PERSYARATAN UMUM :
1.

Menyerahkan bukti Rumah Sakit sebagai anggota PERSI .

2.

Memiliki Izin mendirikan RS & Izin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku sampai
dengan

masa

predikat penghargaan berakhir ( satu tahun), bilamana masa berlaku izin

mendirikan dan izin operasional rumah sakit telah mendekati masa kadaluwarsa maka rumah sakit
harus memiliki bukti surat pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin baru kepada yang
berwenang dan sudah ada respon dari pihak yang berwenang.
3.

Sertifikat Akreditasi KARS SNARS 1 dengan predikat PARIPURNA, dan/atau sertifikat
akreditasi JCI/ISQua/sertifikasi akreditasi mutu RS lainnya, bilamana sertifikat sudah
kadaluwarsa harus melampirkan Surat Permohonan Akreditasi ulang ke KARS dan ada surat
jawaban dari KARS tentang waktu pelaksanaan Akreditasi ulang

4.

Rumah Sakit tidak sedang terekspose di media sosial baik Nasional maupun Regional terkait
hal-hal yang negatif yang merusak reputasi Rumah Sakit (malpraktik, pelanggaran izin,
pelanggaran etika & disiplin berat baik oleh rumah sakit maupun tenaga kesehatan/non kesehatan,
dll).

5.

Menyerahkan profil Rumah Sakit/Data Umum Rumah Sakit

6.

Menyerahkan Struktur Organisasi Rumah Sakit

7.

Menyerahkan foto Rumah sakit, Gambar Bangunan Rumah Sakit

8.

Menyerahkan data pendukung : dokumen, video ( maksimal 5 menit), foto (format JPEG) fasilitas
dan kegiatan, serta sertifikat penghargaan, dan lain-lain (dalam bentuk soft copy)

9.

Semua bukti dan data pendukung di upload dalam bentuk Flipbook

10.

Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

PERSYARATAN KHUSUS :

TEMA 1 : GERAKAN TOSS TBC RUMAH SAKIT DI ERA PANDEMI COVID-19
1. Rumah Sakit memiliki pelayanan Tuberkulosis
2. Menyerahkan self assessment/ Evaluasi Mandiri dan data pendukung sesuai dengan Tool
Penilaian Layanan Tuberculosis di Rumah Sakit (sebagaimana terlampir) dalam bentuk
Flipbook

TEMA 2 : RUMAH SAKIT YANG MEMBERIKAN APRESIASI TERBAIK UNTUK NAKES DI ERA
PANDEMI COVID-19
1. Rumah Sakit memberikan pelayanan pada pasien Covid-19
3. Menyerahkan self assessment/Evaluasi Mandiri dan data pendukung sesuai dengan formulir
evaluasi mandiri upaya perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pekerja di Rumah Sakit pada
situasi pandemic Covid-19 (sebagaimana terlampir) dalam bentuk Flipbook

