluasan informasi adalah untuk pembelajaran dan diharapkan
berguna untuk melakukan perubahan atau koreksiterhadap sistem, kebijakan
atau SOP dari pelayanan.

Kewajiban untu k melakukan analisis dan penyebarluasan informasi tentang
"Kejadian Nyaris Cedera" dan "Kejadian Sentinel" ada pada unit kerja yang
dibentuk di rumah sakit untuk mengelola program keselamatan pasien seperti
pada Parameter S.2.P.4,  Standar Pelayanan ADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN.
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C.P.:D=

o-
W=

Hasil analisis dan penyebarannya

Pengelola program KPRS.

skor 
[_]

Catatan/ Keterangan
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1.

PENJELASAN
DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

(DPJPI

Pengert ian

DPJP adalah seorang dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan
medis seorang pasien.

Tugas
a. DPJP bertugas mengelola rangkaian asuhan medis ("paket")seorang pasien

sesuai standar pelayanan medis / profesi a.l.: anamnesa, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang medis i pemeriksaan lain, untuk penegakan diag-
nosis, selanjutnya perencanaan & pemberian terapi, pelaksanaan tindak-
lanjut I follorv-up / evaluasi asuhan medis, s/d rehabilitasi.
Selain itu melakukan konsultasi sesuai kebutuhan / indikasi, baik untuk
pendapat atau rawat bersama.

b. DPJP harus membuat rencana pelayanan, dimuat dalam berkas rekam
medis. Rencana pelayanan lengkap adalah memuat segala aspek asuhan
medis yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan, konsultasi, rehabil itasi
pasien, dsb.

c. DPJP wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien
dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedu r
untuk pasien termasuk terjadinya kejadian yang diharapkan dan tidak
diharapkan.

d.  DPJP waj ib memberi  pendidikan /  edukasi  kepada pasien tentang
kewajibannya terhadap rumah sakit dan bila diperlukan dibantu oleh staff
dokter / perawat / staf administrasi. Perihal bantuan ini harus diatur dalam
pola operasional DPJP oleh Komite Medis (l ihat butir 3.2). Hal-hal yang
menjadi kewajiban pasien adalah :
2.4.1 memberi informasiyang benar, jelas dan jujur.

2.
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2.4.2 mengetahui kewajibannya dan tanggung lawab pasien dan keluarga.
2.4.3 mengajukan perlanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
2.4.4. memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
2.4.4 mematuhi instruksi dan menghormali peraturan rumah sakit.
2.4.6 memperlihatkan sikap rnenghormati dan tenggang rasa.
2.4.7 memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
Pendidikan kepada pasier/keluarganya diberikan dalam bentuk penjelasan
secara lisan dan kemudian DPJP mencatat dalam berkas rekam medis
bahwa DPJP sudah memberi penjelasan.

Pengaturan
3.1 Kebijakan DPJP diletapkan dengan SK Direktur : tenlang DPJP, tentang

wewenang Kornile Medis dalam pengaturan DPJP, dsb.
3.2 Pola operasional DPJP ditetapkan oleh Komite Medis :tentang pengaturan

DPJP internaldalam K.SMF, pengaturan DPJP Utama, tentang ruang lingkup
DPJB tentang kepada siapa DPJP bertanggung jawab, dan pengaturan lain
yang diperlukan.

Operasional
4.1 Dalam hal rawat bersama cakupan pelayanan seorang DPJP adalah sesuai

dengan bidang/keahliar/kompelensinya, misalnya seorang DPJP mengelola
seorang pasien penyakit dalam, bila pasien tsb dikonsulkan untuk masalah
penyakit dibidang bedah maka seorang DPJP lain yang akan mengelola
asuhan bedah bagi pasien tsb.

4.2 Bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJB maka ditentukan DPJP Utama
sebagai koordinator.
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Lampiran 6:SK PERSI

PERHIMPUNAN RUMAH SAKITSELURUH INDONESIA
(rN DON ESIAN HOSP|TA LASSOCIATION)

Sek.etanal Jl Eoulevard Arlha Gading Elok A.7A Kelapa Gading.Jakarla Utara 14240 Telp 45845303 45845,304. Fd. 45857833 E.ruil persi@pacilEnelid

Pengurus Pusat
Perhimpunan Rumah Sakit  Seluruh lndonesia

MENIMBANG : a. Bahwa Keselamatan Pasien Rumah Sakit merupakan
kewajiban moral bagi seluruh pemberi pelayanan
kesehatan di rumah sakit.

b. Bahwa sebagai t indak lanjut terbentuknya Komite
Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh PERSI dan
Gerakan Nasional  Keselamatan Pasien yang
dicanangkan oleh Menteri Kesehatan, KKP RS bersama
KARS telah menyusun Panduan Nasional Keselamatan
Pasien Rumah Sakit.

MENGINGAT

c. Bahwa pemberlakuan "Panduan Nasional Keseiamatan
Pasien Rumah Sakit" bagi rumah sakit-rumah sakit di In-
donesia perlu disahkan dengan Keputusan Pengurus
Pusat PERSI,

1. Undang undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah No.32Tahun 1996 tentangTenaga

Kesehatan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSI.

Pencanangan Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit
oleh Menteri Kesehatan Rl pada tanggal 21 Agustus 2005
di Jakarta.

7-\

UTAMAKAN
IEST:I-  MATAN fASIEN

MEMPERHATIKAN
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MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Perlama : Memberlakukan bagi rumah sakit Panduan Nasional Keselamalan
Pasien Rumah Sakit.

Kedua Halyang bertalian dengan ketentuan pada diktum pertama di atas
adalah sepertiyang lercantum dalam lampiran keputusan ini.

Panduan ini merupakan acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan
program keselamatan pasien rumah sakit.

Hal lain yang belum di atur dalam surat keputusan ini akan di atur
kemudian secara tersendiri.

Surat  keputusan in i  ber laku sejak tanggal  d i tetapkan, dengan
ketentuan apabi la dikemudian har i  terdapat kekel i ruan dalam
penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: di Jakarta
: 28Nopember2007

Pengurus Pusat
Perhimpunan Rumah Saki l  Seluruh Indonesia

Ket iga

Keempat

Kel ima

Ditetapkan
PadaTanggal

6,,^-t- Cr^:r-S
Dr. Adib A. Yahya, MARS Ur. M. Natsir  Nugroho, SpOG. MKes

Ketua Umum
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Lampiran 7

Komite Keseramatan pasien Rumah saki t

'  Visi :
Meningkatnya keselamatan pasien dan mulu pelayanan rumah sakil.

r  Misi  :
. Mengangkat secara nasional fokus keselamatan pasien.
' Mendorong terbentuknya kepemimpinan dan budaya rumah sakit yang

mencakup keselamatan pasien dan peningkatan mutu perayanan.
' Mengembangkan standar dan pedoman keselamatan pasien berbasis riset dan

pengetahuan.

' Bekerja sama dengan berbagai lembaga yang bertujuan meningkatkan
keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit.

r Tugas Pokok :
Mendorong dan membina gerakan keselamatan pasien diseluruh sarana pelayanan
kesehatan di Indonesia.

r  Susunan KKpRS :

PELINDUNG
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Rl
PENASEHAT
Ketua Umum pERSt PUSAT
Ketua MAKERSI PUSAT
Direktur Eksekutif KARS (Komisi Akreditasi RS)
PENGURUS
Ketua merangkap Anggola :Dr. Nico A. Lumenla, K.Nefro, MM
WakilKetua lmerangkap Anggota :Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc
WakilKetua ll merangkap Anggota :Dr. Boedihartono, MHA
sekretaris I merangkap Anggota : DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA
Sekretaris l l  merangkap Anggota :Dr. Luwiharsih, MSc
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Bidang Kaj ian Keselamatan
Koo rdinator merangkap Anggota : Dr. Alex Papilaya, DTPH

:DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH, Faclm
: Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA
:Prof.DR.Wila Chandrawila S, SH
: Dr. Arjaty W. Daud, MARS

Pasien ( l l )
: Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG
:Dr. Grace Frelita, MM
: Dr. HM. Natsir Nugroho, SpOG, M.Kes

(il r)
: Dr. Robby TandiariSpRad
:DR. Dr. Sutoto, M.Kes
:Dr. May Hizrani, MARS
: Dr. Andry, MM

Pembelajaran (lV)
: Dr. Arjaty W Daud, MARS
:Prof Dr.  BudiSampurna, SpF, SH
:DrZainal Abidin
. Dr. Samhari Baswedan,
: Dr. Mus Aida, MARS
: Dr, Tri Hesty Widyastoeti, SpM
:Dr. SriHandono, MPH

Pasien ( l )

Wakrl Koordinator merangkap Anggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota
Wakii Koordinator merangkap Anggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota

Bidang Komunikasi  Keselamatan
Koordinator merangkap An ggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota

Bidang Pendidikan dan Pelat ihan
Koo rdinator merangkap Anggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota
Wakil Koord inator merangkap An ggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota

Bidang Pelaporan Insiden dan
Koordinator merangkap Anggota
Wakil Koordinator merangkap Anggota
Anggota

Anggota :
1. Dr. Adib A. Yahya, MARS
2. Dr. Samsi Jacobalis, SpB
3. Dr. Farid Husain, SpB(K)
4. Dr. G. Pandu Setiawan, SoKJ
5. Prof. Dr. lwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, PhD
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6. Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD
7. Dr. H.A. SanoesiTambunan, SpPD,KR
8. Dr. Koesno Martoatmodjo, SpA, MM
9. Dr. Marius Widjajarta, SE
10. Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS
11. Dr. Buddy HW Utoyo, MARS
12 Dr. Robert lmam Sutedja
13. H.M. AliTaher Parasong, SH, MHum
14. Prof. Dr. Tjandra Y. Aditama, SpP(K), MARS
15. Dr. Guntur Bambang Hamurwono, SpM
16. Dr. Untung S. Suseno, M.Kes
17. Prof. Dr. BudiSampurna, SpF, SH
18. Johanna Kawonal, SMIP, CV.RN
19. Laurensia Lawintono, MSc
20. Drg.H.Edi Sumarwanto, MM
21. DR.Dr.lngerani Sujana Prawira, SKM
22. Dr. Ratna Rosita, MPHM
23. Dr. Saidi
24. Rumondang Panjaitan SKp, MKes
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