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Persetujuan umum Pelayanan kesehatan (General Concent
Treatment)adalah persetujuan yang diperoleh dari pasien atau
keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengakap
mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien
terkai dalam proses pemeriksaan,perawatan pengobatan

TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum terhadap
pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien Rawat
inap dan Rawat jalan.
2. Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana
tatalaksana
3. Agarpasien dan keluarga mendapatkan informasi yang tepat
dan akurat
4. Memperoleh izin dari pasien dan keluarga dalam prose
perawatan dan pengobatan

KEBIJAKAN
A. Persetujuan Umum meliputi persetujuan atas :
1. Pemeriksaan dan prosedur medik dan keperawatan rutin
2. Kemungkinan partisipasi dan atau keterlibatan mahasiswa
kedokteran dan profesi-profesi kesehatan lainnya dalam
perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan
3. Pemeriksaan dan atau pemberitahuan informasi kesehatan
pasien kepada tenaga kesehatan lain yang ikut merawat
pasien selama di rumah sakit
4. Tidak adanya jaminan atas hasil apapun terhadap perawatan,
prosedur atau pemeriksaan yg dilakukan kepada pasien
dikarenakan praktik kedokteran termasuk tindakan bedah
bukanlah ilmu pasti
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B. Informed Consent (Pernyataan persetujuan) diberikan untuk setiap
tindakan :
1. Tindakan Bedah / Tindakan Invasiv,
2. Tindakan Anestesi, prosedur sedasi,
3. Penggunaan Darah dan produknya;
4. Tindakan Bersiko Tinggi lainnya

PROSEDUR

1. Ucapkan salam kepada pasien /keluarga
2. Perkenalakan nama petugas
3. Petugas menyampaikan penjelasan tentang informasi yang
dibutuhkan
4. Informasi yang disampaikan oleh petugas adalah pelayanan
pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien di unit
pelayanan sesuai penyakit dan kondisi pasien saat berkunjung
yang meliputi:
a. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat dan dokter
b. Dokter yang merawat
c. Penanggung jawab penerima informasi dari dokter
d. Permintaan privasi yang diingikan
e. Pemasangan alat kesehatan (kecuali yang membutuhkan
persetujan khusus)
f. Asuhan keperawatan
g. Pemeriksaan laboratorium
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h. Pemeriksaan X-Ray.
i. Pembiayaan /jaminam Kesehatan
j. Penyampaian tata tertib
5. Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang
mudah dimengerti atau dengan acra lain agar dapat
mempermudah pemahaman.
6. Pasien / keluargan diberi kesempatan untuk bertanya atau
mendapat penjelasan ualng dari petugas
7. Pasein/keluarga mengisi dan menanda tangani Formulir
pesetujuan umum
8. Petugas pemberi informasi membubuhkan tanda tangan
9. Formulir persetujuan umumyang sudah ditanda tangani
dimasukkan ke dalam berkas rekam medis pasien
10. Petugas mencatat di dokumentasikan ke dalam berkas rekam
medis dengan mencantumkan tanggal,waktu,nama dan tada
tangan penerima dan pemberi penjelasan
Ket :Untuk general Concent Rawat Jalan ,diberikan pada pasien yang
baru pertama kali berobat di Rumah Sakit “aisyiyah siti Fatimah
tulangan.

UNIT TERKAIT

1. TPPRI
2. TPPRJ
3. Administrasi

