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Limbah padat medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah
irrfeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi,
lirnbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah
k,c'ntainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam
berat yang tinggi.
d

Pe n!le rtian

I
Tuju a n

Kebijakan

Terkelolanya limbah padat medis sesuai dengan prosedurnya
s,ehrngga tidak menimbulkan dampak negatif.
Pengelolaan limbah padat dan cair dikoordinasikan oleh lnstalasi

Sanitasi. (Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa

Daerah
Surakarta tentang Kebijakan lnstalasi Pada Runrah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta No. 188/2885.91812014 Tanggal : 2 Agustus
2014 Lampian No. 19).

Prosedur

list

1.

Petugas sanitasi menyiapkan chek

2.

Petugas sanitasj mendatangi ruangan-ruangan

pengelolaan limbah padat medis.

pemantauan
yang

menimbulkan sampah infeksius.

3. Petugas sanitasi mengecek langsung pengelolaan sampair
infeksius tiap ruangan dan memasukkan hasil ke dalam chek
list.

4. Jika memenuhi standart maka diisi huruf (M)
5. Jika tidak memenuhi standart maka diisi huruf (TM)
6. Petugas sanitasi menghitung prosentase pencapaian standart
(PPS) dengan rumus :
Item yang nremenuhi syarat
PPS
x100%
Seluruh item
7. Petugas sanitasi memasukkan hasil evaluasi pemantauan ke
dalam rekomendasi hasil pemantauan sanltasi lingkurpgan.
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erkait

I

Referensi

1. lnstalasi Rawat Jalan

2. lnstalasi

Rawat lrrap

3.'lnstalasi Gawat Darurat
4. lnstalasi Radiologi
5. lnstalasi Gigi dan Mulut
6. lnstalasi Elektro tl'ledik
7. lnstalasi Laboratorium
8. lnstalasi NAPZA

Rl

1. Kepmenkes
No 1204l MENKES/S[(X/2004 tentang
Persyaratan Kdsehatan.Lingkungap Rurnah Sakit.

2. Pedoman Sanitasi Rumdfr

Salit Di lndonesia Depkes

2002.
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Limbah padat non medis adalah limbah padaUsampah yang
ti,lak terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien antara lain berupa
k,:rtas, plastik, daun, bekas bungkus makanan, sisa makanan,
ddn lain-lain

Pe.nEcrlian

t
Tujuan

Terkelolanya limbah padat

Kebilakan

Pengelolaan limbah padat dan

non medis sesuai dengan
prosedurnya sehingga tidak menimbulkan dampak negatrf.
cair dikoordinasikan olen

lnstalasi Sanitasi. (Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta tentang Kebijakan lnstalasi Pada Rumah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta No. 1BB/2885.9181?014 Tanggal : 2 Agustus
2014 Lampiran No. 19)
1. Petugas sanitasi menyiapkan lembar chek list pemantauan
dan alat tulis.
2. Petugas sanitasi mendatangi ruangan-ruangan dan seluruh
bagian rumah sakit yang menimbulkan sampah non medis.
3. Petugas sanitasi mengecek langsung pengelolaan sampah
non medis dan memasukkan hasil ke dalam chek list.
4. Jika memenuhi standart nraka diisi huruf (M)
5. Jika tidak memenuhi standart maka diisi huruf (TM)
6. Petugas sanitasi menghitrrng prosentase pencapaian sta;rdart
(PPS) dengan rumus :
Item yang memenuiri syarat
PPS =
100 o/o
Seluruh rtem

Prosedur

7. Petugas sanitasi memasukkan evaluasl f,asil pemantauan ke
dalam rekomendasi hasil pemantauan sanitasi lingkungan.
Unit

Terkait

:

Sub.Bagian Rumah

i

i

Tangga

I

1. Kepmenkes Rl No 1204l MENKES/S[(X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah
2. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Di lndonesra Deokes Rl I

I

Referensr

Sakit.

2002.
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Pemeriksaan sisa chlor adalah suatu pemeriksaan untuk

Pengertian

I
Tuju

a

n

il

nrengetahui kadar sisa chlorinasi pbda air bersih.
Chlorinasi adalah desinfeksi air dengan bahan kaporiUchlor. Sisa
Chlor yaitu sisa akhir chlorinasi sebagai angka aman

Sebagai acuan dalam melaksanakan pemerrksaan sisa chlor air
bersih.

Kebijakan

Penyehatan air dilaksanakan oleh lnstalasi Sanitasi bekerjasama
dengan lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
(l)eraturan Direktur Rumah Sakit Jrwa Daerah Surakarta
t()ntang Kebijakan lnstalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta No. 1BB/2885.91812014 Tanggal : 2 Agustus 2014
Lampiran No. 19).

Prosedur

1. Petugas sanitasi mempersiapkan alat dan bahan

untuk

pemeriksaan.

2.

Pegang Kufet dengan tisu dan mencuci kufet dengan air
sampel.

3. lsi Kufet dengan sampel yang akan diukur.
4. Buka tutup sinar dan menghidupkan alat.
5, Pilih fungsi Cl2.
6. Masukkan Kufet dan mernencet ZERO.
7. Pencet READ.
B. Tunggu hingga LCD menunjukkan angka NOL.

9,

Angkat Kufet dan memasukkan reagen SREE CHLORINE.
Kocok hingga campur dan tidak ada gelembung.
1 1. Pasang tutup dalam dan luar Kufet.
12. Masukkan ke lubang sinar.
13.Pencet Read dan membaca angka pada LCD.
14. Petugas sanitasi rnencatat hasil pemeriksaan.
15. Petugas sanitasi menganalisa hasil pemeriksaan.
16. Petugas sanitasi r.'renyusun evaluasi, saran dan tindak lanjut.
17. Petugas sanitasi memasukkan hasil evaluasi, saran dan
tindak lanjut ke dalam rekomendasi hasil pemantauan
sanitasi lingkungan.
10.

Dilarang mengubah dan atau fi'enggandakan dokumen ini lanpa perselujuan Manage|letll Reprcsenlative dan Direktut
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Pemeriksaan sisa chlor adalah suatu pemeriksaan untuk

Pengertian

t
Tujuan

Kebijakan

nrengetahui kadar sisa chlorinasi pbda air bersih.
Chlorinasi adalah desinfeksi air dengan bahan kaporiVchlor. Sisa
Chlor yaitu sisa akhir chlorinasi sebagai angka aman

Sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan sisa chlor air

bersih.

Penyehatan air dilaksanakan oleh lnstalasi Sanitasi bekerjasama
dengan lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).

([)eraturan Direktur Rumah Sakit Jrwa Daerah Surakarta
te;ntang Kebijakan Instalasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta No. 1BB/2885.91812014 Tanggal : 2 Agustus 2014
Lampiran No. 1 9).
Prosedur

1. Petugas sanitasi mempersiapkan alat dan bahan

untuk

pemeriksaan.

2.

Pegang Kufet dengan tisu dan mencuci kufet dengan air
sampel.

3. lsi Kufet dengan sampel yang akan diukur.
4. Buka tutup sinar dan menghidupkan alat.
5. Pilih fungsi Cl2.
6. Masukkan Kufet dan mernencet ZERO.
7. Pencet READ.
8. Tunggu hingga LCD menunjukkan angka NOL.
9.

Angkat Kufet dan memasukkan reagen FREE CHLORINE.
Kocok hingga campur dan tidak ada gelembung.
1 1. Pasang tutup dalam dan luar Kufet.
12. Masukkan ke lubang sinar.
13.Pencet Read dan membaca angka pada LCD.
14. Petugas sanitasi rnencatat hasil pemeriksaan.
15. Petugas sanitasi menganalisa hasil pemeriksaan.
16- Petugas sanitasi rrenyusun evaluasi, saran dan tindak lanjut.
17. Petugas sanitasi memasukkan hasil evaluasi, saran darr
tindak lanjut ke da!am rekomendasi hasil pemantauan
sanitasi lingkungan.
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Unit Terkait

f
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1
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Seluruh Bagian

2., lnstalasi Pemeliharaan Sarana

1
2.
3.

Kepmenkes

Rl No 1204/ MENKES/Sl(Xi2004

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Di lndonesia Depkes Rl
2002.
Buku Petuntuk Penggunaan pH Meter Hl 96107 dan
Thermometer Hl 98509-1.
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

I
I

I

PERATURAN

DIREKTUR RUMAH SAK]T JIWA DAERAH SURAKARTA

NOMOR

: 188 / 2885.9 10812014

TANGGAL :02 Agustus 2014

TENTANG

KEBIJAKAN INSTALASI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

PROVINSIJAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
JL. Ki Hajar DEwantoro No. 80 Jebres
Surakarta

I
I

Lampiran 19
Peraturan Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

Nomor :188/2885.9

108 12014

Tanggal :02 Agustus 2014

KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI SANITASI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1.

lnstalasi Sanitasi dipimpin oleh seorang tenaga yang memiliki kualifikasi
sanitarian serendah-rendah nya berijazah sajana (S1) di bidang kesehatan
lingkungan, teknik lingkungan, biologi, teknik kimia dan teknik sipil

2.

Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan oleh instalasi sanitasi atau
bekerja sama dengan rekanan.

3.

Penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit dilaksanakan oleh
rekanan di bawah pemantauan lnstalasi Sanitasi.

4.
5

Higiene dan sanitasi makanan minuman dilaksanakan oleh lnsialasi Gizi

Penyehatan

air

dilaksanakan oleh lnstalasi Sanitasi bekerjasama dengan

lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

6.
7.

Pengelolaan limbah padat dan cair dikoordinasikan oleh lnstalasi Sanitasi

Limbah padaU sampah benda tajam dan jarum dikumpulkan

tanpa

memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya dalam safety box yang anti bocor,
anti tusuk dan tidak mudah dibuka serta bekerjasama dengan rekanan yang legal

dalam pemusnahannya.

B,

Limbah padaV Sampah lnfeksius, dikumpulkan dalam tempat limbah padat
infeksius, yang anti bocor, anti tusuk, bertutup, menggunakan injakan pembuka
dan berlapis plastik warna kuning serta beker,jasama dengan rekanan yang legal
dalam pemusnahannya.

9

Limbah padaV sampah non infeksius dikumpulkan dalam tempat limbah padaV
sampah non infeksius yang kuat, ringan, tahan karat,kedap air, berpermukaan

halus, bertutup, menggunakan injakan pembuka dan berlapis plastik warna

hitam serta bekerjasama dengan rekanan

untuk dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) resmi
'10.

Semua limbah cair disalurkan dan diolah dengan lnstalasl Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Sistem Biofilter.

11. Alat pelindung diri bagi petugas pengelola limbah, berupa topi/ helem, ma5ker,

pelindung mata, pakaian panjang, Apron, pelindung kaki (sepatu boot) dan
sarung tangan

12. Setiap petugas harus melakukan dekontaminasi sesuai prosedur pada saat
tertumpahnya darah/ cairan tubuh pada lantai atau lingkungan

13. Pengelolaan tempat pencucian linen dilaksanakan oleh lnstalasi Laundry

14. Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya dilaksanakan
oleh lnstalasl Sanitasl atau bekerjasama dengan rekanan.
15. Upaya promosi kesehatan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh lnstalasi
Sanitasi menggunakan cara langsung, media cetak maupun media elektronik.

16. Pengukuran sasaran mutu lnstalasi Sanitasi dilaksanakan oleh Kepala lnstalasi
Sanitasi.
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Standar Prosedur Operasional Usulan Perbaikan Alat adalah
bentuk dari standar yang berupa cara atau langkah-langkah yang
harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan Usulan Perbaikan Alat

y5ng berdasarkan prasyarat dan urutan kerja yang

harus

dipenuhi, prosedur ini ditetapkan oleh direktur rumah sakrt dan

disusun berdasarkan pada buku petunjuk lain yang terkait,
sehingga Usulan Perbaikan Alat dapat dilaksanakan dengan baik.
Tujuan

1. Agar Perbaikan Kerusakan Alat berjalan lancar,

2. Agar proses perbaikan tidak mengganggu pelayanan
Kebijakan

,

lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit bertanggung jawab
atas tersedianya fasilitas atau sarana medik atau non medik yang
aman dan akurat sesuai dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit

Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Nomor
18812885.910812014 tanggal

2 Agustus 2014 tentang

.

Kebijakan

lnstalasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Lampiran No.
18.

Prosedur:

1. Unit kerja/ user melakukan Komplain kerusakan alat;
2. Admin di unit kerja membuat Laporan Permohonan Perbatkan;

3.

Laporan Permohonan Perbaikan diserahkan kepada petugas
diIPSRS,

4. Teknisi IPSRS melakukan peninjauan alat yang rusak;
5. Jika kerusakan ringan

/ dapat diperbaiki sendiri oleh

Teknisi

IPSRS maka kerusakan terselesaikan;

6. Jika kerusakan memerlukan spare part maka pihak IPSRS
ppTK/pejabat
mengajukan pengadaan spare part

ke

pengadaan;

T. JlKa

alat mengalami kerusakan berat yang

perbaikan Pihak

lll /

memer{ukan
Vendor maka Laporan permohonan

Perbaikan diteruskan ke Kasie IPPTK1 Pejabat pengadaan;
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8.

Jika alat mengalami kerusakan berat yang memerlukan
perbaikan Pihak

lll / Vendor maka Laporan

Permohonan

Perbaikan diteruskan ke Kasie IPPTKI Pe.jabat pengadaan;

9.

Setelah selesai perbaikan alat oleh Teknisi IPSRS, P lll I
Vendor, dilakukan uji fungsi alat;

'10.

Jika alat tidak dapat diperbaiki / rusak parah, user/unit kerja
melakukan permohonan penghapusan alat.

Unit Terkait

Semua Unit pelayanan dan Unit Perawatan

a

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

PERATURAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

NOMOR

: 188 / 2885.9 108120'14

TANGGAL : 02 Agustus 2014

TENTANG

KEBIJAKAN INSTALASI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVTNSIJAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
JL. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres
Surakarta

Lampiran 18
Peraturan Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

Nomor :188/2885.9 108 12014
Tanggal : 02 Agustus 2014

KEBIJAKAN PELAYANAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1.

Jam Pelayanan lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit sesuaijam kerja.

2.

Pelayanan lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit meliputi pemeliharaan
bagian listrik dan air,bagian Elektronika dan Komunikasi,peralatan Loundry dan
Kitchen,bagian alat Medis.

3.

Kerusakan sarana Rumah Sakit dilaksanakan oleh teknisi IPSRS sesuai prosedur
yang ditentukan,

4.

'

Kerusakan sarana Rumah Sakit yang tidak bisa diselesaikan oleh lnstalasi
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit akan dikerjakan oleh Pihak ke-3 melalu,
prosedur yang ditentukan.

5,

Pemeliharaan AC,laundry dan kitchen, genset dilaksanakan oleh pihak lnstalasi

Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan untuk pengecekan fungsi dilaksanakan
oleh pihak-3.

6.

Peralatan yang memerlukan Kalibrasi maupun Sertifikasi maka hal tersebut
dilakukan oleh pihak ke -3 yang mempunyai Kewenangan.

7.

Menciptakan lingkungan kerja yang higienis secara teratur, melalui monitoring
lingkungan kerja dengan hazard yang ada.

B. IPSRS bertanggung jawab atas air minum selama 24 jam sehari, dan atau 7 hal
seminggu.

9.

IPSRS bertanggung jawab atas listrik di lingkungan Rumah Sakit selama 24

ja''

sehari dan atau 7 hari seminggu.
10. IPSRS bertanggung

jawab atas tersedianya fasilitas atau sarana medik atau non

medik yang handal dan akurat.

l1.lPSRS mengadakan penarikan kembali produk atau peralatan di RS yang sudah
tidak layak pakai.
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Pengertian

Melakukan perubahan terhadap isi dan ay out formulir rekam medis.

Tujuan

Memperoleh formulir rekam medis yang lebih efesien dan efektif, sesuai
kebutuhan pelayanan

Kebijakan

)sedur

Sesuai dengan kebijakan Pelayanan Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta No. 188/2885.81812014 Tanggal : 2 Agustus 2014 Lampiran
No.17
'l

.

lnstalasi/Unit Kerja/Komite/Panitia mengajukan surat pengajuan formulir
yang akan dirubah disertai dengan Petunjuk Pengisian Formulir kepada
Panitia Rekam Medis.

2. Panitia Rekam Medis melakukan pembahasan mengenai formulir yang
akan diubah.
3. Formulir yang disetujui, diajukan oleh Panitia Rekam Medis kepada Wakil
DireKur Pelayanan untuk disahkan kepada DireKur Rumah Sakit Jiwa

4.
5.
Unit Terkait

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Daerah Surakarta.
Formulir yang telah disahkan dikembalikan ke lnstalasi Rekam Medis untuk
diproses sesuai pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta.
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta mengeluarkan SK.
Pemberlakukan Penggunaan Formulir Rekam Medis Baru di lingkungan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Komite Medik
Komite Keperawatan
lnslalasi Rekam Medis
lnstalasi Rawat Jalan.
lnstalasi Rawat lnap.
lnstalasi Gawat Darurat
lnstalasi Penunjang Medik

Lampiran 17
Peraturan Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

Nomor

: 188 / 2885.9 l0B 12014

Tanggal : 02 Agustus 2014

KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1.
2.
3.

Pelayanan lnstalasi Rekam Medis dilaksanakan dalam 24 jam.
Setiap pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memiliki dokumen rekam medis.

Setiap pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memiliki satu nomor rekam
medis yang digunakan untuk selamanya (Unit Numbeing System).

4.
5.

lsi rekam medis milik pasien sedangkan dokumen rekam medis milik rumah sakit.
Setiap pasien yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta didata melalui
reg itrasi/ad misi.

6.

Setiap pasien mendapatkan penjelasan meliputi Hak dan Kewajiban Pasien serta
Persetujuan Umum Pasien.

7
8.

Penulisan nama pasien sesuai dengan KTP/SlM/PASPOR yang masih berlaku

Penulisan tanggal lahir bagi pasien yang tidak membawa KTP/SIM/PASPOR/KK
atau lupa tanggal lahirnya, dituliskan tanggal 01 Januari.

9.

Setiap pasien baru yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan
dibuatkan Kartu lndeks Utama Pasien, yang berguna apabila suatu saat pasren
tidak membawa Kartu ldentitas Berobat (KlB).

10. Pasien yang mempunyai 2 nomor rekam medis atau lebih, maka dokumen rekam
medisnya digabung menjadi satu dengan menggunakan nomor yang pertama kali
datang.

11. Penyimpanan dokumen rekam medis pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat
inap disimpan dalam satu tempat (sentralisasi).
12. Penjajaran dokumen rekam medis menggunakan sistem angka akhir atau Terminal
Digit Fitting fiDF).
13. Seluruh pelayanan dokumen rekam medis dilaksanakan oleh petugas rekam medis

dan bertanggung jawab atas pengembalian dan pendistribusian dokumen rekam
med is.

14. Untuk pengkodean penyakit di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta menggunakan
ICD 10 dan pengkodean tindakan medis menggunakan ICD 9 CM.
15. Yang mempunyai akses terhadap dokumen rekam medis pasien adalah Tenaga
kesehatan yang memberi asuhan pelayanan pasien terkait, petugas rekam medis,
petugas billing dan penatalaksanaan klaim, kepala ruang/case manager, Panitia
Rekam Medis, Sub Komite Mutu Medis, Komite Keperawatan, Wadir Pelayanan
Medis dan Direktur.

16. Para Pemberi Asuhan diwajibkan menulis seluruh asuhan pelayanan pada
lembar/formulir rekam medis yang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan tanda
tangan/paraf, nama serta waktu (am dan tanggal).

17. Kesalahan penulisan di dokumen rekam medis dikoreksi dengan mencoret bagran
yang salah, namun tetap terbaca dan diberikan paraf diatasnya oleh yang memberi
koreksi.

'18. Seluruh hasil pemeriksaan pelayanan penunjang wajib ditempelkan pada dokumen
rekam medis.

19. Simbol ditulis pada halaman depan dokumen rekam medis.
20. Kegiatan pelayanan medis dilaksanakan dengan membuat sensus harian rawat
jalan maupun rawat inap.

21. Dokumen rekam medis harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Kepala Ruang/Case Manager bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen
rekam medis.

23, Setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambaf lambatnya
dalam waktu 1x24 jam harus ditulis dalam formulir rekam medis.
24. Permintaan rekam medis hanya bisa diberikan untuk kepentingan pengobatan
pasien dan untuk kepentingan lain harus sesuai aturan dan pinjaman
menggunakan bon peminjaman.

25. Pasien berhak mendapatkan salinan resume pulang, Setiap pasien yang pulang
rawat inap dibuatkan Ringkasan Perawatan Pasien (Resume Medis).

26. Catatan yang dibuat oleh residens harus diketahui oleh dokter pembimbingnya
27. Hak akses untuk masuk keruangan filling dokumen rekammedis aktif dan in aktif
dibatasi yaitu semua petugas rekammedis dan petugas rumah sakit yang
berkepentingan di bawah pengawasan petugas rekam medis. Serta pintu selalu
tertutup rapat dengan menggunakan akses finger print.

28. Dokumen rekam medis yang telah dikembalikan ke lnstalasi Rekam Medis belum
lengkap, wajib dilengkapi oleh profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam

waktu 1

X 24 jam setelah dokumen .di terima oleh tenaga kesehatan

yang

bersangkutan.

29. Untuk pelaksanaan review dokumen medis, lnstalasi Rekam Medis menggunakan
Sistem Kuota Sampling, menurut Noto Admodjoyaitu dalam pelaksanaan review
dokumen rekam medis, sample yang digunakan setiap tribulannya sejumlah 50
sampel dokumen rekam medis.

30. Rumah Sakit diwajibkan untuk menyimpan dokumen rekam medis dengan lengkap,
rapi dan terjamin keamanan serta kerahasiaannya.

31. Keamanan dokumen rekam medis menjadi tanggung jawab perawaU dokter
pelayanan kesehatan setiap saat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan
pasien, atau menjadi tanggung jawab pengguna atau peminjam yang diberi ijin
menggunakan pada saat dan tempat yang ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

32. Tempat penyimpanan dokumen rekam medis aktif dan inaktif harus tahan
api/panas, terhindar dari binatang pengerat dan serangga.
33. lnformasi tentang identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan
dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter
gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan
kesehatan.

34. Bagi pasien yang memerlukan data rekam medis, dapat diberikan resume atau
ringkasan perawatan pasiendan hasil pemeriksaanpenunjanglain nya.

35. Peminjaman dokumen rekam medis untuk kepentingan pendidikan hanya boleh
dipinjam di ruang yang telah ditentukan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

36. Setiap pengambilan dokumen rekam medis dari rak penyimpanan harus
menggunakan tracer (bon pinjam).
37. Setiap pengeluaran dan pengembalian dokumen rekam medis dari ruang
penyimpanan rekam medis harus mengisi pada buku ekspedisi pengeluaran dan
pengembalian (tanggal peminjaman dan nama peminjam) dokumen rekam medis

38. Suhu ruangan penyimpanan dokumen rekam medis selalu sejuk/ber-AC.
39. Untuk membawa dokumen rekam medis dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta wajib menggunakan tas penyimpan dokumen rekam medis.

40. Dokumen rekam medis yang masih digunakan harus tersimpan pada tempat
penyimpanan dokumen rekam medis aktif.

41. Dokumen rekam medis yang melebihi 5 cm tingginya harus dikurangi dan dijadikan
beberapa volume.

42. Lama penyimpanan dokumen rekam medis aktif di dalam tempat penyimpanan 20
tahun setelah kunjungan terakhir.

43. Petugas rekam medis bertanggung .lawab atas penyimpanan rekam medis aktif,
termasuk rekam medis pasien meninggal.

44. Pemusnahan rekam medis in aktif, dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk
oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

45. Setelah masa retensi terlampaui, dokumen rekam medis bisa dimusnahkan.
46. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta melindungi dan mencegah dokumen rekam
medis serta informasi dari kehilangan dan kerusakan.

47. Dokumen rekam medis dan informasi dilindungi dari gangguan dan akses serta
penggunaan yang tidak sah.

48. Pasien yang memerlukan data rekam medis harus mengajukan secara tertulis
kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan disertai alasan
permintaan dan hanya diberikan resume atau ringkasan keperawatan pasien.

49. Resume medis harus diisi secara lengkap;yang memuat identitas pasien, alas an
masuk rumah sakit (diagnosis awal), penemuan kelainan fisik dan mental penting,
prosedur diagnosis dan pengobatan yang telah dilakukan, pemberian medika
mentosa dan pemberian obat waktu pulang, status/ kondisi pasien waktu pulang,
instruksi tindak lanjut.

50. Peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan pribadi dokter (untuk risetr
penyelesaian kasus) harus menulis pada formulir peminjaman dokumen rekam
medis yang disediakan di ruang peminjaman rekam medis dan sepengetahuan
Kepala lnstalasi rekam medis.

51. Peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan hukum/ pengadilan guna
dibawa keluar rumah sakit harus mendapat ijin/ acc dari Direktur Rumah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta.

52, Setiap tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan atas permintaan dokter
atau dokter spesialis iesuai dengan kompetensinya.
53. Semua pasien rawat inap dan atau keluarganya harus mendapatkan asesmen,
informasi mengenai persetujuan umum, tata tertib instalasi rawat inap, hak dan
kewajiban pasien serta tindakan kedokteran.

54. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tidak melakukan otopsi.
55. lnstalasi Rekam Medis bertanggung jawab atas laporan berkala yang telah
ditetapkan, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal.

56. lnstalasi Rekam Medis bertanggung jawab atas tersedianya informasi kegiatan
pelayanan dan indikator rumah sakit yang telah ditetapkan

57. Menetapkan bahwa evaluasi system dan prosedur rekam medis dilakukan paling
lambat dalam 3 (tiga) tahun sekali,

58. Seluruh pelayanan rekam medis wajib berorientasi pada kepuasan pelanggan.
59. lnstalasi Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta menerima kegiatan
magang, praktek kerja lapangan mahasiswa terkait.

60. Formulir rekam medis diperbarui (up data) untuk menjamin komunikasi dengan
informasi mutakir.

61. Evaluasi dan monitoring terhadap review dokumen rekam medis dilakukan oleh
para pemberi asuhan secara berkala dengan menggunakan sampel yang dilakukan
oleh komite medic dan komite keperawatan tentang ketepatan waktu, keiangkapan
dapat terbaca.
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adalah pengiriman atau
penyerahan linen bersih siap pakai sesuai

Distribusi linen bersih siap pakai

ruangan/bag ia n/lnsta lasi yang mengirim linen kotor dan atau
ruangan yang mernerlukan linen bersih,

I-u.ju:r n

lt/]emastikan terpenuhinya kebutuhan linen bersih srap pakai
pada setiap rua ngan/bag ian/ln sta lasi )/ang membutuhkan.

Ii cb ij a lltn

Pengelolaan nen harus meminimalisasi potensi bahaya yang
ditimbulkan dari infeksi silang dan efek dari zat kimia
berbahaya sesuai f,eraturan Djrektur Rumah Sakit Jiwa
Dae;ah Surakarta N'.., : ld/2885.9/08/2014 langga 2
Agr-tstus 2014, tentan.q l:-:i-,i;akan Pelayanan pada Rinrah
S;ikit Jiwa Daerah Sur.ii.r. ',r iampiran No.20.

l)roscdut'

. Lakukan kebersrhan t:,r r,;:,rt sesuai prosedur,
2. Pakai APD,
3. Siapkan troly linen bersih dengan konteiner tutup hijau/
plastik warna putih,
4. Cek jumlah linen yar g akan diserahkan dan masukkan ke
dalam konteiner tutup hijau/ kantong plastik warna putih
5. Bawa dengan troly linen bersth kesemua ruangan yang
akan menerima linen bersiit,
6. Serahkan linen bersih kesetiap ruang perawatan dan
mintakan tanda tangan dari penerima nen,
7. Bersihkan troly dan lap dengan desinfektan,
B. Lepas APD setelah sernua pekerjaan selesai.
9. Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur.
1

.

Unit Tcrl<ait

1.

lnstalasi Rawat lnap
lnstalasi Rawat Jalan

2.
3, IGD
l2.clererrsi

1. Buku Pedoman Manajemen Linen
Departemen Kesehatan Rl . Tahun 2004

Rumah

Sakit

i

a

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

PERATURAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT J]WA DAERAH SURAKARTA

NOMOR

: 188 / 2885.9

l08l

2014

TANGGAL : 02 Agustus 2014

TENTANG

KEBIJAKAN INSTALASI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
JL. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres
Surakarta

Lampiran 20
Peraturan Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

Nomor :188/2885.9

108 12014

Tanggal : 02 Agustus 2014

KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI LAUNDRY
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA'

1 Pelayanan laundry dikerjakan pada jam 07.00 - 14.00 WIB
2. Pengelolaan linen dilakukan secara sentralisasi.
3. Petugas dilakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali.
4. Pengelolaan linen harus meminimalisasi potensi bahaya yang ditimbulkan

dari

infeksi silang dan efek dari zat kimia berbahaya.

5.

Pengelolaan linen dilaksanakan dengan berpedoman pada mutu dan kualitas.
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No. REVISI

Hasil atau yang menggambarkan keadaan patofisiologr seperti
variasi nilai yang mengancam jiwa dan memerlukan tindakan
segera.

Critical value / critical result (hasil kritis) tidak selalu harus
dihuhungkan dengan nilai rujukan norman' toxic range
atau therapeutic range.

Tuj uan

Mengidentifikasi hasil pemeriksaan laboratorium
Calam katagori'Nilai Kritis' dan

nta:;ttk

segera melaporkan kcpada

dolder peminta pemeriksaan

Kebijakan

Ada penetapan nilai ambang kritis, alur pelaporan penelapan
siapa dan kepada siapa, monitoring, dan evaluasi untuk setiap
.jcnis pemcriks.ran. Sesuai dengan Peraturan Direktur Rumah
Sakit Jiwa Daerah Surakarta No. 188/2885d/0 8120141'anggal
02 Agustus 2014. Tentang kebijakan pelayinan pada Rumah
Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Terlampir Nmor: 12,.

Prosedur

1.

2.

Laporkan adanya hasil pemeriksaan yang masuk dalam
daftar hasil nilai kritis kepada Dokter Ponanggung Jawab
Laboratorium (daftar nilai kritis terlampir).
Ilasil kritis harus dilaporkan kepada dokter peminta
pemeriksaan dalam waktu selambat-lambatnya r0 (t9a
puluh) menit dengan rincian:
l0 (sepuluh) menit TAT laboratorium (waktu mulai

dari hasil diidenti{ikasi scbagai 'Hasil Xritis"
sampai petugas ruang dimana pasien dirawat

mengetahuinuya).

.

pu("t') menit 'l'AT ruang peralvatan
(waktu sejak petugas rusng perawatan
mcngetahui "IIosil Kritis", sampai hasil
dikomunikasikan kcpada f)okter Penanggung
20 (d ua

Jawab Pasien).

3.
4.

Sebutkan Nama Pasien (dieja), sebutkan nomor rekam
medik, tes yang diminta dan tanggal penerimaan sampel
ketika melaporkan hasil kritis.
Baca ulang hasil yang dibacakan, bagi penerima hasil
kritis di ruang perawatan / poliktinik, dibacakan, mengeja
nama dan no RM pasien dengan benar

PELAPORAN HASIL NILAI KRITIS
No. Dokumen :

RS. JTWA DAERAH

SURAKARTA
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Instalasi Laboratorium

2. Instalasi R rwat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Gawat Darurat.
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PR.OSEDUR PENGA]VIBILAN

DARAH VENA
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Pengertian

Darah vena adalah darah yang diambil dari pembuluh darah
veru ( vena fossa cubiti, vena jugularis seperficialis), biasanya
digunakan uotuk pemeriksasn yang memerlukan volume darah
yang cukup banyak (missal : pemeriksaan darah lengkap, masa
pembukuan, pemeriksaan kimia darah, dll)

Tujuan

Agar dapat diperoleh spesimen darah vena dengan baik dan
benar.

Kebij akan

Perahran Direktur Rurnah Sakir Jiw'a Dacrah
Surakarta Nomor ; 188 / 28854 / 08 I 2014 Tanggal : 02
Agustus 2014 Tentang Kebija6n Pelayanan Pada Rumah
Sesuai dengan

Sakit Jiwu Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, lampiran
Nomor 12
Prosedur

1. Alat & Bahan :
Spuit, Vacuntainer set, alkohol swab, tomiquet.
2. Jenis-jenis spesimen darah :
a. Whole Blood Darah dengan antikoagulant EDTA atau

:

heparin.

Biasanya untukpemeriksaan

darah lengkap.

b.

c.

d.

:

Darah dengan antikoagulan EDTA ,'
heparin / Nacitrat, kemudian dilakukan
pemusingaD pada waktu dan kecepatan
tertentu, selanjutnya dipisahkan antara sel
darah dan cairan darah. Cairan darah ini
yang disebut plasma. Biasanya untuk

Plasma Darah

pemeriksaan pembekuan darah.

Serum Darah :
Darah tanpa antikoagulan yang
dibelokan kemudian dilak-ukan pemusingan
pada waktu dan kecepatau tertentu
selanjutnya dipisahkan antam sel darah dan
cairan darah. Cairan darah ini yang disebut
serum. Biasanya untuk pemeriksaan kimia,
imunologi juga serologi
Darah Pua-sa
Darah yang diambil dengan persyaratan
pasien hanrs puasa / pantang selama 8 12
jam, dan hanya diijirlan minum air putih.
Darah 2 jam PP : Darah yang diambil setelah pasien
berpuasa 2 jam setelah makan.

:

-

e.

(lr:" "'''

l.-1...,...,.......'. '

nSrli:lii

.llt

iij

i:" ': '--""

d,.

PROSEDUR PENGAMBII,AN

DARAH YENA
No. Dokumen :

RS. JTWA DAERr\-H

SURAKARTA

03.09.067

$ITfl[I[R
m0sH!sn
0PtRrstoml

Tgl. T€rbit :

Prosedur

No. REVJSI ;

EN

t__--

dari

:

3

\r

2 September 2014

NIP.

3.

198610

l00t

Pelaksanaan:

a. Menyiapkan tabung penampung darah sesuai kebutdlan
spesimen yang akan diperiksa (serum / plasma / whole
blood).

b. Ilelakukan identifikasi pasien cara: Mengucapkan

c.

salarn,

menyebut nama, unit kerja dan rugas pranata laboralorium,
memberi informasi tentang maksud dan tuj uan
p€ngarnbilan sampel, serta melakukan identifikasi pasien
yang meliputi: Pasien dimohon menyebutkan nama,
unggal lahir, kemudian mencocokkan gelang pasien
dengan buku rekam medis, selanjutnya mencocokkan
wajah dengan photo pada rekam medis.
Lokasi pengambilan darah vena dapat dilalo*an pada
pembuluh daral vena fossa cubiti, vena jugularis

superficial, dll
d. Pada lokasi tersebut tidak boleh ada luka, infcksi atau
pucat.
c. Menyiapkan jarum spuit dcngan volume yang dibutuhkan
(3cc, 5cc, l0cc, dll) dan pastikan spuit tidak selip dan tidak
ada rongga udara:
4. Memasang tourniquet pa.l" volar lengan atas (atau lokasi
lain yang akan dilakukan pengambilan darah vena) dengan
cukup kuat sehingga pembuluh darah terlihat, lalu
kendorkan ikatan toumiquet.
5. Melakukan desinlbksi dengan kapas alkohol 70o/o pada
bagial yang akan dilakukaa pengumbilan darah vena5. Mengencangkan kembali ikatan tourniquet setelah
didesinfek.;i.
7. Menusuk vena dengan jarum spuit dengan tangan kanan
dcngan pcsisi 30o, apabila darah sudah terlihat keluar,
tahan spuit dengan tangan kiri.
8. Mercnggangkan ikatan towniquet dan lepaskan ikatan
dengan pelan selanjutnya tarik penghisap spuit sampei
darah keluar hingga volume yang dikehendaki.
9. Jika volunre darah yang diambil sudah mencukupi sesuai
pemeriksa$ maka letakkan kapas diatas jarum dan
tarikloh janun keluar dari pembuluh darah vena10. Menutup luka bekas tusukan dengan kapas dan plester.
I l.lvleleparkan jarum dari spuit, dan memindalrkan darah
kedalam botol penampung untuk dilala:kan proses
pemeriksaan selanjutnya.
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KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1.

Pelayanan laboratorium harus memenuhi standar nasional, undang-undang dan
peraturan.

2

Tersedia pelayanan laboratorium yang akurat, teratur dan nyaman untuk
memenuhi kebetuhan pelanggan.

3.

Pelayanan dilakukan selama 24 jam dengan ketentuan jaga dinas pagi pada jam
kerja secara on site dan jaga dinas siang/malam secara on call.

4.

Pelayanan pemeriksaan .laboratorium yang tidak bisa dikerjakan

di

instalasi

Laboratorium RS Jiwa Daerah Surakarta di laksanakan di Laboratorium lain yang

telah bekerja sama dengan RS Jiwa Daerah Surakarta.

5.

Pelayanan laboratorium diluar rumah sakit dipilih berdasarkan reputasi yang baik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

6.
7.
.

Laboratorium melaksanakan program keselamatan/keamanan laboratorium.

Pengelolaan bahan infeksius

dan berbahaya sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang-undang yang berlaku.

B. Ada regulasi dan pelaksanaan

tentang penanganan dan pembuangan bahan

limbah berbahaya (83).

L

Penetapan petugas yang melaksanakan pemeriksaan labotarorium dan staf yang
mengarahkgn atau mensupervisi pelaksanaan kegiatan laboratorium.'

10. Staf yang ditunjuk mensupervisi memiliki kompetensi (Qualifeied) dan cukup
berpengalaman
1'1

, Hasil laboratorium selesai dalam kerangka waktu

yang ditetapkan

untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan.

12. Pelaksanaan metode kolaboratif terhadap pemberian hasil yang kritis dari
pemeriksaan diagnostic.
'13.

Ada penetapan nilai ambang kritis, alur pelaporan penetapan siapa dan kepada
siapa, monitoring dan evaluasi untuk setiap jenis pemeriksaan

14. Reagensia esensial dan bahan lain ditetapkan rumah sakit.
15. Permintaan, penerimaan

dan penggunaan reagen mengikuti petunjuk

dan

peraturan yang berlaku.

16

Setiap pemeriksaan laboratorium harus berdasarkan atas permintaan dokter.

17. Permintaan, pengambilan, identifikasi dan pengelolaan spesimen m'engacu pada
ketentuan yang berlaku.
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-Yang dimaksud indikator mutu Waktu tunggu pemberian hasil
pemeriksaan thorax foto yaitu wa ktu yang diperlukan untuk satu
pemeriksaan thorax dimulai dari dilakukan tindakan pemeriksaan
sampai dengan pemberian hasii expertise oleh Dokter Spesialis
Radiologi maksimal 1 jam.
-Tidak ada Kejadian reject fllm yaitu semua radiograf dihasilkan
dengan kualitas yang optimal (100 % optimal)
- Kelengkapan pengisian indikasi medis pada form / blangko
permintaan pemeriksaan radiologi yaitu semua form/blangko
permintaan diisi indikasi medisnya.
- Kesesuaian identitas pasien pada hasil pemeriksaan radiologi yaitu
adanya kesesuaian identitas pada hasil pemeriksaan, pada lembar
ekspertise maupun pada amplop hasil.
1. Meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi.
2. Mempercepat tindakan terapi lanjutan / tindakan medis lainnya '
3. Meminimalisasi dosis yang diterima oleh pasien.

Kebijakan

Untuk peningkatan mutu pelayanan di lnstalasi Radiologi dibuat
indikator mutu dan sasaran mutu secara periodik. Sesuai Peraturan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta No. 188/2885.910812014
Tanggal 02 Agustus 2014 Tentang Kebijakan lnstalasi Radiologi Pada
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Larnpiran
No.13

Prosedur

Untuk indikator mutu waktu tunggu pemberian hasil pemeriksaan
Thorax

1.
2.

Pengukuran dilakukan untuk semua pasien radiologi

4.

Hasil Pengukuran: Jumlah pemberian hasil pemeriksaan radiologi
yang kurang dari 1 jam di bagi jumlah seluruh pemberian hasil
pemeriksaan radiologi dalam periode tertentu dikalikan 100 %.

Pengukuran waktu dimulai dari pasien dipanggil masuk ke ruang
pemeriksaan hingga pember'ian hasil ekspertise oleh Dokter
Spesialis Radiologi maksimum 1 jam.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tersebut diatas dicatat
oleh petugas administrasi de rlant buku register pasien.
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ntitas pasien pada

hasil

pemeriksaan radiologi

1. Pengukuran dilakukan untuk semua pasien radiologi
2. Kesesuaian identitas pasien dilakukan dengan membandingkan

kesesuaian identitas pada hasil pemeriksaan, pada lembar

ekspertise maupun pada amplop hasil.

I

3.

Hasil kesesuajan dicatat di buku register pasien

4.

Hasil Pengukuran: Jumlah identitas pasien yang sesuai dengan
hasil pemeriksaan radiologi di bagi jumlah seluruh pemberian hasil
pemeriksaan radiologi dalam periode tertentu dikalikan 100 %.

I

Untuk indikator mutu Tidak ada kejadian reject film

di

lnstalasi

Radiologi

.

Pengukuran dilakukan untuk semua hasil foto

l

'1

I

2.

Reject film diukur dari hasil radiograf yang tidak layak baca dan
kualitasnya tidak optimal meliputi kejadian pengulangan foto dan
kesalahan print hasil

3.

Reject film dicatat di buku khusus reject film.

I

4.
I
I

Hasil Pengukuran: Jumlah film yang baik dan optimal di bagi
jumlah seluruh film dalam periode tertentu dikalikan 100 %.

Untuk indikator mutu Kelengkapan pengisian indikasi medis pada
form/blangko permintaa pemeriksaan.

1.
2.
I

.

3.
4.

Pengukuran dilakukan untuk semua pasien radiologi

Kelengkapan pengisian indikasi medis di hitung jumlah form yang
di isi lengkap indikasi medisnya.
Hasil di catat di buku register pasien

Hasil Pengukuran: Jumlah form permintaan pemeriksaan radiologi

yang di isi lengkap di bagi jumlah selurun form permintaan
pemeriksaan radiologi Calam periode tertentu dikalikan 100 %.

i
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KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1.

Pelayanan dilakukan selama 24 jam dengan ketentuan jaga dinas pagi pada ]am
kerja secara oh site dan jaga dinas siang/malam secara oncall,

2. lnstalasi Radiologi memberikan pelayanan diagnostik Radiologi

Konvensional,

Panoramic,dan USG General.

3,

Penetapan pelayanan diluar rumah sakit dipilih berdasarkan rekomendasi direktur

dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik serta memenuhi undang-undang dan
peraturan yang berlaku.

4.

Pasien diberitahu tentang hubungan dokter yang merujuk dan'pelayanan diluar

rumah sakit yaang dimiliki dokter untuk pelayanan radiologi dan diagnostik
imaging.

5. Pemeriksaan Radiologi dilakukan di ruang pemeriksaan oleh radiografer.
6. Pemeriksaan General USG dilakukan oleh dokter spesialis radiologi,
7. Pengaturan jadwal dan persiapan pemeriksaan. radiolpgi non kontras /

USG

dilakukan oleh radiografer.

B. Pelayanan pemeriksaan radiologi harus berdasarkan permintaan dari dokter
pengirim secara tertulis dan setiap pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai
prosedur.

9, Hasil rontgen diserahkan setelah ada ekspertise dokter spesialis radiologi
terkecuali status dipin.lam basah. Untuk pemeriksaan Panoramic tidak
memerlukan ekspertise.

10 Pembacaan atau ekspertise dilakukan oleh dokter spesialis radiologi sesuai
jadwa

L

11. Pembacaan

foto radiografi pada malam hari / diluar jam kerja dilakukan pada pagi

harinya kecuali pada kasus cito,ekspertise dilakukan dengan menghubungi dokter

spesialis radiologi atau mengantar foto radiografi itu ke rumah dokter spesialis
radiologi.
'12 Pelaksanaan pemeriksaan radiologi non kontras dan kegiatan kamar gelap yang

meliputi pembuatan, penggantian larutan automatic processor, identifikasi foto,
dan pencucian filmdilakukan oleh radiografer.

13 Petugas radiologi selama menjalankan tugas
memakai film badge.

di

lnstalasi Radiologi harus

