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Rapid test bisa menunjukkan hasil NEGATIF maupun POSITIF. Lalu apa yang mesti 
dilakukan jika hasilnya dinyatakan positif Covid-19?



Hari Kusta sedunia jatuh pada tangal 26 Januari, pada hari Selasa 4 Pebruari 2020 SMF Kesehatan  Kulit & Kelamin  memperingati 
dengan mengadakan penyuluhan kepada penderita Kusta dan keluarganya  sejumlah kurang lebih 20 orang dengan Tema ‘Stop 
Stigma dan Diskriminasi Kusta’.  Acara di buka oleh Direktur Pendidikan Direktur Pendidikan  Profesi dan Penelitian  Prof. Dr. Cita 
Rosita Sigit, dr, SpKK(K), dihadiiri juga oleh Ketua  Perdoski Surabaya dr. Ary Widhiasti Bandhem, SpKK
Dr.M Yulianto Listiawan, dr, Sp.KK(K) sebagai Ketua SMF Kesehatan Kulit & Kelamin, Ketua Divisi MH, serta Ketua Perdoski Surabaya 
juga memberikan sambutan, menurut beliau  tema tersebut agar para penderita menjalani hidup yang normal tidak dikucilkan dan 
diberlakukan dengan kurang baik oleh masyarakat. Selanjutnya dalam  sambutannya menyampaikan bahwa penyakit kusta dapat 
disembuhkan dan ada obatnya, semakin  dini  ditangani penyakit itu semakin besar  kesembuhannya dan penderita diharapkan 
mematuhi apa yang akan diprogramkan untuk penyembuhannya. Seperti yang dialami Bpk Safar, mantan angkatan darat yang ikut 
dalam acara ini, sudah dinyatakan sembuh dari penyakit kustanya dan saat ini sudah berumur 80 tahun.
Untuk penyuluhan dilakukan oleh Medhi Denisa Alinda, dr, SpKK, semua  pasien dan keluarganya tampak serius memperhatikan apa 
yang disampaikan, dan aktif bertanya saat ada sesi diskusi. Setelah penyuluhan dilakukan game yang dibimbing oleh dr, Alvian yang 
juga bertindak sebagai pembawa acara.  Dalam Game ini pasien dan keluarganya diberikan pertanyaan yang ada hubungan dengan 
penyakit kusta kepada para peserta game, yang dapat menjawab dengan benar dapat maju kedepan dan diberikan hadiah oleh 
panitia. Dalam dua sesi pertanyaan ada 5 penyawab maju kedepan diberikan hadiah dan foto bersama dengan panitia.

MEMPERINGATI HARI KUSTA SEDUNIA 26 JANUARI 2020
‘STOP STIGMA DAN DISKRIMINASI KUSTA’

DEPT / SMF KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN RSUD Dr. SOETOMO - 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNAIR
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Susunan Redaksi

•	 BERITA	BAGIAN	:	Perkembangan	PMI	Selaras	dengan	
Kegiatan	Transfusi	Darah	RSUD	Dr.	Soetomo

•	 Basic	Course	of	Plastic	Surgical	Skill

1.	 Diet	DASH
2.	 Gizi	Seimbang	di	Bulan	Puasa
3.	 Manfaat	&	Tips	Sehat	Puasa	Ramadhan
4.	 Pencegahan	dan	Deteksi	Dini	Penyakit	Ginjal	Kronis
5.	 Pengaruh	Kebiasaan	Buruk	Anak	Terhadap	Maloklusi	

Gigi

Rapid	Test	&	Seputar	Covid-19
Aspek	Psikiatri	pada	Kasus	Covid-19

Penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima Hibah Barang Milik Negara 
(BMN) berupa tanah dari Kementerian 
Kesehatan RI kepada Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh 
drg. Oscar Primadi, MPH selaku  Sekjen 
Kemenkes RI  dan Dr. Ir. Heru Tjahjono, 
M.M.  selaku Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Timur  bertempat di Hotel Novotel 
Samator Surabaya pada Jum’at 31 Januari 2020.  Pelaksanaan hibah 
barang milik negara ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi, 
tertib fisik dan tertib hukum (3T) di lingkungan Kemenkes RI dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pencatatan tanah. Penyerahan 
aset tersebut menandakan bahwa kepemilikan aset di RSUD Dr. 
Soetomo seluruhnya merupakan hak milik Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Hal ini sesuai amanat dan keputusan Presiden Republik 
Indonesia yang tertuang dalam surat Sekretaris Kemensesneg atas 
nama Mensesneg Nomor B-4197/ Kemensetneg/ Ses/ PB.02/10/2019 
tanggal 31 Oktober 2019 serta surat persetujuan Menteri Keuangan 
nomor S-820/ MK.6/2019 tanggal 2 Desember 2019 terkait persetujuan 
hibah Barang Milik Negara berupa tanah yang dihibahkan Kementerian 
Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jalan 
Dharmawangsa, seluas 176.423m2.

•	 Course	&	Workshop	on	Aplied	Good	Clinical	Practice	
(GCP)

•	 Workshop	Asistensi	Regulatori	CPOB	(Cara	Produksi	Obat	
dengan	Baik)	Terhadap	Instalasi	Bank	Jaringan	dan	Sel

•	 Rapat	Koordinasi	dan	Sinergi	Rencana	Pelaksanaan	
Program/Kegiatan

•	 Pelatihan	Penatalaksanaan	Penyakit	Infeksi	dan	Re	Emerg-
ing	(Pinere)	Serta	Kejadian	Luar	Biasa	Serah	Terima	CSR	
(Alat	Kedokteran)	Rehabilitasi	Medik

•	 Serah	Terima	CSR	(Alat	Kedokteran)	Rehabilitasi	Medik
•	 Peresmian	Pembukaan	Pelayanan	Rawat	Inap	Lantai	VII	

Instalasi	Graha	Amerta
•	 Orientasi	Umum	Tenaga	Kerja	Kontrak	Khusus	di	Lingkun-

gan	RSUD	Dr.	Soetomo
•	 Kunjungan	RSUD	Abdul	Moeloek	Lampung	Ke	RSUD	Dr.	

Soetomo
•	 Penyerahan	Tali	Asih	dan	Santunan	Korpri	
•	 Bagi	Pegawai	Purna	Tugas	Pasca	Operasi	&	Santunan	

Kematian
•	 Pelantikan	&	Pengambilan	Sumpah	Jabatan	Kepala	

Instalasi,	Ketua	SMF	&	Jabatan	Fungsional	Kesehatan	
serta	Rapat	Paripurna

•	 Kunjungan	Tim	Kemenkes	RI
•	 Kunjungan	Sekretaris	Daerah	Provinsi	Jawa	Timur
•	 Serah	Terima	Jabatan	Pejabat	Administrator	dan	Pengawas

Hari	Kesehatan	Dunia	2020
"Dukungan	untuk	Perawat	&	Bidan"
Hari	Kanker	Dunia	2020
"Saya	Siap	dan	Saya	Bersedia"
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Setelah menunggu selama 39 tahun, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (Kemenkes RI) akhirnya menyerahkan hibah aset tanah RSUD Dr. 
Soetomo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 176.423 m2 yang ditandai 
dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara 
(BMN) berupa tanah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dilakukan oleh drg. Oscar Primadi, MPH selaku Sekjen Kemenkes 
RI dan Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 
Corona Virus masih menjadi kedaruratan dunia Internasional dan kedaruratan 
masyarakat, setelah menjangkiti negara-negara di berbagai benua, untuk itu kami 
membahas di artikel utama tentang Rapid Test dan seputar covid-19, serta aspek 
psikiatri pada kasus Covid-19 sebagai tambahan wawasan kita.

Artikel khusus tentang Hari Kesehatan Dunia Tahun 2020 dengan tema 
‘Dukungan untuk Perawat dan Bidan’ dimana perawat dan para petugas 
medis lainnya adalah garda depan dalam perang melawan virus Corona, serta 
pembahasan Hari Kanker Sedunia Tahun 2020 mengambil tema “I Am and I Will’. 
Masih banyak artikel kesehatan menjelang bulan Puasa Ramadahan 1441 H serta 
sekilas info tentang perkembangan Palang Merah di Indonesia dapat dibaca 
sebagai tambahan wawasan.  Berita foto seputar soetomo menampilkan berbagai  
kegiatan yang telah dilakukan antara lain kesiapan RSUD Dr. Soetomo dalam 
menangani  wabah virus Covid-19 di Jawa Timur oleh karena RSUD Dr. Soetomo 
sebagai RS Rujukan Utama.

Selamat membaca dan berinteraksi melalui kuis Mimbar sebagai hiburan dan 
mengasah pengetahuan. Semoga bermanfaat.



artikel utama

Jika hasil rapid tes antigen/
antibodi Anda NEGATIF
•	 Maka Anda  diharapkan 

tetap berada di rumah dan 
melakukan physical distancing,

•	 Lakukan tes ulang 7-10 hari 
kemudian

RAP  D TEST

DAN Seputar   C
   v

id-19

APA YANG 
HARUS 

DILAKUKAN 
JIKA HASIL 
RAPID TES 
COVID-19 
NEGATIF?

•	 Bila Anda memerlukan konsultasi dapat menghubungi layanan digital 
health (SehatPedia, Halodoc, Alodokter, klikDokter, doktersehat, 
ProSehat,  SehatQ,  Docquity, Good Doctor dll)
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DAN Seputar   C
   v

id-19

Jika hasil rapid tes antigen/antibodi 
Anda POSITIF
•	 Bila tidak ada gejala (demam, batuk, 

suara serak dan sesak) maka Anda 
harus di rumah dan melakukan isolasi 
mandiri dan hubungi layanan digital 
health

•	 Bila muncul gejala (demam, batuk, 
suara serak dan sesak nafas) yang 
memberat kontak fasyankes untuk 
pemeriksaan lebih lanjut

•	 Bila Anda memerlukan konsultasi 
dapat menghubungi layanan digital 
health (SehatPedia, Halodoc, 
Alodokter, klikDokter, doktersehat, 
ProSehat,  SehatQ, Docquity Good 
Doctor dll).

APA YANG 
HARUS 

DILAKUKAN 
JIKA HASIL 
RAPID TES 
COVID-19 
POSITIF?

•	 #Dirumahaja karena Anda rentan, 
terutama usia di atas 50 tahun dengan 
penyakit penyerta seperti DM, 
hipertensi, gagal ginjal, kanker, penyakit 
jantung, paru kronik, dan gangguan 
imunologis lainnya

•	 Minum obat secara teratur sesuai 
anjuran Dokter. Simpan nomor kontak 
Dokter /fasyankes tempat Anda berobat.

•	 Beberapa hari sebelum obat habis 
segera hubungi kontak tersebut dan 
konsultasikan tentang kelanjutan 
konsumsi obatnya.

•	 Istirahat cukup (tidur 6-8 jam sehari) 
dan kelola stres

•	 Jaga physical distancing minimal  1,5 
- 2 meter, hindari kerumunan atau 
keramaian

•	 Upayakan aktivitas fisik 30 menit/hari 
atau sesuai saran dokter

•	 Konsumsi makanan sehat, hindari gula, 
garam dan lemak berlebihan

•	 Berjemur 15-20 menit setiap hari di 
antara waktu pukul 08.00-11.00

•	 Sering cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir atau hand sanitizer

•	 Jika sedang batuk, gunakan masker atau 
tutup mulut ketika bersin dan batuk 
dengan lengan atau tisu

•	 Stop Merokok
•	 Bila muncul gejala (demam, batuk, suara 

serak dan sesak nafas) yang memberat 
kontak fasyankes terdekat untuk 
pemeriksaan lebih lanjut.

APA YANG 
HARUS 

DILAKUKAN 
BAGI 

PENYANDANG 
PTM DI MASA 

PANDEMI 
COVID-19?



artikel utama

•	 Selalu memakai masker dan membuang masker bekas  di tempat yang ditentukan

•	 Jika sakit (ada gejala demam, flu dan batuk), maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, 
sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat

•	 Manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi 
publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja 
ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19

•	 Selama di rumah, bisa bekerja di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga 
lainnya, dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga

•	 Tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas. Hindari pemakaian 
bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur.

•	 Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci 
tangan dengan sabun dan air mengalir dan lakukan etika batuk dan bersin.

•	 Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan. Selalu berada di 
ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi (±15-30 menit)

•	 Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan 
demam tinggi, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

PROTOKOL 
ISOLASI 

MANDIRI 
COVID-19
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Sumber : 
P2PTM  Kemenkes RI

•	 #DiRumahAja
•	 Konsumsi Makanan Sehat untuk meningkatkan imunitas 

tubuh
•	 Kurangi konsumsi alkohol dan minuman bergula
•	 Aktivitas Fisik 30 Menit/hari
•	 Jika bekerja di rumah.Setiap duduk 30 menit, istirahatlah
•	 Stop Merokok. Merokok meningkatkan risiko infeksi dan 

akan memperparah komplikasi akibat Covid-19
•	 Jika Anda stres, bingung dan takut, bicarakan perasaan 

Anda pada orang yang Anda kenal dan percaya dapat 
membantu

Saling menguatkan diantara keluarga, tetangga dan teman, 
rasa kasih sayang juga menjadi obat

Beribadah, baca buku, dengarkan musik, dan jangan cemas.
Dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan resmi 

setiap hari.

•	 Tetap jaga kondisi tubuh dengan teratur minum obat dan jaga pola makan
•	 Lakukan physical distancing (bekerjalah dari rumah) manfaatkan teknologi & 

media sosial untuk berkomunikasi dan hindari kontak dengan orang sakit
•	 Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau 

lebih. Jika tidak memungkinkan gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% 
alkohol

•	 Hindari menyentuh wajah, hidung, mata, dan lainnya 
sebelum mencuci tangan

•	 Hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh 
di tempat umum (seperti : tombol lift, gagang pintu, 
pegangan pintu) atau gunakan tisu

•	 Rutin membersihkan dan disinfeksi rumah terutama 
pada permukaan yang sering disentuh (misalnya: 
meja, gagang pintu, saklar lampu, meja belajar, 
toilet, keran air, wastafel, dan telepon seluler)

•	 Rutin periksa gula darah di rumah. Jika tidak, 
perhatikan tanda-tanda gula darah yang meningkat, 
seperti: sering buang air kecil (terutama malam 
hari), merasa sangat kehausan, sakit kepala, lelah, 
dan lesu

•	 Perbanyak minum air putih bila tidak dibatasi oleh 
Dokter Anda

•	 Bila sakit atau ada tanda-tanda gula darah meningkat, segera 
konsultasi dengan Dokter Anda. Simpan nomer kontak Dokter 
atau fasilitas kesehatan yang bisa dihubungi dalam kondisi gawat 
darurat

•	 jika menunjukkan gejala demam, batuk/pilek atau sesak dan ada kontak dengan 
kasus covid-19 hubungi :

LANGKAH 
PENCEGAHAN 

BAGI 
PENYANDANG 

DIABETES 
MELITUS DI 

MASA PANDEMI 
COVID-19

TIPS AGAR 
TETAP SEHAT 

DI MASA 
PANDEMI 
COVID-19

Covid-19 Hotline : 119. Ext 9, BNPB : 117
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artikel utama

VIRUS ini pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, China 
pada bulan Desember 2019 dan saat ini dikenal dengan 
nama internasional secara resmi Corona Virus Disease 
19 (COVID-19). COVID-19 telah dinyatakan sebagai 
pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020). Coronavirus 
adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan 
dan manusia. Mulai tanggal 21 Maret 2020, kasus infeksi 
akibat COVID-19 semakin meluas di seluruh dunia dan 
juga ditemukan banyak kasus kematian dan kecemasan 
serta kepanikan yang terjadi akibat gangguan ini. 

Tanggal 29 Maret 2020 dilaporkan  678.969 kasus 
COVID-19 di dunia, dengan jumlah kematian mencapai 
31.771, dan jumlah kesembuhan mencapai 146.345. Kasus 
yang masih aktif yaitu mencapai 500.853 pasien, dengan 
karakteristik 475.476 pasien (95%) dengan gejala ringan 
atau sedang, dan 25.377 pasien (5%) dengan gejala berat 
atau dalam kondisi kritis. Didapatkan 1285 kasus COVID-19 
yang sudah terkonfirmasi, dengan rincian sebanyak 1107 
pasien (86%) dengan kasus aktif yang masih dirawat, 64 
pasien (5%) mengalami kesembuhan, dan 114 pasien (9%) 
meninggal dunia (WHO, 2020).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan 
posisi 5 tertinggi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di 
Indonesia (BNPB, 2020). Jawa Timur memiliki 77 (6,67%) 
kasus dari 1155 kasus terkonfirmasi di Indonsia. Dilaporkan 
8 kasus yang sudah sembuh dan 4 kasus meninggal (BNPB, 
2020). Hingga saat ini, terdapat 77 kasus terkonfirmasi 
positif COVID-19, 307 kasus Pasien Dalam Pengawasan 
(PDP), dan 4568 kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) 
(Jatimprov, 2020). Surabaya telah dikategorikan dalam 
wilayah dengan transmisi lokal dan dimasukkan pada zona 
merah menyusul Jakarta (Kemenkes, 2020). Dari total 
kasus yang terdapat di Jawa Timur, Surabaya memiliki 40 
kasus terkonfirmasi, 50 kasus PDP, dan 195 kasus ODP 
(Jatimprov, 2020).

COVID-19 mengkibatkan stressor berat bagi mayoritas 
umat manusia. Karena kurangnya pemahaman tentang 
penyebab dan cara penanggulangan sehingga dapat 
menimbulkan gangguan psikiatrik terutama panik, cemas 
dan depresi. 

Anak-anak dan orangtua dengan komorbiditas 
gangguan lain misalnya tekanan darah tinggi dan diabetes 
melitus lebih rentan untuk terdampak COVID-19. Selain 
itu juga orang yang memiliki kondisi kesehatan mental 
menjadi semakin stres selama wabah COVID-19. Ketakutan 

Aspek PSIKIATRI
Dr. Yunias Setiawati, dr., SpKJ (K)
Departemen Psikiatri RSUD Dr.Soetomo/ FK Universitas Airlangga Surabaya

Pandemi wabah pneumonia di seluruh dunia yang menyulitkan kehidupan manusia berkaitan dengan 
infeksi virus Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Penyakit ini disebabkan oleh 

virus dan menyebar secara cepat dari Wuhan hingga seluruh dunia terdampak dengan gangguan ini 
(Yang et al, 2020). 

dan khawatir tentang kesehatan dan kematian terhadap 
diri sendiri serta keluarga menyebabkan perubahan pola 
tidur, ketidakteraturan makan, perubahan mood, dan 
berkonsentrasi, serta memburuknya kesehatan karena 
penyakit kronis yang diderita sebelumnya. Penggunaan 
alkohol, rokok, atau obat-obatan terlarang untuk 
menenangkan diri, berisiko untuk terpapar gangguan ini 
(CDC, 2020).

Orang yang sangat intens mengikuti berita covid 19 
sepanjang hari di media masa lebih rentan mengalami 
gangguan mental seperti kecemasan, panik dan depresi. 

Menurut Vashist dan Schneider (2014) stress psikis 
ataupun fisik dalam jangka waktu yang lama atau kronis 
dapat menyebabkan penurunan system imun dan 
kerusakan otak dari umpan negatif terhadap resistensi 
hormon melalui mekanisme (Hipotalamus-pituitari-
adrenal hormon) HPA axis.

GANGGUAN MENTAL YANG SERING TIMBUL AKIBAT 
INFEKSI COVID-19 

Gangguan Panik
Gangguan panik ditandai dengan keluhan sesak 

nafas, tekanan darah meningkat, berdebar-debar, leher 
terasa tercekik, kesemutan, merasa seakan mau mati dan 
ketakutan, namun pasien dapat menceriterakan keluhan 
yang dialami dengan teratur dan saat didengarkan 
semakin lama keluhan semakin mereda namun pasien 
tetap merasakan keluhan yang dialaminya. Keluhan ini 
biasanya muncul setelah pasien terpapar dengan stressor 
psikologis yang dialami pasien, misalnya khawatir akan 
kesehatan, penghasilan yang menurun dan ketidakpastian 
dalam menghadapi kehidupan. 

Gangguan Depresi  
Adalah gangguan suasana perasaan yang ditandai 

oleh perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan, 
perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan 
tidur atau nafsu makan, perasaan lelah, dan konsentrasi 
yang buruk. Depresi dapat berlangsung lama atau 
berulang, secara substansial mengganggu kemampuan 
individu untuk hidup di tempat kerja atau sekolah atau 
kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi depresi berat dapat 
menyebabkan risiko bunuh diri akibat keputusasaan 
dalam menghadapi kehidupan.

Kasus COVID-19
pada
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Sumber : 
P2PTM  Kemenkes RI

Gangguan cemas 
Merujuk pada sekelompok gangguan mental yang 

ditandai dengan perasaan cemas dan ketakutan, termasuk 
gangguan kecemasan umum/ general anxiety disorde 
(GAD), gangguan panik, fobia, gangguan kecemasan 
sosial, obsesif-kompulsif disoerder (OCD) dan gangguan 
stres pasca-trauma/ post traumatic stress diorder (PTSD). 
Seperti halnya depresi, gejala cemas memiliki derajat dari 
ringan hingga berat, (WHO, 2017; Taylor, 2006).

Saat ini ditengah wabah COVID-19 terjadi kepanikan 
global. Gejala utama gangguan panik adalah serangan panik 
berulang yang tak terduga. Kebanyakan pasien dengan 
gangguan ini menghindari situasi di mana mereka berpikir 
serangan panik dapat terjadi, dan menghindari sesuatu 
tersebut dapat membatasi hidup pasien. Agorafobia dapat 
terjadi tanpa serangan panik, meskipun pasien mungkin 
memiliki episode seperti gangguan pencernaan dan diare 
yang setara dengan serangan panik. 

Gangguan panik dikaitkan dengan beberapa kondisi 
kejiwaan, seperti depresi dan gangguan kecemasan 
lainnya. Sekitar sepertiga dari pasien depresi mengalami 
gangguan panik. Selama seumur hidup, sekitar setengah 
dari pasien dengan gangguan panik akan mengalami 
depresi dan sekitar setengah dari pasien yang mengalami 
depresi akan mengalami gangguan panik. Pasien dapat 
menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan (atau 
keduanya) untuk mengatasi panik, dan, pada waktunya 
mereka akan menggunakan obat-obat terlarang yang 
mengandung zat yang dapat melepaskan gangguan panik. 
Hal penting yang perlu dicatat adalah risiko bunuh diri 
meningkat pada pasien dengan gangguan panik, terutama 
yang dengan komorbiditas depresi. Sebuah studi baru-
baru ini di Amerika Serikat menemukan peningkatan tujuh 
kali lipat dalam pikiran bunuh diri pada pasien dengan 
panik dan depresi (Taylor, 2006).

Hubungan HPA Axis dan depresi 
Depresi dapat digambarkan sebagai disfungsi sistem 

stres di otak. Salah satu sistem yang paling penting untuk 
respons stres disebut dengan HPA Axis (Hypothalamic-
Pituitary-Adrenal). Sistem stres ini dimulai di area otak 
yang disebut hipotalamus sebagai respons terhadap 
stresor terhadap lingkungan, baik psikis maupun fisik. 
Hipotalamus memberikan respon agar tubuh memproduksi 
hormon stres, seperti kortisol. Kortisol memiliki banyak 
fungsi metabolisme dan fisiologis dalam tubuh agar siap 
menghadapi peristiwa yang menyebabkan stress. Pada 
level rendah, kortisol sangat berguna dalam membantu 
otak dan tubuh menghadapi stres. Kortisol berjalan ke 
otak (di mana respons stres dimulai) dan mengaktifkan 
hippocampus. Setelah diaktifkan, hippocampus mematikan 
sumbu HPA untuk menenangkan tubuh setelah kejadian 
yang membuat stress (Krishnan dan Nestler, 2008).

Gambar 2. Mekanisme Stress psikis mempengaruhi 
HPA Axis, (Krishnan dan Nestler, 2008).

Gambar 3.  Respon Stress Psikis pada HPA Axis, (Vashist 
dan Schneider, 2014).

Masalah kehidupan yang penuh tekanan dan/atau 
stres kronis dapat lebih dini menimbulkan depresi dan 
berhubungan dengan gejala depresi. Individu dengan 
depresi sering memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi 
dalam tubuh, yang mengindikasikan aksis HPA yang 
disfungsional. Pemberian hormon stres dalam jumlah 
tinggi dapat menyebabkan gejala seperti depresi pada 
tikus. Individu dengan depresi sering memiliki ukuran 

Gambar 1. Panic Cognitive Model: gejala, kewaspadaan 
berlebihan, dan kecemasan menjadi serangan panik. 
Pasien mengembangkan “takut akan rasa takut” dan 
menghindari situasi di mana mereka pikir mereka akan 
mengalami serangan panik (Taylor, 2006).
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hippocampal yang lebih kecil dari rata-rata. Ini mungkin 
karena peningkatan kadar kortisol di otak secara kronis. 
Reaktivitas HPA yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan 
risiko depresi dan penurunan peluang remisi bagi mereka 
yang mengalami depresi. Selain itu, kelebihan kortisol 
pada orang sehat berdampak negatif pada suasana hati 
dan kognisi, mirip dengan gejala mereka yang mengalami 
depresi. (Vashist dan Schneider, 2014).

Peran stres yang diinduksi aktivasi HPA axis, cortisol, 
dan sistem saraf simpatis (SNS) dan parasimpatis melalui 
pelepasan neurotransmitter sistem saraf menghambat 
aktivasi sel imun. Pada stress yang bersifat kronis, 
kortisol terus diaktifkan dengan kata lain maka sel-sel 
regulasi kekebalan tubuh juga akan turun. Keadaan stres 
digambarkan sebagai resistensi kortisol. Hal yang paling 
merugikan pada stadium lanjut dari depresi ialah resistensi 
adrenal. Dalam hal ini, adrenal berusaha membantu tubuh 
melawan stres berkepanjangan dengan memproduksi 
kortisol yang terus meningkat. Selanjutnya, kemampuan 
kelenjar adrenalin untuk membuat kortisol dalam jumlah 
normal hilang, yang dikenal sebagai adrenal fatigue. 
Dalam situasi ini, fungsi komunikasi dan pengaturan 
SNS dan PNS juga terpengaruh, yang mungkin menjadi 
penyebabnya berbagai aspek disfungsi kekebalan tubuh, 
seperti peningkatan dan infeksi kronis atau penyakit 
autoimun. (Vashist dan Schneider, 2014).

Stress memicu berbagai proses neuroendokrin 
di dalam tubuh. Stress merangsang aktivasi nucleus 
paraventricular hipotalamus (PVN) yang selanjutnya akan 
merangsang pelepasan hormon adrenokortikotropik 
(ACTH). Hal ini akan memicu produksi glukokortikoid 
(kortisol) oleh korteks adrenal. Selain itu, vasopressin 
(VP) dan corticotrophin releasing hormone (CRH) juga 
diproduksi yang akhirnya menyebabkan respon perilaku 
dan otonom pada orang yang sedang mengalami stress 
(Aguilera, 2012).

MANAGEMENT DEPRESI DAN GANGGUAN CEMAS DI 
PANDEMI COVID-19

Menurut Anxiety and Depression Assosiation of 
America (ADAA) (2020) dalam corona virus anxiety, cara 
lain yang dapat dilakukan seperti:
1. Mengambil tindakan yang masuk akal. Sikap tersebut 

dapat membantu seseorang mengendalikan diri 
kembali dan mengurangi kecemasan. Seseorang dapat 
percaya dan melihat pemerintah lokal, dan Organisasi 
Kesehatan Dunia untuk informasi tentang langkah-
langkah yang telah dibuat dan dapat diambil untuk 
mengurangi risiko sakit atau menularkan penyakit 
kepada orang lain. Jika seseorang masih belum yakin, 
maka langkah yang lebih baik ialah bertanya dan 
meminta saran dari pakar secara langsung seperti 
dokter dan tenaga medis lainnya yang mereka percaya.

2. Menjaga diri, salah satu hal penting untuk mengalihkan 
cemas dan deperesi dengan cara menjaga diri. Makan 
sebaik mungkin, berolahraga secara teratur, cukup 
tidur, dan luangkan waktu untuk hobi ditengah 
pandemi.

3. Tetap terhubung dengan keluarga dan teman. 

Mengisolasi diri sendiri dari orang lain, seperti tinggal 
di rumah dari sekolah atau bekerja dari rumah untuk 
waktu yang lama, dapat memengaruhi suasana hati. 
Temukan cara untuk terhubung dengan orang yang 
Anda sayangi dengan cara lain. Jika Anda tidak dapat 
melihat seseorang secara langsung, Anda masih dapat 
menghubungi melalui telepon, teks, atau panggilan 
video.

4. Bantu orang lain sebisa mungkin. Orang yang lebih 
rentan terhadap coronavirus dan penyakit COVID-19 
mungkin harus mengambil tindakan pencegahan ekstra 
atau mengisolasi diri lebih dari yang lain. Tanyakan 
kepada teman, anggota keluarga, atau tetangga 
apakah mereka membutuhkan sesuatu, seperti bahan 
makanan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Cukup 
memeriksa secara teratur melalui telepon, teks, atau 
panggilan video dapat membuat perbedaan besar. 
Membantu orang lain juga termasuk memperhatikan 
persediaan yang Anda simpan di rumah. Penimbunan 
yang berlebihan berarti bahwa tetangga Anda dan 
anggota masyarakat lainnya tidak lagi memiliki akses 
ke persediaan itu dan itu meningkatkan biaya.

5. Kurangi jumlah waktu yang Anda habiskan di media 
sosial dan berita. Penting untuk tahu, tetapi terus-
menerus memeriksa berita terbaru atau membaca 
cerita yang sensasional dapat sangat mempengaruhi 
kesehatan mental. Tetap berpegang pada sumber 
berita tepercaya, terverifikasi, dan batasi diri jika media 
sosial atau berita menambah kecemasan. Beberapa 
orang merasa terbantu untuk berbicara melalui situasi 
yang memicu kecemasan seperti coronavirus dan 
penyakit COVID-19, tetapi beberapa yang lain mungkin 
menemukan bahwa percakapan membuat kecemasan 
mereka lebih buruk.

6. Memanajemen diri sendiri. Carilah strategi 
manajemen diri seperti mindfullness, yoga, meditasi, 
seni, olahraga, untuk mengelola pikiran cemas. Anda 
dapat menemukan strategi manajemen diri untuk 
kecemasan dari sumber tertentu di media sosial yang 
ada. 

7. Membuat rencana. Sulit untuk memprediksi dengan 
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tepat apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi 
mempersiapkan diri untuk situasi seperti isolasi diri 
dapat membantu mengurangi ketidakpastian tentang 
masa depan. Penduduk disarankan untuk menyimpan 
bahan pokok selama dua minggu di rumah jika mereka 
harus mengkarantina diri mereka sendiri. Semua 
itu termasuk makanan, produk rumah tangga, obat 
resep, obat bebas, dan suplemen. Jangan lupa tentang 
kesehatan mental.

PENDAMPINGAN ORANGTUA KEPADA ANAK
Beberapa cara mudah orang tua dapat mendukung 

anak-anak mereka selama masa-masa sulit ini 
menggunakan mnemonic “REMEMBER”.
1.  Reassurance: Tetap berpegang pada fakta tetapi juga 

beri tahu mereka bahwa Anda akan ada untuk mereka 
dan Anda akan menjaga mereka tetap aman. 

2.  Empowerment: orangtua mengajarkan nilai-nilai 
merawat orang lain dan memikirkan komunitas 
mereka. Mintalah mereka untuk menulis catatan 
terima kasih kepada petugas layanan kesehatan 
garis depan, menyumbang untuk upaya pertolongan, 
menelepon untuk memeriksa kondisi tetangga yang 
sudah lanjut usia atau menyelipkan catatan “bahwa 
kita memikirkan mereka” di bawah pintu mereka.

3.  Maintenance: Mempertahankan hubungan positif 
dengan anak. Orangtua mengurangi stressor dan 
memberi tauladan yang baik untuk anak.

4.  Engage: Meningkatkan kebersamaan dengan anak 
di rumah. Melibatkan anak dalam kegiatan sehari-
hari dirumah, misalnya membereskan kamar tidur, 
membantu menyapu, mencuci piring dan menjaga 
adik. 

5.  Manage emosi mereka: beri mereka kesempatan 
untuk bertanya, diskusikan perasaan mereka tentang 
pandemi dan bagaimana hal itu memengaruhi mereka. 
Orangtua menjelaskan perlunya isolasi dari teman dan 
libur sekolah. Anda tidak perlu selalu memiliki jawaban, 
tetapi berada di sana untuk mendengarkan bisa sangat 
membantu. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk 
mengajari mereka teknik relaksasi seperti pernapasan 
dalam dan meditasi.

6.  Beware: pendampingan pada saat anak membaca 
berita yang belum jelas kebenarannya.

7.  Educate: Mengajarkan pentingnya menjaga 
kebersihan, kedisiplinan dan menjalin komunikasi 
dengan orangtua.

8.  Routines: Pertahankan kebersamaan rutin dengan 
keluarga. Orangtua mengajarkan kebersihan rajin 
mencuci tangan, memakai masker, makan, olahraga, 
berdoa dan belajar bersama, pengaturan waktu tidur 
yang cukup untuk meningkatkan imunitas anak.
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artikel khusus

Hari Kesehatan Dunia 2020

“DUKUNGAN UNTUK 
PERAWAT DAN BIDAN”

PADA Juni 1948, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO 
menggelar pertemuan Majelis Kesehatan Dunia yang 
pertama di Jenewa, Swiss yang dihadiri lebih dari 61 
perwakilan negara dunia, dan memutuskan tanggal 7 April 
sebagai Hari Kesehatan Sedunia yang mulai diperingati 
sejak tahun 1950.

Hari Kesehatan Sedunia tahun 2020 mengusung tema 
dukungan untuk perawat dan bidan karena peran vital 
mereka menjaga kesehatan dunia. Perawat dan para 
petugas medis lainnya adalah garda depan dalam perang 
melawan Virus Corona. Mereka memberikan pelayanan 
perawatan dan pengobatan berkualitas tinggi, mereka 
juga bertugas memberikan penjelasan dan menjawab 
pertanyaan masyarakat, dan di beberapa kasus mereka 
bahkan mengumpulkan informasi untuk kajian klinis.

Sederhananya, jika tidak ada perawat, maka mungkin 
wabah penyakit Covid-19 tidak akan pernah bisa teratasi. 
Salah satu tujuan terpenting berdirinya WHO adalah 
melaksanakan fungsi koordinasi dan meningkatkan 
kesehatan publik di seluruh penjuru dunia. WHO didirikan 
atas pengesahan PBB pada tahun 1945, dan anggaran 
dasarnya disahkan oleh Majelis Umum PBB setahun 
kemudian yaitu tahun 1946, dan mulai dilaksanakan pada 
7 April 1948.

WHO bertugas membimbing dan mengkoordinasikan 
peningkatan kesehatan masyarakat dunia dalam kerangka 
program PBB. Para pakar WHO sudah menyusun 
serangkaian standar kesehatan, dan membantu negara-
negara yang menghadapi masalah dalam memenuhi 
standar tersebut. Menurut definisi WHO, kesehatan 
adalah sebuah kondisi jasmani, psikis, sosial yang nyaman, 
bukan sekadar tidak sakit atau kelemahan.

Kesehatan manusia untuk meraih kedamaian dan 
keamanan merupakan hal yang sangat penting, dan 
keduanya hanya bisa diraih dengan tingkat kerja sama 
paling tinggi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, 
berdasarkan konvensi WHO penerapan standar tertinggi 
yang mungkin diakses di bidang kesehatan, merupakan 
salah satu hak manusia paling dasar tanpa memperhatikan 
ras, keyakinan, aliran politik, kondisi ekonomi atau 
kedudukan sosial.

Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap tahun 
merupakan peluang untuk menarik perhatian masyarakat 

TANGGAL 7 April setiap 
tahun diperingati 

sebagai Hari 
Kesehatan Dunia. 

Slogan peringatan Hari 
Kesehatan Sedunia 
tahun 2020 adalah 
“Dukungan untuk 

Perawat dan Bidan”. 
Hal ini ditujukan untuk 

menghormati kerja para 
perawat dan bidan, 
serta mengingatkan 
para politikus dunia 

tentang peran penting 
perawat dan bidan 

dalam menjaga 
kesehatan dunia.
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internasional terhadap masalah kesehatan global, dan 
WHO bersama negara-negara dunia mengkaji setiap 
perkembangan di tingkat internasional, regional dan lokal.

Pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah 
mengakui Hari Kesehatan Sedunia, kepentingan dan 
prestasi yang dicapainya bagi kesehatan umum. Mereka 
selalu mengumumkan dan mendukung aktivitas di 
bidang kesehatan termasuk Majelis Kesehatan Dunia. 
WHO setiap tahun selalu mengusung tema khusus dalam 
memperingati Hari Kesehatan Sedunia dengan maksud 
untuk memberikan penyadaran publik, dan memusatkan 
langkah serta aktivitasnya.

WHO mengumumkan, peringatan Hari Kesehatan 
Sedunia tahun 2020 mengusung tema memperkuat peran 
perawat dan bidan dalam kesehatan dunia, oleh karena 
itu tahun ini dinamai tahun perawat. Florence Nightingale 
yang lahir di Florence, Italia pada 12 Mei 1820 adalah 
pelopor perawat modern. Perawat ini dikenal sebagai 
Bidadari Berlampu karena jasanya mengumpulkan korban 
perang Krimea tanpa rasa takut. Perawatan kesehatan 
yang dilakukannya diyakini telah menurunkan tingkat 
kematian dalam perang Krimea hingga dua pertiganya.

Dewasa ini dikarenakan meningkatnya penyakit tidak 
menular, pertumbuhan cepat populasi penduduk lanjut 
usia, meningkatnya biaya hidup, dan bertambahnya 
harapan masyarakat atas bidang kesehatan, maka 
gerakan ke arah pelayanan kesehatan publik menjadi hal 
yang urgen. Dewan Perawat Internasional, ICN dengan 

anggota lebih dari 130 negara, dan 20 juta perawat, 
merupakan salah satu organisasi internasional terbesar 
yang memperhatikan peran perawat dalam meningkatkan 
kesehatan, mencegah penyakit dan merupakan poros 
utama kesehatan.

Profesi perawat sejak tahun-tahun pertama 
dibentuknya WHO selalu menjadi prioritas dan perhatian 
WHO. Menurut Dr. Halfdan T. Mahler yang pernah tiga 
kali menjabat direktur jenderal WHO, jika jutaan perawat 
berkumpul di ribuan lokasi, mereka dapat menjadi 
kekuatan efektif untuk memberikan perawatan kesehatan 
pertama sehingga menciptakan perubahan signifikan.

Peran perawat adalah memberikan perawatan 
kesehatan pertama untuk meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan mengontrol penyakit. Namun sekarang 
lebih dari setengah penduduk dunia tidak mendapat 
pelayanan kesehatan publik semesta. Perlindungan 
Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage, 
UHC artinya adalah semua orang dan masyarakat dapat 
menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya 
tanpa harus terhambat masalah finansial. 

Majelis Kesehatan Dunia tahun 2020 menetapkan 
tahun 2020 sebagai tahun perawat dan bidan 
internasional. Tema peringatan Hari Kesehatan Sedunia 
tahun ini juga mendukung perawat dan bidan. Di tahun 
2020, WHO bermaksud menonjolkan peran vital perawat 
dan bidan dalam menjaga kesehatan di seantero dunia, 
dan mendesak penguatan tenaga perawat dan bidan. ***

Perawat dan para petugas medis lainnya adalah garda depan dalam perang 
melawan Virus Corona. Mereka memberikan pelayanan perawatan dan 

pengobatan berkualitas tinggi, memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan 
masyarakat. Sederhananya, jika tidak ada perawat, maka mungkin wabah penyakit 

Covid-19 tidak akan pernah bisa teratasi. 
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DIRJEN WHO mengatakan tahun 2020 juga bertepatan 
dengan ulang tahun ke 200, Florence Nightingale, 
sehingga penamaan tahun ini sebagai tahun perawat dan 
bidan diharapkan membuka kesempatan berharga untuk 
semakin menghormati peran perawat dalam kesehatan 
dunia.

Perawat dan bidan tidak bisa dipungkiri memainkan 
peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan. 
Mereka rela mengorbankan diri untuk menjaga kesehatan 
kaum ibu, anak-anak, orang lanjut usia, dan secara umum 
seluruh lapisan masyarakat. Terkadang perawat juga harus 
menjadi orang pertama atau satu-satunya sumber untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan sebuah masyarakat.

Dunia untuk mencapai program Perlindungan 
Kesehatan Semesta, UHC hingga tahun 2030 
membutuhkan setidaknya 9 juta perawat dan bidan baru. 
Selain itu harus diperhatikan juga pencapaian target 
lain seperti menciptakan gelombang apresiasi publik 
atas pelayanan perawat dan bidan, serta peran mereka 
dalam memberikan pelayanan kesehatan, meningkatkan 
kedudukan sosial perawat dan bidan di tengah tenaga 
medis lainnya, serta mempercepat dukungan dan investasi 
di bidang keperawatan dan kebidanan.

Menurut Ketua ICN, Annette Kennedy, pihaknya 
meminta semua komunitas kesehatan, pemerintah dan 
masyarakat umum untuk membantu meningkatkan 
kedudukan perawat dalam tahun perawat ini. Sementara 
itu, Howard Cotton, CEO ICN, meyakini tahun 2020 
merupakan titik balik bagi visi baru terhadap perawat 
sehingga di masa depan para perawat dapat dipandang 
sesuai dengan kedudukan mereka yang sebenarnya dalam 
menyejahterakan dan menyehatkan masyarakat.

Buku hari perawat internasional 2020 yang akan 
diterbitkan mencakup sumber penting yang bisa 
membantu para perawat untuk berdialog dengan 
pemerintah membicarakan penambahkan investasi di 
bidang keperawatan, dan meningkatkan kesadaran publik 
terhadap bidang ini. Semua langkah ini sangat diperlukan 
untuk mencapai Perlindungan Kesehatan Semesta atau 
UHC. 

Di seluruh dunia, 70 persen tenaga medis dan sosial 
adalah perempuan. Para perawat dan bidan mendominasi 
bidang ini. Mereka memainkan peran kunci di semua 
tempat termasuk saat terjadi wabah penyakit, kondisi 
tidak stabil, masa perang dan konflik. Akses kesehatan 
bagi semua orang tergantung pada ketersediaan yang 
cukup akan tenaga perawat yang dilatih dengan baik, 
dan mendapat dukungan yang tepat. Para perawat layak 
mendapat gaji sesuai dengan pelayanan yang diberikan, 
dan mendapat penghormatan serta apresiasi.

Perawat dan bidan menjalin hubungan dekat dengan 
pasiennya berlandaskan kepercayaan. Mereka tahu, 
informasi lengkap atas kondisi kesehatan pasien dapat 
membantunya memberikan pelayanan perawatan terbaik 
dan menghemat biaya. Mereka juga tahu bahwa kebiasaan, 
budaya dan aturan setiap komunitas masyarakat sangat 
menentukan keberhasilan mereka dalam menghadapi 

sebuah wabah penyakit.
Investasi dan perhatian lebih besar kepada para 

bidan yang menjaga ibu dan bayi, juga memainkan peran 
penting dalam pengelolaan keluarga, mungkin saja bisa 
mencegah lebih dari 80 persen angka kematian ibu, bayi 
dan kasus keguguran. Saat seorang atau sekelompok bidan 
yang sejak awal kehamilan hingga masa pasca kelahiran 
terus merawat ibu, hampir seperempat kasus kelahiran 
prematur dapat dicegah.

Sebagian besar negara dunia harus lebih bekerja 
keras untuk meyakinkan bahwa perawat dan bidan dapat 
bekerja dalam lingkungan kerja yang aman, dan mendapat 
penghormatan dari sejawatnnya serta masyarakat, selain 
itu pekerjaan mereka juga harus dianggap setara dengan 
keahlian lain di bidang perawatan kesehatan.

Percepatan investasi di bidang pendidikan keperawatan 
dan kebidanan, perekrutan tenaga perawat profesional 
lebih banyak, investasi di bidang keahlian manajemen 
perawat dan bidan, memposisikan perawat dan bidan 
di pusat perawatan kesehatan, mendukung perawat 
dan bidan dalam memberikan informasi kesehatan dan 
mencegah penyakit, adalah 5 (lima) hal yang harus sangat 
diperhatikan.

Tenaga medis perempuan berada di barisan pertama 
dalam melawan penyebaran Virus Corona. Di kota 
Shanghai, Cina, lebih dari 90 persen perawat dan 50 persen 
dokter yang menangani Covid-19 adalah perempuan. 
Sebagian besar tenaga medis di rumah sakit-rumah sakit 
Cina saat wabah melanda negara ini adalah perempuan, 
dan di Provinsi Hubei yang beribukota Wuhan, diperkirakan 
lebih dari 100 ribu perempuan berada di garda depan 
pengobatan pasien Corona.

Perempuan rentan terkena penyakit jasmani dan 
ruhani saat bekerja, berdasarkan laporan televisi nasional 
Cina, sekitar 30 persen dari 1.596 perempuan yang bekerja 
di rumah sakit Universitas Wuhan, mengalami depresi dan 
stress.

Serangan wabah Virus Corona terhadap dunia di 
tahun 2020, dan perang tanpa lelah para perawat di 
garda depan, akan membuat penamaan tahun ini oleh 
Majelis Kesehatan Dunia sebagai hari perawat dan bidan 
akan kekal di benak publik dunia. Penghargaan dan 
apresiasi sebesar-besarnya untuk para perawat yang 
telah mempertaruhkan nyawanya dalam menyelamatkan 
orang-orang yang sakit. *** 

Sumber : parstoday.com

Florence Nightingale
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TANGGAL 4 Februari 2020 merupakan peringatan 20 
tahun perayaan Hari kanker sedunia sejak ditetapkan 
secara resmi oleh Dirjen UNESCO Koichiro Matsuura 
serta presiden Prancis Jacques Chirac dalam acara World 
Summit Against Cancer di Paris pada tahun 2000. Perayaan 
pada tahun ini menjadi titik tengah dari kampanye 3 
tahunan dengan tema “I Am and I Will” (saya siap dan saya 
bersedia), yang merupakan sebuah ajakan aksi bagi setiap 
individu untuk siap membangun komitmen untuk peduli 
dan bersedia melakukan tindakan nyata untuk melawan 
kanker.

Sejak dideklarasikan, hari kanker sedunia berhasil menjadi 
perhatian global baik dari pemerintahan, organisasi  hingga 
komunitas. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
edukasi dan kepedulian secara global untuk menurunkan 
angka kesakitan dan kematian akibat kanker, juga 
menghilangkan stigma di masyarakat. Kebijakan politik, sosial 
dan ekonomi terhadap kepedulian pada kanker berkembang 
secara signifikan, penetapan peringatan berupa gambar 
tentang bahaya kanker pada kemasan rokok,jumlah tagar 
yang berhubungan tentang kepedulian kanker di berbagai 
media sosial, hingga giatnya pengawasan dan pelarangan 
bahan kimia tertentu pada sektor industri merupakan sedikit 
dari begitu banyak pengaruh positif kekuatan kepedulian 
global terhadap kanker.

Namun demikian, World Health Organization (WHO) 
pada tahun 2019 menetapkan bahwa kanker sebagai 
bagian dari non-communicable disease (NCD) menjadi 
1 dari 10 besar ancaman terbesar bagi kesehatan dunia. 
Artinya  aksi nyata kepedulian harus tetap ditingkatkan.

Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor/kanker 
di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4 
per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 
penduduk pada tahun 2018. 

Sekitar sepertiga dari total kematian akibat kanker 
disebabkan olah gaya dan pola hidup yang tidak sehat 
seperti obesitas, merokok, mengonsumsi alkohol, 
kurangnya konsumsi sayur dan buah juga kurangnya 
aktivitas fisik. Hal ini dapat menjelaskan bahwa 
pengetahuan dan aksi nyata yang dimulai dari diri sendiri 
menjadi landasan kepedulian terhadap kanker.

Pengetahuan mengenai kanker sendiri sudah sangat 
berkembang pesat di masyarakat dibanding dengan 20 
tahun  yang lalu, namun sayangnya hal ini masih terbatas 

Hari Kanker Sedunia 2020

Amanda Pratama, dr, PPDS | SMF Orthopaedi & Traumatologi RSUD Dr. Soetomo

"SAYA SIAP DAN SAYA BERSEDIA"
("I Am and I Will")

pada jenis - jenis kanker tertentu yang memang menjadi 
pembunuh paling mematikan serta jumlah penderita 
terbanyak, kanker paru-paru dan kanker payudara 
contohnya. Secara statistik kedua kanker tersebut 
menduduki dua peringkat teratas jenis kanker dengan 
angka kematian tertinggi di dunia (Kresno, 2011)

Tidak hanya menjadi momok bagi orang dewasa, kanker 
pada anak dan remaja justru memiliki angka mortalitas 
tertinggi atau penyebab kematian paling utama. Kanker 
pada anak secara general tidak dapat dicegah, oleh sebab 
itu dibutuhkan dukungan yang sangat besar mulai dari 
lingkup terkecil seperti dalam keluarga untuk mendeteksi 
sadari dini gejala kanker pada anak. 

Pada kanker ganas tulang misalnya, insidennya hanya 
sekitar 1% dari semua tumor ganas, namun lebih sering 
terjadi pada anak-anak (Sukardja, 2000). Jenis kanker yang 
umumnya ditemukan di anggota gerak bawah dan atas 
ini tentu sangat mempengaruhi psikososial dan tumbuh 
kembang pada anak. Disini orang tua dan keluarga 
menjadi pemerhati utama gejala dini yang dapat muncul 
seperti nampak adanya benjolan yang tidak lumrah pada 
alat gerak juga ada atau tidaknya keluhan nyeri.

Kanker secara statistik global masih menjadi 
pembunuh mematikan. Dunia kedokteran kini mendapat 
semakin banyak dukungan baik dari pemerintah maupun 
swasta untuk melakukan penelitian penelitian terbaru 
memerangi kanker. Ada yang berhasil, ada yang belum. 
Satu hal yang disepakati dan juga menyatukan kita adalah 
komitmen untuk  memerangi kanker. Tentunya semuanya 
dimulai dari individu yang siap dan sedia. ***
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Diet DASH
Eko Dwi Martini | Ahli Gizi RSUD Dr. Soetomo

bentuk snack maupun komponen makanan besar. 
Ukuran 1 porsi buah sekitar 80-100 gram dalam kondisi 
segar. 

•	 Pilih	produk	susu	rendah	lemak	atau	skim	(seperti	susu,	
yoghurt, keju) sebanyak 2-3 porsi/hari, yang digunakan 
sebagai sumber protein, kalsium serta vitamin D. 1 
porsi susu sekitar 200 ml. 

•	 Daging	tanpa	lemak,	unggas	dan	ikan	sebanyak	kurang	
dari 6 porsi/hari sebagai sumber protein, vitamin B, zat 
besi dan zinc.

•	 Kacang,	 biji,	 legumes	 sebanyak	 4-5	 porsi/minggu	
seperti almond, biji bunga matahari, kacang-kacangan, 
produk kedelai (tahu, tempe) dimana ukuran 1 porsi 
kacang sekitar 2 sendok makan. 

•	 Lemak	 dan	 minyak	 sebanyak	 2-3	 porsi/hari	 atau	
sekitar 25-27 % dari kebutuhan kalori sehari. Adapun 
ukuran 1 porsi sekitar 1 sendok teh. Metode deep fried 
merupakan teknik menggoreng dalam minyak panas 
dan banyak, sehingga bahan gorengan terendam 
sempurna. Pembagian penggunaan jenis lemak yang 
diijinkan adalah sebagai berikut: 
- Minyak jenuh dan lemak trans dibatasi sekitar 

kurang dari 6-7 persen dari kalori total karena jenis 
lemak/minyak ini akan meningkatkan kolesterol 
darah sehingga meningkatkan risiko penyakit 
koroner. Oleh karena itu batasi konsumsi minyak 
jenuh yang banyak terdapat pada daging merah, 
kuning telur, butter, keju, susu full cream, krim 
dalam makanan/minuman, minyak kelapa sawit/
minyak goreng ataupun minyak kelapa. Demikian 
juga dengan lemak trans, banyak pada makanan 
yang digoreng, dipanggang atau yang diproses 
seperti krakers, dan lain-lain.  

- Lemak/minyak tak jenuh (omega 3,6,9) dianjurkan 
sebagai pengganti lemak jenuh/trans, dianjurkan 
untuk omega 3 dan 6 sebanyak kurang dari 10 
persen demikian juga untuk omega 9 sebanyak 
kurang dari 10 persen total kalori. Minyak omega 
3 banyak dijumpai pada minyak canola, olive oil/
zaitun, flaxseed, ikan laut dalam. Minyak omega 6 
banyak pada biji bunga matahari, kacang-kacangan 
sedangkan minyak omega 9 banyak pada alpukat, 
dark coklat, olive oil, dll.

DASH (Dietary Approaches to 
Stop Hypertension) merupakan 

diet dengan cara mengatur pola 
makan yang bertujuan untuk 
menurunkan tekanan darah 

khususnya untuk yang memiliki 
tekanan darah tinggi atau 

hipertensi. Tekanan darah tinggi 
bisa meningkatkan resiko tubuh 

mengalami kondisi 
yang kronis misalnya terserang 

sakit jantung ataupun sakit ginjal. 

(Dietary Approaches to Stop Hypertension)

APA saja yang dianjurkan dalam DASH diet ?
 
A. Diet.
Disesuaikan dengan kebutuhan kalori sehari, di 

mana komponen bahan makanan sumber zat gizi yang 
disarankan sebagai berikut: 
•	 Konsumsi	 padi,	 biji-bijian	 (grain)	 sebanyak	 6-8	 porsi/

hari seperti roti gandum (ukuran 1 porsi sekitar 1 
lembar roti), nasi (nasi coklat/ merah jauh lebih baik 
daripada nasi putih), pasta, cereal (sekitar 1 cup dalam 
kondisi matang). 

•	 Sayuran	 sekitar	 4-5	 porsi/hari	 seperti	 tomat,	 wortel,	
brokoli, ubi, sayuran hijau yang kaya kana serat, 
vitamin, kalium dan magnesium. Ukuran 1 porsi sekitar 
100 gram dalam kondisi mentah 

•	 Buah	sekitar	4-5	porsi/hari	yang	dapat	diberikan	dalam	

artikel kesehatan
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•	 Gula	atau	makanan	yang	manis	 sekitar	kurang	dari	5	
porsi/minggu seperti gula pasir atau selai, ukuran 1 
porsi sekitar 1 sendok makan peres.

•	 Alkohol	 hanya	 diijinkan	 sebanyak	 1-2	 gelas/hari,	
sedangkan kafein tidak dianjurkan dalam DASH diet 
karena dapat meningkatkan tekanan darah walaupun 
hanya sesaat.

•	 Batasi	 penggunaan	 natrium/sodium	 sebanyak	 2300	
mg/hari atau setara dengan 5 gram garam/hari 
atau 1 sendok teh peres garam/hari. Garam banyak 
ditemukan dalam  makanan yang diawetkan atau 
makanan kaleng, MSG.

B. Aktivitas fisik.
Sangat dianjurkan dilakukan bersamaan dengan 

penerapan DASH diet, sehingga target penurunan tekanan 
darah akan cepat tercapai.

Ada beberapa efek Diet DASH samping yang perlu di 
ketahui antara lain:
1.  Tubuh Menjadi Lemas
 Ketika pertama kali menggunakan cara diet ini mungkin 

badan akan menjadi lemas sebab pilihan menu yang 
mengurangi kadar kalori dan juga lemak. Jika sudah 
terbiasa mengkonsumsi makanan berlemak setiap 
hari maka lemas pada tubuh ini akan semakin terasa. 
Sebagai bumbu dapur yang saat ini di gunakan untuk 
makanan diet ada efek samping daun salam untuk diet 
yang harus perhatikan.

2.  Sering Terasa Sakit Di Kepala
 Penggunaan metode diet dash secara berlebihan dan 

tidak sesuai dengan takarannya dapat menyebabkan 
sakit pada bagian kepala secara terus menerus. Hindari 
efek samping diet dash yang berakibat buruk untuk 
kesehatan.

3.  Sering Mual Dan Muntah
 Tidak semua orang cocok dengan menu diet dash. iOleh 

karena itu, bagi sebagian orang ketika menggunakan 
cara diet dash, mereka akan sering mual dan muntah. 
Usahakan hindari efek samping diet dengan obat diet.

4.  Menyebabkan Alergi
 Bagi yang tidak cocok menggunakan cara diet dash 

ini maka tubuh dapat mengalami alergi. Diet dash 
mengharuskan mengetahui cara menghitung kalori 
makanan per hari.

5.  Timbulnya Penyakit Anemia
 Menu makanan yang ada pada diet dash memang 

di tujukan bagi pengidap hipertensi oleh karena itu 
menggunakan cara diet dash ini terlalu lama dapat 
menimbulkan penyakit anemia. 

6.  Berat Badan Menjadi Naik
 Efek samping diet dash selanjutnya adalah dapat 

menyebabkan berat badan menjadi naik bukannya 
turun, patuhi pantangan diet agar mendapatkan hasil 
diet yang maksimal.

7.  Perut Menjadi Kembung
 Menggunakan metode diet dash dalam jangka 

waktu yang panjang dapat menyebabkan perut 
menjadi kembung karena banyaknya kabohidrat yang 
dikonsumsi. Gunakan cara menahan rasa lapar saat 
diet untuk menjaga stabilnya berat badan.

8.  Dehidrasi Pada Tubuh
 Makanan di dalam diet dash mempunyai kandungan 

serat yang sangat tinggi sehingga tubuh menjadi 
dehidrasi..

9.  Susah BAB
 Tubuh memang memerlukan serat yang cukup sebagai 

salah satu sumber energi tetapi terlalu banyak serat 
dapat membuat susah BAB. ***
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artikel	kesehatan

BULAN RAMADHAN adalah bulan yang penuh berkah, 
rahmat dan ampunan yang di dalamnya terdapat kewajiban 
untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. 
Untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, kita 
harus memperhatikan kebutuhan gizi dari makanan yang 
kita konsumsi. Seringkali kita lupa bahwa makanan yang 
kita makan bukan sekedar menghilangkan rasa lapar atau 
mengikuti hawa nafsu, tetapi untuk menjaga terpenuhinya 
kebutuhan akan zat gizi dan kelangsungan kerja tubuh 
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kita 
dapat melakukan ibadah puasa secara maksimal.

Puasa bukan sekedar memindahkan waktu makan 
dari siang ke malam hari, menahan lapar di siang hari 
tetapi makan secara berlebihan di malam hari. Puasa 
melatih kita untuk dapat menahan hawa nafsu dari 
makan secara berlebihan tersebut. Rasulullah sendiri 
telah menekankan bahwa kita harus selektif dan tidak 
berlebihan dalam soal makanan. Tetapi bukan berarti kita 
tidak memperhitungkan konsumsi makan kita sehingga 
kebutuhan zat gizi kurang terpenuhi.

Kita harus memperhatikan konsumsi zat gizi secara 
seimbang dengan jalan mengkonsumsi aneka ragam 
makanan karena tidak ada satu jenis makananpun yang 
mengandung semua zat gizi secara lengkap. Segala jenis 
bahan makanan dapat kita gunakan dan bisa saling ditukar 
sesuai dengan kelompok gizinya (karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin dan mineral) yang satu sama lain bisa 
saling melengkapi.

Bagi mereka yang tidak berhalangan untuk 
menjalankan ibadah puasa (baik karena sakit atau kondisi 
kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk 
berpuasa) bisa mulai menerapkan pola gizi seimbang ini. 
Untuk menetapkan kebutuhan gizi bagi orang sehat secara 
umum kita dapat memakai acuan Angka Kecukupan Gizi 
Yang Dianjurkan (AKG). Berdasarkan AKG 2019, kebutuhan 
gizi rata-rata orang Indonesia usia produktif (19-50 tahun) 
yaitu 2150 – 2250 kalori dan 60 gram protein sehari untuk 
wanita, sedangkan pria 2550 – 2650 kalori dan 65 gram 
protein sehari. Penjabaran Angka Kecukupan Gizi tersebut 
ke dalam makanan juga dapat dipakai untuk menyusun 
menu gizi seimbang selama bulan puasa yaitu dengan 
perbandingan sebagai berikut : 50-60% kebutuhan energi 
berasal dari karbohidrat sederhana/kompleks seperti 
beras, jagung, singkong, kentang; 20% berasal dari protein 
seperti daging, telur, tahu tempe dan sisanya berasal dari 
lemak, vitamin, mineral dan serat.

Untuk penyusunan menunya dapat diperkirakan 
sebagai berikut : 15% dapat dikonsumsi pada saat buka 
puasa (takjil), 30% pada saat menyantap makanan utama 
yaitu sesudah mengerjakan sholat maghrib, 15 % sesudah 
tarawih dan 40% pada saat sahur.

Amalia Purwandari, S.ST, M.Gz | Instalasi Gizi

Makanan untuk berbuka dianjurkan mengkonsumsi 
makanan yang merupakan sumber karbohidrat sederhana 
dengan tujuan agar makanan tersebut dapat langsung 
diserap dan digunakan tubuh sebagai sumber energi, 
karena setelah seharian kita puasa, kadar gula darah 
dalam tubuh kita menjadi turun yang membuat kita 
merasa lemas sehingga kita perlu menaikkan kembali 
kadar gula darah kita dengan mengkonsumsi makanan 
yang bisa langsung diserap. 

Untuk makanan utama yang komponen zat gizinya 
lebih lengkap dapat dikonsumsi sesudah melaksanakan 
sholat maghrib karena pada saat itu tubuh sudah siap 
menerima makanan. Menunya dapat terdiri dari sumber 
karbohidrat (nasi), protein (daging, telur dan sejenisnya 
serta kacang-kacangan seperti tahu, tempe), vitamin, 
mineral dan serat (sayur dan buah). Sesudah sholat 
tarawih kita juga dapat mengkonsumsi makanan ringan 
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk 
makan sahur kita dapat mengkonsumsi makanan lengkap 
seperti pada saat berbuka puasa sesudah sholat maghrib. 
 

 

Kiranya hadist tersebut perlu direnungkan oleh mereka 
yang tidak mau atau malas bersahur dengan alasan yang 
bemacam-macam. Sebab jika tidak bersahur berarti kita 
tidak mempunyai simpanan energi yang cukup untuk 
dapat melaksanakan kegiatan selama sehari sampai waktu 
berbuka. Hal ini tentu akan mempengaruhi segala aktifitas 
kita yang pada akhirnya kita tidak dapat menjalankan 
ibadah puasa dengan baik.

GIZI SEIMBANG
DI BULAN PUASA

Makan sahur ini sangat dianjurkan dan sunnah 
hukumnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW 
yang artinya : “Bersahurlah kamu karena dalam 
makanan sahur itu ada keberkahan.” (HR Bukhori 
Muslim).
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HARI TAKJIL BUKA PUASA SESUDAH TARAWIH SAHUR

Senin Kolak singkong Nasi
Kendo udang
Bali tempe
Bening bayam
Pepaya

Pisang goreng
Teh manis

Nasi
Rempeyek
Bali tempe
Oseng bayam-taoge
Apel

Selasa Kurma
Es Cao

Nasi
Empal daging
Bakwan tahu
Sayur sup 
Semangka

Pastel Nasi
Telur rebus
Krupuk
Soto daging
Sambal
Pisang ambon

Rabu Kolak kacang hijau Nasi
Ayam goreng
Botok tempe
Sayur asam
Salak

Kue lumpur Nasi
Empal daging
Tempe goreng
Lodeh
Buah pir

Kamis Kurma
Es garbis

Nasi
Rendang daging
Tempe bacem
Oseng kankung
Melon

Lemper
Teh manis

Nasi
Tempe bumbu tauco
Ayam goreng
Tumis sayur
Pisang mas

Jum’at Kolak labu kuning Nasi
Balado ikan
Tahu goreng
Acar sayur
Pepaya

Risoles Nasi
Rawon daging
Telur asin
Sambal+lalap
Kerupuk
Pisang ambon

Sabtu Kurma
Es agar-agar

Nasi
Kalio ayam
Tempe bacem
Oseng sawi hijau
Jeruk

Arem-arem mie Nasi
Telur dadar
Tumis kacang panjang
Tempe goreng
Salak

Minggu Kolak Pisang Nasi
Pepes ikan
Kerupuk
Asem asem
Semangka

Bolu kukus Nasi
Sambal goreng daging
Kripik tempe
Cah sayur
Jeruk

CONTOH MENU BUKA PUASA SELAMA 1 MINGGU

BUKA PUASA I / TAKJIL (258  KALORI)
Kolak kacang hijau  1  mangkok

BUKA PUASA II / SESUDAH SHOLAT MAGHRIB 
(700 KALORI)

Nasi 250 gram (1,5 gelas)
Sayur 100 gram (1mangkuk)
Tahu/tempe   25 gram (1 potong)
Ikan/ayam   60 gram (1 potong)
Buah 100 gram (1 buah/ 1 potong)

SESUDAH SHOLAT TARAWIH (247 KALORI)
Puding hunkwee 1  potong
Teh manis  1  gelas

MAKAN SAHUR (1000 KALORI)
Nasi 250  gram (1,5 gelas)
Daging/telur   50  gram (1 potong/ 1 buah)
Tahu    50  gram (1 potong)
Kerupuk udang   10  gram ( 1 buah)
Sayur/Lalap 100  gram
Buah 100  gram (1 buah/ 1 potong)

CONTOH PORSI  MENU SEHARI UNTUK BULAN PUASA

Nilai Gizi : Energi 2200 kalori, Protein 50 gram, Lemak 58 gram, Karbohidrat 292 gram.
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MANFAAT PUASA RAMADHAN
Berikut ini adalah beberapa manfaat puasa Ramadhan 

dari Shelton dalam bukunya tentang puasa, “Le Jeunu”, 
dan riset yang dilakukan oleh Lutzner H. dalam bukunya 
yang berjudul “Kembali Hidup Sehat dengan Puasa” yang 
diterjemahkan oleh dokter Thahir Ismail, yaitu:
1. Puasa merupakan bentuk relaksasi agar dapat 

melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi 
dalam anggota tubuh.

2. Puasa merupakan satu-satunya cara untuk 
membersihkan racun yang tertumpuk di dalam tubuh 
ataupun racun yang baru masuk melalui makanan yang 
terkontaminasi.

3. Dengan puasa, tubuh akan mampu menghancurkan 
zat-zat yang berlebihan dalam tubuh dan juga 
melarutkan endapan-endapan yang terdapat dalam 
jaringan tubuh manusia.

4. Puasa adalah alat untuk meremajakan dan 
mengembalikan vitalitas pada berbagai macam sel dan 
jaringan dalam tubuh.

5. Puasa dapat melancarkan proses pencernaan dan 
memudahkan penyerapan sari-sari makanan, serta 
menstabilkan proses masuknya makanan secara 
berlebihan.

6. Puasa memiliki pengaruh yang besar pada kulit 
seperti halnya yang dilakukan alat-alat kosmetik demi 
mendapatkan kecantikan dan kehalusan kulit.

7. Puasa adalah teknik pengobatan yang manjur dan 
paling sedikit resikonya dalam mengobati berbagai 
macam penyakit yang terus berkembang. 

8. Puasa meringankan beban dalam sistem sirkulasi, 
begitu juga dapat menurunkan kadar lemak dan asam 
urat dalam darah. Sehingga tubuhpun terjaga dari 
kemungkinan terjadinya pembekuan pada pembuluh 
arteri (pembuluh darah berotot yang membawa darah 
dari jantung), encok, dan penyakit- penyakit lainnya 
yang berhubungan dengan masalah nutrisi, sirkulasi 
tubuh, dan penyakit jantung.
Dengan menunaikan ibadah puasa Ramadhan maka 

tubuh berhasil membersihkan racun yang ada padanya 
dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan 
relaksasi dengan sempurna melalui puasa, mulailah tubuh 
melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi 
pada jaringannya dan merapikan sistem pengaturan 
fungsi tubuh. Ini semua bisa dilakukan setelah tubuh 
mendapatkan kembali energinya dengan sempurna berkat 
proses relaksasi yang terjadi saat puasa. 

TIPS SEHAT PUASA RAMADHAN
1. Selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan 

sesuaikan aktifitas yang anda lakukan (usahakan tidak 
melakukan aktifitas yang memerlukan energi terlalu 
berlebihan), misalnya olah raga ringan (jalan kaki, 
yoga atau SKJ) dilakukan setelah shalat subuh. Hal itu 
penting untuk menjaga kesehatan dan memperlancar 
peredaran darah.

2. Minumlah air putih sesuai kebutuhan (2 liter atau 8 

gelas per hari), hal itu berfungsi :
•	 Memperlancar transportasi zat-zat gizi dalam 

tubuh.
•	 Mengatur keseimbangan cairan dan mineral dalam 

tubuh.
•	 Mengatur suhu tubuh.
•	 Mengeluarkan bahan sisa metabolisme dari dalam 

tubuh. 
3. Pada waktu berbuka puasa harus bertahap dalam 

mengkonsumsi makanan, artinya berbukalah seperti 
yang dilakukan Rasulullah yaitu menganjurkan 
untuk berbuka dengan 3 butir kurma dan segelas air 
putih). Karena kurma adalah buah yang mengandung 
karbohidrat kompleks dan air putih agar tubuh 
segera terhidrasi untuk mengganti jumlah cairan 
yang terbuang selama berpuasa. Setelahnya  baru 
mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis 
secukupnya

4. Makan utama, bahwa makan bukan hanya sekedar 
kenyang tetapi juga memperhatikan kebutuhan nutrisi 
tubuh (komposisi lengkap sesuai dengan panduan 
makan sehat  Kementrian Kesehatan RI melalui metode  
“Isi Piringku” artinya keragaman makanan dalam 
satu piring meliputi makanan sumber karbohidrat, 
protein (hewani dan nabati), vitamin dan mineral 
harus seimbang. Dalam satu porsi sajian, setengah 
porsi piring diisi dengan karbohidrat dan protein, dan 
setengah porsi piring diisi sayuran dan buah-buahan.

5. Menunaikan ibadah puasa juga merupakan proses 
detoksifikasi (yaitu proses pengeluaran zat-zat yang 
memiliki sifat toksin atau racun dalam tubuh), agar 
proses detoksifikasi optimal maka ada beberapa 
makanan yang harus dihindari antara lain :
•	 Makanan sumber lemak (gorengan, makanan 

berkuah santan atau kaldu kental).
•	 Makanan cepat saji (fast food, junk food).
•	 Bahan makanan tambahan yang berbahaya bagi 

kesehatan dan tubuh kita (pewarna,  p e m a n i s , 
penguat rasa dan aroma,, pengawet dan pemutih).

6. Pada waktu sahur hendaknya memperhatikan 
komposisi makanan yang kita konsumsi sesuai “Isi 
Piringku”, sebaiknya konsumsi makanan sumber 
karbohidrat kompleks (beras, jagung, gandum dan 
umbi-umbian), batasi konsumsi makanan sumber 
karbohidrat sederhana (gula, sirup) karena cepat 
dicerna dan diserap, sehingga menimbulkan rasa 
lapar, serta komsumsi makanan sumber protein dan 
lemak dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. 
Dan sebaiknya mengakhirkan makan sahur termasuk 
Sunnah Puasa Sebagaimana yang dianjurkan Nabi Saw. 
waktu sahur yang baik adalah di akhir waktunya sebelum 
imsak. Mengenai waktu melakukan sahur kebanyakan 
para ahli menganjurkan untuk memperlambat makan 
sahur. Hal ini bertujuan agar energi yang dihasilkan 
masih bisa bertahan hingga tengah hari. 

Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan
ibadah puasa Ramadhan.

MANFAAT & TIPS SEHAT PUASA RAMADHAN
Nuning Hartiana W. | Instalasi Gizi



PENYAKIT Ginjal Kronis (PGK) merupakan salah satu 
masalah kesehatan dunia dengan komplikasi yang sangat 
bervariasi dan banyak menimbulkan masalah baik dalam 
aspek medis maupun non medis. Salah satu hal penting 
yang perlu diketahui bahwa penderita dengan PGK sering 
tidak mengetahui bahwa dia sedang menderita penyakit 
tersebut, terutama pada stadium awal karena penyakit 
ini tidak menimbulkan gejala pada stadium tersebut. 
Fenomena penderita PGK ini bagai gunung es. Terdapat 
0,1% populasi yang menjalani cuci darah, namun 11-16% 
populasi merupakan PGK yang tidak terdeteksi.  Oleh 
karena itu, pencegahan dan deteksi dini sangat penting 
untuk mencegah progresivitas pasien PGK untuk jatuh 
pada kondisi yang memerlukan cuci darah.

Data mengenai PGK di seluruh dunia menyebutkan 
bahwa perkiraan kejadian PGK adalah 11-13% dari semua 
populasi. Penelitian dan data tentang PGK di Indonesia 
juga telah banyak dirilis. Indonesian Renal Registry 
menyebutkan bahwa jumlah penderita PGK dari berbagai 
stadium adalah 400-452 per 1 juta penduduk. Biaya yang 
dikeluarkan BPJS untuk PGK stadium akhir merupakan 
salah satu pengeluaran katastrofik dengan jumlah 
mencapai triliun rupiah. Data juga menyebutkan bahwa 
2 penyebab tertinggi PGK adalah penyakit hipertensi 
dan diabetes mellitus. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
dengan menangani kedua penyakit tersebut dengan 
baik maka kita akan berperan serta dalam mencegah 
progresivitas dari PGK.

Definisi dari PGK adalah kerusakan ginjal selama 
lebih dari atau sama dengan 3 bulan, yang ditandai 
dengan gangguan struktur atau fungsi ginjal. Proses 
perjalanan PGK merupakan perjalanan satu arah bila telah 
terjadi kerusakan pada jaringan ginjal yang kemudian 
terjadi penurunan dari fungsi ginjal yang dinilai dengan 
perhitungan Glomerular Filtration Rate (GFR) / Laju Filtrasi 
Glomerulus (LFG). Dalam perkembangan selanjutnya akan 
menjadi suatu kondisi gagal ginjal yang memerlukan suatu 
terapi pengganti ginjal berupa cuci darah (hemodialisis) 
dan/atau cangkok ginjal. Penanganan terbaik dalam 
pengobatan PGK adalah saat penderita tersebut 
mengalami peningkatan risiko kerusakan ginjal. Sehingga 
tidak menyebabkan suatu kerusakan yang lebih berat dan 
diharapkan kualitas hidup penderita akan menjadi lebih 
baik.

PENCEGAHAN 
DAN DETEKSI DINI

Dana Pramudya, Divisi Ginjal-Hipertensi SMF Penyakit Dalam

Gambar 1. Proses Perjalanan PGK (Levey, 2003)

Pencegahan dan deteksi dini PGK dilakukan pada saat 
periode normal atau peningkatan risiko. Hal tersebut 
dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 
1. Melakukan pemeriksaan rutin untuk fungsi ginjal
2. Gaya hidup sehat
3. Memperbaiki faktor risiko dari PGK (seperti hipertensi 

dan diabetes mellitus)

PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL
Deteksi dini dari PGK dapat dilakukan melalui 

pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain 
pemeriksaan darah dan kencing. Protein yang ditemukan 
pada kencing merupakan pemeriksaan kencing sederhana 
yang dilakukan untuk melihat gangguan fungsi ginjal. 
Temuan tersebut menandakan ada suatu kebocoran pada 
ginjal dan apabila tidak dilakukan intervensi medis dapat 
mengakibatkan suatu kerusakan yang lebih berat.

Pemeriksaan darah rutin untuk melihat gangguan 
fungsi ginjal adalah melihat kadar ureum dan kreatinin. 
Pada PGK, bila telah didapatkan kenaikan dari serum 
kreatinin menandakan bahwa telah terjadi luka pada ginjal 
akan menjadi suatu proses yang bersifat progresif. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bila pada penderita PGK yang 
telah mengalami peningkatan kreatinin target terapinya 
adalah mencegah progresivitas selama mungkin agar tidak 
menjadi gagal ginjal.

GAYA HIDUP SEHAT
Terdapat beberapa perbaikan gaya hidup yang dapat 

dilakukan untuk mencegah PGK, antara lain:
1. Melakukan aktivitas fisik
2. Berhenti merokok
3. Mengurangi berat badan bila kelebihan berat badan 

atau obesitas

PENYAKIT GINJAL KRONIS

Death

Complications

Kidney 
failureGFRDamageNormal Increased 

risk
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4. Tidak minum obat sembarangan
5. Tidak menggunakan pengobatan herbal untuk sakit 

ginjal
6. Makan makanan bergizi

MEMPERBAIKI FAKTOR RISIKO DARI PGK
Dua faktor risiko terbesar pada PGK adalah hipertensi 

dan diabetes mellitus. Kedua penyakit tersebut merupakan 
prioritas dan target pencegahan serta pengobatan. Pada 
prinsipnya, mencegah orang normal untuk menjadi 
hipertensi atau diabetes mellitus merupakan tindakan 
pencegahan primer dari kedua penyakit tersebut. Namun, 
pengobatan pada hipertensi dan diabetes mellitus, 
merupakan tindakan pencegahan primer dari PGK.

Kriteria diagnosis diabetes adalah: Pemeriksaan 
gula	 puasa	 ≥126	 mg/dl.	 Puasa	 adalah	 kondisi	 tidak	 ada	
asupan kalori minimal 8 jam atau Pemeriksaan glukosa 
plasma	 ≥200	mg/dl	 2-jam	 setelah	 Tes	 Toleransi	 Glukosa	
Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram atau 
pemeriksaan	glukosa	plasma	sewaktu	≥200	mg/dl	dengan	
keluhan	 klasik	 atau	 pemeriksaan	 HbA1c	 ≥6,5%	 dengan	
menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National 
Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP). 

Tekanan dan gula darah harus dikendalikan sesuai 
arahan dari dokter dengan menggunakan obat dan 
makanan yang sesuai. Banyak penderita hipertensi dan 
diabetes mellitus yang takut bahwa mengkonsumsi obat 
seumur hidup dapat menyebabkan gangguan ginjal. Hal 
tersebut merupakan paradigma yang salah karena akan 
mengakibatkan sebaliknya, yaitu perburukan fungsi 
ginjal dengan cepat. Komunikasi, informasi dan edukasi 
dari tenaga medis sangat penting untuk mencegah 
misinformasi pada publik mengenai keterangan suatu 
penyakit.

Tabel 1. Target pengendalian gula darah menurut Perkeni 
(Perkeni, 2015)

Petunjuk mengenai hipertensi dari Joint International 
Committee (JNC) VIII menganjurkan bahwa jika umur anda 
lebih atau sama dengan 60 tahun, pedoman baru adalah 
untuk mengobati tekanan darah hingga kurang dari 150/90 
mm Hg. Jika umur anda kurang dari 60 tahun, maka target 
tekanan darah kurang dari 140/90 mm Hg. Untuk pasien 
yang memiliki PGK dan diabetes, target tekanan darah 
adalah 140/90 mm Hg.

Seorang penderita PGK satu dengan yang lain memiliki 
profil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa 
membandingkan terapi untuk PGK yang diberikan oleh 
satu pasien dengan pasien yang lain. Hal tersebut dapat 
menimbulkan disinformasi antar penderita dan harus 
diluruskan oleh dokter. 

Satu hal penting lain adalah untuk tidak menggunakan 
pengobatan herbal untuk PGK. Hal ini disebabkan oleh 
tidak ada penelitian khusus mengenai pengobatan tersebut 
pada PGK, herbal tidak diketahui mayoritas apakah akan 
dibuang lewat ginjal atau tidak sehingga berisiko tinggi 
untuk dapat memperburuk kondisi ginjal. Hal ini juga telah 
dijelaskan pada petunjuk internasional yang dirilis oleh 
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)

Sebagai ringkasan, PGK merupakan problem kesehatan 
seluruh dunia dengan angka kesakitan dan kematian 
yang tinggi. Selain itu, beban keuangan yang dikeluarkan 
baik oleh pribadi maupun negara untuk penyakit ini 
sangat besar. Oleh karena itu, peran tenaga medis dalam 
melakukan pencegahan dan deteksi dini sangat penting 
untuk dapat mengurangi masalah tersebut. Hal paling 
penting untuk dilakukan dalam mencegah dan deteksi 
adalah melakukan pemeriksaan rutin, menerapkan gaya 
hidup sehat serta memperbaiki faktor risiko terutama 
hipertensi dan diabetes mellitus.

DAFTAR PUSTAKA
- Indonesia Renal Registry, 2018
- Konsensus Perkeni, 2015
- Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, Steffes 

MW, et al. National Kidney Foundation practice 
guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 
classification, and stratification. Ann Intern Med. 2003 
Jul 15. 139(2):137-47

Keterangan : KV = Kardiovaskular, PP = Post prandial
*  The Asia-Pasific Perspective: Redefining Obesity and Its Treatment, 2000
** Standards of Medical Care in Diabetes, ADA 2015
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KEBIASAAN buruk dapat didefinisikan sebagai perilaku 
yang cenderung berulang, relatif tetap, konsisten, dan 
individual. Pada tahap inisial kebiasaan buruk biasanya 
terjadi secara sadar, kemudian jika terus berulang dapat 
terjadi secara tidak sadar. Terdapat beberapa macam 
kebiasaan buruk pada anak, di antaranya adalah bernafas 
melalui mulut (mouth breathing), mengisap ibu jari atau 
jari tangan (thumb or finger sucking), mengisap bibir atau 
menggigit bibir (lip sucking or lip biting), menjulurkan lidah 
(tongue thrusting), dan bruksism (bruxism).1

A. Thumb Sucking
Fase-fase perkembangan 

anak yang berhubungan erat 
dengan terjadinya kebiasaan 
buruk mengisap atau 
menggigit jari antara lain: 

I. Fase Normal dan 
Subklinis Signifikan (1-3 tahun)

Fase ini berlangsung 
selama tiga tahun pertama. 
Kebiasaan mengisap jari selama fase ini dianggap normal 
dan berakhir saat memasuki akhir fase I.

II. Fase Klinis Signifikan (3-6,5 tahun)
Adanya kebiasaan mengisap jari pada fase ini 

merupakan indikasi bahwa anak berada di bawah 
kecemasan. Perawatan untuk memperbaiki maloklusi 
seharusnya mulai diberikan pada fase ini.

III. Mengisap keras (lebih dari 4 atau 5 tahun)
Jika kebiasaan ini tetap ada sampai gigi I permanen 

mulai erupsi, dokter gigi harus curiga terhadap adanya 
aspek psikologis yang melatar belakangi kebiasaan 
ini. Seorang psikolog kemungkinan diperlukan untuk 
konsultasi selama fase ini. 1

gangguan bicara dapat ditemukan pada pengucapan 
huruf Ts, Ds, lipsing dan menimbulkan kebiasaan baru 
menjulurkan lidah ke depan selama berbicara. 

2. Gangguan Psikologis
 Saat kebiasaan buruk ini terus berlangsung dalam 

frekuensi yang tinggi, anak-anak dapat kehilangan 
konsentrasi selama belajar dan anak dapat menjadi 
rendah diri dengan teman-temannya

3. Maloklusi
•	 Labial tipping 

menyebabkan gigi anterior 
atas proklinasi.

•	 Overjet meningkat karena 
proklinasi gigi anterior 
rahang atas.

•	 Open bite anterior 
dapat terjadi sebagai hasil dari erupsi insisif dan 
supraerupsi gigi di bukal.

•	 Kontraksi otot pipi mengakibatkan rahang atas 
sempit dan posterior crossbite.

•	 Anak dapat memulai kebiasaan buruk lain berupa 
tongue thrusting sebagai akibat dari openbite.

•	 Hipotonus bibir atas dan hiperaktif mentalis2

B. Mouth Breathing
Kebiasaan bernafas melalui mulut dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor.
•	 Anatomis
 Anak yang memiliki bibir atas pendek memungkinkan 

untuk bernafas melalui mulut oleh karena diperlukan 
tekanan yang besar pada saat menutup mulut.

•	 Obstruktif
 Obstruksi nasal lengkap atau sebagian dapat terjadi 

karena adanya kelainan anatomi hidung atau penyakit 
pada hidung, antara lain deviasi septum nasal, polip, 
inflamasi kronis, tumor, inflamasi kronis mukosa 
nasal, pembesaran turbin nasal kongenital, alergi pada 
mukosa hidung, dan obstruksi adenoid.

•	 Habitual
 Orang yang terbiasa bernafas melalui mulut dapat 

terus melanjutkan kebiasaannya meskipun obstruksi 
nasal telah hilang. Oleh karena itu, kebiasaan ini dapat 
menjadi kebiasaan buruk yang terjadi secara tidak 
sadar.

Tri Wijayanti Puspitasari,drg., Sp.KGA
SMF - Instalasi Gigi dan Mulut 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Kebiasaan buruk pada anak memiliki hubungan 
dengan perkembangan oklusi. Anak-anak sering 
memiliki kebiasaan buruk tertentu yang dapat 
mempengaruhi oklusi dan struktur pendukung gigi 
secara sementara atau permanen. 

TERHADAP MALOKLUSI GIGI
PENGARUH KEBIASAAN BURUK ANAK

Efek kebiasaan buruk terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan orofasial antara lain :
1. Gangguan Bicara
 Pada anak dengan kebiasaan buruk menghisap jari 
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Efek Dentofasial oleh Karena Mouth Breathing
1. Bentuk Wajah

Adenoid Face --> dikarakteristikkan oleh wajah yang 
panjang, hidung pendek, bibir atas pendek, palatum 
berbentuk V, wajah tanpa ekspresi.
2. Perubahan pada Gigi

•	 Anterior open bite
•	 Konstriksi maksila
•	 Palatum dalam
•	 Pasien rentan terhadap karies gigi
•	 Pasien rentan terhadap infeksi rongga mulut

3. Gingiva
Terjadi marginal gingivitis kronis pada daerah anterior 

rahang atas.
4. Bibir

Pasien sulit menutup mulut saat berbicara maupun 
tertawa dan saat tertawa bagian gingiva terlihat jelas 
biasa disebut dengan gummy smile.
5. Berbicara

Terdengar suara dari hidung selama berbicara.
6. Lain-lain 

Otitis media.3

C. Tongue Thrusting
Kebiasaan ini merupakan 

kondisi dimana lidah berkontak 
dengan gigi-gigi anterior selama 
pengunyahan. 

Etiologi.3

1. Penelanan infantil
2. Infeksi pada saluran pernafasan atas (cth : Tonsilitis)
3. Gangguan neurologis seperti palatum yang hipersensitif 

dan disabilitas motorik dapat menyebabkan kebiasaan 
buruk menjulurkan lidah selama menelan. 

4. Perubahan anatomi akibat adaptasi fungsi. 
 (Contoh: pada anak premature loss gigi insisif sulung, 

ankilosis gigi molar permanen)
5. Pemberian botol susu yang salah 

6. Akibat dari kebiasaan buruk lain. (cth: Kebiasaan 
menghisap jari)

7. Ukuran lidah yang besar atau makroglosia.

Manifestasiklinis kebiasaan buruk tongue thrust antara 
lain:1

•	 Gigi anterior proklinasi.
•	 Open biteanterior.
•	 Bimaksilari protrusif. 
•	 Open bite posterior.
•	 Crossbite posterior

D.  Bruksism
Bruksism adalah kebiasaan buruk berupa menggesek-

gesek gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah, bisa timbul 
pada masa anak-anak maupun dewasa. Bruksism biasanya 
muncul pada saat tidur di malam hari dan merupakan 
kebiasaan bawah sadar sehingga anak biasanya tidak 
menyadari masalah ini.  Bruksism didefinisikan sebagai 
gerakan mengerat dan gerakan grinding dari gigi yang 
bersifat non-fungsional. Beberapa penulis mengartikan 
bruksism sebagai kebiasaan menggertakan gigi pada 
malam hari sedangkan bruxomania adalah kebiasaan 
menggertakan gigi sepanjang hari. Kebiasaan ini lebih 
banyak terjadi di kalangan perempuan daripada laki-
laki.1,4,5

Bruksism dapat menyebabkan aus permukaan 
gigi-gigi pada rahang atas dan rahang bawah, baik itu 
gigi susu maupun gigi permanen. Lapisan email yang 
melindungi permukaan atas gigi hilang, Sehingga dapat 
timbul rasa ngilu pada gigi-gigi tersebut. Bila kebiasaan 
ini berlanjut terus dan berlangsung dalam waktu lama, 
dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal, 

terjadi pada pasien dengan bentuk tonjol yang curam, 
luka pada periodonsium, pulpitis, kadang-kadang disertai 
peningkatan derajat mobilitas gigi yang terlibat, maloklusi, 
patahnya gigi akibat tekanan yang berlebihan, dan 
kelainan pada sendi temporomandibular joint.4,5

Gambaran klinis pasien yang memiliki kebiasaan 
bruksisme antara lain: 
	jejas abrasi pada permukaan oklusal gigi;
	fraktur gigi dan restorasi.
	terjadi kegoyangan gigi; 
	ketidaknyamanan dan nyeri pada sendi TMJ yang 

biasanya dirasakan ketika mengunyah atau berbicara; 
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	nyeri otot saat bangun tidur di pagi hari.1,4

E.  Mengisap Bibir/Menggigit Bibir (Lip Sucking/Lip 
Biting)

Beberapa faktor penyebab yang menjadi etiologi dari 
kebiasaan mengisap bibir atau menggigit bibir adalah:1

a) Stress. Cobalah untuk mencari tahu apa yang 
mungkin membuat anak stress dan bantu mereka 
untuk menghadapinya. Dalam hal ini orang tua harus 
berperan aktif mencari tahu tentang sebab-sebab 
kebiasaan mengisap bibir pada anaknya. Berikan 
kesempatan anak untuk berbicara mengenai hal-hal 
yang mungkin mengkhawatirkan mereka, melakukan 
kontak mata, dan aktif mendengarkan.

b) Variasi atau sebagai pengganti dari kebiasaan 
mengisap ibu jari atau jari. Hal ini dilakukan untuk 
memuaskan insting mengisap si anak karena mengisap 
memiliki efek menyenangkan, menenangkan, dan 
sering membantu anak untuk bisa tertidur.

Akibat Lip Sucking/Lip Biting
Kebiasaan mengisap atau menggigit bibir bawah akan 

mengakibatkan hipertonicity otot-otot mentalis. Kebiasaan 
buruk dapat menjadi faktor utama atau merupakan faktor 
yang kedua. bibir kering dan meradang. Gigi anterior 
rahang atas condong ke labial dan gigi anterior rahang 
bawah condong ke lingual diikuti perbedaan skeletal yang 
ringan. Menggigit bibir dapat mengganggu dan merubah 
posisi gigi terhadap lengkungnya.4
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Jaypee: India: 2010
Joelijanto, R. Oral Habits That Cause Malocclusion 

Problems. Departement of Orthodontic Faculty of 
Dentistry University of Jember. IDJ. 2012;1(2): 86-88.

Wieckiewicz M, Paradowska-Stolarz A, Wieckiewicz W. 
Psychosocial Aspects of Bruxism: The most Paramount 
Factor Influencing Teeth Grinding. Biomed Research 
International. 2014: 1-6.

HARI BESAR KESEHATAN

7     April          Hari Kesehatan Sedunia
8     April          Hari Anak-Anak Balita
11   April          Hari Kanker Tulang
17   April          Hari Hemopilia
18   April          Hari Diabetes Nasional
19   April          Hari Demam Berdarah
25   April          Hari Malaria Sedunia
19   April          Hari Posyandu

1     Mei           Hari Asma Sedunia
8     Mei           Hari Palang Merah Sedunia
10   Mei           Hari Lupus Sedunia
17   Mei           Hari Hipertensi Sedunia
29   Mei           Hari Lanjut Usia Sedunia
31   Mei           Hari Tanpa Tembakau Sedunia

1     Juni          Hari Susu Sedunia
24   Juni          Hari Bidan Sedunia
29   Juni          Hari Keluarga Nasional

"Fajar Ramadhan segera menghampiri dunia 
selembar sutra menghapus noda, 
sebening embun penyejuk kalbu, 
sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci.

DIREKTUR UTAMA DAN JAJARAN DIREKSI 
RSUD DR. SOETOMO 

SERTA REDAKSI MAJALAH MIMBAR

sELamaT mENuNaikaN 
ibaDaH Puasa ramaDHaN 1441 H

Mengucapkan :

"
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COURSE & WORKSHOP ON APLIED GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)
DI RUANG PERTEMUAN LOKAWIDYA HUSADA, KAMIS-JUM’AT, 30-31 JANUARI 2020

WORKSHOP ASISTENSI REGULATORI CPOB (CARA PRODUKSI OBAT DENGAN BAIK) TERHADAP 
INSTALASI BANK JARINGAN DAN SEL DI RSUD Dr. SOETOMO - KAMIS, 30 JANUARI 2020

Course & Workshop on Aplied GCP diselenggarakan oleh Bidang Diklat dengan pelaksanaan 1 Tahun 2 kali, GCP kali ini adalah yang ke 12.  Acara 
dibuka oleh Direktur Utama  RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) bertempat  di Ruang Pertemuan Lokawidya Husada dengan  peserta 

berjumlah 40 orang dari staf medik yang ada dilingkungan RSUD Dr. Soetomo. Hal ini “merupakan persyaratan untuk melakukan penelitian yang 
sesuai dengan Akreditasi JCI, dan menurut SNARS penanganan penelitihan di RSUD Dr. Soetomo sudah baik.

Workshop diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan diikuti 125 peserta  (Eselon III, Ketua SMF,  Komite dari intern  RSUD Dr. 
Soetomo, peserta luar dari Kimia Farma dan BP POM.Jatim), dengan  Narasumber Direktur Pendidikan  Profesi dan Penelitian (Prof. Dr. Cita Rosita 
Sigit, dr, SpKK(K), Direkltur Pelayanan Medik & Keperawatan  (Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K),  Dr.Ferdiansyah, dr, SpOT(K), Dr. Heri Suroto, dr, 

SpOT(K), dan dari BP POM pusat Dr Lucia Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS. Tujuan acara tersebut adalah agar produk dari Bank Jaringan dapat 
dilegalkan dan semakin meningkat mutunya.
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Setelah menunggu selama 39 tahun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) akhirnya menyerahkan hibah aset tanah RSUD Dr. 
Soetomo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 176.423 m2. Sebelum rapat koordinasi dimulai diawali dengan penyerahan aset tersebut 
yang dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. drg. Oscar Primadi, MPH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. Sesuai amanat dan keputusan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam surat Sekretaris Kemensesneg 

atas nama Mensesneg Nomor B-4197/Kemensetneg/Ses/PB.02/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 serta surat persetujuan Menteri Keuangan nomor 
S-820/MK.6/2019 tanggal 2 Desember 2019 terkait persetujuan hibah Barang Milik Negara berupa tanah yang dihibahkan Kementerian Kesehatan 

kepada Pemprov Jatim berlokasi di Jalan Dharmawangsa, seluas 176.423m2.
Sekdaprov Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur atas penyerahan aset dari Kemenkes kepada Pemprov 

Jatim. Penyerahan aset tersebut menandakan bahwa kepemilikan aset di RSUD Dr. Soetomo seluruhnya merupakan hak milik Pemprov Jatim. 
Dengan bergantinya kepemilikan aset tersebut, Sekdaprov Heru berharap kepada seluruh jajaran direksi maupun staf medis RSUD Dr. Soetomo 

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Sekjen Kemenkes RI drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan, pelaksanaan hibah 
barang milik negara ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum (3T) di lingkungan Kemenkes RI dan Pemprov Jatim 
terkait pencatatan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) 2020 oleh Dekan FK. Unair, 

Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo dan Dewan Pengawas. Selanjutnya Penandatanganan Kontrak Kerja Tahun 2020 oleh para PJK (Penanggung 
Jawab Kegiatan), PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kepala Instalasi.

RAPAT KOORDINASI DAN SINERGI RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN RSUD Dr. SOETOMO TAHUN ANGGARAN 2020
DI HOTEL NOVOTEL SAMATOR SURABAYA, JUM’AT-SABTU-31 JANUARI-1 PEBRUARI 2020
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Pelatihan dilaksanakan dalam 5 angkatan (Senin s/d Jum’at,  3 s/d 7 Pebruari 2020) dengan 80 peserta tiap angkatan terdiri dari dokter, perawat, 
Satpol PP,  Cleaning servis dan petugas administrasi, yang kesemuanya berhubungan  dan terlibat perawatan infeksi. Pelatihan bertempat di  

Instalasi PPJT  dengan penyelenggara Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Narasumber antara lain Tri Wahyu M, dr, SpOT, Dwiyanti Puspitasari, dr, 
Sp.A, Moecharam, S.Kep.Ns, M.Kep, Neneng, dr, SpMK, Bambang Pujo Semedi, dr,Sp.An.KIC, Nurfahimah, S.Kep.Ns, Tim SMF Paru, Tim SMF Anak. 
Pelatihan tersebut untuk mewujudkan koordinasi lintas sektor yang terpadu, efektif dan efisien dalam menghadapi bahaya Penyakit Infeksi Dan Re 

Emerging (Pinere) Serta Kejadian Luar Biasa Di Rumah Sakit.

PELATIHAN PENATALAKSANAAN PENYAKIT INFEKSI DAN RE EMERGING (PINERE) SERTA 
KEJADIAN LUAR BIASA DI RUMAH SAKIT - JUM’AT, 7 PEBRUARI 2020

Penandatanganan berita acara serah terima CSR (Alat Kedokteran) Rehabilitasi Medik RSUD Dr Soetomo dengan University of Groningen and Rotary 
Club Groningen-West in Zuidhom Belanda, tampak Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian Prof. Dr. Cita Rosita Sigit, dr, SpKK(K) memberikan 

sambutan dan pemberian tali asih pada acara tersebut. Berita acara ditanda tangani oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, 
SpBS(K) dan President Club Rotary Club Surabaya Selatan District D-3420 Indonesia Anugerah Widi Brahmansusetya.

SERAH TERIMA CSR (ALAT KEDOKTERAN) REHABILITASI MEDIK
SENIN, 10 PEBRUARI 2020
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ORIENTASI UMUM TENAGA KERJA KONTRAK KHUSUS DILINGKUNGAN RSUD Dr. 
SOETOMO - SELASA, 11 PEBRUARI 2020

PERESMIAN PEMBUKAAN PELAYANAN RAWAT INAP LANTAI VII INSTALASI  
GRAHA AMERTA RSUD Dr. SOETOMO - SENIN, 17 PEBRUARI 2020

Orientasi ini diselenggarakan oleh Bidang Kepegawaian RSUD Dr. Soetomo di Ruang Widya Loka Husada, diikuti oleh tenaga yang diterima sebanyak 
40 orang , acara dibuka oleh Direktur Umum dan Keuangan drg Primada Kusumaninggar, M.Kes, beliau menyampaikan apa yang harus dipunyai 

pegawai selama bekerja yang antara lain harus beretika dalam bekerja yaitu mematuhi aturan dan adad yang baik selama bekerja. Pegawai ini tiap 
tahun dilakukan kontrak baru jadi pegawai yang lama bisa juga menjadi pegawai baru asalkan dalam ujian masuk lulus dalam tes. Tiap rekrutmen 
selalu dilakukan tes ujian masuk. Setelah itu  beliau foto bersama dengan tenaga baru, diteruskan penyampaian materi yang pertama mengenai 

kepegawaian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kepegawaian Dr. drg. Florentina Joestandari, MMT.
  Setelah selesai para peserta mendapatkan sertifikat.

Acara Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh 
Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, 
SpBS(K)  didampingi Direktur Umum & Keuangan drg. Primada 
Kusumaninggar, M.Kes Kepala Instalasi GRIU Graha Amerta  
Prof. Dr. Rochmad Romdoni, dr, SpPD, SpJP(K), Kepala 
Bidang Pelayanan Medik Dr. Desak Gede Agung Suprabawati, 
dr, SpB(K).Onk.   Kemudian dilakukan pecah kendi yaitu 
membanting kendi ke lantai sampai kendi itu pecah dan 
dilanjutkan dengan pemotogan tumpeng nasi kuning oleh 
Direktur Utama dan diberikan kepada Kepala Instalasi GRIU 
Graha Amerta.   Peninjauan  lapangan ke ruang pelayanan 
didampingi Kepala Instalasi GRIU Graha  Amerta  yang  semua 
berjumlah 20 tempat tidur terdiri dari  : Presiden Suite  4 
kamar, Premium Suite 3 kamar,  VVIP A 10 kamar dan VVIP B 3 
kamar. Tampak Direktur Utama dan jajarannya foto bersama 
di ruangan Presiden suite.
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Study banding RSUD Abdul Moeloek Lampung 
berjumlah 10 orang yang diketuai Dr. Hery 
Djoko Subandriyo, M.KM selaku Direktur RSUD. 
Dr. Abdul Moeloek Lampung untuk melihat 
pelayanan yang ada di RSUD Dr. Soetomo 
dan diterima oleh Direktur Pelayanan Medik 
dan Keperawatan  Dr. Anang Endaryanto, 
dr, Sp.A(K) di Gedung Instalasi Teknologi 
Komunikasi dan Informasi  lantai 3. Tampak 
atas sambutan pembukaan oleh Direktur 
Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, 
dr, SpBS(K) kemudian dilanjutkan oleh Direktur 
RSUD Dr. Abdul Moeloek Lampung dan setelah 
itu saling bertukar cindera mata.

KUNJUNGAN RSUD ABDUL MOELOEK LAMPUNG KE RSUD Dr. SOETOMO - RABU, 12 PEBRUARI 2020

Tampak samping sebagian dari Tim berkunjung 
ke Instalasi PKRS & Humas, penjelasan 

langsung oleh Kepala Instalasi PKRS & Humas 
Pesta Parulian Maurid Edwar, dr, SpAn.KIC.
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PENYERAHAN TALI ASIH DAN SANTUNAN KORPRI 
BAGI PEGAWAI PURNA TUGAS PASCA OPERASI & SANTUNAN KEMATIAN
PERIODE BULAN JUNI-DESEMBER TAHUN 2019 – KAMIS, 13 PEBRUARI 2020

Acara dibuka oleh Direktur Umum & Keuangan drg Primada Kusumaninggar, M.Kes, tampak atas Dr. Poernomo Boedi Setiawan, dr, SpPD,K-GEH, 
FINASIM menerima tali asih dari KORPRI secara simbolis bersama 4 penerima lainnya. Jumlah tali asih bagi pegawai purna tugas periode Juni-

Desember 2019 ada 63 orang, tali asih Pasca Operasi  dan santunan kematian berjumlah 7 orang. Kemudian dilanjutkan dengan kesan dan pesan 
pegawai purna tugas selama bekerja di RSUD Dr. Soetomo diwakili oleh Heru Purwanto, dr, SpB, MSc., SpB(K)Onk. Penyelenggara acara ini adalah 
Bagian Kepegawaian sebagai Ketua KORPRI di RSUD Dr. Soetomo. Di akhir acara semua pegawai purna tugas foto bersama, Segenap Jajaran RSUD 

Dr. Soetomo mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini dan semoga diberi kesehatan oleh Nya.
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PELANTIKAN KEPALA INSTALASI & KETUA SMF
  NO JABATAN LAMA BARU
   1 Kepala Instalasi GRIU Graha Amerta Prof.Dr.Rochmad  Romdoni, dr, SpPD, 

SpJP(K), FIHA, FASCC
Dr. Ferdiansyah, dr, SpOT

   2 Kepala Instalasi Rawat Intensif & Reanimasi Hardiono, dr, SpAn.KIC Bambang Pujo Semedi, dr.SpAn.KIC
   3 Ketua SMF Andrologi Judie Hartono, dr, MS, SpAnd Supardi, dr, SpAnd

Pengambilan sumpah jabatan fungsional kesehatan sebanyak 69 orang terdiri dari : tenaga dokter 15 orang, tenaga dokter gigi 1 orang, tenaga 
perawat 38 orang, tenaga bidan 2 orang, tenaga pranata lab kes 1 orang, penata anestesi 3 orang, asisten penata anestesi 8 orang dan tenaga 
Apoteker 1 orang. Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan sambutan dari 
Dekan FK Unair yang diwakili oleh Pembantu Dekan II Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG (K) dan presentasi Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo.

PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA INSTALASI, KETUA 
SMF & JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN SERTA RAPAT PARIPURNA RSUD 
Dr. SOETOMO – RABU, 26 PEBRUARI  2020

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional kesehatan oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) :
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Sekdaprov Jatim Dr.Ir.Heru Tjahjono, MM  meninjau Ruang Isolasi Khusus didampingi Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, 
SpBS(K), Direktur Pendidikan  Profesi dan Penelitian Prof. Dr. Cita Rosita Sigit, dr, SpKK(K), Direkltur Pelayanan Medik & Keperawatan  Dr. Anang 
Endaryanto, dr, SpA(K), dan Kepala BidangKesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jatim drg. Vitria Dewi, Msi.Kunjungan tersebut untuk melihat 

kesiap siagaan RSUD Dr. Soetomo dalam menangani  wabah Virus Covid-19 di Jawa Timur karena RSUD Dr. soetomo sebagai RS Rujukan Utama. 
Menurut beliau persiapan  tersebutsudah sesuai arahan dari Ibu Gubernur. Direktur RSUD dr Soetomo  menegaskan, ruang isolasi RSUD Dr. 

Soetomo sudah sesuai standar Internasional. Sehingga, RSUD dr Soetomo sudah siap dengan kasus terberat virus corona.

Tim Kemenkes RI dan Perwakilan WHO dari Indonesia berkunjung dalam rangka mengetahui koordinasi dari RSUD Dr. Soetomo sebagai RS Rujukan 
Utama dalam penanganan pasien Covid-19, tampak atas Dr. Soedarsono, dr, SpP(K) memberikan penjelasan yang dibutuhkan kepada Tim tersebut 

didampingi oleh Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K).

KUNJUNGAN TIM KEMENKES RI KE RSUD Dr. SOETOMO - SELASA, 3 MARET 2020

KUNJUNGAN  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KE RSUD Dr. SOETOMO
SELASA, 3 MARET 2020
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SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS 
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. SOETOMO – SENIN, 6 APRIL 2020

NO JABATAN LAMA BARU
   1 Kepala Bagian  Keuangan Drg. Hidayati Wardhani Mirza Esvanti, SKM, M.Kes
   2 Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tri Wahyu Martanto, dr, SpOT(K) Dr. Damayanti Tinduh, dr, SpKFR(K)
   3 Kepala Bidang Pelayanan Diagnostik & Khusus Dr. Desak Suprabawati, dr, SpB(K) dr. Nunik Dhamayanti, M.Kes
   4 Kepala Sub Bagian Umum Rumah Tangga Robert Jabbar, SH, MH Ninik Indriyati, SKM, MM
   5 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Mirza Esvanti, SKM, M.Kes Baidori, SE, MAcc

Tampak atas suasana sertijab kali ini pada saat pandemi Virus Covid-19 diwarnai dengan pemakaian masker dan tempat duduk dengan menerapkan 
social distancing untuk mencegah penularan dan penyebaran virus Covid-19. Sertijab dipimpin langsung oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. 

Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) sebagai berikut :
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PERKEMBANGAN

Pemasaran / PKRS GBPT RSUD Dr. Soetomo

RSUD DR. SOETOMO
TRANSFUSI DARAH

SELARAS DENGAN KEGIATAN
PALANG MERAH DI INDONESIA

GERAKAN Palang Merah 
dan Bulan Sabit Merah 
Internasional  dibentuk 
pada 24 Juni 1859 di 
Kota Solferino, oleh 
pemuda berwarganegara 
Swiss yang bernama 
Henry Dunant pada saat 
peperangan Pasukan 
Perancis dengan Pasukan 
Australia. Banyak korban 
akibat dari peperangan 
tersebut sehingga 
menggerakkan hati 
Henry Dunant untuk 
bekerjasama dengan 
penduduk setempat agar 
dapat membantu para 
tentara yang terluka di 
medan perang. Pada 
saat kembali ke Swiss, 
Henry Dunant membuat 
sebuah buku yang 
berjudul “Kenangan dari 
Solferino” berisi tentang kesan dan pengalamannya pada 
saat peperangan. 

Di  tahun 1863 Henry Dunant dan empat orang warga 
Kota Jenewa mengembangkan Komite Internasional 
Palang Merah atau International Committee of The Red 
Cross (ICRC) yang berpusat di Swiss. ICRC merupakan 
lembaga kemanusiaan yang bersifat netral dan mandiri. 
Yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan 
darat pada saat berperang. ICRC berkewajiban untuk 
memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban 
dalam pertikaian bersenjata internasional maupun 
nasional, serta menjamin penghormatan terhadap 
Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI). Komite 
Internasional Palang Merah (ICRC) mengakui Palang Merah 

Indonesia (PMI) sebagai 
Perhimpunan Nasional 
di Indonesia pada 15 
Juni 1950. Pada tanggal 
16 Oktober 1950 PMI 
diterima sebagai anggota 
Federasi Internasional 
Palang Merah dan Bulan 
Sabit (IFRC). 

Palang Merah di 
Indonesia sudah ada 
sebelum Perang Dunia 
ke II yang dimulai oleh 
pemerintah kolonial 
Belanda bernama Dr. RCL 
Senduk dan Dr. Bahder 
Djohan dengan nama 
organisasi Nederlands 
Rode Kruis Afdeling 
Indie (NERKAI). Pada 17 
September 1945 setelah 
merdekanya Indonesia 
atas instruksi presiden 
pertama RI yaitu Ir. 

Soekarno dibentuklah Badan Palang Merah Indonesia 
yang diketuai oleh Moch. Hatta. Keberadaan PMI diakui 
dengan melalui Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1950, 
Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963, Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972, Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 tahun 1980, dan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Adanya landasan 
hukum tersebut pemerintah memperkuat ketentuan 
peran dan kegiatan PMI.

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan lembaga 
sosial kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur dengan 
tujuan untuk membantu meringankan penderitaan 
sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam 
maupun akibat ulah  manusia, sesuai dengan kebutuhan 
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dan mendahulukan keadaan yang lebih parah tanpa 
membeda-bedakan latar belakang korban yang ditolong 
demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial. 
Kegiatan utama Palang Merah Indonesia (PMI), antara 
lain:
1. Penanganan Bencana

•	 Pra-Bencana, antara lain: Kesiapsiagaan, Sistem 
peringatan dini dan informasi manajemen bencana, 
mitigasi, dan penyadaran risiko dan dampak bencana

•	 Saat Bencana, antara lain : Evakuasi korban, 
pertolongan pertama, penampungan darurat, 
pendirian dapur umum, penyediaan air bersih dan 
relief.

•	 Pasca Bencana, antara lain : Rehabilitasi dan 
rekonstruksi

2. Pelayanan Sosial dan Kesehatan
•	 Program Dukungan Psikososial (PSP) bagi korban 

bencana
•	 Ambulans
•	 Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (CBFA)
•	 Sanitasi Air
•	 Rumah Sakit PMI
•	 Pelayanan pada lansia dan Anak Jalanan
•	 Program pelayanan dan kesejahteraan sosial
•	 Tanggap darurat kesehatan
•	 HIV/AIDS

3. Pembinaan Relawan dan Generasi Muda
•	 Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah
•	 Korps Sukarela (KSR)
•	 Tenaga Sukarela (TSR)

4. Pelayanan Transfusi Darah
•	 Menyediakan darah yang aman dan berkualitas
•	 Uji Saring
•	 Konseling

5. Disementasi Kepalangmerahan dan Hukum 
Perikemanusiaan Internasional (HPI)

 Kegiatan penyebarluasan nilai-nilai kemanusiaan yang 
mencakup informasi Gerakan, Prinsip Dasar Gerakan, 
dan HPI

6. Peningkatan Fungsi / Peran Komunikasi dan Informasi 
•	 Hubungan Luar Negeri
•	 Promosi, Publikasi, Advokasi dan Networking
Palang Merah Indonesia (PMI) selalu berpegang teguh 

pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Internasional Palang 
Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu:
a. Kemanusiaan (Humanity)
 Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan 

manusia dalam memberi bantuan tanpa adanya 
diskriminasi kepada para korban perang, mencegah 
dan mengurangi penderitaan manusia, dengan 
memanfaatkan kemampuannya baik secara 
internasional dan nasional. Yang bertujuan untuk 
melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin 
penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan 
saling pengertian, persahabatan, perdamaian, dan 
kerjasama antar manusia.

b. Kesamaan (Importiality)
 Prinsip yang menekankan menyamakan dan tidak 

membedakan atas dasar ras, agama, kebangsaan, 

status, dan pandangan politik. Yang bertujuan 
untuk meringankan penderitaan korban dan hanya 
membedakan korban  atas dasar kondisi kesehatannya 
sehingga prioritas diberikan kepada korban yang 
paling parah atau paling membutuhkan dari tingkat 
keparahan. Di Indonesia  tingkat keparahan disesuaikan 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 tahun 
2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

c. Kemandirian (Independence)
 Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan yang 

mandiri. Selalu mempertahankan kemandiriannya 
sehingga setiap saat dapat bertindak sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar, yang tetap tunduk pada hukum 
nasional yang ada di negaranya.

d. Kesukarelaan (Voluntary Service)
 Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan 

bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali 
untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

e. Kesatuan (Unity)
 Hanya ada 1 (satu) himpunan palang merah atau bulan 

sabit merah nasional dalam suatu negara. Palang 
merah tersebut harus terbuka bagi semua orang 
ataupun kalangan dan harus melaksanakan pelayanan 
kemanusiaan di seluruh wilayah negara

f. Kenetralan (Neutrally)
 Prinsip yang menekankan  kegiatan kemanusiaan 

yang menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak 
berpihak dalam perselisihan ataupun terlibat dalam 
kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, 
dan ideologis. 

g. Kesemestaan (Universality)
 Anggota dari Gerakan kegiatan kemanusiaan diakui 

oleh seluruh negara. Setiap negara memiliki kedudukan 
atau status yang sama serta berbagi tanggung jawab 
dan kewajiban yang sama guna saling membantu di 
seluruh dunia. 
Dengan mengimplementasikan prinsip tersebut, 

Palang Merah Indonesia (PMI) mampu menyebar diseluruh 
Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur. Palang Merah 
Daerah Jawa Timur berdiri pada tahun 1960 berganti 
nama menjadi PMI Provinsi Jawa Timur sejak 2010, hingga 
saat ini bertempat di Jalan Karang Menjangan no. 22 
Surabaya. PMI Provinsi Jawa Timur telah mempunyai 38 
cabang dalam Kota/Kabupaten salah satunya adalah Kota 
Surabaya. PMI Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan 
RSUD dr. Soetomo dalam akses layanan donor darah 
dengan nama Instalasi Transfusi Darah (ITD). 

Instalasi Transfusi Darah (ITD) RSUD dr. Soetomo berdiri 
sejak Juni 2013. Resmi dibuka oleh  Direktur RSUD Dr. 
Soetomo dr. Dodo Anondo, MPH tepatnya pada tanggal 15 
Agustus 2013 yang berlokasi di Gedung Diagnostic Center 
(GDC) RSUD Dr. Soetomo lantai V. Dengan berlandaskan  
hukum yang berlaku di Indonesian, yakni :
a. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Darah 
 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur 

pengerahan dan pelestarian pemdonor darah 
untukmenjamin ketersediaan darah”

b. Peraturan Menteri Kesehatan No 83 Tahun 2014 
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tentang UTD, BDRS, dan Jejaring 
Pelayanan Transfusi Darah 

 “Unit Transfusi Darah, yang 
selanjutnya disingkat UTD, adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan 
yang menyelenggarakan 
pendonor darah, penyediaan 
darah, dan pendistribusian 
darah.”

c. Peraturan Menteri Kesehatan No 
91 Tahun 2015 tentang Standar 
Pelayanan Transfusi Darah

 “Standar Pelayanan Transfusi 
Darah bertujuan menjamin 
pelayanan darah yang aman, 
berkualitas dan dalam jumlah 
yang cukup.”

d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 
3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi 
dan Perizinan Rumah Sakit

 Pasal 44
 “Rumah Sakit milik Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah 
dapat menyelenggarakan unit 
transfusi darah.” Ayat 1

 “Penyelenggaraan unit transfusi 
darah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan.” Ayat 3

e. Peraturan Kepala Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan 
No 10 Tahun 2018
Terbukanya akses layanan ITD 

RSUD dr. Soetomo didukung dengan 
perubahan Peraturan Pemerintah 
mengenai PMI yaitu PP no. 7 tahun 
2011 yang berisi bahwa PMI bukan 
penanggung jawab atas semua 
layanan transfusi darah, sebagian 
wewenang itu diserahkan kepada 
pemerintahan daerah, sehingga 
dapat meringankan beban PMI. 
Pemerintah mengijinkan rumah 
sakit Kabupaten untuk membantu 
mengkoordinasi kegiatan donor 
darah. Keberadaan ITD di RSUD dr. 
Soetomo menjadi fasilitas penting 
untuk mencukupi kebutuhan darah 
pasiennya. Namun yang terpenting 
menurut anggota Komite Komnas 
Darah Indonesia cabang Jawa Timur 
ini adalah keberadaan ITD untuk 
memotivasi masyarakat agar tumbuh 
rasa kepedulian dengan sesama.

Saat ini RSUD dr. Soetomo 
memiliki alat uji silang darah yang 
diharapkan mampu memenuhi 
kebutuhan darah dan mengerjakan 
kegiatan transfusi darah secara 
mandiri tidak bergantung dengan 
PMI. Adapula RSUD dr. Soetomo 
menggelar kegiatan donor darah 
bekerjasama dengan Forum 
Pendidikan Bedah Dasar (FORBES) 
dan Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS) Bedah FK Unair. 
Selain itu, RSUD dr. Soetomo juga 

memiliki mobil donor darah sendiri 
yang berguna untuk melakukan 
pencarian pendorong darah 
dengan kegiatan yang rutin dibuat. 
Pelaksanaan yang ada di Instalasi 
Transfusi Darah (ITD) RSUD dr. 
Soetomo sesuai dengan visi dan misi 
yang dimiliki oleh  Palang Merah 
Indonesia (PMI) yakni memberikan 
layanan berkualitas salah satunya 
dalam pelayanan tranfusi darah 
dan donor darah yang dilakukan 
di ITD dilaksanakan dengan Good 
Manufacturing Practice (GMP), Good 
Clinical Practice, Good Laboratory 
Practice (GLP), Good Distribution 
Practice (GDP), dan sesuai dengan 
prosedur dan regulasi yang berlaku.

Persediaan darah yang ada di ITD 
RSUD dr. Soetomo meningkat setiap 
bulannya tercatat per tahun 2019 
sebanyak 82. 284 kantong darah. 
ITD menghasilkan sebanyak 8.307 
kantong darah dan 75.977 katong 
darah diperoleh dari PMI. Dan 
penyerahan darah dari ITD ke ruang 
rawat inap atau pasien sebanyak 77. 
358 kantong darah. 
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sekilas	info

LUKA didefinisikan sebagai suatu kerusakan integritas 
dari kulit atau terputusnya kontinuitas suatu jaringan. 
Beberapa konsep dalam penyembuhan luka berubah 
seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang 
luka. Terjadi perubahan dalam manajemen perawatan 
luka, dimana perawatan luka yang semula dilakukan 
dengan metode konvensional berubah menjadi metode 
modern yang lebih menekankan pada pemberian suasana 
moist pada luka. Perawatan luka sangatlah penting untuk 
dikuasai oleh para tenaga kesehatan khususnya dokter. 
Dengan pemahaman yang holistik mengenai manajemen 
perawatan luka dan juga pengenalan terhadap basic 
surgical instrument, diharapkan pelayanan dasar dalam 
perawatan luka akan lebih maksimal dan dapat memenuhi 
tingginya ekspektasi pasien. 

Atas dasar tersebut, Departemen Bedah Plastik 
Rekonstruksi dan Estetik Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga–RSUD dr. Soetomo, bekerja sama dengan 
Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) 
cabang Jatim-Bali menyelenggarakan acara seminar dan 
workshop bertajuk Basic Course of Plastic Surgical Skill. 
Acara Basic Course of Plastic Surgical Skill merupakan 
acara rutin yang diadakan setiap 6 bulan sekali, acara 
yang berlangsung Sabtu dan Minggu 7-8 Maret 2020 ini 
diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai institusi 
seluruh Indonesia, terdiri dari sarjana kedokteran dan 
dokter umum dan melalui kuliah serta hands-on yang 
didampingi para instruktur, para peserta dibekali ilmu 
mengenai manajemen luka dan keterampilan dasar 
bedah plastik. Acara yang telah berlangsung selama 2 hari 
tersebut diadakan di Gedung Airlangga Medical Education 
Center (AMEC) hall lantai 2.

Pada acara seminar dan workshop ini, materi-materi 
yang diberikan sangat penting diketahui dan aplikatif untuk 
digunakan dalam praktik sehari-hari bagi tenaga kesehatan 
khususnya para dokter. Sebagai kuliah pembuka dan untuk 
kembali mengingatkan betapa pentingnya pemahaman 
mengenai etik dan hukum dalam melakukan pelayanan 
terhadap pasien, Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., 
Sp.BP-RE (K) membawakan materi mengenai Etik dan 
Hukum. Untuk dapat memahami mengenai perawatan 
luka secara menyeluruh, acara dilanjutkan dengan 
penyampaian materi mengenai luka dan identifikasi luka 

BASIC COURSE

Oleh : Putri Natasia Kinsky, dr.
Resident	of	Plastic	Reconstructive	Aesthetic	Surgery	Airlangga	University

yang dibawakan oleh Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, 
dr., Sp.BP-RE (K). Melalui materi ini, peserta diharapkan 
mampu memahami luka, mengidentifikasi luka, serta yang 
terpenting adalah melakukan pemilihan tatalaksana luka 
yang tepat sesuai dengan jenis luka. Materi selanjutnya 
dibawakan oleh Lobredia Zarasade, dr, Sp.BP-RE (K), yaitu 
mengenai Pressure Ulcer. Pressure Ulcer merupakan salah 
satu jenis luka yang cukup sering dijumpai padda praktik 
sehari hari. Melalui materi ini, peserta diajarkan untuk 
dapat memahami cara pencegahan dan penanganan serta 
edukasi yang baik, mengingat bahwa Pressure Ulcer kerap 
terjadi akibat kurang baiknya perawatan luka pada pasien. 

Salah satu modalitas dalam perawatan luka baik luka 
akut maupun kronis yang telah banyak digunakan saat ini 
adalah dengan menggunakan metode Vacuum-Assisted 
Clossure (VAC). Materi ini tidak hanya disampaikan melalui 
kuliah, namun juga dilakukan peragaan pemasangan alat 
VAC pada manekin oleh Indri Lakhsmi Putri, dr., Sp.BP-RE 
(KKF). Acara hari pertama ditutup dengan penyampaian 
materi dan live demonstration mengenai wound treatment 
oleh Dr. Lynda Hariani, dr., SpBP-RE (K) dan Ira Handriani, 
dr., Sp.BP-RE (K). 

Pada hari kedua, acara dimulai dengan pengenalan 
alat yang umum digunakan pada perawatan luka, hal ini 
dirangkum dalam materi Basic Surgical Instrument, Suture 
Material, & Surgical Needle oleh Prof. Dr. M. Sjaifuddin 
Noer, dr., Sp.B., Sp.BP-RE (K). Materi ini penting, mengingat 
dengan pemilihan alat yang tepat dalam perawatan luka 
adalah salah satu faktor penentu keberhasilan perawatan 
luka. Salah satu hal lain yang menjadi kunci keberhasilan 
perawatan luka adalah tindakan haemostasis. Dikatakan 
bahwa penutupan luka tidak akan berhasil apabila 
tindakan haemostasis yang dikerjakan tidak adekuat. 
Atas dasar inilah, peserta diberikan kesempatan untuk 
mengenal dan memperdalam mengenai haemostasis 
melalui penyampaian materi Haemostasis dan peragaan 
Knot Tying yang disampaikan oleh Agus Santoso Budi, dr., 
Sp.BP-RE (K). 

Materi selanjutnya yang sangat penting untuk dikuasai 
oleh dokter umum khususnya dokter bedah adalah Incision, 
Dissection, & Suturing Techniques. Materi ini disampaikan 
oleh Sitti Rizaliyana, dr., Sp.BP-RE (K). Pada sesi ini, 
peserta diberikan kesempatan untuk dapat melakukan 

Seminar dan Workshop

7-8 Maret 2020
PLASTIC SURGICAL SKILL

of
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perencanaan insisi, melakukan insisi, diseksi, dan teknik 
penjahitan yang baik. Kecermatan dan kehalusan dalam 
menangani jaringan akan mengurangi komplikasi dan 
mempercepat penyembuhan luka. 

Dalam praktik sehari-hari, kerap dijumpai luka yang 
tidak dapat ditutup secara primer karena kehilangan kulit 
yang terlalu luas, untuk itu perlu dipertimbangkan cara 
lain untuk mengembalikan integritas anatomi dan fungsi 
pada daerah luka. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta 
diperkenalkan dengan beberapa modalitas penutupan 

luka lainnya, seperti Skin Grafting dan Flap. Masing-masing 
kuliah tersebut dibawakan oleh Beta Nata’atmadja, dr. 
Sp.BP-RE (K) dan Dr. Iswinarno Doso Saputro, dr., Sp.BP-RE 
(K). Agar lebih memberikan pemahaman yang baik dalam 
ilmu dan keterampilannya, peserta juga dilatih melakukan 
tindakan Z-Plasty pada lidah sapi. Selanjutnya acara 
ditutup oleh Agus Santoso Budi, dr., Sp.BP-RE (K) selaku 
Ketua Acara Basic Course of Plastic Surgical Skill. (AIR/ALB/
PNK). ***

Workshop Flap and Z-Plasty

Workshop Incisions, Dissection, and Suturing Techniques

Wound Treatment (live demonstration)
Kuliah Wound Identification oleh Prof. Dr. David 

S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE (K)

Kuliah Knot Tying oleh Agus Santoso Budi, dr., Sp.BP-RE (K)
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ruang wanita

Tim Gizi GRIU Graha Amerta
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

UDANG GORENG 
SAUS TELUR ASIN

BAHAN
•	 250 gram udang kupas ukuran sedang-besar
•	 3 butir telur asin. Ambil kuning telurnya saja, 

dihaluskan
•	 150 gram tepung sagu
•	 50 gram kacang tanah goreng, tumbuk kasar
•	 Garam secukupnya
•	 Gula pasir secukupnya
•	 Lada putih bubuk secukupnya
•	 1 buah bawang bombai, dirajang hingga lembut
•	 2 helai daun bawang, dipotong dengan ukuran sesuai 

selera
•	 2 sdm mentega atau margarin untuk menumis
•	 1 buah cabai merah
•	 2 batang daun seledri
•	 Minyak goreng secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Ambil wadah, campur udang dengan garam dan 

merica bubuk, taburi tepung sagu
•	 Goreng dengan minyak goreng panas hingga matang 

atau berwarna kuning kecokelatan, angkat dan 
tiriskan

•	 Ambil wajan, masukkan mentega/margarin. Panaskan 
hingga mentega/margarin meleleh sempurna

•	 Masukkan bawang bombai, tumis hingga harum
•	 Masukkan kuning telur yang telah dihaluskan. Tumis 

hingga keluar buih
•	 Tambah gula, garam, merica, cabai dan masukkan 

kacang tanah goreng yang telah ditumbuk. Aduk 
hingga tercampur rata, matikan api kompornya

•	 Ambil wadah saji, taruh udang goreng dan guyur 
dengan saus telur asin

•	 Sajikan udang goreng saus telur asin dobel renyah 
selagi hangat

NILAI GIZI/PORSI
•	 Kalori : 176  gr l    Protein : 9.5 gr 
•	 Karbohidrat : 7.5 gr  l	Lemak : 13  gr

( untuk 5 porsi )

( untuk 5 porsi )

BAHAN
•	 500 gr ikan tongkol dikukus, dilumuri jeruk 

nipis,	ditiriskan	kemudian	disuwar	suwir	kasar
•	 Bumbu yang dihaluskan : 5 siung bawang 

putih,	cabai	rawit	sesuai	selera,	5	lembar	daun	
jeruk,  2 batang serai digeprek , 1 ruas kunyit, 
1 ruas jahe, 2 buah jeruk nipis 

•	 25 cc minyak sayur, dan 
•	 Garam secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Panaskan wajan bersama sedikit minyak lalu 

tumis bumbu hingga harum 
•	 Masukkan batang sereh dan daun jeruk yang 

sudah dimemarkan
•	 Masukkan suwiran ikan tongkol. Aduk rata 

dan masak hingga matang 
•	 Angkat, dan sajikan
•	
NILAI GIZI/PORSI
•	 Kalori : 140
•	 Protein : 20 gr
•	 Lemak : 5 gr
•	 Karbohidrat  : -

TONGKOL SUIR 
BUMBU PEDAS
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ruang unik & lucu

AMBULANS
Sebuah mobil ambulans RS Jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si sopir tanpa sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang.Dengan panik si sopir berteriak, "Waduh, gimana aku mau pasang ban kalau enggak ada bautnya …….???”Tiba-tiba salah satu pasien RSJ dari dalam mobil nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke ban yang bautnya hilang! Jadi tiap ban dapat 3 baut. Entar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh sisanya!"

Sopir : "Pinter juga kamu. Tapi kenapa kamu bisa masuk rumah sakit jiwa sih?”
Pasien RSJ : "Aku cuman gila, bukan bodoh kayak kamu, Bang!”
Sopir : !?!?!?!?!?

RR. Julia  Sri  Sucahyati, Amd.Keb. - 
Ruang Cendrawasih (Irna Obgin)

BUKAN TELUSUR AKREDITASI TAPI PENJENGUK PASIEN

Saat itu dinas pagi sedang musim telusur dari Kemenkes tentang 

akreditasi JCI. Jadi para dolder, para perawat, farmasi, gizi dan Iainnya 

senantiasa siap dan siaga. Ketika itu, di Nurse Station di ruangan yang 

100% pegawainya wanita itu terjadi percakapan dan saat itu sedang 

berseragam batik RS :
Dokter PPDS : Bu ini tadi saya habis visite ke pasien kelas, kok ada 

banyak orang pakai jas jas gitu yach Bu dan rapi.... (Tanya Dokter PPDS 

kepada Perawat I terheran-heran...)
Perawat T      : Lha yow Mbak..kok ada orang berkerumun di 

kelas satu nomer 5 itu yach,orang-orang pakai jas, berdasi dan rapi, 

berkeplek pula jangan jangan telusur itu Mbak I (Sahutan Perawat T 

kepada Perawat I)
Perawat I       : Masak Sih Dok, Mbak T? Siapa yach kira-kira yach? 

(sambil berpikir, penasaran) Masak ada telusur di ruangan kita ini ???

Petugas Gizi (Mbak Y): (Datanglah petugas gizi ke nurse station 

ikut nimbrung,penasaran mendengarkan cerita Mbak T dan Dokter 

PPDS) Heh ada apa Mbak I, Mbak T, Dokter???
Perawat I     :  ltu lho Mbak Y katanya Dokter PPDS sama Mbak T kok 

ada orang-orang sekitaran 6 orang ada dikamar bed kelas satu nomer 

5, terus pakai jas, berdasi dan rapi lagi. Apa mungkin telusur yach?? 

(masih penasaran dan berpikir)
Petugas Gizi (Mbak Y): (inisiatif)Ehmm, ayo Mbak I..Gimana 

kalau kita ke kelas satu nomer 5 itu takutnya itu memang bener-bener 

telusur. 
Perawat I        : Ide bagus Mbak, Ayo kesana……

Sesampainya di kamar bed pasien kelas satu nomer 5. ...Perawat I 

dan Petugas Gizi (Mbak Y) berada di dekat pintu kamar pasien tepat di 

belakang 6 orang yang berpakaian rapi ber jas dan ber dasi.

Perawat I dan Petugas Gizi berbisik-bisik : Lhayow Mbak Y ada 

beneran ya..sambil deg-degan... Perawat I dan Petugas Gizi terdiam 

selama kurang lebih 5 menitan di kamar kelas satu nomer 5 dan sedikit 

menguping apa yang sedang dibicarakan.
Salah satu dari 6 orang yang berjas dan berdasi anggap saja pak X 

menoleh ke belakang dan melihat Perawat I
Pak X               : Lho kamu siapa... .???
Perawat I       : Lho Bapak- bapak ini siapa yach??? Saya Perawat di 

Ruangan ini Pak.. 
Pak X              : Lho Maaf Bu... kami ini teman kerja anaknya Ibu ini 

(pasien) yang sekarang sedang menjenguk ………
Perawat I        : Oooalah... ..Tak pikir Bapak-bapak ini telusur 

akreditasi...
Pak X               : ##&&??? (berpikir keras)... Bukan Bu…..

Perawat I dan Petugas Gizi : Oh Ya sudah Pak Terima kasih, 

Ngapunten, Silahkan dilanjutkan (sambil menahan malu dan tertawa 

karena sudah kecelek dan menuju Nurse Station kembali... ) hahaha... 

memalukan.. Putri Rahma Zuriza, S.Kep.,Ns 

Ruang Pandan Wangi/ Instalasi Rawat Inap Medik

MAHASISWA OH MAHASISWA

RSUD Dr. Soetomo Surabaya gak lepas dari yang namanya 
mahasiswa, entah mahasiswa keperawatan, bidan, PPDS, ataupun 
nakes lain.

Jilid 1
Beberapa hari yang lalu ketika merawat pasien. Seorang 

perawat dan salah satu mahasiswa melakukan perawatan kepada 
pasien. Perawat membimbing mahasiswa untuk memasang venflon 
pasien dalam memberikan terapi infus. Pasien itu dengan segala 
alat medis di tubuhnya : terpasang infus, terpasang dower kateter 
dan selang NGT di hidungnya.

Perawat : Dik, tahu caranya nyambung selang NGT k urine bag 
kan ya???

Mahasiswa : Iya mbak tahu.
Perawat : Ini kan posisi NGT nya diklem, kamu buka ya nanti 

klem2ane trus sambungkan k urine bag. Ini ada 2 urine bag, yang 
untuk sambung NGT sudah aku cantolkan di bed pasien. Paham 
kan ya??? Kalau masih belum ngerti, bilang.

Mahasiswa : Iya mbak paham.
Perawat : Aku tinggal beresin sampah medis ini dulu ya ke 

belakang.
Mahasiswa : Iya mbak (sambil menganggukkan kepala)

Si perawat yakin lah ya mahasiswa itu bisa apalagi sudah praktik 
profesi. Eng ing eng..........setelah perawat itu datang kembali 
melihat pasien. Dan ternyata.....apakah yang terjadi?????Klem 
NGT dibuka dan disambungkan dengan bagian bawah urine bag 
yang satu lagi alias urine bag yang berisi urine. Jadi itu urine bag 
yang berisi urine dibalik dan disambungkan dengan selang NGT.

Perawat tercengang dan segera membetulkan sambungan 
selang NGT dengan urine bag yang baru. Lanjut perawat memanggil 
mahasiswa ke ruangan perawat.

Perawat : Adik„„,sini dik. Tadi sudah benar ya kamu 
nyambungkan selang NGT nya???

Mahasiswa : Iya Mbak, kenapa, ada yang salah tah???
Perawat : Dik... dik... itu urine bag yang baru bukan sambungkan 

dengan urine bag yang isi urine. Emangnya pasiene kamu suruh 
minum urine??????

                        (suster tepok jidat) 

Jilid 2
Sesaat sebelum perawat akan memberikan terapi infus sesuai 

advis dokter.
Perawat : Dik, ini buang isinya ya 100 cc di wastafel (sambil 

memberikan NaCl 0,9% kemasan 500 cc yang sudah tersambung 
dengan infus set). Aku mau nyiapkan peralatan pasang venflon 
dulu ya...

Mahasiswa : Iya mbak (kemudian mahasiswa menerima 
plabottle infus itu dan segera ambil gunting). Diguntinglah 
plabottle itu di bagian atas dan dibuanglah 100cc ke wastafel. 

Kemudian perawat datang menemui mahasiswa.

Perawat : Sudah dik??
Mahasiswa : Sudah mbak.
Perawat mlongo saat plabottle sudah rusak digunting.
Perawat : Lho kok digunting dek??
Mahasiswa : Mbak kan tadi nyuruh buang I00cc, ya saya buang 

mbak.
Perawat : Gak gitu juga kali dik cara buangnya. Tuh kan ada 

infus set nya, tinggal kamu buka, alirkan ke wastafel sebanyak 
100cc.

Ririn – Ruang Merak
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?Su Doku Teka-Teki abad ini :
Kita dipersilahkan mengisi kotak-kotak itu dengan angka mulai dari 1 
sampai 9. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka di dalam satu 
kolom, juga di dalam satu baris, serta di dalam setiap kotak parsial 3 x 3. 
Sebagai patokan awal, beberapa kotak telah diisi dengan angka-angka 
pembuka, kita kemudian melanjutkan.

Pemenang Su Doku :
Pemenangnya :
1. -

2.  -

?Tebak Siapa Dia 
Tulis nama lengkap
dan unit kerjanya !!!

?

2 1
8 5

8 1 6 4
3 2 7 4 5 9

6 8
8 5 2 9 1 7

2 8 4 9
4 1

9 5

1 5 4 9 3 8 6 7 2
8 7 2 4 5 6 9 1 3
6 9 3 1 2 7 8 5 4
9 1 8 5 7 2 4 3 6
3 4 7 8 6 1 2 9 5
5 2 6 3 9 4 1 8 7
7 3 1 6 4 9 5 2 8
2 6 9 7 8 5 3 4 1
4 8 5 2 1 3 7 6 9

Angket Berhadiah 

Jawaban Su Doku

Tebak Siapa Dia: 
Wildan Satrio Darmawan, SKM
Instalasi PKRS & Humas
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pemenangnya :
1.  Amadea Ukhtikasari, SKM
     Komite Mutu & Keselamatan 

pasien
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
2.  Ruri Wahyu Mageti, A.Md
 Sekretariat GPDT
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Jawaban “KuiS MiMbaR” Vol. 24,  no. 1 :

Artikel apa yang paling Anda senangi pada Mimbar 
edisi ini :
1.  ......................................................................
2.  ......................................................................

Pemenang Angket Berhadiah :
1. Joko Purnomo F
 Sub Bag Perbendaharaan Bag.Keuangan
 (Kuis Mimbar & Berita Foto)
2. Gogot K
 Bagian Keuangan
 (Ruang .Wanita & Sekilas Info)

kuis mimbar

Ketentuan menebak  :
•  Jawaban terakhir sampai dimeja redaksi  paling lambat 6 minggu 

setelah terbit.
• Pemenang diumumkan pada majalah “Mimbar” terbitan 

berikutnya.
•   Keputusan juri mutlak tidak dapat di ganggu gugat.

•  Pemenang harus mengambil hadiah sendiri dengan menunjukkan 

kartu identitas.
•   Hadiah dapat diambil di kantor Instalasi PKRS Telp. 1086-1088 

pada Jam kerja.   

Hadiah sebesar Rp. 75.000,-
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Gebyar “Gerakan Jatim Sehat Menuju Indonesia Maju” yang digelar di Taman Bungkul –  Monumen Polisi Istimewa di Surabaya menjadi “lautan manusia”. 
Ribuan warga dari berbagai Kota di Jawa Timur ikut menyemarakkan kegiatan yang cukup spetakuler.  Pagelaran “Jalan Bareng”  bertajuk “ Gerakan 
Jatim Sehat Menuju Indonesia Maju” yang digagas oleh Polda Jawa Timur ini diawali dengan jalan sehat dengan titik start Taman Bungkul. Sedang  Finish 
depan Monumen Polisi Istimewa, dilanjutkan senam “Jatim Sehat” cuci tangan bersama. Pada pagelaran itu panitia menyiapkan 10 titik tenda pelayanan 
kesehatan, RSUD Dr. Soetomo juga turut berpartisipasi, 9 titik lainnya dari  IBI, RS Haji, Dinkes Prov, Biddokes, RSAU, RSAL, RSJ Menur, KESDAM 5 Brawijaya 
dan RS Darmo. Tenda tenda itu disebar mulai dari Taman Bungkul Surabaya - Monumen Polisi Istimewa. Tentunya dilengkapi dengan air cuci tangan,  tempat 
pelayanan, polopendem. Selain itu juga disiapkan 150 kran air depan Monumen Polisi Istimewa dari PDAM Kota Surabaya dan PU Pemprov Jawa Timur. Tak 
lupa pula panitia juga menyiapkan sabun batangan untuk sovenir dan sabun cair untuk kegiatan cuci tangan bersama. Panggung utama berada di sisi selatan 
Monumen Polisi Istimewa.
Tampak atas Dr. Soedarsono, dr, SpP(K) memberikan penjelasan seputar Virus Covid-19. Gubernur Jawa Timur,  Khofifah Indar Parawansa  sempat singgah 
dan foto bersama di tenda Pelayanan RSUD Dr. Soetomo dengan Tim RSUD Dr. Soetomo. Tampak bawah para petugas pelayanan RSUD Dr. Soetomo sedang 
melakukan pemeriksaan tes gula darah acak dan tensi darah.

GEBYAR “GERAKAN JATIM SEHAT MENUJU INDONESIA MAJU” 
DI TAMAN BUNGKUL- MONUMEN POLISI ISTIMEWA - MINGGU, 8 MARET 2020


