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Suatu sistem identifikasi kepada pasien untuk membedakan
antara pasien satu dengan yang lain sehingga memperlancar
atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada
pasien.
1. Untuk

TUJUAN

memberikan

identitas

pada

pasien,

untuk

membedakan pasien, untuk menghindari kesalahan medis
(mal praktik)
2. Memastikan identifikasi pasien dengan benar selama
KEBIJAKAN

PROSEDUR

pasien dirawat di RSUD Kota Langsa .
1. UU No 44 tahun 2009 ttg RS pasal 40
2. Permenkes 1691 tahun 2011 ttg Keselamatan Pasien
3. Permenkes 659 tahun 2009 ttg RS kelas dunia
1. Di bagian pendaftaran
-

Petugas

pendaftaran

mengentri

secara

lengkap

kedalam system HMIS data rekam medis penerimaan
pasien baru dengan mewawancarai pasien tersebut
sesuai dengan kartu identitasnya mulai dari pengisian
nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin,
-
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alamat dst.
Secara otomatis, maka system HMIS akan membaca
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pendaftaran tersebut dan pasien akan mendapatkan
nomor rekam medis yang berlaku seumur hidup serta
bisa digunakan di seluruh unit pelayanan di RSUD
Kota Langsa .
2. Di bagian perawatan/ intermeditte
- Petugas medis menyapa dan menanyakan kartu
-

identitas pasien.
Petugas mengkonfirmasi identitas pasien dengan
melihat nomor RM yang telah diperoleh pasien ketika

-

pendaftaran awal.
Petugas medis menyiapkan gelang identitas pasien,
warna biru untuk pasien laki-laki dan warna merah

-

muda untuk pasien perempuan.
Isi label gelang identitas pasien dengan nama, nomor
rekam medis dan umur sesuai dengan berkas rekam

-

medis pasien.
Jelaskan maksud dan tujuan pemasangan gelang

-

identitas tersebut kepada pasien/keluarganya.
Gelang identitas pasien dipasang pada pergelangan
tangan sebelah kiri.

UNIT TERKAIT

Instalasi Rekam Medis
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Inap

