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PENGERTIAN : Tulis baca kembali (TBaK) adalah metode komunikasi lisan
dokter dan perawat yang dilakukan secara sistematik.

TUJUAN : Melakukan komunikasi antar petugas medis – paramedis
secara efektif dan jelas hingga tidak terjadi kesalahan
informasi, pemahaman, dan instruksi.

KEBIJAKAN : Keputusan Direktur RSIA Sitti Khadidjah Gorontalo
Nomor 004/PDA.E/RSIA.ST.KH/SKP/I/2017 Tentang
Penerapan Panduan Komunikasi Efektif di RSIA Sitti
Khadidjah

PROSEDUR : TBaK Saat Visite Dokter
Persiapan Alat
1. Rekam medis pasien lengkap dengan lembar catatan

perkembangan pasien terintegrasi.
2. Alat tulis menulis.

Pelaksanaan
1. Pelajari identitas pasien dari rekam medis pasien.
2. Pemberi instruksi memberikan instruksi lisan saat visite.
3. Petugas penerima instruksi lisan saat visite:

a. Tulis/T (write down) pesan yang disampaikan
pemberi instruksi dalam rekam medis pasien di
lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi,
meliputi:

b. Tanggal dan jam pesan di terima.
c. Penggunaan singkatan terstandar, akronim dan simbol

sesuai ketentuan RS.
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: a. Dosis yang akan diberikan dan waktu pemberian
harus spesifik untuk menghindari salah penafsiran.

b. Setelah pesan dituliskan, Baca Kembali/BaK (read
back) kepada pemberi instruksi lisan untuk
konfirmasi kebenaran pesan yang dituliskan,
termasuk nama lengkap pasien, tanggal lahir dan
diagnosis.

4. Pemberi instruksi mendengarkan instruksi yang
dibacakan kembali.

5. Lakukan koreksi bila perlu.
6. Bila dilakukan koreksi, tulis hasil koreksi secara benar

dengan mencoret tulisan yang salah menggunakan garis
lurus horizontal yang diberi paraf sebelum dan
sesudahnya. Koreksi ditulis setelah tulisan yang salah,
bukan ditumpuk, ditulis di atas, di atas, atau dibawahnya.

Contoh: Lasix tab, 1 x 40 mgjcmd ##lasix inj, 1 x 40
mg iv

7. Baca kembali untuk konfirmasi.
8. Setelah pemberi instruksi setuju, tulis nama pemberi

instruksi/dokter yang memberikan pesan.
9. Tulis nama dan tanda tangan petugas yang

menerima/mencatat instruksi.
10. Pemberi instruksi lisan menandatangani catatan pesan

yang ditulis sebagai tanda persetujuan setiap selesai visite
satu pasien.

11. Bubuhkan cap TBaK di bawah tulisan instruksi.
TBaK Lewat Telepon
Persiapan Alat
1. Rekam medis pasien lengkap dengan lembar catatan

perkembangan pasien terintegrasi.
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:
2. Alat tulis menulis.
3. Daftar nomor telepon dokter.
4. Pesawat telepon.

Pelaksanaan
1. Pelajari identitas pasien dari rekam medis pasien.
2. Pelajari masalah yang hendak dilaporkan lewat telepon
3. Susun format laporan dengan formula SBAR (situation-

background-assesment-recommendation).
S : Situation/situasi : kondisi terkini yang terjai pada
pasien.
B : Background/latar belakang : informasi peenting apa
yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini.
A : Assesment/penilaian : hasil pengkajian kondisi pasien
terkini.
R : Recommendation/rekomendasi : apa yang perlu
dilakukan untuk mengatasi masalah.

4. Petugas pemberi laporan menghubungi dokter yang perlu
menerima laporan.

5. Saat diterima, petugas pemberi laporan memperkenalkan
diri dengan menyebutkan nama, tempat tugas, posisi saat
itu, dan maksud menelepon (situation).
Misalnya : “Selamat malam dr. ............, nama saya .......,
perawat jaga...... Hendak melaporkan keadaan pasien
.............., di ..............”.

6. Setelah mendapat persetujuan penerima laporan, pemberi
laporan melanjutkan dengan memberi laporan.

7. Pemberi laporan memberikan laporan dengan kembali
menyebutkan nama lengkap pasien, nomor rekam medis,
dan diagnosis kerja.

8. Laporan dilakukan dengan formula SBAR.
9. Penerima laporan mendengarkan laporan lalu
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10. menanyakan informasi lain yang perlu diketahui.
11. Penerima laporan memberikan instruksi.
12. Petugas penerima instruksi lisan lewat telepon :

a. Tulis/T (write down) pesan yang disampaikan
pemberi instruksi dalam rekam medis pasien di
lembar catatan perkembangan pasien
terintegrasi, meliputi:

b. Tanggal dan jam pesan di terima.
c. Penggunaan singkatan terstandar, akronim dan

simbol sesuai ketentuan RS.
d. Dosis yang akan diberikan dan waktu

pemberian harus spesifik untuk menghindari
salah penafsiran.

e. Setelah pesan dituliskan, Baca Kembali/BaK
(read back) kepada pemberi instruksi lisan
untuk konfirmasi kebenaran pesan yang
dituliskan, termasuk nama lengkap pasien,
tanggal lahir dan diagnosis.

13. Pemberi instruksi mendengarkan instruksi yang
dibacakan kembali.

14. Lakukan koreksi bila perlu.
15. Bila dilakukan koreksi, tulis hasil koreksi secara

benar dengan mencoret tulisan yang salah
menggunakan garis lurus horizontal yang diberi
paraf sebelum dan sesudahnya. Koreksi ditulis
setelah tulisan yang salah, bukan ditumpuk, ditulis
di atas, di atas, atau dibawahnya.
Contoh: Lasix tab, 1 x 40 mgjcmd ##lasix inj,
1 x 40 mg iv

16. Baca kembali untuk konfirmasi.
17. Setelah pemberi instruksi setuju, tulis nama

pemberi instruksi/dokter yang memberikan pesan
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UNIT TERKAIT :

18. Tulis nama dan tanda tangan petugas yang
menerima/mencatat instruksi.
Bubuhkan cap TBaK di bawah tulisan instruksi.

19. Pemberi instruksi lisan menandatangani catatan
pesan yang ditulis sebagai tanda persetujuan dalam
waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah memberi
pesan.

1. Bagian Rekam Medis
2. Unit-unit Perawatan Rawat Inap
3. Unit-unit Perawatan Rawat Inap sehari/Ruang

Tindakan
4. Unit Gawat Darurat


