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ANALISA : Kepatuhan identifikasi pasien pada semester I 2021 pencapaian rata-rata RSPC  sebesar 100%, RSPP 89,7%, bila          
dibandingkan dengan RSPP pencapaian RSPC sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

REKOMENDASI :

• Terus melakukan koordinasi dengan tim KPRS untuk melakukan sosialisasi.
• Memasukkan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam komponen penilaian P2B petugas klinis.
• Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap kepatuhan identifikasi pasien
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ANALISA : Kepatuhan cuci tangan pada semester I tahun 2021 pencapaian rata – rata RSPC sebesar 87,7%, RSPP

92,7%. Pencapaian RSPC dan RSPP sudah melebihi target nasional, namun belum mencapai target 100% sesuai arahan

dari PBM IHC. Hal ini disebabkan masih ditemukan missed persepsi di momen 2 (hasil audit PPI).

Jan Feb Maret April Mei Juni

Target 85 85 85 85 85 85

RSPC 88.5 86 86.4 87.8 86.3 91

RSPP 95.24 90 90.48 95 90 95.24
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Kepatuhan Cuci Tangan Tahun 2021

REKOMENDASI : 

Untuk meningkatkan ketercapaian kepatuhan cuci tangan, perlu dilakukan :

• IPCN/IPCLN menjadi role model

• Monev dan peningkatan kepatuhan cuci tangan oleh Komite PPI.
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VISI
Jan Feb Maret April Mei Juni

Target 100 100 100 100 100 100

RSPC 80 80.66 81.61 80.3 81.23 81.96

RSPP 85.84 90.48 85.61 87.84 91.7 88.6
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Angka Kelengkapan Pengisian Catatan Medis Tahun 2021

ANALISA :  Angka kelengkapan pengisian catatan medis pada semester I tahun 2021 pencapaian rata – rata RSPC  sebesar 

80,9%   RSPP sebesar 88,3%, Pencapaian RSPC belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%, ini 

dikarenakan :

• Beberapa DPJP tidak mengisi dengan lengkap

• Beberapa form belum terisi dengan lengkap

REKOMENDASI :
Untuk meningkatkan ketercapaian kelengkapan pengisian catatan medis, perlu dilakukan :
Pengurangan double form agar pengisian kelengkapan lebih efisien
Sosialisasi dan peghimbauan kepada DPJP agar catatan dilengkapi 
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ANALISA : Pencapaian ini  sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%, Sudah adanya kesadaran DPJP 

untuk mengisi  kelengkapan asesment medis dalam 24 jam setelah pasien masuk rawat inap terutama pada asesment 

indikator prioritas

REKOMENDASI :

• Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan DPJP dalam mengisi kelengkapan assesmen medis dalam

waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap

• Perawat pendamping dokter, saat pertama DPJP visite mengingatkan kepada DPJP untuk melakukan pengisian

kelengkapan assesmen medis dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
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ANALISA : Ketersediaan pengadaan obat hipertensi pada semester I tahun 2021 adalah 71%.

Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%,akan tetapi ada kenaikan pencapian

pada setiap bulannya, ini dikarenakan :

• Ada beberapa obat hipertensi yang stocknya habis

• Ada beberapa obat yang diresepkan diluar standar formularium

REKOMENDASI :

• Mempertahankan capaian yang sudah tercapai

• Sosialisasi menganai formuarium obat
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