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PENERIMAAN PASIEN BARU 

 

PENGERTIAN: 

Suatu cara dalam menerima kedatangan pasien baru pada suatu ruangan. 

 

TUJUAN:  

1. Menerima dan menyambut kedatangan pasien dengan hangat dan terapeutik. 

2. Meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. 

3. Mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum. 

4. Menurunkan tingkat kecemasan pasien saat MRS. 

 

TATA CARA: 

1. Tahap pra penerimaan pasien baru 

Menyiapkan kelengkapan administrasi, kamar rawat sesuai pesanan, format 

pengkajian, informed consent, nursing kit, tata tertib pasien dan pengunjung. 

2. Tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru 

a. Pasien datang di ruangan diterima oleh kepala ruangan atau perawat/bidan 

yang diberi delegasi. 

b. Tenaga kesehatan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga. 

c. Lakukan pengkajian sesuai format, berikan edukasi tentang tata tertib rumah 

sakit, hak dan kewajiban pasien dan keluarga, rencana tindakan selama 

perawatan, orientasi lingkungan rumah sakit, pasang gelang identitas serta 

jelaskan fungsinya. 

d. Tenaga kesehatan menanyakan kembali kejelasan informasi yang didapatkan. 

Apabila, sudah jelas, maka pasien dan keluarga diminta menandatangani 

informed consent yang tersedia sesuai kebutuhan. 

e. Tenaga kesehatan mengantar ke kamar rawat, memindahkan pasien ke tempat 

tidur dan berikan posisi yang nyaman. Perkenalkan pasien dengan pasien yang 

sekamar. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Pelaksanaan secara efektif dan efisien. 

2. Dilakukan oleh kepala ruangan atau perawat/bidan pelaksana yang telah diberi 

wewenang atau delegasi. 
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3. Saat pelaksanaan tetap menjaga privasi pasien. 

4. Ajak pasien dan keluarga dengan komunikasi yang baik dan berikan sentuhan 

terapeutik. 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIORIENTASIKAN : 

1. Memperkenalkan diri. 

2. Perkenalkan dokter dan perawat/bidan yang bertanggung jawab. 

3. Berikan informasi jadwal jaga perawat/bidan (dibagi 3 shift). 

4. Penjelasan aturan RS : tata tertib pasien, penunggu, pengunjung dan waktu 

makan. 

5. Berikan informasi hak dan kewajiban pasien/keluarga. 

6. Berikan informasi sentralisasi obat. 

7. Perkenalkan ruangan/lingkungan : dapur, kamar mandi, ruang perawat, tempat 

sholat, tempat penunggu pasien. 

8. Perkenalkan pasien baru dengan pasien lain yang sekamar. 

9. Dilarang membawa barang berharga (keamanan). 

10. Berikan informasi fasilitas dan tata ruangan. 

11. Menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang telah disampaikan. 

12. Berikan informasi bahwa RS termasuk kawasan tanpa rokok, dilarang bagi pasien 

dan keluarga merokok di lingkungan rumah sakit. 

 

 


