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丁EN丁ANG

PENGGUNAAN SISMADAK BAGi RUMAH SAKI丁

Sehubungan dengan upaya untuk memfas皿asi ｢umah sakit dalam mengeioia dan

mengadminist｢asikan dokumen ak｢editasi ｢umah sakit se直a memudahkan pa｢a suNeio｢ KARS

pada kegiatan suNei ak｢editasj ｢umah sakit, maka teiah diputuskan pada ｢apat pengu調s KARS

pada tanggaI 21 Ma｢et 2018 bahwa penggunaan apiikasi Sきstem Manajemen Dokumen Ak記ditasi

(SISMADAK) diwajibkan bagi semua rumah sakit yang akan mengikuti proses akreditasi.

Untuk itu maka pe｢iu dipe巾atikan ha-hai sebagai be｢ikut:

1, Rumah sakit diha｢apkan dapat mengunduh apiikasi SisMADAK seca｢a gratis, dengan

te｢iebih dahulu mendafta｢kan ｢umah sakitnya aga｢ dibe｢ikan akun SisMADAK.

2,丁ataca｢a pengope｢asian dapat dipela｣a｢i da｢i petunjuk te直u看is yang ｣uga dapat diunduh

3. Bagi ｢umah sakit yang meme｢iukan pelatihan seca｢a khusus KARS menyediakan

wo｢kshop SISMADAK setiap buian seka= di Jaka正a (mohon melihat jadwal workshop

pada website KARS).

4. SISMADAKjuga be血ngsj sebagai sa｢ana pe｢bandingan mutu田mah sakit dengan ca｢a

mengunggah data indikato｢ mutu RS ke seNe｢ KARS melaiui SISMADAK.

5. Rumah sakitwajib membe｢ikan akses SisMADAK kepada suNeio｢ yang akan meiakukan

suNei ak記ditasi (seteiah suNejo｢ mengi｢imkan su｢at pe｢nyataan menjaga ke｢ahasiaan

data ｢umah sakit dan su｢at pe｢nyataan tidak akan menya=n atau mengunduh semua

dokumen ｢eguiasj miiik ｢umah sakit) aga｢ suNejo｢ dapat meneiusu｢ dokumen ｢egulasi

｢umah saki=ebih awai sehjngga p｢oses suNei ak｢editasi menjad=ebih mudah. Lama

waktu pembe｢ian akses SISMADAK adaiah 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan suNei

akreditasi sampai dengan 1 (satu) riari setelah pelaksanaan survei akreditasi. Setelah itu

akses SISMADAK untuk suNeio｢ sege｢a ditutup oieh叫mah sakit.

Demikianiah untuk diketahui dan d=aksanakan.

Ditetapkan di Jaka巾a

pada tanggai 21 Ma｢et 2018

KOMisi AKREDi丁Asi RUMAH SAKI丁

D｢. d｢. Sutoto, M.Kes


