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Petunjuk Dalam Menjawab Pertanyaan Tes 

• Tunjukkan pendekatan yang sistematis 

1. Baca setiap keluhan dengan teliti dan seksama. 

2. Usahakan untuk memberikan jawaban yang dapat diterapkan oleh orang lain yang memiliki 

kondisi atau keluhan yang sama atau serupa. 

3. Tidak boleh memberikan diagnosis pasti. Selalu menjawab dengan aman - jangan 

memberikan diagnosis yang terlalu mengarah pada suatu diagnosis tunggal. 

4. Pemberian DD (Diagnosis Banding) merupakan suatu keharusan, DD dapat berjumlah 3 

atau kurang, tetapi telah didahului dengan anamnesis yang cukup, serta harus dijelaskan 

dengan baik. 

5. Sebutkan kemungkinan penyebab atau faktor risiko jika memungkinkan. 

6. Sebutkan proses dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan yang mungkin diberikan 

oleh dokter. 

7. Berikan terapi yang dapat dilakukan sendiri di rumah atau hal yang harus dihindari oleh user 

untuk mengurangi keluhan user atau mencegah perburukan gejala sebelum user 

memeriksakan diri ke dokter atau Rumah Sakit terdekat, misalnya, jika sakit kepala masih 

dirasakan dapat memberikan obat analgetik yang dijual bebas, banyak minum air putih, 

beristirahat, dan lainnya. 

8. Dokter dapat melakukan peresepan online sesuai dengan indikasi dan kondisi user saat 

konsultasi berjalan. Demi memastikan keamanan peresepan online yang dilakukan, Dokter 

perlu menyertakan beberapa pertanyaan perihal kontraindikasi, status kehamilan dan 

menyusui, riwayat obat-obatan yang sedang digunakan, serta alergi sebelum meresepkan 

serta pemberian informasi mengenai tanda bahaya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai 

dari kondisi user maupun efek samping yang mungkin terjadi dari obat-obatan yang 

diberikan. Jenis obat-obatan narkotika, psikotropika, serta sediaan intravena dilarang 

diresepkan online.  

9. Sebutkan metode pencegahan jika ada 

10. Berikan pengetahuan mengenai adanya red flag atau tanda bahaya yang harus diketahui 

oleh user mengenai kondisi yang dialami oleh user. 

 

• Selalu menyarankan untuk "periksakan diri Anda ke dokter" jika keluhan tidak membaik atau 

bahkan jika keluhan bertambah buruk atau jika user merasa cemas. 
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• Perhatikan jika ada indikasi kegawatdaruratan - selalu ingat untuk menyarankan user untuk ke 

dokter dengan segera. 

• Hindari penggunaan istilah medis, selalu ingat sebagian besar pengunjung Alodokter adalah bukan 

orang medis. 

• Dapat memberikan link artikel atau halaman Alodokter. Dilarang menggunakan blog pribadi milik 

sendiri atau orang lain sebagai referensi. 

• Dapat memberikan informasi tambahan yang masih berhubungan dengan topik yang dibahas. 

• Tunjukan profesionalisme dan empati dalam menjawab pertanyaan. 

• Pastikan jawaban yang diberikan merupakan info yang terbaru dan terupdate. 

• Jawaban tidak boleh copy paste dari website Alodokter.com atau dari referensi online maupun offline 

lainnya 

 

Berikut merupakan contoh jawaban yang baik:  

https://www.alodokter.com/komunitas/topic/thtdc42ab 

 

 


