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PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
PERIODE JULI – DESEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

Perkembangan IPTEK Kedokteran yang semakin pesat dimana pelayanan spesialistik dan

subspesialistik cenderung semakin berkembang, selain itu dengan semakin meningkatnya pendidikan

dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka sistem nilai dan `orientasi dalam masyarakat mulai

berubah. Masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih

bermutu termasuk pelayanan kesehatan. Maka Rumah Sakit secara bertahap pertu terus

meningkatkan mutu agar dapat memberi kepuasan terhadap pasien , keluarga maupun masyarakat

Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Quality Improvement and Patient

Safety (QPS) merupakan perumusan strategi komerhensif untuk pengembangan layanan kesehatan

yang berkesinambungan sesuai standar, perlindungan, keamanan dan pemenuhan keselamatan

pasien. Program ini mengacu pada standar PMKP dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi

2012. Program PMKP ini harus ada di tingkat rumah sakit dan unit kerja. Untuk sasaran keselamatan

pasien mengacu pada Sasaran Keselamatan Pasien Internasional dan Peraturan Menkes RI

No.1691/Menkes/Per/VIII/2011.

II. LATAR BELAKANG

Program peningkatan mutu melibatkan seluruh unit di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi

Maluku dengan berbagai pelayanan yang diberikan dan tenaga yang bervariasi. Program peningkatan

mutu dan keselamatan pasien bermanfaat jika dapat berpengaruh terhadap keselamatan pasien,

keluarga dan karyawan. Perbaikan mutu dan keselamatan pasien dilaksanakan berdasarkan masukan

data dari lapangan yang akan dipergunakan secara efektif dalam praktik klinik dan manajemen.

Evaluasi program dilakukan agar dapat diketahui kendala - kendala dalam pelaksanaannya agar

dapat diambil langkah - langkah tindak lanjutnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien.

III. TUJUAN

Tujuan dari evaluasi laporan peningkaan mutu dan keselamatan pasien adalah

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program.

2. Sebagai evaluasi kesesuaian jadwal pelaksanaan program

3. Sebagai masukan dalam merencanakan program selanjutnya

4. Sebagai informasi kepada pimpinan tentang pelaksanaan program peningkatan mutu dan

keselamatan pasien rumah sakit.

IV. KEGIATAN

1. Standarisasi asuhan klinis secara bertahap

2. Monitoring mutu area klinis, area manajerial dan sasaran keselamatan pasien

3. Monitoring mutu unit kerja
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4. Monitoring kinerja perorangan dan unit kerja

5. Manajemen resiko terintegrasi

6. Pemantauan pelaksanaan program keselamatan pasien

7. Monitoring pemantauan pencegahan dan pengendalian infeksi

8. Diklat mutu pelayanan

9. Observasi ke lapangan secara rutin

10. Pencatatan, pelaporan dan analisis Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Rumah Sakit

11. Merencanakan tindak lanjut serta implementasi solusi untuk mencegah terjadinya insiden / resiko

berulang.

12. Analisa PDSA

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Standardisasi asuhan klinis secara bertahap

2. Indikator mutu (Indikator klinis, Manajemen, Sasaran Keselamatan Pasien)

a. Indikator Kunci/Prioritas Area Klinis

Kode Area klinis Indikator Target
IK- 1 Asesmen pasien Kepatuhan dokter mengisi asesmen

medis secara lengkap pada pasien yang
akan rawat inap.

100%

Asesmen awal keperawatan lengkap
dalam 24 jam pada pasien Rawat Inap.

100%

IK-2 Pelayanan Laborotorium Waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium =Q140 menit.

100%

IK-6 Kesalahan Medikasi (Medication
Error) & KNC

Tidak adanya kesalahan penulisan resep 100%

IK-9 Ketersediaan isi dan penggunaan
RM Pasien

Kelengkapan pengisian rekam medik 24
jam setelah selesai pelayanan

100%

Kepatuhan petugas dalam mengisi
Informed Consent secara lengkap di
Instalasi Gawat Darurat

100%

IK-10 PPI, Surveilans dan Pelaporan Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAIs
di RS.

100%
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b. Indikator Kunci/Prioritas Area Manajemen

Kode Area Manajerial Indikator Standar

IM-3 Manajemen resiko Tidak adanya kejadian pasien kabur
dari ruang rawat inap jiwa.

100%

Kejadian pasien pulang atas
permintaan sendiri

=#5%

IM-5 Harapan dan kepuasan pasien
dan keluarga;

Survei kepuasaan pasien dalam satu
bulan sekali

80%

IM-6 Harapan dan kepuasan staf Tingkat kepuasan pegawai 80%

IM-7 Demografi pasien dan diagnosa
klinis

10 besar penyakit terbanyak terlampir

IM-9 Pencegahan dan pengendalian
dari kejadian yang dapat
menimbulkan masalah bagi
keselamatan pasein, keluarga
pasien dan staf.

Kemampuan karyawan dalam
penggunaan APAR

100%

c. Indikator Kunci/Prioritas Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Kode Area Keselamatan Pasien Indikator Standar

SKP-1 Ketepatan Identifikasi Pasien Kepatuhan Pemakaian Gelang Identitas
Pasien di ruang rawat inap

100%

SKP-2 Peningkatan Komunikasi Efektif Kelengkapan Verifikasi Komunikasi via
Telpon di ruang rawat inap

100%

SKP-3 Peningkatan keamanan obat yang
perlu diwaspdai

Kelengkapan Pelabelan Obat LASA dan
HAM di Instalasi Farmasi

100%

SKP-5 Pengurangan resiko infeksi terkait
layanan kesehatan

Kepatuhan perawat dalam melaksa-
nakan Hand Hygiene

90%

SKP-6 Pengurangan resiko cedera pasien
akibat terjatuh

Kelengkapan pengisian form assesmen
risiko jatuh di ruang rawat inap

100%

d. Indikator Klinis Joint International Library

Kode Indikator Klinis Joint International
Library

Indikator Standar

IIL-1 Hospital-Based Inpatient Psychiatric
Service (HBIPS

Angka tindakan restrain atau
pengikatan lebih dari 3 jam pada pasien
rawat inap di ruang akut.

0%

IIL-2 Hospital-Based Inpatient Psychiatric
Service (HBIPS

Angka lama pasien dirawat dengan
pelayanan perawatan intensif psikiatrik
=C72 jam di ruang akut

80%

IIL-3 Nursing Sensitive care (NSC) Angka kejadian pasien jatuh tanpa
cidera

0%

IIL-4 Nursing Sensitive care (NSC) Angka kejadian pasien jatuh dengan
cedera

0%
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3. Monitoring mutu unit kerja

a. Data dan Analisa Indikator Area Klinik bulan Juli s.d Desember 2018

1) Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Dokter Mengisi Asesmen Medis Secara Lengkap

Pada Pasien Yang Akan Rawat Inap

Analisa : Capaian indikator Kepatuhan Dokter Mengisi Asesmen Medis Secara Lengkap

belum mencapai target yang diharapkan (100%).

Tindak Lanjut IAK-1. Asesmen Awal Keperawatan Lengkap Dalam 24 Jam Pada Pasien
Rawat Inap.

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk angka kepatuhan dokter mengisi
asessmen medis secara lengkap pada pasien yang akan rawat inap.

DO • Sosialiasi ulang juknis pengisian asessmen medis.
• Kerjasama dengan komite medik, Ka.Instalasi dan Ruangan untuk selalu

mengingatkan dokter melengkapi semua asessmen medis pada rekam medik
pasien.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 89,4%.
- Masih ada dokter yang belum patuh untuk melengkapi asessmen medis.

Proses : Perawat/petugas di ruangan mengingatkan dokter melengkapi asessmen
medis paa rekam medis pasien.

Outcome : Asesmen medis pasien terisi lengkap oleh dokter.

ACITON • Mengadakan pertemuan dengan dokter (residen) untuk sosialisasi ulang juknis
pengisian asessmen medis.

• Mengadakan rapat koordinasi dengan ketua komite medic dan para kepala
instalasi/ruangan untuk selalu mengingatkan dokter melengkapi semua asessmen
medis pada rekam medik pasien.

• Monitor kelengkapan asessmen medis pasien yang akan rawat inap.
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2) Grafik Capaian Indikator Asesmen Awal Keperawatan Lengkap Dalam 24 Jam Pada

Pasien Rawat Inap

Analisa : Capaian indikator kelengkapan asesmen awal keperawatan belum mencapai

target yang diharapkan (100%).

Tindak Lanjut IAK-2. Asesmen Awal Keperawatan Lengkap Dalam 24 Jam Pada Pasien
Rawat Inap.

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk angka asessmen awal keperawatan
lengkap dalam 24 jam pada pasien rawat inap.

DO • Sosialiasi ulang juknis pengisian asessmen keperawatan.
• Kerjasama dengan komite medik Ka.Instalasi dan Ruangan untuk selalu

mengingatkan perawat melengkapi semua asessmen keperawatan pada rekam
medik pasien.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 84,4%.
- Masih ada perawat yang belum patuh untuk melengkapi asessmen

keperawatan.
Proses : Kepala ruangan mengingatkan petugas/perawat di ruangan untuk

melengkapi asessmen keperawatan pada rekam medis pasien.
Outcome : Asesmen keperawatan terisi lengkap dalam 24 jam pasien dirawat.

ACITON • Mengadakan pertemuan dengan perawat untuk sosialisasi ulang juknis pengisian
asessmen keperawatan.

• Mengadakan rapat koordinasi dengan kepala instalasi/ruangan untuk selalu
mengingatkan perawat/petugas di ruangan melengkapi semua asessmen
keperawatan pada rekam medik pasien.

• Monitor kelengkapan asessmen keperawatan pada rekam medis pasien di ruang
rawat inap.
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3) Grafik Capaian Indikator Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium =P140 menit

Analisa : Capaian indikator waktu tunggu hasil lab =f 140 menit sudah mengalami
peningkatan tiap bulan di semester II namun belum mencapai target.
Pencapaian tertinggi pada bulan desember akhir semester II yaitu 88%.

Tindak Lanjut IAK-2. Asesmen Awal Keperawatan Lengkap Dalam 24 Jam Pada Pasien
Rawat Inap.

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium =4140 menit.

DO • Kerjasama dengan petugas di ruangan agar perawat/petugas di ruangan bisa
melakukan pengambilan sampel darah dan diserahkan ke Laboratorium untuk
diperiksa.

• Bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 88%.
- Petugas di ruangan masih ada yang belum mahir dalam melakukan

pengambilan sampel darah khususnya pada pasien anak.
Proses : Petugas shift malam melakukan pengambilan sampel darah dan

diserahterimakan kepada petugas shift pagi untuk dikirim ke Instalasi
Laboratorium atau diambil oleh petugas Lab.

Outcome: Sampel darah dapat dikirim dengan cepat ke Instalasi Laboratorium.

ACITON • Mengadakan pertemuan dengan kepala instalasi/ruangan dalam melakukan
kerjasama dengan petugas/perawat di ruangan untuk melakukan pengambilan
sampel darah.

• Merencanakan pelatihan tekhnik phlebotomy bagi semua perawat jaga di ruang
rawat inap.

• Petugas shift malam melakukan pengambilan sampel darah dan
diserahterimakan kepada petugas shift pagi untuk dikirim ke Instalasi
Laboratorium atau diambil oleh petugas Lab.
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4) Grafik Capaian Indikator Tidak Adanya Kesalahan Penulisan Resep

Analisa : Capaian indikator tidak adanya kesalahan penulisan resep sudah mengalami

peningkatan dan hampir mencapai target yang ditentukan yaitu 99% pada bulan

Desember di akhir semester II.

Tindak Lanjut IAK-. Tidak adanya kesalahan penulisan resep.

PLAN Mengkomunikasikan resep yang meragukan ke dokter.

DO • Petugas melakukan skrening resep.
• Apabila ada resep yang meragukan, petugas menghubungi dokter.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 99,0% dan sudah mendekati
target yang ditentukan

Proses :
Outcome: semua resep yang masuk ke apotik ditulis dengan benar.

ACITON • Berkoordinasi dengan komite medik untuk selalu mengarahkan dokter dalam hal
penulisan resep yang benar.
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5) Grafik Capaian Indikator Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai

Pelayanan.

Analisa : Capaian indikator Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai
Pelayanan sudah mengalami peningkatan tiap bulan namun belum mencapai
target yang diharapkan (100%).

Tindak Lanjut IAK-9. Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai
Pelayanan.

PLAN - Membuat chck list kelengkapan pengisian dokumen rekam medis untuk setiap
perpindahan pasien di ruang rawat inap.

- Melakukan kegiatan ronde rekam medis

DO • Membuat chck list kelengkapan pengisian dokumen rekam medis untuk setiap
perpindahan pasien.

• Mensosialisasikan chck list kelengkapan pengisian dokumen rekam medis untuk
setiap perpindahan pasien

• Pengumpulan data dilakukan di instalasi rekam medis oleh petugas dengan cara
meghitung dokumen rekam medis pasien.

• Dilakukan analisa 3 bulan sekali dan dilaporkan ke komite PMKP.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 84,4%.
Proses : PPA belum semua menuliskan secara lengkap pada dokumen rekam medis

rawat inap.
Outcome: dokumen rekam medis lengkap terisi setelah 24 jam selesai pelayanan.

ACITON • Check review analisa kualitatif dokumen rekam medis setiap 3 bulan sekali oleh
penanggung jawab dan mengundang PPA terkait.
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6) Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Petugas Dalam Mengisi Informed Consent Secara

Lengkap Di Instalasi Gawat Darurat

Analisa : Capaian indikator Kepatuhan Petugas Dalam Mengisi Informed Consent Secara

Lengkap Di IGD sudah mengalami peningkatan tiap bulan namun belum

mencapai target yang diharapkan (100%).

Tindak Lanjut IAK-9. Kepatuhan Petugas Dalam Mengisi Informed Consent Secara
Lengkap Di Instalasi Gawat Darurat.

PLAN Perawat mengingatkan dokter untuk mengisi inform consent secara lengkap.

DO • Mengadakan rapat koordinasi dengan IGD untuk mengingatkan dokter untuk
mengisi informed consent secara lengkap.

• Perawat mengingatkan langsung kepada dokter pada saat pengisian form
informed consent.

• Pengumpulan data dilakukan di instalasi rekam medis oleh petugas dengan cara
meghitung dokumen rekam medis pasien.

• Dilakukan analisa 3 bulan sekali dan dilaporkan ke komite PMKP.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 82,6%
Proses : Petugas IGD agar selalu memperhatikan kelengkapan dari pengisian

informed consent.
Outcome : dokumen rekam medis lengkap terisi setelah 24 jam selesai pelayanan.

ACITON • Petugas dan dokter di IGD harus lebih memperhatikan juknis pengisian form IGD
terutama form informed consent.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


10

Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

7) Capaian Indikator Kegiatan Pencatatan Dan Pelaporan HAIs Di RS

Kejadian HAIs
Hasil (‰) / Bulan

Juli Agustus September Oktober November Desember Target
Phlebitis 21.1 10.5 10.8 0 0 0 6.5

ISK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
Decubitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

Panu 32.3 34.5 32.3 25.9 21.7 25.4 5
Kutu 0 0 0 0 0 0 5

Scabies 0 0 0 0 0 0 5

Analisa : Dari grafik diatas menunjukan dari hasil pemantauan HAIs diruang perawatan
non jiwa terjadi kasus phlebitis pada bulan sudah mengalami penurunan dari
bulan juli –september dan kemudian menunjukan penurunan hingga 0 pada
bulan Oktober, November dan Desember. Sedangkan diruang perawatan jiwa
pemantauan HAIs diruang perawatan jiwa terjadi kasus panu pada bulan juli
32.3 permil dan mengalami peningkatan pada bulan agustus 34.5 dan kemabali
mengalami penurunan hingga 21.7 di bulan November dan pada bulan
desember mengalami peningkatan 25.4 permil.

Tindak Lanjut Kejadian HAIs

PLAN Mempertahankan ankga penurunan kejadian pehlebitas < 6,5‰.
Dan menurunkan angka jejadian panu.

DO • Melaksanakan Panduan Surveilance Phlebitis.
• Melaksanakan Panduan Surveilance Panu

STUDY Input : - perawat belum memiliki kesadaran akan tekhnik aseptic dan
perawatan infuse, sehingga angka kejadian phlebitis masih
meningkat.

- Masih ada petugas yang belum mematuhi SPO (Standar Prosedur
Operasional ) yang ada yaitu SPO perawatan infuse dan SPO
perawatan diri pasien.

- Fasilitas yang disediakan oleh manajemen belum sesuai karena
pasien masih menggunakan sabun mandi secara bersama-
bersama
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Proses : - Terlaksananya pencegahan infeksi RS.
- perawat agar melakukan pemeriksaan head to toe mulai dari awal

masuk agar dapat memastikan bahwa pasien yang masuk bebas
dari panu

Outcome :Tidak terjadinya phlebitis dan panu pada pasien.

ACITON • Sosialisasi SPO tekhnik aseptik pada perawatan infuse
• Sosialisasi cara pemasangan infuse yang benar.
• Sosialisasi panduan surfeilance phlebitis
• Sosilisasi pencegahan phlebitis.
• Sosialisasi SPO tekhnik merawat pasien
• Sosialisasi panduan surfeilance panu.
• Sosilisasi pencegahan panu

b. Data dan Analisa Indikator Area Manajemen bulan Juli s.d Desember 2016

1) Grafik Capaian Indikator Tidak Adanya Kejadian Pasien Kabur Dari Ruang Rawat Inap

Jiwa

Analisa : Data capaian indikator tidak adanya pasien jiwa yang kabur selama masih dalam

perawatan di rumah sakit sudah mencapai target (100%).

Tindak Lanjut IAM-3. Tidak Adanya Kejadian Pasien Kabur Dari Ruang Rawat Inap
Jiwa.

PLAN Mempertahankan dan meningkatkan prosedur kerja terhadap pasien yang beresiko
kabur di ruangan rawat inap jiwa.

DO • Menyiapkan form pengkajian pasien resiko kabur.
• Perawat melakukan pengkajian terhadap semua pasien jiwa yang sedang rawat

inap.
• Meningkatkan pengawasan terhadap pasien yang beresiko kabur.
• Pengumpulan data dilakukan di ruang rawat inap oleh yang bertanggung jawab.
• Dilakukan analisa 3 bulan sekali dan dilaporkan ke komite PMKP.
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STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II sudah mencapai target 100%.
Proses : Petugas di ruangan selalu melakukan pengkajian dan pengawasan

terhadap pasien yang beresiko kabur.
Outcome : Pasien jiwa yang rawat inap tidak melarikan diri/kabur dari Rumah Sakit.

ACITON • Melakukan assesmen dan pengawasan terhadap pasien beresiko kabur.

2) Grafik Capaian Indikator Kejadian Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri

Analisa : Data capaian indikator kejadian pasien pulang atas permintaan sendiri di ruang

rawat inap sudah mencapai target yaitu = 5̧%.

Tindak Lanjut IAM-5. Kejadian Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri.

PLAN Mempertahankan dan meningkatkan prosedur kerja pada pasien di ruangan rawat
inap jiwa dan non jiwa.

DO • Menerapkan asuhan keperawatan di ruangan berdasarkan pemenuhan
kebutuhan dasar pasien.

• Melaksanakan semua prosedur tindakan sesuai dengan SPO yang ada.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 4,3%.
Proses : Petugas di ruangan selalu melakukan asuhan keperawatan bagi pasien

sesuai dengan standar yang ada.
Outcome : Pasien rawat inap tidak melakukan permintaan pulang paksa.

ACITON • Melakukan prosedur kerja bagi pasien sesuai dengan SPO yang berlaku.
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3) Grafik Capaian Indikator Survei kepuasaan pasien Tahun 2018

Analisa : Grafik diatas menunjukkan bahwa angka kepuasan pasien sudah memenuhi

target 80%, dan hal ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi.

4) Grafik Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Pegawai

Analisa : Grafik diatas menunjukkan bahwa angka kepuasan pegawai sudah

memenuhi target 80%, dan hal ini perlu dipertahankan atau bahkan

ditingkatkan lagi.
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Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

5) Grafik 10 besar penyakit terbanyak

Analisa : persentase penyakit terbanyak Rawat Inap yaitu schizophrenia (326%) dan

Dyspepsia (23,2%) dan keduanya sudah mencapai > 50% dari total 10

penyakit terbanyak kemudian diikuti oleh penyakit lainnya.

6) Grafik Capaian Indikator Kemampuan Petugas Dalam Penggunaan APAR

Analisa : Capaian indikator kemampuan petugas dalam penggunaan APAR sudah
mengalami peningkatan dan pencapaian akhir semester II di bulan Desember
adalah 88% namun belum mencapai target yang diharapkan (100%).
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Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

Tindak Lanjut IAM-9. Kemampuan Karyawan dalam Penggunaan APAR.

PLAN • Melakukan sosialisasi penggunaan APAR kembali yang lebih intensif
• Melakukan koreksi pada saat ditemukan pegawai yang keliru dalam penggunaan

APAR.
DO • Melakukan sosialisasi penggunaan APAR.

• Melakukan tes praktik penggunaan APAR secara acak terhadap 50 orang pegawai
• Data dicatat dan dilaporkan ke komite PMKP dan dilakukan analisa setiap 3 bulan

sekali.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II adalah 88%.
Proses : masih ada pegawai yang susah untuk dikoreksi, kebanyakan pegawai yang

berusia tua.
Outcome : semua pegawai dapat melakukan tes penggunaan APAR dengan benar.

ACITON • Kerjasama dengan DAMKAR Kota ambon untuk melakukan sosialisasi kepada
semua pegawai.

• Melakukan praktik penggunaan APAR di Lapangan.
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Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

c. Data dan Analisa Indikator Area Keselamatan Pasien bulan Juli s.d Desember 2018

1) Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Pemakaian Gelang Identitas Pasien
di ruang rawat inap RSKD Provinsi Maluku

Analisa : Capaian indikator kepatuhan pasien rawat inap memakai gelang identitas masih
belum mencapai standar yaitu 86,5%, dan dilihat dari angka perbandingan bahwa
ruang rawat inap non jiwa sudah mencapai standar 100% namun ruang rawat inap
jiwa masih mencapai 52,3%. Hal inilah yang mempengaruhi angka pencapaian
indikator pemakaian gelang identitas karena ruang rawat inap jiwa memiliki
denominator yang paling besar.
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Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

Tindak Lanjut IAKP-1. Kepatuhan Pemakaian Gelang Identitas Pasien di ruang rawat inap

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk angka kepatuhan pemakaian gelang
identitas pasien di ruang rawat inap jiwa maupun non jiwa.

DO • Sosialiasi tentang pentingnya pemakaian gelang identitas serta cara
identifikasi pasien di ruang rawat inap jiwa maupun non jiwa.

• Bekerjasama dengan Kepala Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat inap dan
Instalasi Rekam Medik untuk menghimbau staf medis/paramedis untuk selalu
melakukan pemasangan gelang identitas saat pasien masuk Rumah Sakit.

• Pemberian teguran oleh pimpinan bagi staf medis/paramedis yang tidak
mentaati aturan kelengkapan identifikasi pasien.

STUDY Input : Pasien yang paling banyak tidak memakai gelang identitas yaitu pada
pasien rawat inap jiwa.

Proses : Sosialiasi tentang pentingnya pemakaian gelang identitas serta cara
identifikasi pasien dengan benar khususnya pada ruang perawatan
pasien jiwa.

Outcome: Pasien jiwa dan non jiwa patuh dalam pemakaian gelang identitas.

ACITON • Sosialiasi Kebijakan dan SPO Identifikasi pasien.
• Mengadakan rapat koordinasi dengan para kepala instalasi dan kepala

ruangan mengenai himbuan untuk selalu melakukan pemasangan gelang
identitas saat pasien masuk RS dan menghimbau petugas untuk memasang
ulang gelang identitas pada pasien jiwa/non jiwa yang sudah terlepas atau
tidak dapat dibaca.

• Pemanggilan terhadap pimpinan unit/ruangan yang memiliki pasien tidak
menggunakan gelang identitas setelah beberapa hari dirawat.
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Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

2) Grafik Capaian Indikator Kelengkapan Verifikasi Komunikasi via Telpon di ruang rawat inap
RSKD Provinsi Maluku.

Tindak Lanjut IAKP-2. Kelengkapan Verifikasi Komunikasi via Telpon di ruang rawat inap

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk angka kelengkapan komunikasi via telpon di
ruang rawat inap.

DO • Sosialiasi tentang SPO komunikasi lisan/lewat telepon dan SPO verifikasi pemberi
perintah lisan via telepon.

• Kerjasama dengan komite medik, Ka.Instalasi dan Ruangan untuk selalu
mengingatkan dokter konsulen supaya dapat melakukan verifikasi komunikasi lewat
telepon.

STUDY Input : antara perawat/dokter dengan dokter konsulen diharapkan dapat
berkomunikasi dengan baik.

Proses : perawat/dokter menyiapkan CPTT pada RM pasien dan mengingatkan dokter
konsulen untuk memverikasi hasil konsultasi yang sudah ada.

Outcome : verifikasi selalu dilakukan oleh dokter konsulen.

ACITON • Melakukan Sosialiasi tentang SPO komunikasi lisan/lewat telepon dan SPO verifikasi
pemberi perintah lisan via telepon.

• Mengadakan rapat koordinasi dengan ketua komite medic dan para kepala
instalasi/ruangan untuk selalu mengingatkan dokter konsulen supaya dapat
melakukan verifikasi komunikasi lewat telepon.

• Monitor kelengkapan CPTT pada pasien yang dikonsul lewat telepon.

Analisa : Capaian indikator Kelengkapan Verifikasi Komunikasi via Telpon sudah
mengalami peningkatan setiap bulannya namun belum mencapai target yang
ditentukan, ini disebabkan karena DPJP (penyakit dalam) kadang menjalankan
tugas selama beberapa hari di luar daerah.
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3) Grafik Capaian Indikator Kelengkapan Pelabelan Obat LASA dan high-alert di ruang rawat
inap RSKD Provinsi Maluku.

Tindak Lanjut IAKP-3. Kelengkapan Pelabelan Obat LASA dan high-alert di ruang rawat inap

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk angka kelengkapan pelabelan obat LASA
dan high-alert.

DO • Sosialiasi tentang SPO penyimpanan obat high alert, LASA dan Elektrolit
konsentrat.

• Kerjasama dengan Instalasi farmasi untuk monitoring pelaksanaan penyimpanan
obat high alert dan LASA sesuai SPO.

STUDY Input : masih ada obat LASA yang tidak terlabel serta cara penyimpanan yang
kurang sesuai di ruang rawat inap.
Elektrolit konsentrat masih tersimpan di ruang rawat inap.

Proses : sosialisasi SPO penyimpanan obat high alert, LASA dan Elektrolit
konsentrat.

Outcome: semua obat LASA dan high alert terlabel dan disimpan sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

ACITON • Melakukan Sosialiasi tentang tentang SPO penyimpanan obat high alert, LASA
dan Elektrolit konsentrat.

• Meminta pihak farmasi untuk monitoring pelaksanaan penyimpanan obat high
alert dan LASA sesuai SPO dalam rapat koordinasi kepala instalasi dan unit.

• Monitor cara penyimpanan obat high alert dan LASA.

Analisa : Capaian indikator Kelengkapan Pelabelan Obat LASA dan high-alert sudah
mengalami peningkatan di akhir semester II pada bulan Desember yaitu 88,9%
namun belum mencapai target yang ditentukan (100%).
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Laporan Evaluasi Sub Komite Keselamatan Pasien RSKD
Bulan Juli – Desember 2018

4) Grafik Capaian Indikator Kepatuhan perawat dalam melaksanakan Hand Hygiene di ruang
rawat inap RSKD Provinsi Maluku.

Tindak Lanjut IAKP-5. Kepatuhan perawat dalam melaksanakan Hand Hygiene
di ruang rawat inap.

PLAN Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan mencapai 90%

DO Melaksanakan audit kepatuhan kebersihan tangan.

STUDY Input : Ketidak patuhan petugas dalam melakukan kebersihan tangan sesuai
SPO Kebersihan Tangan.
Fasilitas yang disediakan sudah memadai namun perlu memperhatikan
beberapa keran di ruangan yang airnya sering tidak mengalir
dikarenakan persediaan air yang kurang.
SDM ( Sumber Daya Manusia) sudah terlatih dalam melakukan hand
hygiene hal ini dibuktikan dengan sosialisasi berupa praktek dan
wawancar yang dilakukan oleh komite PPI..

Proses : Kepatuhan dalam melakukan kebersihan tangan melebihi target yang
ingin dicapai.

Outcome : Terlaksananya monitoring kebersihan tangan.

ACITON • Sosialisasi secara terus menerus tentang SPO kebersihan tangan dan lima
moment

• IPCN Diharapkan agar selalu mensosialisasikan kebersihan tangan dan lima
moment disetiap kegiatan

• IPCN/IPCLN diminta agar selalu berperan aktif dalam mengaudit, terutama
dinstalasi yang kepatuhannya masih kurang.

• IPCLN diharapkan agar selalu memonitor ketersediaan Handrub, Hand soap dan
tissue, dan berperan aktif dalam mempersiapkan sumber air yang adekuat.

Analisa : Kepatuhan kebersihan tangan petugas dari bulan ke bulan tidak stabil / naik turun
namun masih sesuai target yang ingin dicapai yakni 80%, kepatuhan kebersihan
tangan tertinggi terjadi pada bulan maret dan mei terdapat diruang akut dengan
persentase 90% dan terendah dibulan April 85% terdapat diruang kelas III dan kelas I.
Persentasi kepatuhan kebersihan tangan menunjukan peningkatan dengan target
yang ingin dicapai yaitu 80%.
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5) Grafik Capaian Indikator Kelengkapan pengisian form observasi risiko jatuh di ruang rawat
inap RSKD Provinsi Maluku.

Tindak Lanjut IAKP-6. K Kelengkapan pengisian form observasi risiko jatuh
di ruang rawat inap.

PLAN Mencapai target sesuai standar 100% untuk Kelengkapan pengisian form
observasi risiko jatuh di ruang rawat inap.

DO • Sosialiasi tentang SPO pengkajian resiko jatuh.
• Bekerjasama dengan Kepala ruangan IGD dan Rawat inap untuk

mengobservasi kelengkapan pengkajian termasuk pengkajian resiko jatuh
pada RM pasien.

STUDY Input : Pengkajian lanjutan/ulang untuk pasien resiko jatuh tinggi di ruang
rawat inap belum dilakukan dengan baik.

Proses : Sosialiasi tentang SPO pengkajian resiko jatuh.
Outcome :lembar pengkajian lanjutan/ulang untuk pasien resiko jatuh tinggi

terisi lengkap.

ACITON • Sosialiasi Kebijakan dan SPO pengkajian resiko jatuh.
• Meminta kepala ruangan IGD/rawat inap untuk selalu mengobservasi

kelengkapan pengisian pengkajian awal, lanjutan/ulang untuk pasien resiko
jatuh dalam rapat koordinasi kepala instalasi dan unit.

• Monitoring kelengkapan pengkajian resiko jatuh pada rekam medik pasien.

Analisa : Capaian indikator kelengkapan pengisian form observasi resiko jatuh sudah
mengalami peningkatan tiap bulannya pada semester II namun masih belum
mencapai target di bulan akhir semester II yaitu 82,3% di bulan Desember.
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d. Data dan Analisa Indikator Indikator Klinis Joint International Library Juli s.d Desember 2016

1) Grafik Capaian Indikator Angka tindakan restrain atau pengikatan lebih dari 3 jam pada
pasien rawat inap di ruang akut.

Analisa : Capaian indikator angka tindakan restrain > 3 jam pada pasien rawat inap di
ruang akut masih tinggi, hal ini dikarenakan pasien belum tenang dalam waktu
3 jam dan juga keterbatasan jumlah petugas dalam melaksanakan tindakan
restrain ulang.

Tindak Lanjut IIL-5. Angka tindakan restrain atau pengikatan lebih dari 3 jam pada
pasien rawat inap di ruang akut.

PLAN Melaksanakan terapi yang intensif pada pasien restrain.

DO • Observasi pasien restrain.
• Operan tertulis pasien restrain dan ronde antar shift.
• Mencatat pasien yang direstrain 24 jam
• Data dilaporkan ke komite PMKP dan dilakukan analisa setiap 3 bulan.

STUDY Input : Capaian indikator akhir semester II masih jauh untuk mencapai target.
Proses : - Terapi pada pasien restrain belum semua intensif.

- Kurangnya petugas dalam menangani pasien gaduh gelisah/yang
terindikasi restrain menjadi kendala untuk mengurangi jumlah
waktu pengikatan.

Outcome : Jumlah pasien yang direstrain lebih dari 3 jam menjadi berkurang
atau tidak ada.

ACITON • Meningkatkan terapi intensif pada pasien restrain.
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2) Grafik Capaian indikator angka lama pasien dirawat dengan pelayanan
perawatan intensif psikiatri =� 72 jam di ruang akut.

Analisa : Capaian indikator angka lama pasien dirawat dengan pelayanan perawatan
intensif psikiatri =ç72 jam masih rendah, hal ini dikarenakan keadaan pasien
masih gelisah atau belum tenang dalam waktu tersebut.

Tindak Lanjut IIL-5. Angka lama pasien dirawat dengan pelayanan perawatan
intensif psikiatri =� 72 jam di ruang akut.

PLAN Berkolaborasi dengan DPJP tentang perawatan pasien di ruang akut maksimal
72 jam.

DO • Pasien sudah melewati masa akut segera dipindahkan ke ruang sub akut.
• Melaporkan ke DPJP bahwa kondisi pasien mulai tenang.
• Mencatat pasien yang sudah tenang dalam 72 jam setelah dirawat.
• Data dilaporkan ke komite PMKP dan dilakukan analisa setiap 3 bulan.

STUDY Input : Capaian indikator akhir semester II 46%, hasil masih belum mencapai
target.

Proses : - Sesuai dengan data indikator mutu unit rawat inap jiwa, jumlah
Pasien jiwa yang mulai tenang dalam 48 jam setelah dirawat
sebesar ± 82% (data triwulan III).

- sehingga pasien yang seharusnya sudah dipindahkan masih dicatat
sebagai pasien yang dirawat lebih dari 72 jam, karena ruang sub
akut penuh.

Outcome : jumlah pasien yang dirawat lebih dari 72 jam di ruang akut
menjadi berkurang atau tidak.

ACITON • Melakukan kolaborasi dengan DPJP untuk memindahkan pasien yang sudah
menjadi tenang dalam 72 jam setelah dirawat.

• Komite medik melakukan evaluasi Clinical Pathway.
• Mendokumentasikan lama rawat pasien (dalam jam) di lembar CPTT.
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3) Grafik Capaian indikator Angka kejadian pasien jatuh tanpa cidera

Analisa : Capaian indikator Angka kejadian pasien jatuh tanpa cidera sudah mencapai
target (0%) atau tidak ada kejadian pasien jatuh di ruangan perawatan.

Tindak Lanjut IAM-6. Angka kejadian pasien jatuh tanpa cidera.

PLAN Mempertahankan dan meningkatkan prosedur kerja pada pasien di ruangan rawat
inap jiwa dan non jiwa.

DO • Menerapkan asuhan keperawatan di ruangan berdasarkan pemenuhan
kebutuhan dasar pasien.

• Melaksanakan semua prosedur tindakan sesuai dengan SPO yang ada.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II tercapai.
Proses : - Tersedia blanko asessmen resiko jatuh.

- Petugas di ruangan selalu melakukan asuhan keperawatan bagi pasien
sesuai dengan standar yang ada.

Outcome : Pasien tidak jatuh di ruanga rawat inap.

ACITON • Melakukan prosedur kerja bagi pasien sesuai dengan SPO yang berlaku.
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4) Angka kejadian pasien jatuh dengan cedera

Analisa : Capaian indikator Angka kejadian pasien jatuh tanpa cidera sudah mencapai
target (0%) atau tidak ada kejadian pasien jatuh di ruangan perawatan.

Tindak Lanjut IAM-6. Angka kejadian pasien jatuh dengan cidera.

PLAN Mempertahankan dan meningkatkan prosedur kerja pada pasien di ruangan rawat
inap jiwa dan non jiwa.

DO • Menerapkan asuhan keperawatan di ruangan berdasarkan pemenuhan
kebutuhan dasar pasien.

• Melaksanakan semua prosedur tindakan sesuai dengan SPO yang ada.

STUDY Input : - Capaian indikator akhir semester II tercapai.
Proses : Petugas di ruangan selalu melakukan asuhan keperawatan bagi pasien

sesuai dengan standar yang ada.
Outcome : Pasien rawat inap tidak mengalami cedera karena jatuh.

ACITON • Melakukan prosedur kerja bagi pasien sesuai dengan SPO yang berlaku.
• Melakukan observasi dan asessmen ulang pada pasien resiko jatuh.
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KESIMPULAN PENCAPAIAN INDIKATOR PRIORITAS AREA PELAYANAN
BULAN JULI S/D DESEMBER 2018

1. Pencapaian Indikator Area Klinis (IAK)

KODE INDIKATOR PENILAIAN MUTU STANDAR
BULAN

KESIMPULAN

Jul Agst Sept Okt Nov Des

IAK-1

Kepatuhan dokter mengisi asesmen medis
secara lengkap pada pasien yang akan rawat
inap

100% 86.7% 88.6% 89.2% 86.7% 88.9% 89.4% BELUM
TERCAPAI

Asesmen awal keperawatan lengkap dalam 24
jam pada pasien Rawat Inap

100% 81.3% 82.9% 82.4% 82.2% 83.0% 84.4% BELUM
TERCAPAI

IAK-2 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
=³140 menit

100% 55.8% 58.7% 73.0% 73.9% 74.3% 88% BELUM
TERCAPAI

IAK-6 Tidak adanya kesalahan penulisan resep 100% 98.7% 98.8% 98.8% 98.8% 98.9% 99.0%
BELUM

TERCAPAI

IAK-9

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan. 100% 78.7% 81.4% 83.8% 82.2% 83.0% 84.4%

BELUM
TERCAPAI

Kepatuhan petugas dalam mengisi Informed
Consent secara lengkap di Instalasi Gawat
Darurat

100% 80.0% 82.9% 82.4% 82.2% 83.0% 82.6%
BELUM

TERCAPAI

IAK-10 Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAIs di RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TERCAPAI

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


27

Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

2. Pencapaian Indikator Area Manajemen (IAM)

KODE INDIKATOR PENILAIAN MUTU STANDAR
BULAN

KESIMPULAN

Jul Agst Sept Okt Nov Des

IAM-3

Tidak adanya kejadian pasien kabur dari ruang
rawat inap jiwa. 100% 99.9% 99.9% 100% 99.9% 100% 100% TERCAPAI

Kejadian pasien pulang atas permintaan sendiri =ù5% 4.9% 3.5% 3.2% 2.8% 2.9% 4.3% TERCAPAI

IAM-5 Survei kepuasaan pasien dalam satu bulan sekali 80% 82,2% 83,5% TERCAPAI

IAM-6 Tingkat kepuasan pegawai 80% 86% 86,3% TERCAPAI

IAM-7 10 besar penyakit terbanyak. T E R L A M P I R

IAM-9 Kemampuan karyawan dalam penggunaan APAR 100% 86% 88% 86% 86% 88% 88% BELUM
TERCAPAI
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3. Pencapaian Indikator Area Keselamatan Pasien (IAKP)

KODE INDIKATOR INDIKATOR PENILAIAN MUTU STANDAR
BULAN

KESIMPULAN
Jul Agst Sept Okt Nov Des

IAKP-1 Ketepatan Identifikasi pasien Kepatuhan Pemakaian Gelang Identitas
Pasien di ruang rawat inap 100% 50.6% 50.6% 53.6% 65.0% 61.9% 86.5%

BELUM
TERCAPAI

IAKP-2 Peningkatan Komunikasi
Efektif

Kelengkapan Verifikasi Komunikasi via
Telpon di ruang rawat inap 100% 76.2% 82.4% 83.3% 83.3% 87.5% 88.9%

BELUM
TERCAPAI

IAKP-3 Peningkatan keamanan obat
yang perlu diwaspdai

Kelengkapan Pelabelan Obat LASA dan
HAM di Instalasi Farmasi 100% 81.0% 88.1% 89.3% 80.0% 81.5% 88.9%

BELUM
TERCAPAI

IAKP-5 Pengurangan resiko infeksi
terkait layanan kesehatan

Kepatuhan perawat dalam
melaksanakan Hand Hygiene 90% 87% 88% 88% 87% 88% 88% BELUM

TERCAPAI

IAKP-6 Pengurangan resiko cedera
pasien akibat terjatuh

Kelengkapan pengisian form assesmen
risiko jatuh di ruang rawat inap. 100% 69.8% 70.7% 71.4% 75.9% 81.5% 82.3%

BELUM
TERCAPAI
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4. Pencapaian Indikator International Library (IIL)

KODE INDIKATOR PENILAIAN MUTU STANDAR
BULAN

KESIMPULAN

Jul Agst Sept Okt Nov Des

IIL-5

Angka tindakan restrain atau pengikatan lebih dari
3 jam pada pasien rawat inap di ruang akut 0% 0% 83% 50% 100% 100% 100%

BELUM
TERCAPAI

Angka lama pasien dirawat dengan pelayanan
perawatan intensif psikiatrik =|72 jam di ruang akut 80% 36% 0% 22% 21% 29% 46%

BELUM
TERCAPAI

IIL-6

Angka kejadian pasien jatuh tanpa cidera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TERCAPAI

Angka kejadian pasien jatuh dengan cidera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TERCAPAI
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5. Observasi ke lapangan secara rutin

Observasi ke lapangan secara rutin dilakukan setiap 2 x dalalm satu bulan dengan malakukan ronde

mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan ini mengikutsertakan pihak manajerial yang terkait dengan

TIM PMKP serta para Ketua Pokja Akreditasi.

6. Pencatatan, pelaporan dan analisis Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Rumah Sakit

a. Jumlah Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Bulan Juli s.d Desember 2018

Tipe
Insiden

Bulan
JumlahJuli Agustus September Oktober November Desember

KPC 21 19 18 21 15 12 106
KNC 14 12 11 13 9 10 69

KTC 4 3 3 2 2 2 16
KTD 0 0 0 0 0 0 0

Sentinel 0 0 0 0 0 0 0

Total 39 34 32 36 26 24 191
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b. Analisa
Sesuai dengan data diatas, dapat dilihat bahwa insiden yang paling banyak terjadi adalah

insiden yang belum terpapar pada pasien yakni KPC dan KNC, sedangkan insiden yang sudah

terpapar pada pasien (KTC) yang paling banyak terjadi adalah pasien jiwa yang kabur dari RS

sementara dalam perawatan tapi tidak mengalami cedera apapun. Dan tidak ada kejadian

Tidak Diharapkan (KTD) dan sentinel yang terjadi.

Untuk kategori bands resiko tiap insiden, bands biru yang paling banyak terjadi (64,2%) dan

diikuti oleh bands hijau (35,8%). Dan tidak terjadinya insiden dengan bands kuning/merah (0%)

c. Kejadian lainnya

Kejadian lainnya yaitu kejadian yang tidak diharapkan lainnya yang berdampak luas seperti :

wabah penyakit infeksi, keracunan makanan massal, kebakaran, bencana alam (gunung

meletus, banjir, gempa) dan selama bulan Juli s/d Desember 2018 ini tidak ada keiadian.

d. Rekomendasi

1) Menyarankan keluarga untuk menengok pasien secara berkala.

2) Segera menghubungi keluarga untuk mengambil pasien pulang untuk pasien yang sudah

perbaikan melalui SMS, telepon maupun surat.

3) Melakukan panggilan ulang terhadap keluarga yang belum datang mengambil pasien.

4) Mengusulkan dropping untuk pasien yang keluarganya kurang kooperatif.

5) Untuk kondisi potinsial cedera/nyaris cedera didata dan dilakukan monitoring, dari

laporan yang masuk, direkomendasikan sebagai berikut :

a) Petugas antar instalasi harus saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas baik

dalam hal penyediaan obat dan alat live-saving di IGD.

b) Bagi petugas Laboratorium agar supaya mengecek dan memastikan kembali bahwa

hasil lab yang telah diperiksa diberikan kepada pasien yang benar.
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VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Pencapaian indikator prioritas pelayanan sebagian belum mencapai target yang diinginkan,

namun setiap unit pelayanan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan untuk memenuhi

target yang dicapai.

b. Sesuai dengan data yang diperoleh, kejadian insiden keselamatan pasien (IKP) tidak

menimbulkan resiko dengan tingkat yang tinggi atau extrim. Hal ini menunjukkan bahwa

RSKD Provinsi Maluku telah berupaya untuk meningkatkan keselamatan pasien selama

dirawat di Rumah Sakit.

c. Sistem pencatatan dan pelaporan IKP secara internal sudah berjalan namun belum optimal

karena kurangnya budaya pelaporan bagi setiap pegawai. Dan RSKD belum melakukan

pelaporan IKP secara external ke KKPRS.

2. Rekomendasi

a. Sosialisasi mengenai kebijakan dan SPO di setiap unit pelayanan untuk selalu dijalankan.

b. Setiap pimpinan instalasi/unit/ruangan harus lebih meningkatkan fungsi control dan

monitoring dalam menjalankan tugas.

c. Tingkatkan kerjasama / saling koordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas untuk

memenuhi standar (SPO) yang ditetapkan.

d. Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Standar pelayanan

yang ada di setiap unit pelayanan RSKD Provinsi Maluku.

e. Tingkatkan system pencatatan dan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien RS.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


33

Laporan Evaluasi Komite PMKP RSKD Prov Maluku
Bulan Juli– Desember 2018

PENUTUP

Dengan Laporan Evaluasi program kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang

telah dibuat kiranya dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan dijadikan bahan pembelajaran serta

evaluasi bersama bagi instalasi/unit dan manajemen yang ada di lingkup RSKD Provinsi Maluku untuk

dapat ditindaklanjuti agar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSKD Provinsi Maluku dapat

terwujud sesuai dengan yang kita harapkan.

Mengetahui
Direktur RSKD Provinsi Maluku

dr. David. Santoso, T. SpKJ. MARS
NIP. 19630102 198911 1 001

Ambon, 07 Januari 2019
Ketua Komite PMKP

dr. Semuel Wagiu, Sp.S
NIP : 196809301999031001
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