
Nama Perawat Praktek Mandiri :

Alamat rumah :

Alamat tempat Praktk :

No Surat Izin Praktek :

No. Telp :

Email :

1.    Persyaratan Umum Praktik Mandiri.

No Elemen Penilaian Ya Tidak Keterangan

1 Lokasi Praktik Mandiri Sesuai Izin Praktik Dokter

2 Surat Izin Praktik Dokter Masih Berlaku/STR

2.    Persyaratan Bangunan dan ruangan.

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Praktik  Mandiri  diselenggarakan  di  atas  bangunan yang permanen

2 Bangunan   Praktik  Mandiri   memenuhi   persyaratan lingkungan yang sehat 

Ruang Pendaftaran/Ruang Tunggu

Ruang Konsultasi/Pemeriksaan

Ruang Tindakan

Tempat Menyimpan Obat, Perbekalan  dan Alat Kesehatan

Kamar Mandi/WC

3.    Persyaratan Prasarana Praktik Mandiri

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Instalasi Air

2 Instalasi Listrik

3 Instalasi Ventilasi Baik

4 Sarana Pengolahan Limbah / ijin limbah dari LH (SPPL dan ijin TPS)

5 Tersedia APAR

INSTRUMEN PENILAIAN DOKTER PRAKTIK MANDIRI



4. Persyaratan peralatan

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Tersedianya   peralatan   medis   dan   non   medis   sesuai   dengan   jenis pelayanan yang disediakan

2 Dilakukan    pemeliharaan    yang    terjadwal    terhadap    pemeliharaan peralatan medis dan non medis / ceklis 
kebersihan (SOP)

3 Ceklis  Monitoring  terhadap  pemeliharaan  peralatan  medis  dan  non medis

4 Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis

5 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

6 Dilakukan  kalibrasi  untuk  peralatan  medis  dan  non  medis  yang  perlu dikalibrasi

7 Peralatan  medis  dan  non  medis  yang  memerlukan  ijin  memiliki  ijin yang berlaku

5.   Ketenagaan Praktik Mandiri

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Praktik Mandiri dilakukan oleh Dokter /Dokter Gigi/Dokter spesialis/Dokter spesialis gigi.

2 Terdapat   Bukti   pemenuhan   persyaratan   penanggungjawab   sesuai dengan yang ditetapkan

3 Dokter/Dokter    Gigi    dibantu    oleh    petugas    administrasi    sesuai kebutuhan dan persyaratan yang 
ditetapkan

4 Terdapat uraian tugas bagi tenaga kesehatan yang membantu

5 Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan pelayanan

6 Ada prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan

7 Seluruh  kegiatan  pelayanan  didokumentasikan  /  Arsip  (Regulasi  & Rekam Medis)

6.   Pelaporan

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Pelaporan Jumlah kunjungan pasien dan 10 Besar Penyakit

7. Pengola Data dan Informasi

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia

2 Tersedianya   prosedur   pengumpulan,   penyimpanan,   dan   retrieving (pencarian kembali data)

3 Tersedianya prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi

4 Tersedianya prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak pihak  yang  membutuhkan  dan  berhak  
memperoleh  informasi  /  SOP pemberian informasi dan form laporan

5 Dilakukan  evaluasi  dan  tindak  lanjut  terhadap  pengelolaan  data  dan informasi (Registrasi)

8.   Hak dan Kewajiban pengguna pelayanan (Kotak Saran)

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna pelayanan

2 Prosedur   pelayanan   mencerminkan   pemenuhan   terhadap   hak   dan kewajiban pasien

3 Dokter  dan  petugas  kesehatan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban pasien dalam memberikan pelayanan

4 Keluhan dan kepuasan pasien dimonitor

5 Keluhan dan kepuasan dianalisis dan ditindak lanjuti



9.    Kerjasama dengan Pihak Ketiga / MOU

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Ada  dokumen  perjanjian  kerja  sama  yang  jelas  dan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku (MOU)

2 Dalam   perjanjian   kerja   sama   ada   kejelasan,   kegiatan   yang   harus dilakukan, peran dan tangggung jawab 
masing masing pihak personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indicator dan standar kinerja, masa 

3 Ada  kejelasan  indicator  dan  standar  kinerja  pada  pihak  ketiga  dalam melaksanakan kegiatan

4 Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indicator dan 
standar kinerja

5 Ada tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi

10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Ada daftar  infentaris  sarana  dan peralatan  yang digunakan  di Praktik Mandiri

2 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan prasarana / Ceklis

3 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja

4 Ada   tempat   penyimpanan   /   gudang   sarana   dan   peralatan   yang memenuhi persyaratan

5 Ada program kerja kebersihan lingkungan di Praktik Mandiri

6 Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai dengan program kerja / Ada dokumentasi foto / leafleat

7 Perencanaan dan pelaporan baranng inventaris

8 Tersedianya  prosedur  untuk  memisahkan  alat  yang  bersih  dan  alat yang  kotor,  alat  yang memerlukan  
sterilisasi  alat  yang  membutuhkan perawatan   lebih   lanjut   (tidak   siap   pakai),   serta   alat   alat   yang 

9 Tersedianya prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan (SOP)

10 Alat yang perlu disterilkan dilakukan sterilisasi sesuai prosedur (SOP)

11. 
Pelimpa
No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Terdapat  prosedur  pelimpahan  tugas  kepada  dokter  pengganti,  jika dokter berhalangan (SOP)

2 Terdapat kriteria yang dipersyaratkan untuk dokter pengganti

3 Dokter   pengganti   yang   mendapat   pelimpahan   tugas   memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Form)

4 Terdapat serah terima tugas dari dokter praktik mandiri kepada dokter pengganti  dan  sebaliknya  pada  saat  
penyerahan  kembali  pelimpahan tugas

12. Rencana Rujukan

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Kasus kasus gawat darurat dan / atau beresiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi

3 Tersedia  kebijakan  dan  prosedur  penanganan  pasien  beresiko  tinggi (SOP)

4 Terdapat   kerjasama   dengan   sarana   kesehatan   yang   lain   untuk penanganan kasus emergensi dan / atau 
beresiko tinggi (MOU dengan RS)

5 Tersedianya  prosedur  pencegahan  kewaspadaan  universal  terhadap terjadinya  infeksi  yang  mungkin  
diperoleh  akibat  pelayanan  yang diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien beresiko 

13.Pelaynan Anestesi, sedasi, Pembedahan

No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

1 Tersedianya pelayanan anestesi local dan sedasi sesuai kebutuhan

2 Pelayanan   anestesi   local   dan   sedasi   dilakukan   oleh   dokter   yang kompeten



3 Pelaksanaan  anestesi  local  dan  sedasi  dipandu  dengan  prosedur  yang jelas (SOP)

4 Selama   pemberian   anestesi   local   dan   sedasi   dokter   melakukan monitoring status fisiologi pasien (SOP)

5 Anestesi  local  dan  sedasi,  tehnik  anesteasi  local  dan  sedasi  ditulis dalam rekam medis pasien (Rekam Medis)

6 Dokter  atau  Dokter  GIgi  yang  akan  melakukan  pembedahan  minor melakukan kajian sebelum melaksanakan 
pembedahan (SOP)

7 Dokter  atau  Dokter  Gigi   yang  akan  melakukan  pembedahan  minor merencanakan asuhan pembedahan 
berdasarkan hasil kajian (SOP)

8 Dokter  atau  Dokter  Gigi   yang  akan  melakukan  pembedahan  minor menjelaskan  resiko,  manfaat,  komplikasi  
potensial,  dan  alternative kepada pasien/keluarga pasien

9 Sebelum  melakukan  tindakan  harus  mendapatkan  persetujuan  dari pasien / keluarga pasien (Informed 
Consent)

10 Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan (SOP)

11 Laporan / catatan operasi dituliskan dalam rekam medis

12 Status  fisiologi  pasien  dimonitor  terus  menerus  selama  dan  segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam 
rekam medis

14. Pelayanan Obat

No Elemen Penilaian Ya Tidak Keterangan

1 Tersedianya  prosedur  peresepan  dan  pemberian  informasi  obat  yang diresepkan kepada pasien (SOP)

2 Dokter memastikan identitas pasien (SOP)

3 Dokter   memastikan   pemberian   dosis   sesuai   dengan   indikasi   dan umur / berat badan pasien

4 Dokter    menuliskan    resep    sesuai    dengan    peraturan    perundang undangan yang berlaku

5 Dokter  memberikan  penjelasan  tentang  jenis,  indikasi,  efek  sampng dan cara penggunaan obat kepada pasien 
/ keluarga pasien

No Nama Generik ada tidak keterangan

1 Adrenalin (Epinefrin) inj 0,1 % (i.v./s.k./i.m)

2 Lidokain inj 2% (infiltr/p.v.)

3 Atropine inj 0,25mg/ml (i.v/i.m/s.k)

4 A.  Isosorbidinitrit tab 5 mg

B.  Isosorbidinitrit tab 10 mg

5 Oksigen

6 NaCL Infus

7 Dexsametason inj 5mg/ml (i.v./i.m.)

8 A.  Salbutamol cairan ih 30mcg

B.  Salbutamol cairan ih 50mcg

9 Ringer Lacktat infuse

10 Glukosa 40$

11 A.  Diazepam inj 5 Mg/ml (i.v.)

B.  Diazepam enema 5 mg/2,5ml

C.  Diazepam enema 10 mg/2,5 ml

12 KLorpromazin inj 5 mg/ml (i.m.)

13 Difenhidramin inj 10mg/ml



No Elemen Penilaian ada Tidak Keterangan

14 A.  Domperidon tab 10 mg

B.  Domperidon sir 5 mg/5 ml

C.  Domperidon drops 5 mg/ml

15 Ketoprofen supp 100mg

REKOMENDASI :
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TIM VISITASI /PENILAI


