4. Silahkan konfirmasi dan klik, apakah Anda pasien Lama atau
Baru di RSUD Kota Tanjungpinang:

6. Selanjutnya klik Temukan, maka akan tampil data seperti
gambar berikut:

a) Apabila Anda pasien Lama, silahkan lanjut ke langkah
nomor 5
LANGKAH PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN
RSUD KOTA TANJUNGPINANG
SECARA ONLINE

b) Apabila Anda pasien Baru, silahkan lanjut ke langkah
nomor 11

RSUD Kota Tanjungpinang menyediakan fasilitas pengambilan
nomor antrian secara online, dengan tujuan untuk
mempermudah
masyarakat
dalam
mengambil
dan
mendapatkan nomor antrian ke poliklinik rawat jalan secara
online, mudah dan cepat.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Akses situs RSUD Kota Tanjungpinang di browser Anda, bisa
searching melalui google atau langsung masuk ke alamat:
http://rsud.tanjungpinangkota.go.id/
2. Klik icon PENDAFTARAN ONLINE (yang dilingkar merah)

7. Kemudian scroll kebawah dan silahkan isi Rencana
kunjungan/ berobat Anda, dan klik simpan

5. Apabila Anda pasien Lama, silahkan isi:
a) Pada Nomer RM, silahkan isi dengan Digit Angka yang
tertera di kartu berobat Anda (lihat gambar kartu
berobat, yang dilingkar merah)
b) Pada Tahun lahir, silahkan isi Tahun Lahir Anda sesuai
dengan yang tertera di kartu berobat Anda (lihat gambar
kartu berobat, yang dilingkar biru)

8. Maka akan tampil pemberitahuan bahwa reservasi berhasil,
selanjutnya klik OK
3. Pilih Reservasi (yang dilingkar merah)

9. Kemudian akan tampil riwayat seperti gambar, silahkan
ketuk 2x pada Bukti Reservasi tersebut

10. Maka akan tampil Bukti Reservasi sebagai berikut (sebagai
bukti bahwa Anda telah berhasil mendapatkan nomor
antrian)

12. Kemudian isi Rencana kunjungan/ berobat Anda, dan klik
simpan

15. Maka akan tampil Bukti Reservasi sebagai berikut (sebagai
bukti bahwa Anda telah berhasil mendapatkan nomor
antrian)

13. Maka akan tampil pemberitahuan bahwa reservasi
berhasil, selanjutnya klik OK
11. Apabila Anda pasien Baru, silahkan isi data yang diminta
dengan benar

Catatan:

14. Kemudian akan tampil riwayat seperti gambar, silahkan
ketuk 2x pada Bukti Reservasi tersebut

1. Jika kuota pelayanan dokter yang Anda pilih penuh,
silahkan pilih dokter lain untuk poliklinik yang sama,
atau pilih tanggal yang berbeda.
2. Nomor antrian hanya berlaku pada hari sesuai
dengan tanggal berobat yang tertera pada riwayat
atau bukti reservasi Anda.
3. Sebelum ke POLIKLINIK yang dituju, silakan hadir di
COUNTER CHECKIN atau LOKET dengan membawa Kartu
Berobat dan atau Identitas lain yang sesuai, serta
persyaratan Administrasi bagi pasien BPJS atau Penjamin
lainnya.

4. Kunjungan DILUAR JAM BUKA poliklinik, dilayani di
bagian EMERGENCY/ IGD.

