Lampiran 2
Usulan Topik Penilaian Teknologi Kesehatan
Nomor : JP.03.01/4/1804/2017
Tanggal : 4 Desember 2017

Formulir Pengajuan Usulan Topik PTK

1.

2.

Pengusul (dapat lebih dari satu):

Nama

:

Jabatan

:

Institusi

:

Alamat

:

Nomor telepon

:

Nomor Fax

:

E-mail

:

Tanda tangan

:

Tanggal

:

Informasi Teknologi Kesehatan
Nama teknologi kesehatan yang diusulkan

:

Jenis teknologi kesehatan

: alat kesehatan/
obat/prosedur
kesehatan (*pilih salah
satu)

Informasi tentang teknologi kesehatan yang usulkan

:

Kemasan

: (untuk obat)

Sediaan

: (untuk obat)

Informasi Umum

:

Indikasi/manfaat

:

Lainnya

: (Berikan informasi
tambahan karakteristik
produk yang belum
dicantumkan pada
kolom di atas)

Justifikasi Pemilihan Topik

:

a. Konteks tentang penyakit terkait teknologi yang

:

diusulkan (jumlah kasus

penyakit terkait di

dunia & Indonesia)
b. Pilihan terapi/prosedur yang ada

:

c. Hasil penelitian sebelumnya tentang teknologi

:

kesehatan yang diusulkan
d. Masalah yang ada terkait dengan teknologi yang

:

diusulkan

3.

Kelengkapan Data Pendukung
Data Pendukung

Jumlah *)

a. Foto kopi persetujuan izin edar teknologi

1 berkas

kesehatan yang diusulkan (BPOM untuk obat
atau non obat dan Ditjen Kefarmasian dan Alkes
Kemenkes untuk alat kesehatan)
b. Dokumen ilmiah tentang keamanan (safety),

1 berkas

efficacy, efektivitas, dan kualitas teknologi
kesehatan yang dimintakan penilaian oleh
Komite PTK
c. Dokumen yang tidak dipublikasi (‘grey
literature”, bila ada) yang relevan dengan topik

1 berkas

Check**)

Data Pendukung

Jumlah *)

Check**)

yang diusulkan
d. Biaya satuan penggunaan teknologi per episode
sakit atau per pasien atau per tahun penggunaan
e. Data utilisasi atau klaim penggunaan teknologi
kesehatan yang dapat diperoleh dari BPJS
Kesehatan (jika ada)
f. Data pendukung lain yang relevan

1 berkas

*) Informasi pendukung diberikan dalam bentuk softfile dikirim via email ke
kptk.online@gmail.com
**) Diisi oleh sekretariat KPTK

Lampiran 3
Usulan Topik Penilaian Teknologi Kesehatan
Nomor : JP.03.01/4/1804/2017
Tanggal : 4 Desember 2017
Outline Proposal Usulan Topik

1.

Nama teknologi kesehatan yang diusulkan

2.

Jenis teknologi kesehatan (alat/obat/prosedur kesehatan)

3.

Informasi umum tentang teknologi kesehatan yang usulkan

4.

Justifikasi Pemilihan Topik, memuat informasi:
a. Teknologi yang diusulkan
b. Dampak teknologi yang diusulkan terhadap finansial dan kesehatan
c. Besaran masalah (misal prevalensi dan insidensi)
d. Praktik di lapangan
e. Pilihan terapi/prosedur (perbandingan antara teknologi yang diusulkan dan teknologi
lain/komparator)
f. Permasalahan
g. Manfaat (memuat informasi populasi pengguna teknologi kesehatan)

5.

Lampiran/Data pendukung

