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ABSTRAK  

 

Pelayanan kesehatan yang terbaik selalu diberikan agar tercipta kepuasan 

pada penggunanya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit dapat 

berupa peningkatan kesehatan pasien dan kelompok masyarakat di dalamnya, agar 

dapat mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya termasuk mempercepat 

upaya kesembuhannya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat di rumah sakit melalui kegiatan promosi kesehatan. Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) merupakan komponen penting yang harus ada di 

dalam rumah sakit. Dalam penilaian akreditasi rumah sakit PKRS selalu berkaitan 

dengan pendidikan pasien dan keluarga, hak pasien dan keluarga serta manajemen 

komunikasi dan informasi. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Onkologi 

Surabaya. Tujuan penelitian yaitu menganalisis program kerja pendidikan pasien 

dan keluarga yang sesuai dengan penilaian akreditasi KARS 2012.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan 

pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih melalui metode purposive 

sampling meliputi sekretaris PKRS, medical information, koordinator internal 

PKRS, koordinator eksternal PKRS, panitia penunjang, dan kepala unit 

keperawatan. Observasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen 

pendidikan yang menunjang partisipasi pasien dan keluarga, penilaian kebutuhan 

pendidikan pasien dan keluarga, penilaian kemauan dan kemampuan belajar, 

pemenuhan kebutuhan kesehatan berkelanjutan pasien dan keluarga, penyediaan 

pendidikan yang meliputi 6 pelayanan pasien, metode yang dilakukan dalam 

pendidikan pasien dan keluarga, dan kolaborasi tenaga kesehatan dalam 

memberikan pendidikan.  

Hasil dari 6 standar yaitu didapatkan bahwa kegiatan pendidikan pasien 

dan keluarga yang dilakukan Rumah Sakit Onkologi Surabaya sesuai dengan yang 

ada diakreditasi KARS 2012, namun untuk pelaksana PKRS sebaiknya dilakukan 

dengan dibentuk suatu unit agar dapat menjalankan kegiatan PKRS dengan lebih 

maksimal. 
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