Term of Refference
BIMTEK

Audit Klinis Untuk FKTP & FKRTL
Hotel Dafam Malioboro Yogyakarta, 24-25 Juli 2018

Latar Belakang
Standar PMKP 5.1 menyebutkan bahwa “dilakukan evaluasi proses pelaksanaan
panduan praktik klinik, alur klinis (clinical pathway), dan/atau protocol klinis, dan/atau
prosedur, dan/atau standing order di prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis”.
Evaluasi dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis untuk menilai
efektivitas penerapan panduan praktik klinik dan alur klinis sehingga dapat dibuktikan
bahwa penggunaan panduan praktik klinis serta alur klinis telah mengurangi variasi
proses dan hasil. Salah satu elemen penilaian di standar PMKP 5.1 mengharuskan
adanya bukti Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis pada
panduan praktik klinis/alur klinis prioritas di tingkat rumah sakit berupa dokumen dan
wawancara.
Standar akrefitasi FKTP pada 7.4. Rencana Layanan Klinis menyebutkan juga “Rencana
tindakan dan pengobatan serta rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan
oleh tim kesehatan antar profesi disusun dengan tujuan yang jelas, terkoordinasi dan
melibatkan pasien/keluarga”. FKTP melakukan pelaksanaan evaluasi layanan klinis
melalui audit klinis. Pelatihan ini akan mendukung pelaksanaan tugas klinisi dalam
meningkatkan dan mengevaluasi mutu di FKTP dan FKRTL.

Materi
Materi yang akan Anda pelajari dalam Bimtek ini adalah:
1. Penetapan topik audit
2. Penetapan kriteria dan standar (instrumen audit)
3. Proses pengumpulan data
4. Analisa data
5. Penyusunan rencana tindakan perbaikan
6. Proses re-audit

Narasumber & Fasilitator
Hanevi Djasri, dr., MARS
Kepala Divisi Manajemen Mutu – PKMK FKKMK UGM sejak 2003. Sejak 2014 fokus dalam
edukasi, pengembangan instrument dan regulasi, serta
penelitian terkait pencegahan dan pengendalian fraud
layanan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan
dampak fraud pada mutu pelayanan klinis. Kegiatan
pengedalian fraud layanan kesehatan ini dilaksanakan
bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan, BPJS Kesehatan, KPK, ACFE Indonesia,
organisasi profesi, serta fasilitas-fasilitas kesehatan seluruh Indonesia.
Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
Peneliti di divisi manajemen mutu PKMK FKKKMK UGM sejak 2012.
Berpengalaman sebagai fasilitator topik-topik akreditasi FKTP &
FKRTL seperti audit klinis, audit keperawatan, clinical pathways,
PMKP, deteksi dan monev fraud layanan kesehatan, HVA, dan TKMKB.
Membantu Kementrian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, FKTP & FKRTL
dalam pendampingan penyusunan pedoman kebijakan, fasilitator serta penelitian.

Sasaran Peserta
Peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah Anda yang merupakan:
1. Ketua dan anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) RS
2. Ketua dan tim Mutu FKRTL
3. Ketua dan tim mutu FKTP
4. Komite medis
5. Komite keperawatan
6. Mahasiswa dan dosen
7. Anda yang berminat dalam ilmu audit klinis dan akan mengajarkannya kepada
pihak lain.

Fasilitas
Fasilitas yang akan Anda dapatkan dalam Bimtek ini adalah:
1. Seminar kit.
2. Materi pelatihan dalam bentuk soft file.
3. Template audit klinis dalam bentuk soft file.

4. Template laporan audit klinis dalam bentuk soft file.
5. Sertifikat kepesertaan dalam bentuk cetak.
Kami mendukung kehidupan bumi yang lebih hijau dan sehat. Makanya,
kami mengurangi pencetakan berbagai dokumen. Semua materi akan
kami kirim ke email Anda. Pastikan email Anda aktif dan storage email
Anda cukup.

Persiapan Peserta
Hal-hal berikut perlu Anda siapkan dan lakukan sebelum Anda mengikuti Bimtek:
1. Notebook/ laptop
2. ateri yang kami kirim via email. Bila Anda sempat, pelajari sekilas materi
tersebut.
3. PPK dan berkas rekam medis sesuai topik (untuk praktikum.
4. Download semua mdiagnosis/ tindakan) yang Anda pilih.

Tanpa ada dokumen PPK dan rekam medis, Anda tidak dapat praktikum.

Biaya
Early bird (1 bulan sebelum acara):
 Peserta perorangan Rp. 3.000.000/ orang
 Peserta berkelompok mulai dari 5 – 9 orang Rp. 2.500.000/ orang (mulai dari Rp.
12.500.000 – Rp. 22.500.000)
 Peserta berkelompok mulai dari 10 – lebih Rp. 2.000.000/ orang (mulai dari Rp.
20.000.000 - lebih)
Reguler & Onsite:
 Peserta perorangan Rp. 3.500.000/ orang
 Peserta berkelompok mulai dari 5 – 9 orang Rp. 3.000.000/ orang (mulai dari Rp.
15.000.000 – Rp. 27.000.000)
 Peserta berkelompok mulai dari 10 – lebih Rp. 2.500.000/ orang (mulai dari Rp.
25.000.000 - lebih)

Kontak
Silakan hubungi kami bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut
Informasi Konten
Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH | 082324332525 | eva.tbh@gmail.com
Informasi Penyelenggaraan
Maria Lelyana | 081329760006 | lelyana.pkmk@gmail.com

Anantasia Noviana, SE | 082116161620 | novi_pmpk@yahoo.com

