SOFTWARE REKAM MEDIS – DOKTER PRAKTEK

PENDAHULAN
REKAM MEDIS
Di dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, dijelaskan bahwa rekam
medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien.
SOFTWARE REKAM MEDIS
Software Rekam Medis adalah suatu program aplikasi komputer yang digunakan untuk
mendata diri pasien seperti nomor induk yang selanjutnya disebut nomor rekam medis,
nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya, data kunjungan, pemeriksaan, pengobatan
atau tindakan yang diberikan serta pelayanan-pelayanan lain.
SOFTWARE REKAM MEDIS DOKTER PRAKTEK
Software Rekam Medis Dokter Praktek adalah jenis dari software rekam medis yang
desainnya dirancang secara optimal untuk digunakan pada dokter yang praktek di
rumahnya atau di klinik yang mana tenaga dokter yang menangani hanya satu orang.
Selain digunakan pada seorang dokter, software ini juga dapat digunakan pada tabib dan
sejenisnya yang membutuhkan media untuk mendatabase pasien, kunjungan serta
pencarian riwayat kunjungan dan lain sebagainya.
REKAM MEDIS TERDIRI DARI
 identitas pasien
 pemeriksaan fisik
 diagnosis/masalah
 tindakan/pengobatan
 serta pelayanan lain-lain yang diberikan pada pasien
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INSTALASI
Siapkan File instaler untuk digunakan proses instalasi software rekam medis ini

Dobel klik file tersebut lalu klik lanjut-lanjut sampai selesai.

Setelah instalasi selesai, silakan jalankan program tersebut melalui shorchut yang
terdapat di start menu atau di dekstop

MENJALANKAN PROGRAM
Untuk menjalankan programnya, dobel klik ikon berikut

Dengan melakukan dobel klik pada ikon di atas akan muncul jendela lgin sebagai berikut

Ketika pertama kali
Username: Bagian Administrasi
Password: (dikosongi saja)
Klik login atau enter maka akan mucul jendela utama software.

MENU SOFTWARE
Berikut adalah tampilan software. Terlihat akan muncul jendela registrasi jika kita belum
memasukkan kode aktivasi. Jika anda ingin mencobanya dulu, silakan tutup saja jendela
registrasi tersebut. Namun jika anda ingin reegistrasi, silakan ikuti petunjuk atau langkahlangkah yang ada.

Jika sudah mempunya lisensi key (kode aktivasi), silakan masukkan kode aktivasi anda
pada kotak yg tersedia lalu klik register.

PASIEN
Menu pasien digunakan untuk mendatabase pasien yang mengunjungi tempat praktek
kita. Untuk masuk jendela pasien, klik tombol berikut pada menu bar.

Maka akan masuk ke jendela pasien.

Nomor Rekam Medis adalah nomor atau kode sebagai identifikasi utama tiap pasien.
Tiap pasien satu dengan yang lain harus beda. Untuk membuat nomor rekam medis
dengan format yang seragam, anda bisa melakukan input pasien pada waktu transaksi di
menu Registrasi Pasien Baru.

PEMERIKSAAN FISIK
Untuk membuat template data-data pemeriksaan fisik beserta baiaya-biayanya, anda bisa
klik tombol berikut

Maka akan tampil sebagai berikut

Klik tombol tambah.
Silakan data jenis pemriksaan-pemeriksaan yang terdapat di klinik anda.
Kode digunakan untuk indentifikasi, harus unik.
Deskripsi digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan proses serta alat yang
digunakan selama pemeriksaan.
Biaya digunakan untuk mendata berapa harga dari pemeriksaan tersebut.

DIAGNOSIS/MASALAH
Diagnosis ini digunakan untuk mendatabase template tentang diagnosis-diagnosis atau
masalah atau penyakit dari si pasien. Untuk membuka silakan klik tombol nerikut.

Maka akan tampil sebagai berikut

Klik tombol tambah.
Silakan data jenis pemriksaan-pemeriksaan yang terdapat di klinik anda.
Kode digunakan untuk indentifikasi, harus unik.
Deskripsi digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan diagnosis, bisa berupa
sakit yang diderita, penyakit dan lain-lain. Para dokter tentu lebih paham akan hal ini.
Biaya digunakan untuk mendata berapa harga jasa dari diagnosis tersebut. Jika memang
gratis, silakan isi dengan 0 (nol).

TINDAKAN/PENGOBATAN
Tindakan digunakan untuk mendatabase jenis-jenis tindakan atau pengobatan kepada
pasien. Untuk membuka jendela ini, silakan klik tombol berikut.

Maka akan tampil sebagai berikut.

LAYANAN TAMBAHAN
Layanan tambahan digunakan untuk mendatabase jenis-jenis layanan tambahan yang
dilayani di klinik anda kepada pasien. Untuk membuka jendela ini, silakan klik tombol
berikut.

Maka akan tampil sebagai berikut.

TRANSAKSI LAYANAN KUNJUNGAN PASIEN
Menu ini adalah menu utama software ini, fungsinya adalah untuk mendata pasien,
pemeriksaan fisik, diagnosis, tidakan serta pelayanan lain pada praktek pelayanan dokter.
Untuk membuka jendela ini, silakan klik tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.

Gambar di atas adalah tampilan dari menu transkasi.

Langkah penggunaan:





Masukkan data pasien yang berkunjung. Disini ada 2 jenis, yaitu pasien yang
sudah berkunjung sebelumnya dan pasien yang baru pertama kali berkunjung.
Jika pasien baru pertama kali berkunjung, klik tombol “Registrasi Pasien Baru”.
Jika pasien sudah pernah berkunjung sebelumnya, tinggal masukkan nomor rekam
medis tersebut di kotak yang telah disediakan. Lalu klik jika muncul jendela
konfirmasi klik “Setuju”. Atau pasien yg lupa nomor rekam medisnya, bisa juga
melalui tombol cari dari database.
Isikan data pemeriksaan fisik serta biayanya. Bisa anda ketik manual atau anda
cari database.
Isikan data diagnosis beserta biayanya. Bisa anda ketik manual atau anda cari
database.







Isikan data pengobatan serta biayanya. Bisa anda ketik manual atau anda cari
database.
Isikan data layanan tambahan jika ada. Bisa anda ketik manual atau anda cari
database.
Klik tombol SIMPAN.
Jika perlu di cetak, klik Cetak.
Jika sudah selesai, klik tombol baru untuk ganti pasien selanjutnya.

LAPORAN TRANSAKSI
Digunakan untuk mengetahui data transaksi periode yang pilih, dari mulai tanggal
tertentu sampai tanggal tertentu yang anda pilih. Untuk membuka jendela ini, silakan klik
tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.

HISTORY TRANSAKSI
Digunakan untuk menemukan data transaksi yang telah dilakukan, baik lama atau baru
asalkan masih ada di dalam database. Untuk membuka jendela ini, silakan klik tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.

ALIRAN KAS /CASH FLOW
Digunakan untuk mendata cash flow. Data biaya tansaski dan biaya registrasi otomatis
akan menjadi pemasukan di kas. Untuk membuka jendela ini, silakan klik tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.

PASSWORD
Digunakan untuk merubah password anda. Untuk membuka jendela ini, silakan klik
tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.

PENGATURAN
Digunakan untuk membuat data user yang bisa mengakses program, menentukan lokasi
database, menghapus database, nama alamat prakter dokter. Untuk membuka jendela ini,
silakan klik tombol

Maka akan tampil sebagai berikut.
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