SIARAN PERS
RSUD Dr. Soetomo menggunakan UpToDate sebagai upayanya untuk mendukung
Akreditasi JCI dan Keselamatan Pasien
7 Desember2015 –Divisi Kesehatan Wolters Kluwer, penyedia informasi global terkemuka dan
tempat solusi perawatan untuk industri perawatan kesehatan, mengumumkan pada hari ini bahwa
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo (RSUD Dr. Soretomo) di Surabaya telah memperluas akses ke
UpToDate® untuk menjamin para ahli klinis diseluruh rumah sakit agar dapat menggunakan sumber
daya yang membanggakan untuk pembuatan keputusan klinis berlangganan untuk seluruh rumah
sakit ini sangat berperan penting dalam upaya rumah sakit untuk menjamin akreditasi JCI.
Terletak di Propinsi Jawa Timur, rumah sakit RSUD Dr. Soetomo ini merupakan rumah sakit yang
terbesar di Indonesian bagian timur. Sebagai salah satu pusat rumah sakit rujukan ketiga di Indonesia,
Rumah Sakit Pusat Kedokteran Akademis Dr. Soetomo adalah lembaga perawatan kesehatan yang luas
yang terdiri lebih dari 1.500 tempat tidur dan 26 departemen. Rata-rata, rumah sakit ini merawat lebih
dari setengah juta pasien rawat jalan, lebih dari 40.000 pasien rawat inap dan kira-kira 75.000 pasien
gawat darurat.
Sejumlah dokter di rumah sakit telah mengenal UpToDate dan mereka direkomendasikan. Bagi mereka,
UpToDate merupakan sumber daya penting: UpToDate akan berfungsi sebagai sumber daya yang
penting untuk rumah sakit yang lebih besar agar dapat membantu dalam pembuatan keputusankeputusna perawatan yang terbaik untuk pasien - pasien mereka.
Kepala Bidang Diklat RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Dr. Anang Endaryanto Sp.A menuturkan “UpToDate
dapat membantu seluruh staff kami termasuk para dokter, residen, apoteker dan peneliti untuk
menemukan bukti terbaru tentang interaksi pengobatan dan obat-obatan, membawa dampak yang
besar bagi keselamatan pasien.” Dr. Anang menambahkan “UpToDate memerankan peran yang sangat
penting dalam mengembangkan pedoman praktek klinis dan cara-cara klinis. UpToDate juga merupakan
sumberdaya utama dalam menyelesaikan dokumen-dokumen akreditasi Komisi Bersama Internasional
(Joint Commission International/ JCI) untuk rumah sakit kami.”
Rumah sakit – rumah sakit diseluruh dunia, seperti RSUD Dr. Soetomo juga berupaya untuk mencapai
dan mempertahankan akreditasi Komisi Bersama Internasional (JCI) sebagai cerminan dedikasi mereka
untuk memberi pasien mereka dengan tingkat perawatan sebaik mungkin. Para administrator dan
pimpinan klinis Rumah Sakit bekerja sama untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakankebijakan, praktek- praktek dan prosedur - prosedur yang baru, berkualitas tinggi dan yang dapat
menyelamatkan pasien yang dibutuhkan untuk memenuhi standar JCI.
Dengan memastikan bahwa para ahli klinis telah memiliki akses ke penelitian yang paling terbaru
mengenai jangkauan kondisi klinis yang komprehensif, UpToDate secara langsung dapat mendukung
organisasi perawatan kesehatan individu dan system perawatan kesehatan nasional mencapai tujuan –
tujuan akreditasi JCI seperti peningkatan kualitas yang berkelanjutan, penekanan resiko, budaya
keselamatan pasien, manajemen pengobatan berpusat pada pasien, pendidkan pasien dan keluarga dan
pendidikan professional medis.
“Kami berkomitmen untuk membantu Dr. Anang dan RSUD Dr. Soetomo memberi jawaban terbaik pada
pertanyaan-pertanyaan klinis mengenai perawatan kata Denise Basow,” MD, Presiden & CEO,
Keefektifan Klinis, Wolters Kluwer. “Karena rumah sakit-rumah sakit diseluruh Asia dan di dunia

berupaya untuk memperoleh akreditasi JCI, mereka mengambil UpToDate sebagai sumberdaya
pendukung keputusan klinis yang berbasis bukti.”
Follow UpToDate di Facebook, Twitter dan LinkedIn.
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