Kompetensi Perekam Medis
KOMPETENSI POKOK
1. KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI PENYAKIT, MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN
DENGAN KESEHATAN DAN TINDAKAN MEDIS
2. ASPEK HUKUM DAN ETIKA PROFESI
3. MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
4. MENJAGA MUTU REKAM MEDIS
5. STATISTIK KESEHATAN

KOMPETENSI PENDUKUNG
1. MANAJEMEN UNIT KERJA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
2. KEMITRAAN PROFESI

KETERANGAN :
Kompetensi ke-1 :
Perekam medis mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai
klasifikasi internasional tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan danmanajemen
kesehatan.
• Nomor kode diagnosis
• Fungsi indeks penyakit
• Registrasi
• Aplikasi ICD-10
• Penyediaan informasi morbiditas & mortalitas
• Manfaat data diagnosis dalam klaim asuransi
• Etika koding
• dsb
Kompetensi ke-2 :
Perekam medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan
informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika
profesi yang berlaku.
• Hak dan kewajiban pasien
• Hak dan kewajiban tenaga kesehatan
• Kerahasiaan rekam medis (penyimpanan, penggunaan untuk riset, retensi, pemusnahan)
• Pelepasan informasi dan aksesnya
• Etika profesi
• dsb
Kompetensi ke-3 :
Perekam medis mampu mengelola rekam medis dan informasi kesehtan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan informasi kesehatan sebgai bahan
pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
• Manajemen isi rekam medis (fungsi rekam medis, analisis kuantitatif/kualitatif, model
sistem rekam medis)
• Manajemen berkas (sistem penamaan, sist penomoran, sist penyimpanan, sist retensi,
assembling, disain formulir, koding, indeksing, pelaporan)
• Manajemen kearsipan
• Aplikasi komputer
• Dasar-dasar pemrograman
• Konsep-konsep Database
• dsb

Kompetensi ke-4 :
Perekam medis mampu mengelola, merencanakan, melaksanakn, mengevaluasi dan menilai
mutu rekam medis.
• Mutu pelayanan
• Manajemen mutu rekam medis dan informasi kesehatan
• Teknik penilaian mutu
• Teknik peningkatan mutu
• Audit rekam medis
• Sistem registrasi, lisensi dan akreditasi
• Ergonomi
• dsb
Kompetensi ke-5 :
Perekam medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi dan
perkiraan yang bermutu tinggu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di
bidang pelayanan kesehatan.
• Peranan statistik pelayanan kesehatan
• Indikator pelayanan kesehatan
• Sistem informasi manajemen
• Pengolahan dan analisis data (epi-info)
• Pengenalan jaringan
• Aplikasi komputer
Kompetensi ke-6 :
Perekam medis mampu mengelola sumber daya yang tersedia di unit kerja rekam medis
untuk dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidna ginformasi
kesehatan.
• Prinsip manajemen
• Rencana strategik
• Manajemen SDM
• Manajemen unit kerja
• Produktivitas kerja
• Alur – prosedur kerja
• Perilaku organisasi
• Disain ruangan / tata letak
• Standar peralatan unit kerja rekam medis
• Administrasi perkantoran
• dsb
Kompetensi ke-7 :
Perekam medis mampu berkolaborasi inter dan intra profesi yang tekait dalam pelayanan
kesehatan.
• Organisasi profesi
• Leadership
• Komunikasi efektif
• Informasi efektif dan efisien
• dsb

