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agar jurus penanggulangan Covid-19; testing, tracing, dan treatment segera tercapai.



PERINGATAN HUT RSUD Dr. SOETOMO KE-82 
(29 OKTOBER 1938-2020) - JUM’AT, 27 OKTOBER 2020

Peringatan HUT di masa Pandemi diselenggarakan secara sederhana. Acara diawali dengan tabur bunga di Makam Dr. Soetomo yang bertempat di Jl. Bubutan 
No. 85, Surabaya. (tampak atas) tabur bunga dipimpin oleh Direktur Utama beserta para Direktur diikuti para pejabat struktural. Kemudian dilanjutkan di Ruang 
Loka Widya Husada RSUD Dr. Soetomo, diawali dengan pemberian santunan anak yatim putra-putri karyawan karyawati RSUD Dr. Soetomo oleh para direktur. 

Pemberian 2 paket Umroh kepada Bambang Pujo Semedi, dr., SpAn.KIC dan Neneng Dewi Kurniati, dr., SpMK sebagai pegawai RSUD Dr. Soetomo 
yang menerapkan nilai dan budaya organisasi. 

Disamping itu, juga dibagikan pemenang gebyar mutu Tahun 2020 : Lomba manajemen partisipatif kategori medis/perawatan dengan pemenang; Juara 1 (Ruang 
Bedah Teratai), 2 (IGD lantai 1), 3 (Ruang Bayi). Lomba manajemen partisipatif kategori non medis/penunjang dengan juara 1 (Instalasi Gizi), 2 (Instalasi Transfusi 
Darah), 3 (Unit CSSD-Instalasi Sterilisasi dan Binatu), sebagai pemenang Patient Safety Award (Ruang Bona 2). Sedangkan sebagai Juara Favorit dan Juara Umum 
(IGD Lantai 1). Diakhir acara pemotongan tumpeng nasi kuning sekaligus launching Logo HUT RSUD Dr. Soetomo oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni 

Wahyuhadi, dr., SpBS(K), dan potongan tumpeng diberikan kepada Dr. Ferdiansyah, dr., SpOT(K) sebagai Kepala Instalasi Gedung Rawat Inap Utama Graha Amerta.
Hari Ulang Tahun yang ke-82 mengangkat tema “Back To The Our Home”. Tema tersebut memiliki makna: menghimbau kembali para dokter yang selama ini 

Work From Home (WFH) atau praktek secara virtual untuk kembali melayani masyarakat/pengguna layanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo. Karena saat ini, untuk 
pasien-pasien menular/Sars-Cov sudah lebih tertata baik dari segi skrining maupun tempat perawatan yang terpisah. 

Diharapkan untuk pelayanan pasien-pasien umum non Covid-19 akan kembali seperti dulu lagi.
Di usia yang genap 82 tahun ini, semoga RSUD Dr. Soetomo tetap dapat menjadi rumah sakit pendidikan rujukan nasional yang dapat memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat luas serta berkomitmen untuk selalu berinovasi yang dapat menunjang kelancaran pelayanan, pendidikan dan penelitian.



Pelindung : Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) – Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo 
Penasehat : drg. Primada Kusumaninggar , M.Kes – Direktur Umum & 
Keuangan; Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K) – Direktur Pelayanan Medik 
& Keperawatan; Prof. Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, dr., Sp.M(K) 
– Direktur Penunjang Medik; Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr, 
SpKK(K) – Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian
Pimpinan Redaksi : dr. Pesta Parulian Maurid Edwar, dr, SpAn.KIC – Kepala 
Instalasi PKRS & Humas
Dewan Redaksi : Roestiniadi Djoko Soemantri, dr, SpTHT-KL(K), Sunarso 
Suyoso, dr, SpKK(K), Didi Aryono Budiyono, dr, SpKJ(K), Pranawa, 
dr.,SpPD.KGH, Moegiono M. Oetomo, dr.,SpM, Syaiful Islam, dr.,SpS, Dr. 
Esti Handayani, dra.,Apt.MARS, Mudiharti, SE, Rahayu Warni Kusasih, 
SKM, Tutik Murniati, SE, Rama Krishna, SKM, Zainal Mutakin, S.Sos, Ruri 
Mustikarani, S.Sos, Yasta Dwi Amanda, SKM, Novan Haru Pratama, S.AP, 
Wildan Satrio Darmawan, SKM, Anang Viki Pratama Hadju, S.Hum 
Tata Usaha : Heru Susanto 
Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6 - 8 Surabaya • Telp. 5501086, 
5501088, 5501123 • eMail: kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Website: 
www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id • Foto-foto : ZM

Redaksi menerima sumbangan foto atau karangan, berupa tulisan 
ilmiah, pengalaman kerja, ide cerita, anekdot, suka duka dan lain-
lain yang menyangkut kesehatan. Redaksi berhak mengurangi atau 
menambah, tanpa mengubah isi.
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Dari Redaksi

Susunan Redaksi

•	 Tingkatkan	Informasi	dan	Edukasi	Pada	Keluarga	Pasien	
Covid-19,	RSUD	Dr.	Soetomo	Hadirkan	Inovasi	“Line	Rik”

•	 Tindakan	Diagnostik	dan	Intervensi	Kardiovaskular	Di	
RSUD	Dr.	Soetomo	Pada	Masa	Pandemi

•	 Menjaga	Kesehatan	Mental	Anak	
Selama	Pembelajaran	Dalam	
Jaringan	di	Era	Pandemi	Covid-19

•	 Hari	Kesehatan	Nasional:
	 "Satukan	Tekad	Menuju	Indonesia	

Sehat"

Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa menandatangani 

dua prasasti sebagai tanda telah 
diresmikannya Instalasi Pusat 

Pelayanan Pendidikan dan Riset 
Penyakit Menular (P3RPM) di RSUD Dr. 

Soetomo serta Mobil Laboratorium 
Molekuler didampingi oleh Direktur 

Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni 
Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan Dekan 

Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U(K) 

pada Jum’at 17 Juli 2020.

•	 Pelatihan	Covid-19	Bagi	Tenaga	Relawan	Kemenkes	RSUD	
Dr.	Soetomo

•	 Kunjungan	RSPI	Prof.	Dr.	Sulianti	Saroso	ke	RSUD	Dr.	
Soetomo

•	 Operasional	Perdana	Mobile	Molecular	Laboratory	Ke	Kantor	
Badan	Pengelola	Keuangan	dan	Aset	Daerah	Prov.	Jatim

•	 Memperingati	Pekan	ASI	Sedunia	(World Breastfeeding Week)
•	 Pelantikan	dan	Pengambilan	Sumpah/Janji	Jabatan
•	 Pengambilan	Sumpah/Janji	PNS	
•	 Penyerahan	Insentif	Covid-19	Bagi	Tenaga	Kesehatan
•	 Penerimaan	Piagam	Penghargaan	Gubernur	Jatim	dalam	

Pengabdian	Penanganan	Covid-19
•	 Rapat	Penyusutan	dan	Pemusnahan	Arsip
•	 Bakti	Sosial	Peduli	Tenaga	Kesehatan	Ke	RSUD	Dr.	Soetomo	

Oleh	Polrestabes	Surabaya
•	 Penandatanganan	Perjanjian	Kerjasama	(PKS)	Pemeriksaan	

Bakal	Calon	Kepala	Daerah	Kab/Kota
•	 Peringatan	Hari	Jantung	se-Dunia

•	 Setengah	Tahun	Virus	Corona:	
	 Apa	yang	sejauh	ini	diketahui?
•	 Siapa	Paling	Berpotensi	Tertular	

•	 Tips	Cegah	Osteoporosis
•	 Menopause:	Apa	yang	Harus	Dilakukan?
•	 Masalah	&	Solusi	:	Pengelolaan	Limbah	Medis	Fasyankes	

/	Rumah	Sakit	di	Masa	Pandemik	Covid-19
•	 Mengenal	Normo	Pressure	Hydrocephalus	(NPH)	

Penyakit	yang	Sering	Terjadi	Pada	Lanjut	Usia

Covid-19	?
•	 Vaksin	Corona	Buatan	Indonesia	Siap	Edar	Tahun	2022
•	 Waspadai	Naiknya	Kasus	HIV	di	Era	Pandemi	Covid-19!	

What	Should	We	Do?
•	 Membiasakan	Adaptasi	Kebiasaan	Baru “Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat” adalah tema HKN ke-56 Tahun 

2020 dan menjadi berita utama Majalah Mimbar edisi kali ini, merupakan seruan 
kepada seluruh tenaga kesehatan dan segenap komponen masyarakat untuk 
terus bertekad dan berjuang keras menyelamatkan bangsa di masa pandemi 
Covid-19. “Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat, Selamatkan Bangsa dari Pandemi 
Covid-19” adalah sub tema yang mengajak masyarakat agar tidak putus asa, tidak 
menyerah, dan tidak kendor dalam menjaga kesehatan diri, demi mewujudkan 
Indonesia Sehat, dan slogan yang harus terus digaungkan, sehingga masyarakat 
dapat mandiri menjaga kesehatannya dengan berperilaku hidup sehat, dan selalu 
menerapkan protokol kesehatan. 

Peringatan HKN kali ini dilaksanakan di tengah bencana kesehatan yang 
telah merenggut ribuan jiwa termasuk tenaga kesehatan, sebuah kenyataan yang 
memprihatinkan. Kondisi ini dapat kita jadikan momentum untuk mengubah 
perilaku dan mendorong penguatan upaya kesehatan promotif dan preventif. 
Mari kita semua sebagai karyawan-karyawati RSUD Dr. Soetomo baik Medis dan 
Non-medis tetap mempertahankan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas 
sesuai bidang masing-masing, semoga pandemi segera berakhir. 

Artikel khusus masih seputar Covid-19 mulai dari "Setengah tahun virus 
corono", "Siapa paling berpotensi tertular Covid-19", "Vaksin corona buatan 
Indonesia", "Waspadai naiknya kasus HIV di era pandemic Covid-19", dan 
"Membiasakan adaptasi kebiasaan baru." Selain itu, ada artikel kesehatan 
yang menarik untuk dibaca, yaitu; "Menjaga kesehatan mental anak selama 
pembelajaran dalam jaringan (online) di era pandemi Covid-19", serta sekilas info 
tentang "Tingkatkan informasi dan edukasi pada keluarga pasien Covid-19, RSUD 
Dr. Soetomo hadirkan inovasi ‘Line RIK’ sebagai tambahan wawasan kita.

Berita foto Seputar Soetomo menampilan berbagai kegiatan yang telah 
dilakukan, antara lain; Peresmian Instalasi Pusat Pelayanan Pendidikan dan 
Riset Penyakit Menular (P3RPM) di RSUD Dr. Soetomo serta Mobil Laboratorium 
Molekuler, Penyerahan Insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan, Penerimaan 
piagam penghargaan Gubernur Jatim dalam pengabdian penanganan Covid-19 
serta foto peringatan HUT RSUD Dr. Soetomo ke-82.

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

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai 
Ketua Umum HKN ke 56 Tahun 2020 dr. Kirana 
Pritasari, M.QIH, “Satukan Tekad Menuju 

Indonesia Sehat”, tema ini merupakan seruan kepada 
seluruh tenaga kesehatan dan segenap komponen 
masyarakat untuk terus bertekad dan berjuang keras 
menyelamatkan bangsa di masa pandemi COVID-19. 
“Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat, Selamatkan 
Bangsa dari Pandemi Covid-19” adalah sub tema 
yang mengajak masyarakat agar tidak putus asa, tidak 
menyerah, dan tidak kendor dalam menjaga kesehatan 
diri, demi mewujudkan Indonesia Sehat, dan merupakan 
slogan yang harus terus digaungkan, sehingga 
masyarakat dapat mandiri menjaga kesehatannya 
dengan berperilaku hidup sehat, dan selalu menerapkan 
protokol kesehatan.

Peringatan HKN ke-56 tahun 2020, dilaksanakan 
di tengah bencana kesehatan yang telah merenggut 
ribuan jiwa masyarakat termasuk tenaga Kesehatan, 
sebuah kenyataan yang memprihatinkan. Kondisi 
ini dapat kita jadikan momentum untuk mengubah 
perilaku masyarakat dan mendorong penguatan upaya 
kesehatan promotif dan preventif. Implementasinya 
harus melibatkan peran aktif lintas sektor, perguruan 
tinggi, ormas, swasta, termasuk media massa. Sehingga 
dapat membangun masyarakat yang produktif dan 
aman COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru.

Sambutan Menteri Kesehatan RI Letjen TNI (Pur.) Dr. 
dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI, Puji syukur kita 
panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2020 ini kita 
dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke- 
56, yang diperingati setiap tanggal 12 November. Dalam 
kurun waktu 56 tahun kita telah berjuang bersama 
seluruh masyarakat melaksanakan pembangunan 
kesehatan. Perjuangan ini kita laksanakan demi 
mewujudkan manusia Indonesia sehat, produktif dan 
berdaya saing.

Hari Kesehatan Nasional ke 56 tahun 2020, merupakan 
momentum untuk kita bersyukur di era pandemi 
dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya 
Kesehatan. Tema HKN tahun 2020 tentang “Satukan 
Tekad Menuju Indonesia Sehat” merupakan upaya 
bagaimana membangunn masyarakat yang produktif 
dan aman COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru. 
Melalui Sub Tema “Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat, 
Selamatkan Bangsa dari Pandemi COVID-19”. Saya 
menghimbau kepada seluruh masyarakat dan tenaga 
kesehatan, agar selalu disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan untuk mencegah keterpaparan 
COVID-19. Sekuat apapun upaya pemerintah tidak akan 
cukup apabila tidak didukung oleh masyarakat dengan 
mematuhi protokol kesehatan.

Akhirnya, kepada seluruh jajaran kesehatan yang 
melaksanakan berbagai kegiatan pada rangkaian 

peringatan HKN tahun ini, agar memperkuat penerapan 
strategi penanganan COVID-19, sebagai wujud dan 
tekad bersama masyarakat Indonesia untuk sehat. Saya 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada segenap jajaran kesehatan, 
lintas sektor di Pusat dan Daerah serta seluruh lapisan 
masyarakat yang telah bahu membahu berjuang tanpa 
mengenal lelah disemua lini dalam melaksanakan 
pembangunan kesehatan sebagai sebuah perjuangan 
untuk selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19 dan 
mewujudkan Indonesia semakin sehat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati 
dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan Bangsa 
Indonesia yang sehat sejahtera.

Pandemi COVID-19 telah merebak di 215 negara 
dengan jumlah kasus konfirmasi mencapai lebih dari 35 
juta kasus dan jumlah kasus meninggal lebih dari 1 juta 
kasus. Dilihat dari situasi penyebarannya di Indonesia, 
saat ini COVID-19 sudah menjangkiti seluruh wilayah 
provinsi yang tersebar di 498 kabupaten/kota. Hal ini 
dapat dilihat dari data kasus harian yang masih terus 
meningkat dan belum ada tanda tanda penurunan kasus 
dengan grafik yang melandai.

Data BNPB tanggal 8 Oktober 2020 menunjukkan 
adanya lonjakan jumlah kasus positif yang mencapai 
4.850 kasus. Angka ini tercatat sebagai jumlah kasus 
COVID-19 tertinggi sejak ditemukan dua kasus 
pertama di Indonesia pada awal Maret yang lalu. Dalam 
perkembangannya, total kasus COVID-19 kian mendekati 
angka 350.000 kasus dan jumlah yang meninggal telah 
menembus angka lebih dari 11.800 jiwa, serta banyak 
tenaga Kesehatan yang telah jadi korban. Dari fakta-fakta 
yang ada memberikan indikasi bahwa bencana pandemi 
ini belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir.

COVID-19 telah berdampak terhadap aspek 
Kesehatan, sosial dan ekonomi, serta terganggunya 
pelayanan di berbagai bidang. Kondisi ini cenderung 
akan berlanjut sejalan dengan masih banyaknya pihak 

Hari Kesehatan Nasional
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COVID-19 masih panjang dan membutuhkan kerja keras. 
Ikhtiar yang harus dilakukan adalah berusaha untuk 
melindungi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita 
dengan, menerapkan protokol kesehatan. Transmisi 
atau penularan di masa adaptasi kebiasaan baru akan 
terus terjadi selama masyarakat tidak mau menerapkan 
perilaku pencegahan COVID-19. 

Oleh karena itu, mengajak masyarakat untuk 
melakukan upaya pencegahan dengan pola hidup sehat 
menjadi sangat penting. Masyarakat harus membiasakan 
dengan selalu memakai masker utamanya bila keluar 
rumah, selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan, 
serta mencuci tangan sesering mungkin. Tiga hal ini, 
menjadi hal yang fundamental untuk dilakukan dalam 
perilaku kita sehari-hari, agar terhindar dari paparan 
COVID-19. Disamping itu, kita harus tetap menjaga 
imunitas tubuh, agar tetap baik dengan berolahraga 
secara rutin, mengonsumsi gizi seimbang, istirahat yang 
cukup, tidak merokok, dan mengendalikan penyakit 
penyerta. Protokol kesehatan harus diterapkam dalam 
kehidupan sehari-hari, dimana saja dan setiap saat. 

Pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), pemerintah 
dan lembaga dari berbagai kalangan di pusat dan daerah 
telah mengkomunikasikan kebijakan tentang protokol 
kesehatan untuk dipatuhi masyarakat di semua tatanan. 
Pentingnya menyebarluaskan protokol kesehatan agar 
individu dan masyarakat dapat terhindar dari penularan 
virus corona. Pola hidup di masa AKB mendorong adanya 
perubahan kebiasaan masyarakat dari kebiasaan lama 
menuju kebiasaan baru yang lebih sehat, sehingga 
masyarakat dapat tetap beraktivitas secara produktif dan 
aman dari ancaman COVID-19.

Pandemi ini telah dirasakan pengaruhya oleh 
seluruh sektor yang terdampak, Pembatasan mobilitas 
masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang 
kemudian berimbas pada perekonomian. Menghindari 
kehilangan hari produktif masyarakat, sejumlah 
hal telah dilakukan mulai dari pembuatan regulasi, 

edukasi, sosialisasi, mitigasi, surveilans, penanganan 
pasien, penyediaan alat perlindungan diri, pengobatan, 
peningkatan sumberdaya kesehatan dan secara luas 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan 
komunitas masyarakat perlu terus dilakukan dan 
ditingkatkan.

Cepat atau lambatnya penurunan angka penularan 
virus corona ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk 
patuh dan disiplin menjalankan protocol kesehatan yang 
ditandai oleh sikap dan perilaku sehat seseorang dalam 
melakukan aktivitasnya.

Momentum peringatan HKN ke 56 diharapkan dapat 
membangun semangat dan tekad untuk terus berjuang 
bersama menyelamatkan bangsa. Melalui rangkaian 
kegiatan HKN, kita mengajak masyarakat untuk belajar 
dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri yang 
diwujudkan dengan berperilaku sehat agar terhindar 
dari berbagai penyakit.

TUJUAN 
Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 

sebagai momentum untuk menyatukan tekad dalam 
mewujudkan Indonesia semakin sehat dan semangat 
memperjuangkan ketahanan kesehatan Indonesia. 
Sebagai pengingat publik, harus selalu bersama-sama 
menjaga kesehatan diri, keluarga dan masyarakat agar 
terhindar dari COVID-19, sehingga derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud 
dengan dukungan seluruh komponen bangsa. 
Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, dunia 
usaha, organisasi kemasyarakatan, praktisi dan media 
massa turut ambil bagian dalam peringatan HKN guna 
mendukung pembangunan kesehatan. Masyarakat 
semakin mengerti arti penting perilaku dan lingkungan 
sehat serta mau melakukan gerakan hidup sehat di 
tatanan keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat umum 
dan fasilitas lainnya

SASARAN
•  Pemerintah Pusat dan Daerah
•  Petugas kesehatan
•  Perguruan Tinggi dan Akademisi
•  Organisasi masyarakat dan Profesi
•  Dunia usaha
•  Media massa
•  Masyarakat umum

PESAN PENDUKUNG
•	 Jangan Kendor, Jaga Kesehatan Diri, Keluarga dan 

Lingkungan
•	 Sehat dimulai dari saya
•	 Jangan Menyerah, Terus Sehatkan Bangsa
•	 Bangkit sehatkan bangsa

HASHTAG
#satutekadmenujusehat
#sehatuntuksemua
#disiplinhidupsehat
#sehatdimulaidarisaya
#bersamasehatkanbangsa

Sumber : 
Buku Panduan HKN ke-56, 12 November 2020. Kemenkes RI

yang mengabaikan 
protokol kesehatan yang 
sudah disosialisasikan 
dan belum 
membudayanya perilaku 
pencegahan COVID-19 
dimasyarakat, Persepsi 
masyarakat terhadap 
bahaya COVID-19 
umumnya cenderung 
merasa takut dan 
khawatir terhadap virus 
corona, namun demikian 
masih ada sekitar 17% 
masyarakat Indonesia 
yang tidak yakin terhadap 
keberadaan COVID-19 
(BPS, 2020). Masyarakat 
kini kerap bertanya-tanya 
kapankah pandemi ini 
akan berakhir.

Perjuangan kita 
m e n y e l a m a t k a n 
bangsa dari belenggu 

12 Nopember 2020
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artikel khusus

Setengah tahun lalu, di paruh kedua bulan 
Januari, pemerintah Cina untuk pertama 
kalinya mengumumkan resmi wabah virus 

corona jenis baru yang menyerang kota Wuhan.   
Ketika mengumumkan wabah, pemerintah Cina 
kelihatannya berusaha menutupi banyak bukti. Tidak 
jelas, kapan pertama kalinya dan dimana virus corona itu 
melompat dari binatang ke manusia. 

Diduga eksistensi virus sudah diketahui beberapa 
minggu sebelumnya. Juga diduga virus melompat 
dari kelelawar lewat inang perantara, trenggiling atau 
cerpelai dan menginfeksi manusia. Tapi sumber virus 
penyebab pandemi hingga kini masih kontroversial. 

Inilah ikhtisar, apa yang sudah diketahui tentang virus 
sejauh ini dan sejauh apa kemajuan dunia kedokteran 
dalam perang melawan pandemi Covid-19.

INFORMASI GENETIKA VIRUS
Pakar virologi Cina dengan secepat kilat mengurai 

informasi genetika virus corona jenis baru yang kemudian 
diberi nama SARS-Cov-2 itu. Tanggal 21 Januari 2020, 
mereka mempublikasi struktur genomiknya dan tiga hari 
kemudian rincian deskripsi virusnya.

Data ini memungkinkan para dokter dan pakar 
mikrobiologi di seluruh dunia untuk mengembangkan 
obat maupun vaksinnya. Yang khas dari virus corona ini 
adalah duri-duri proteinnya yang disebut ACE-2 yang 
berlokasi pada permukaannya. 

Itu sebabnya mengapa pengembangan obat dan 
vaksin sebagian besar difokuskan pada mengikat atau 
memblokir duri protein ini, atau membuatnya tidak 
efektif dengan berbagai cara.

SETENGAH TAHUN VIRUS CORONA
Apa Yang Sejauh Ini Diketahui ?

Gambar ilustrasi virus corona - SARS-CoV-2 
pemicu Covid-19 di bawah mikroskop 
elektron raster (picture Alliance-DW.de)

Enam bulan berlalu sejak Virus 
Corona SARS-CoV-2 jadi ‘terkenal’ 
ke seluruh dunia. Para peneliti 
sudah menemukan banyak hal 
terkait virus ini dan membuat 
kemajuan untuk melawannya. 
Ini beberapa poin terpenting.

CARA PENULARAN DAN PENCEGAHAN
Saat ini sudah diketahui, lewat berbagai riset, antara 

lain oleh pakar virologi yang meneliti kota Heinsberg 
hotspot pertama di Jerman, bahwa virus terutama 
menyerang tenggorokan dan paru-paru. Penularan 
terjadi, selain dengan cara kontak langsung dengan 
orang yang terinfeksi atau menyentuh permukaan yang 
terkontaminasi, juga bisa lewat aerosol atau percikan 
cairan di udara. Penyebaran terutama lewat sistem  air-
conditioning, seperti yang digunakan secara luas di 
pabrik pengolahan daging.

Ruang tertutup dengan banyak orang di dalamnya 
juga sangat berbahaya bagi penularan. Itu sebabnya 
tindakan “lockdown“, terutama dengan menutup 
tempat-tempat hiburan umum dan menangguhkan 
pekan raya dan pameran serta acara-acara besar lainnya, 
terbukti efektif meredam penyebaran penyakit.

Pemakaian masker yang menutup hidung dan mulut, 
kini menjadi tindakan standar di berbagai negara di 
dunia untuk meredam penularan. Para pakar medis 
terutama menyarankan tindakan yang lebih penting, 
yakni lebih sering mencuci tangan dengan sabun, 
menjaga jarak fisik dan membuka ventilasi ruangan agar 
udara segar masuk.

Walaupun diketahui sejumlah binatang peliharaan, 
seperti kucing, anjing atau cerpelai bisa terinfeksi oleh 
manusia, tapi hal ini tidak memainkan peranan besar 
dalam rantai infeksi.

GEJALA DAN KELOMPOK RISIKO
Gejala penyakit Covid-19 berbeda-beda para tiap 

individu. Para dokter menyebut, ancaman penyakit ini 
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mirip dengan flu Spanyol dari tahun 1918. Gejala khas 
Covid-19 antara lain, tenggorokan meradang, kesulitan 
bernafas, kehilangan indra penciuman dan pengecap. 

Covid-19 lebih sering menyerang kelompok risiko 
tertentu dan menimbulkan gejala gawat. Kelompok 
risiko ini antara lain, orang dengan riwayat penyakit 
sebelumnya, orang dengan golongan darah A dan lelaki 
lebih berisiko.

Para pakar patologi yang meneliti korban Covid-19 
mengonfirmasi, orang dengan riwayat penyakit tekanan 
darah tinggi, diabetes, kanker, gagal ginjal, sirosis hati 
dan pengidap penyakit jantung serta pembuluh darah 
menjadi kelompok yang memiliki bahaya paling tinggi 
terserang Covid-19. 

Infeksi SARS-CoV-2 bisa sangat gawat pada satu 
kelompok manusia, tapi pada kelompok lainnya 
gejalanya ringan atau bahkan sama sekali tidak 
menunjukkan gejala. Tapi pada prinsipnya, penyakit 
akibat virus corona bisa menjadi gawat pada siapapun, 
termasuk pada kaum muda. 

Pada kasus gawat, Covid-19 bisa memicu kegagalan 
sejumlah organ tubuh secara bersamaan dan sepsis, yang 
mengancam nyawa penderita. Reaksi sistem kekebalan 
tubuh juga memainkan peranan besar, segawat apa efek 
penyakit ini pada tiap individu.

TERAPI COVID-19
Pada awal pandemi virus corona, banyak pasien 

dengan gejala gawat, dipasangi alat bantu pernafasan 
atau intubasi pada tahap dini. Kebanyakan meninggal 
akibat tindakan ini.

Sekarang para dokter di ruang gawat darurat 
makin jarang menggunakan ventilator, karena dokter 
ahli paru-paru menegaskan, alat bantu pernafasan di 
bawah tekanan positif, bisa lebih banyak menimbulkan 
kerusakan dibanding penyembuhan.

Jadi sepanjang pasien masih bisa bernafas secara 
mandiri, mereka mendapat tambahan oksigen tanpa 
dihubungkan ke respirator atau ventilator. Intubasi yakni 
pemasangan alat bantu pernafasan langsung ke saluran 
nafas bawah, hanya dilakukan dalam kondisi sangat gawat.

Dalam banyak kasus, ginjal pasien juga mengalami 
kerusakan akibat Covid-19, dalam hal ini dialisa sangat 
diperlukan. Perawatan gawat darurat, sekarang ini lebih 
banyak memonitor kerusakan organ tubuh lainnya.

Proses penyembuhan bisa dipercepat di sejumlah 
rumah sakit, dengan menggunakan serum antibodi 
dari pasien Covid-19 yang sembuh kembali. Antibodi 
ini bertugas melawan virus dalam tubuh pasien yang 
mendapatkan donasi serum.

Pada umumnya, pasien Covid-19 yang sembuh 
setelah menjalani pengobatan intensif, harus melakoni 
tindakan rehabilitasi yang panjang yang disesuaikan 
dengan masing-masing individu. Rehabilitasi harus 
disesuaikan dengan riwayat penyakit sebelumnya serta 

kemungkinan adanya kerusakan organ tubuh.

OBAT-OBATAN DAN VAKSIN
Sejauh ini belum ada obat-obatan yang benar-

benar ampuh melawan Covid-19.  Remdesivir  menjadi 
satu-satunya obat farmaka yang menunjukkan 
keampuhan memperpendek proses penyakit. Walau 
kini diperebutkan di pasar, obat ini bukan penyembuh 
ajaib. Obat hanya memperpendek proses penyembuhan 
beberapa hari pada pasien yang memerlukan tambahan 
oksigen. Tapi tidak meningkatkan peluangnya untuk 
tetap hidup.

Para dokter juga menguji coba obat-obatan lain 
yang sudah eksis di pasaran untuk memerangi virus 
corona. Misalnya obat anti peradangan Dexamethasone, 
obat inhibitor polimerase RNA, Avigan serta obat anti 
malaria hydroxychloroquine. Dua obat pertama belum 
menunjukkan keampuhan dan keamanannya. Obat 
ketiga sudah ditolak oleh WHO.

Pengembangan vaksin virus corona juga dikebut. 
Sedikitnya ada 160 kandidat vaksin yang sedang diteliti 
dalam beragam proyek di seluruh dunia. Ada tiga jenis 
vaksin, yakni berupa virus yang dilemahkan, virus mati 
dan vaksin berbasis RNA. Kandidat vaksin jenis ketiga, 
merupakan wilayah ilmiah baru yang belum pernah 
dirambah sebelumnya.

WHO melaporkan, ada lima kandidat vaksin yang 
hingga akhir Juni 2020 sudah memasuki fase pertama 
uji coba pada manusia di seluruh dunia. Fase ini menguji 
keamanan vaksin. Sementara ada 7 kandidat vaksin yang 
memasuki kombinasi fase satu dan dua, untuk menguji 
respons kekebalan tubuh. Dan hanya ada satu kandidat 
vaksin yang sudah memasuki fase ketiga, dengan target 
menguji efektifitasnya melawan patogen dalam praktek 
nyata.

Satu lagi vaksin anti TBC yang sudah diberi izin. 
Namun vaksin BCG ini tidak menarget langsung virus 
SARS-CoV-2, tapi hanya memperkuat basis kekebalan 
tubuh bawaan yang sudah ada pada manusia.

Vaksin ini diharapkan sudah masuk ke pasaran akhir 
tahun ini atau pertengahan tahun depan. Jika kandidat 
vaksin diijinkan menjadi vaksin, tantangan lainnya 
adalah memproduksinya dalam jumlah ratusan juta 
hingga milyaran dosis. Sejumlah industri farmasi sudah 
menyiapakan diri untuk memproduksinya, walau belum 
tahu kapan akan memulainya.

HERD IMMUNITY
Apakah kekebalan kawanan atau herd immunity bisa 

terbentuk dengan cepat? Faktanya makin banyak orang 
di seluruh dunia terinfeksi virus corona. Lebih dari 10 
juta orang sudah terinfeksi, tapi dibanding 7,8 miliar 
penduduk bumi, jumlah itu masih terlalu kecil untuk 
mencapai kekebalan kelompok.

Tambahan lagi, hingga kini belum diketahui apakah 
kekebalan tubuh terhadap virus corona itu bersifat 
permanen atau hanya sementara. Tes darah, swab 
serta PCR sejauh ini hanya menunjukkan, siapa yang 
mengembangkan antibodi, atau siapa yang sakit parah 
dan bisa menulari yang lain. ***

Sumber : http://p2ptm.kemkes.go.id/

Duri-duri protein yang 
disebut ACE-2 menjadi 
ciri khas virus corona 
(Foto Picture Alliance-
Newscom/CDC)
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Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 
menyebutkan, penyakit yang termasuk ke 
dalam Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan 

kelompok penyakit yang berpotensi tinggi menjadi 
penyakit penyerta atau komorbid sehingga akan sangat 
rentan jika terinfeksi Covid-19. Penyakit yang termasuk 
dalam kelompok PTM antara lain hipertensi, diabetes 
melitus, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke dan kanker.

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto 
Asmoro menjelaskan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu 
diperhatikan bagi para peyandang PTM, antara lain: 
1)  menjaga asupan makanan dan minuman, 
2)  menjalankan kebiasaan sehat, dan 
3)  rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, terutama 

pemeriksaan dengan dokter yang telah mengetahui 
rekam medis para penyandang PTM.
“Konsultasi dengan dokter apabila memungkinkan 

dengan bantuan telemedis atau konsultasi online. 
Tentunya diupayakan dengan dokter yang sudah 
mengetahui rekam medis kita,” ujar dr. Reisa saat 
konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional.

Dokter Reisa juga menyampaikan sembilan 
tips tambahan bagi para penyandang PTM. Bagi 
penyandang PTM yang berusia 50 tahun ke atas, 
diharapkan dapat tinggal di rumah untuk mengurangi 
potensi tertular Covid-19.

Pertama, tetap berada di rumah, terutama bagi yang 
berusia 50 tahun ke atas.

Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan 
mengkonsumsi makanan bergizi, hindari gula dan lemak 
berlebih. Selain itu konsultasikan dengan dokter terkait 
suplemen atau multivitamin yang dapat dikonsumsi.

Ketiga, jaga jarak minimal 1-2 meter, hindari 
kerumunan atau keramaian.

Keempat, mencegah perpindahan droplet yang 
berpotensi menularkan virus SARS-CoV-2, lakukan cuci 
tangan dengan sabun dengan air mengalir selama 
minimal 20 detik. Jika tidak memungkinkan, gunakan 
hand sanitizer yang mengandung 60 persen alkohol.

Kelima, selanjutnya, gunakan masker jika harus 
keluar rumah. 

Keenam, hindari menyentuh wajah, hidung, mata 
dan mulut sebelum mencuci tangan. 

Ketujuh, upayakan aktivitas fisik selama 30 menit per 
hari atau dapat disesuaikan dengan saran dokter guna 
meningkatkan imunitas tubuh. Namun, hindari aktivitas 
dengan intensitas yang tinggi.

Kedelapan, istirahat yang cukup selama 6-8 jam 
sehari untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. 

Jika mulai merasa stres, bingung dan takut, bicarakan 
perasaan tersebut pada orang yang dipercaya. Saling 
menguatkan dapat menjadi obat dari rasa stres. Terus 
beribadah, membaca buku, mendengar musik atau 
melakukan aktivitas lain yang dapat membantu melawan 
rasa cemas. 

Dokter Reisa menambahkan bagi masyarakat untuk 
selalu mengikuti anjuran pemerintah yang disiarkan 
resmi setiap hari.

“Hanya percaya yang terbukti kebenarannya. Hindari 
mitos dan hoax yang membuat anda panik,” tambahnya.

Kesembilan, Dokter Reisa mengimbau masyarakat 
yang merasa sehat agar tetap melakukan deteksi dini 
ke rumah sakit melalui screening minimal enam bulan 
hingga satu tahun sekali. Beberapa hal yang perlu 
dipantau adalah tekanan darah, gula darah, indeks berat 
badan dan indikator kesehatan personal lainnya. ***

Sumber : http://p2ptm.kemkes.go.id/

SIAPA PALING 
BERPOTENSI 
TERTULAR 
COVID-19 ?
Tips Bagi Penyandang Penyakit Tidak Menular

“Hanya percaya yang terbukti 
kebenarannya. Hindari mitos 
dan hoax yang membuat 
Anda panik.”

artikel khusus

dr. Reisa Broto Asmoro
Duta Adaptasi Kebiasaan Baru
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Indonesia terus mengembangkan vaksin corona 
yang diberi nama Vaksin Merah Putih melalui tiga 
institusi yang ditunjuk; Lembaga Biologi Molekuler 

Eijkman, PT Kalbe farma, dan PT Biofarma. Direktur 
Utama Biofarma, Honesti Basyir,  dalam konferensi pers 
virtual bersama media internasional  mengatakan, uji 
klinik vaksin ditargetkan dapat dilakukan tahun depan.

Kementerian Riset dan Teknologi telah 
membentuk konsorsium riset nasional untuk membuat 
bibit atau prototipe vaksin corona yang dipimpin oleh 
LBM Eijkman  dan bekerja sama dengan kementerian 
terkait serta sejumlah institusi dan universitas. 
Selanjutnya  Biofarma akan melakukan proses 
optimalisasi, uji klinik, hingga memproduksi massal 
setelah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

“Studi pra-klinis akan dilakukan di kuartal  kedua 
tahun 2021, dilanjutkan dengan uji klinis tahap satu 
yang diharapkan dapat dilakukan di kuartal ketiga tahun 
2021,” ujar Honesti.

“Kalau hasilnya (uji klinis) bagus, kita mungkin 
dapat menyediakan vaksin kepada masyarakat pada 
kuartal pertama tahun 2022,” lanjutnya.

KERJA SAMA DENGAN SINOVAC
Honesty menjelaskan, pihaknya juga bekerja sama 

dengan  Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi asal 
Cina, dalam mengembangkan vaksin virus corona. 
Menurut Honesty, Sinovac dipilih karena kredibiltasnya 
dalam memproduksi sejumlah vaksin untuk lebih dari 30 
negara di dunia. Salah satunya vaksin Hepatitis A yang 
sudah mendapat pengakuan atau lulus pre-kualifikasi 
dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Siovac telah melaksanakan uji coba pertama kepada 
hewan bukan primata untuk vaksin Covid-19 dengan 
hasil yang menjanjikan dan telah dipublikasikan secara 
saintifik,” jelas Honesti.

Pada bulan Juni Sinovac mengumumkan, uji klinis 

tahap satu dan dua tidak menemukan efek samping 
yang parah dan menghasilkan respons kekebalan pada 
743 relawan yang sehat.

“Studi pre-klinis, uji klinis tahap satu dan dua telah 
selesai dilakukan. Sinovac tengah menyiapkan uji klinis 
tahap tiga di sejumlah pusat uji klinis di dunia,“ papar 
Honesti.

Biofarma bekerja sama dengan Universitas 
Padjadjaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Balitbangkes) mempersiapkan uji klinis 
tahap tiga, sambil terus berkoordinasi dengan BPOM.

TAMBAH KAPASITAS ALAT PCR
Selain mengembangkan vaksin corona, Biofarma juga 

memproduksi alat tes  polymerase chain reaction  (PCR). 
Dalam sebulan Honesti menyebut, Biofarma bisa 
memproduksi sebanyak 240 ribu alat tes.

“Kapasitas akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta hinga 2 
juta alat tes pada September 2020,“ tutur Honesti.

Ia berpendapat alat tes PCR  buatan dalam 
negeri  memiliki keunggulan tersendiri. PCR buatan 
Biofarma dinilai mampu memeriksa  whole genome 
sequence virus corona yang ada di Indonesia dan sesuai 
dengan yang telah dilaporkan kepada WHO. Meski 
Honesti mengakui masih ada beberapa material alat tes 
PCR yang menggunakan bahan impor.

“Keakuratannya akan 100 persen,” terang Honesti.
“Ini akan mempermudah untuk memperoleh alat 

tes diagnostik dan didistibusikan ke seluruh wilayah 
Indonesia,” pungkasnya. ***

Sumber : http://p2ptm.kemkes.go.id/

VAKSIN CORONA BUATAN INDONESIA 
SIAP EDAR TAHUN 2022

Direktur Utama Biofarma, 
Honesti Basyir dalam konferensi pers virtual 
bersama media internasional mengatakan, 

uji klinik vaksin ditargetkan 
dapat dilakukan tahun depan.

Studi pra-klinis dan uji klinis, katanya, siap 
dilaksanakan tahun 2021, jika hasilnya 

menjanjikan vaksin akan siap diedarkan awal 
tahun 2022. Produksi alat tes PCR 

juga terus ditingkatkan.
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Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) 
telah dinyatakan sebagai bencana nasional. 
Upaya penanggulangan Covid-19 harus 

diupayakan agar semua pelayanan kesehatan dapat 
berjalan sebagaimana mestinya, termasuk layanan 
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome) dan IMS (Infeksi Menular 
Seksual). Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terutama 
dengan CD4 rendah dan dengan infeksi HIV lanjut, lebih 
rentan terinfeksi bakteri, protozoa, jamur, serta virus, 
dibandingkan dengan masyarakat umum. Meskipun 
demikian, sampai saat ini belum ada data yang 
menunjukkan bahwa ODHA yang stabil dalam ART (Anti 
Retroviral Treatment) memiliki risiko lebih besar untuk 
terinfeksi Covid-19 atau mengalami sakit berat akibat 
Covid-19. Sangat penting dilakukan upaya pencegahan 
dan pengendalian infeksi pada ODHA karena kematian 
akibat Covid-19 lebih tinggi pada orang yang berusia 
lanjut serta orang yang memiliki kormobid/penyakit lain, 
seperti kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. 
Sedangkan kormobiditas lazim ditemukan pada ODHA.

ODHA dapat terinfeksi melalui droplet yang berasal 
dari batuk/bersin orang yang terinfeksi Covid-19. 
Droplet ini dapat masuk melalui hidung, mulut, dan 
mata akibat kontak dekat atau kontak tidak langsung 
dengan permukaan benda yang terkontaminasi virus. 
ODHA perlu diberikan edukasi agar mereka paham 
bahwa gejala dan tanda Covid-19 hampir sama dengan 
gejala pada flu biasa seperti demam sedang atau 
demam tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, hidung 
berair, lelah/letih dan sesak napas atau sukar bernapas. 
Beberapa kasus Covid-19 juga dapat mengalami diare 
dan muntah.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, ODHA 
menjadi salah satu kelompok yang berisiko tinggi 
terhadap Covid-19. Dampak yang paling terasa adalah 
pengobatan terhadap HIV/AIDS. Dampak terhadap 
jumlah pengobatan terhadap HIV/AIDS tidak semua 
menurun, tetapi ada beberapa yang stabil. Penurunan 
jumlah pengobatan terjadi selama pandemi Covid-19 

karena kekhawatiran ODHA akan terpapar Covid-19 
saat berada di fasilitas kesehatan, sehingga potensi 
menurunkan kepatuhan minum obat.

Obat ARV (Antiretroviral) adalah jenis obat yang dapat 
digunakan untuk memperlambat perkembangan virus 
HIV yang bekerja dengan cara menghilangkan unsur 
yang diperlukan oleh virus HIV untuk menggandakan 
diri dan juga mencegah virus HIV menghancurkan sel 
CD4 atau sel darah putih yang bertugas untuk menjaga 
kekebalan tubuh. Sehingga perlu adanya perhatian 
bagi ODHA yang mengonsumsi obat ARV secara rutin 
dan tetap waspada dengan potensi penularan Covid-19 
karena bukan berarti tidak akan terinfeksi virus Covid-19 
dengan meminum obat ARV. Hingga saat ini, infeksi 
Covid-19 bisa terjadi pada siapapun dan di manapun.

ODHA memerlukan ARV dan pemantauan 
kesehatannya secara rutin agar virus dapat tersupresi, 
imunitas meningkat, dapat melawan penyebab infeksi 
dan sehat. ODHA dengan CD4 rendah serta dengan infeksi 
HIV lanjut lebih rentan untuk terinfeksi bakteri, protozoa, 
jamur serta virus dibandingkan dengan populasi umum. 
Saat ini belum ada data yang menunjukkan ODHA yang 
stabil dalam ART memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi 
coronavirus (SARS-CoV-2) atau mengalami Covid-19 
yang berat.

ODHA dapat terinfeksi melalui droplet yang berasal 
dari batuk/bersin orang yang terinfeksi, dan droplet ini 
masuk melalui hidung, mulut, dan mata, kontak erat 
serta kontak tidak langsung dengan permukaan benda 
yang terkontaminasi. ODHA perlu mewaspadai terhadap 
gejala dan tanda Covid-19 seperti demam sedang hingga 
tinggi, batuk kering, sakit tenggorokan, hidung berair, 
lelah/letih, dan diare/muntah. Tindakan yang harus 
dilakukan ODHA di era pandemi Covid-19, diantaranya:
1. Memastikan kebersihan tangan dengan mencuci 

tangan memakai air dan sabun 40-60 detik. Hand 
Sanitizer berbahan dasar alkohol dapat digunakan 
jika tidak tersedia air dan sabun. 

2. Menghindari kontak erat dengan orang yang infeksi 
pernapasan akut (ISPA). Orang dengan gejala ISPA 

WASPADAI NAIKNYA KASUS HIV 
DI ERA PANDEMI COVID-19!

Oleh : dr. Tri Pudy Asmarawati, Sp.PD
Divisi Tropik dan Infeksi Dept/SMF Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo

What Should We Do?

artikel khusus
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wajib menggunakan masker dan mencari perawatan 
medis/ke layanan kesehatan. 

3. Buatlah jarak (physical distancing) minimal dua meter 
dari orang yang batuk atau bersin untuk mencegah 
infeksi droplet/percikan.

4. Menghindari keluar rumah dan menghindari 
keramaian. Selalu gunakan masker bila keluar rumah.

5. Jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung dengan 
tangan yang tidak bersih serta menghindari berjabat 
tangan.

6. Apabila merasa tidak sehat, segera mencari 
pertolongan medis. Jika dalam kondisi demam, 
batuk, atau kesulitan bernafas tetaplah di dalam 
rumah. Segera hubungi petugas kesehatan dan ikuti 
saran yang diberikan. Jangan melakukan tidakan 
berdasarkan informasi yang tidak tepat dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan.

7. ODHA harus melakukan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS), makan cukup, tidur cukup, dan 
mengurangi stres sebanyak mungkin. Pengurangan 
stres sama dengan mengurangi infeksi. Sehingga 
dengan mempertahankan kesehatan dapat 
membantu kekebalan melawan infeksi yang terjadi.

8. Jangan panik, lanjutkan ART dan tindakan 
pencegahan.

STRATEGI LAYANAN PDP HIV SAAT PANDEMI 
COVID-19

Adanya pandemi Covid-19 bukan berarti tidak 

melakukan layanan kesehatan selain Covid-19. Beberapa 
hal yang dapat dilakukan dalam melaksanakan layanan 
HIV-AIDS (ARV-PDP), antara lain:
1. Layanan memastikan tersedianya Universal 

Precaution/APD dan Hand Sanitizer di pintu masuk 
dan masker.

2. Mendahulukan pasien dengan batuk, demam dan 
dengan gejala flu lain untuk dipastikan bukan 
Covid-19.

3. Membatasi ODHA yang datang, utamakan yang 
batuk dan bergejala.

4. Memberikan ARV multi mouth scripting atau 
pemberian dua bulan bagi ODHA yang stabil dan 
selektif.

5. Memberikan ARV pada satu anggota keluarga saja 
jika pasangan dan atau anak juga ODHA.

6. Pasien yang memerlukan konsultasi, siapkan kontak 
person dari layanan.

7. ODHA dengan infeksi oportunistik, advanced disease 
atau pertama kali mendapat ARV, membutuhkan 
kontrol per bulan.

8. Memastikan ketersediaan obat.
9. Mengikuti pedoman nasional pengendalian infeksi.
10. Menampilkan poster dan media KIE lain untuk PHBS.

Sumber : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia     
(Protokol Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS 

selama Pandemi COVID-19) 
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Selama 3 bulan kita hidup penuh dengan berita 
tentang Covid-19. Di TV, radio, media sosial atau 
media digital, obrolan di rumah, di kantor, dan 

di telepon juga bicara tentang Covid-19. Berbagai respon 
dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat, ada yang sedih, 
cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada 
juga yang tenang atau tetap percaya diri.

Covid-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita 
lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat 
kerja, di jalan, dan di manapun. Kita dibuatnya seakan 
tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan 
adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif 
yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, 
masyarakat, daerah dan negara.

PENYEBARAN VIRUS CORONA
Covid-19 memang benar-benar luar biasa. Covid-19 

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, 

sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 
nanometer namun bisa menyebabkan kematian. 
Covid-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, 
flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga 
yang tidak nampak/muncul gejalanya, dan dalam kondisi 
parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada 
kematian. Penularannya melalui  droplets  atau percikan 
batuk atau bersin.

Virus dapat berpindah secara langsung melalui 
percikan batuk atau bersin dan napas orang yang 
terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus 
juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui 
benda-benda yang tercemar virus akibat percikan 
atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa 
tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama 
beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan 
disinfektan dapat membunuhnya.

Penyakit ini belum ada obat/vaksinnya dan sudah 

MEMBIASAKAN 
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

artikel khusus
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menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian 
di dunia maupun di Indonesia dan sampai saat ini 
kasusnya masih terus meningkat.

Untuk melawan virus hal utama yang perlu kita 
lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan 
seperti: sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan 
etika batuk/pakai masker, meningkatkan daya tahan 
tubuh, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Cukup mudah, bukan? Intinya harus selalu 
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kelihatannya 
hal ini sepele, tetapi kenyataannya masih cukup banyak 
yang tidak melakukannya.

Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah 
tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada 
masyarakat agar paham apa yang harus dilakukan supaya 
terhindar dari Covid-19. Namun, hasilnya masih belum 
memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat.

produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi.
Selanjutnya agar New Normal lebih mudah 

diinternalisasikan oleh masyarakat maka “New Normal” 
dinarasikan menjadi “Adaptasi Kebiasaan Baru”. Maksud 
dari Adaptasi Kebiasaan Baru, agar kita bisa bekerja, 
belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi 
Covid-19.

MEMULAI KEBIASAAN BARU
Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? 

Tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya: Tidak. 
Tentunya, kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan 
bersosialisasi atau aktivitas lainnya dapat produktif di 
era pandemi. Ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi 
dengan kebiasaan baru: disiplin hidup sehat dengan 

FROM NEW NORMAL TO ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di 

Istana Merdeka (15 Mei 2020) menyatakan, “Kehidupan 
kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah 
ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang 
disebut sebagai  New Normal  atau tatanan kehidupan 
baru.”

Pada masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan 
hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat ‘berdamai’ 
dengan Covid-19.  Adapun yang dimaksud dengan 
New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang 
dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang 
ada di suatu wilayah, untuk melakukan pola harian atau 
pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan 
sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi 
risiko penularan.

Tujuan dari New Normal adalah agar masyarakat tetap 

menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Kebiasaan baru hidup lebih sehat, harus 

terus-menerus dilakukan di masyarakat oleh 
setiap individu, sehingga menjadi norma sosial 
dan individu baru dalam kehidupan sehari hari.

Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara 
disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok 
orang, hal ini bisa menjadi ancaman wabah 
gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering 
dilakukan, seperti bersalaman, cipika-cipiki, 
cium tangan, berkerumun/bergerombol, malas 
cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena 
mendukung penularan Covid-19.

DIMANA DAN APA?
Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi/ 

menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun 
kita berada, seperti di rumah, di kantor, di 
sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-
tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. 
Diharapkan dengan seringnya menerapkan 
kebiasaan baru di manapun, semakin mudah 
dan cepat menjadi norma individu dan norma 
masyarakat.

Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, 
beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat 
dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud 
adalah:
•	 sering cuci tangan pakai sabun
•	 pakai masker
•	 jaga jarak
•	 istirahat cukup dan rajin olahraga
•	 makan makanan bergizi seimbang

Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara 
disiplin, baik secara individu maupun kolektif agar tujuan 
yang dimaksud dapat tercapai.

Saatnya menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru.***

Sumber : 
Direktorat Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat
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artikel kesehatan

Tahun 2020, dunia internasional terfokus pada 
manajemen dari pandemi Coronavirus-2019 
(Covid-19) sejak kemunculan pertamanya di 

Wuhan China, pada akhir 2019. Peningkatan angka 
terinfeksi di seluruh dunia meningkat begitu pesat secara 
eksponen dan melampaui angka infeksi SARS tahun 
2003. Di Indonesia, dengan perkiraan total populasi 
319 juta jiwa di tahun 2020, infeksi Covid-19 membawa 
tantangan tersendiri. Kasus pertama di tanggal 2 Maret 
2020, saat ini sudah mencapai 232 ribu kasus infeksi. 
Jumlah populasi di Indonesia yang tinggi dan tingkat 
pertemuan fisik yang masih intens, potensi penularan 
virus masih akan masif.

Dampak pandemi terhadap kehidupan manusia 
begitu besar di semua aspek. Tidak hanya aspek 
kesehatan fisik, pandemi memiliki dampak yang 
signifikan terhadap kondisi kesehatan mental. Bersama 
dengan kondisi ketidakpastian, pembatasan aktivitas, 
isolasi sosial, penurunan pendapatan, membuat dampak 
terhadap kesehatan mental menjadi lebih tinggi. 

Dampak yang begitu besar dari pandemi terhadap 
kehidupan, membuat pemerintah mengambil kebijakan 
untuk mengurangi pergerakan manusia agar virus tidak 
menyebar lebih jauh. Sekitar April 2020, pemerintah 
Indonesia memberlakukan tindakan pembatasan 
yang ketat (PSBB) guna menekan angka penyebaran 
virus. Dalam bidang pendidikan, melalui Kementrian 
Pendidikan Republik Indonesia, pemerintah mengambil 
kebijakan tegas untuk mencegah penyebaran virus 
melalui pemberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
melalui dalam jaringan (daring) atau online. Penutupan 
sekolah tidak berarti proses belajar mengajar berhenti. 
Meskipun dari rumah, siswa dapat terus menjalankan 
program pembelajaran melalui siaran Televisi Republik 
Indonesia (TVRI), internet, Youtube, aplikasi pembelajaran 
daring, setiap hari, di semua jenjang pendidikan. 

Pemberlakukan pembelajaran daring tentunya akan 

memberikan dampak kepada kurang lebih 60 juta siswa 
di semua jenjang di Indonesia di mana diperkirakan ada 
34,5% siswa yang tidak dapat mengkases pembelajaran 
daring ini. Beberapa studi menyebutkan, dampak 
kesehatan mental tidak hanya terjadi pada orang tua, 
namun juga pada siswa yang menjalani pembelajaran 
daring. Perasaan cemas, bosan, frustasi, stres, ditambah 
kurangnya aktivitas, menjadikan siswa merasa tidak 
nyaman dan mengganggu proses pembelajaran jarak 
jauh yang dilakukan. Perlu strategi yang tepat untuk 
mengelola hal tersebut agar siswa tetap optimal dalam 
menjalankan pembelajaran daring.

MENJAGA KESEHATAN MENTAL ANAK 
SELAMA PEMBELAJARAN 

DALAM JARINGAN (ONLINE) 
DI ERA PANDEMI COVID-19
Zain Budi Syulthoni*, Yunias Setiawati (yunias.setiawati@fk.unair.ac.id)**

*PPDS Psikiatri FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya
**Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo
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STRATEGI PERTAMA: MENGENALI RESPON STRES
Setiap anak memiliki respon yang berbeda terhadap 

stres. Kita perlu memahami, respon yang baik ataupun 
kurang baik merupakan usaha untuk menyesuaikan 
terhadap lingkungan yang mengancam. Mengenali cara 
anak merespon stres dapat membantu menentukan 
strategi koping yang terbaik yang dibutuhkan anak. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah usia, 
pengalaman sebelumnya, dan perilaku respon stres 
yang pernah dilakukan sebelumnya.
•  Anak usia 7-10 tahun biasanya menunjukkan rasa 

sedih, iritabel, merasa takut bahwa kejadian akan 
terulang suatu saat, dan kadang mengalami sulit 
tidur.

•  Remaja biasanya merespon kondisi penuh tekanan 
dengan perilaku marah yang berlebihan, atau takut 
keluar rumah, kesulitan mengelola emosi yang 
dirasakan kadang dapat memicu pertengkaran 
dengan saudara, orangtua, atau orang dewasa 
lainnya di rumah.

•  Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kondisi 
pandemi ini tentu saja memunculkan reaksi yang 
lebih hebat dibandingkan anak lain seusianya.
Penting untuk mengembangkan rencana kesehatan 

mental yang sesuai dengan respons dan kebutuhan stres 
anak saat ini. Ingatlah bahwa respon dan kebutuhan anak 
juga dapat berubah selama beberapa minggu dan bulan 
mendatang. Saat kita dapat mengakses hal tersebut, 
ungkapkan rasa syukur, kasih sayang, dan harapan 
kepada mereka. Sadarilah bahwa kebanyakan anak, 
termasuk kita sendiri, melakukan yang terbaik dengan 
pengetahuan yang kita miliki. Tujuannya adalah memiliki 

rencana yang cukup baik, bukan yang sempurna untuk 
dilakukan bersama mereka.

STRATEGI KEDUA: MENYUSUN AKTIVITAS HARIAN
Agenda keseharian anak kemungkinan telah berubah 

secara signifikan selama pandemi. Penting untuk 
menciptakan kembali struktur jadwal harian dalam 
realita saat ini. Jadwal tidak hanya tentang kapan harus 
hadir ke kelas, namun juga waktu makan, istirahat, dan 
bermain anak. Usahakan untuk mengganti pakaian setiap 
hari agar anak tidak bosan. Dalam menjalankan jadwal 
tersebut, penting bagi orang tua untuk mengevaluasi 
ekspektasi atau harapan dan fokus pada apa yang bisa 
dicapai oleh anak selama pembelajaran daring dengan 
realistis. Jika diperlukan, dapat dibuat jadwal baru yang 
lebih adaptif bagi anak.

STRATEGI KETIGA: HUBUNGKAN DENGAN 
LINGKUNGAN

Isolasi diri dan social distancing dapat membawa 
perasaan bosan, frustasi, dan kesepian. Menjaga 
hubungan anak dengan lingkungan dapat membantu 
mengelola perasaan tersebut. Kita dapat mengatur 
jadwal dimana anak dapat berkomunikasi dengan 
teman atau saudara-saudara mereka melalui telepon 
suara atau video, chatting, surat elektronik, atau fasilitas 
lainnya. Tentunya, komunikasi itu di luar kepentingan 
pendidikan/pembelajaran. Yang tidak kalah penting 
adalah bagaimana mereka tetap terhubung dengan 
anggota keluarga inti (terutama orang tua) dalam kondisi 
yang nyaman. Orang tua perlu menempatkan diri untuk 
tetap mempertahankan kedekatan fisik dan emosional 
dengan anak ketika anak tidak sedang melakukan 
pembelajaran daring.

Anak juga dapat diberi ruang agar tetap terhubung 
dengan aktivitas keagamaan atau menjalankan hobi 
mereka meskipun secara virtual. Penting agar tetap 
memberi ruang kepada anak mengekspresikan 
kreativitas mereka dan merasakan kesenangan selama 
periode sulit saat ini untuk menghindarkan kebosanan 
terkait pembelajaran daring.

STRATEGI KEEMPAT: PENGATURAN PENGGUNAAN 
MEDIA SOSIAL

Ketika semua komunikasi beralih menggunakan 
fasilitas online, selalu “on” setiap saat, sering tidak 
membantu anak menjadi lebih baik. Kita perlu mengatur 
penggunaan media sosial dan aktivitas daring yang 
mereka jalani. Bantu anak mengidentifikasi hal-hal 
komunikasi daring dan waktu yang penting untuk mereka 
gunakan. Kita dapat melakukan pembatasan durasi 
tertentu (seperti tidak menggunakan alat elektronik 
sebelum tidur), atau bahkan menutup sementara media 
sosial selama beberapa jam dalam sehari. Alihkan 
aktivitas anak ke aktivitas fisik dan komunikasi langsung 
bersama keluarga di masa-masa itu sebagai pengganti 
komunikasi daring.
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STRATEGI KELIMA: KELOLA PIKIRAN DAN PERASAAN 
NEGATIF

Ketidakpastian dapat mengubah pikiran dan perasaan 
menjadi tidak menentu dan tidak dapat dipahami sehingga 
mengganggu konsentrasi belajar mereka saat ini. Kita 
dapat memberi ruang kepada anak untuk merefleksikan 
suasana perasaan mereka dan merenungkan apa yang 
terjadi agar dapat dikelola. Identifikasi dan beri label 
apakah anak merasa kecewa, bosan, bersemangat, 
sedih, atau frustasi terkait proses pembelajaran daring. 
Kemudian, ajak anak untuk membuat jurnal perasaan 
mereka, mengubah aktivitas mereka saat itu sampai 
perasaan tersebut terlewati (seperti memasak bersama, 
mandi, dll). Kemudian kenali pola pikir yang salah 
yang muncul sehingga menimbulkan perasaan tidak 
nyaman. Beri waktu dan kesempatan kepada anak 
untuk mengalahkan statemen negatif yang muncul dari 
pikiran mereka. Orang tua dapat mendampingi anak 
dalam prosesnya, seperti bercerita tentang mengelola 
pikiran dan perasaan negatif yang pernah dialami orang 
tua sebelumnya agar anak mendapatkan tambahan 
pengalaman dalam mengelola pikiran dan perasaan 
negatif mereka. Ajak anak melihat lebih luas terhadap 
permasalahan yang mereka hadapi. Kemampuan mereka 
mengelola permasalahan saat ini akan menjadi modal 
bagi mereka mengelola permasalahan yang lebih besar 
di masa depan.

Dengan 5 langkah strategi yang bisa kita ajarkan 
kepada anak dalam menjalani pembelajaran daring saat 
ini, diharapkan anak dapat beradaptasi dan optimal 
dalam proses pendidikan yang dijalani. Anak juga dapat 
memiliki modal bagaimana mengelola situasi yang tidak 
nyaman sehingga menjadi satu modal daya lenting 
(resilience) yang lebih baik saat menghadapi stresor di 
masa berikutnya dalam kehidupan mereka. ***
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Setiap tanggal 20 Oktober dunia 
memperingati hari Osteoporosis. 
Sebanyak 1 dari 3 wanita dan 1 dari 

5 pria pada usia di atas 50 tahun, menderita 
osteoporosis. Komplikasi paling sering dari 
osteoporosis adalah patah tulang. Bagian 
tubuh yang mengalami patah tulang atau 
fraktur paling sering di punggung, panggul 
dan pergelangan tangan. Osteoporosis juga 
menyebabkan kualitas hidup seseorang 
menjadi sangat turun, seperti nyeri punggung 
berkepanjangan contohnya. 

Oleh karena itu penting untuk mengetahui 
bagaimana mencegah dan mendiagnosa 
osteoporosis. Tidak perlu menunggu menjadi 
tua, tips ini dapat dimulai sejak usia muda. 
Berikut tips agar tulang kita sehat dan kuat.

Tips
Oleh : Pramono Ari Wibowo, dr. Sp.OT (K)
Staf SMF Orthopaedi & Traumatologi 
RSUD Dr. Soetomo

   CEGAH 
OSTEOPOROSIS

Demikian tips untuk meningkatkan kesehatan 
tulang dan mencegah tulang keropos.

Dapatkan INFORMASI 
seputar osteoporosis serta 
Lakukan PEMERIKSAAN 
RUTIN tentang osteoporosis 
ke dokter terdekat di 
tempat anda.

Hindari kebiasaan 
MEROKOK dan 

MINUM ALCOHOL. 
Sebab keduanya 

terbukti mengurangi 
kesehatan tulang.

Lakukan OLAHRAGA secara 
rutin. Mulai dengan olah raga 
ringan dan menyesuaikan 
dengan kemampuan jantung 
dan paru anda. Olahraga 
memiliki banyak dampak 
positif untuk kesehatan 
tubuh, termasuk mencegah 
osteoporosis.

Jaga BERAT BADAN tubuh. 
Terlalu kurus atau terlalu 
gemuk dapat menyebabkan 
kesehatan tulang menurun. 
Lakukan pemeriksaan BMI 
secara mandiri dan rutin. 
Menjaga berat badan ideal 
tidak hanya mencegah 
osteoporosis, tapi juga dapat 
menjaga dari penyakit lain.

Manfaatkan SINAR 
MATAHARI sebagai sumber 
vitamin D. dengan terpapar 
sinar matahari selama 15 
menit setiap pagi dapat 
memproduksi vitamin D 
secara alami. Sumber vitamin 
D dari makanan adalah telur, 
minyak ikan, margarin, keju 
dan sereal.

Konsumsi makanan SAYUR 
dan BUAH secara seimbang. 
Kunci tulang yang sehat 
adalah cukup konsumsi 
kalsium dan protein.

Salam sehat !
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artikel kesehatan

Adalah salah satu masa tersulit dalam kehidupan 
perempuan. Bagi sebagian perempuan, 
dampak pasca-menopause bisa berlanjut 

hingga bertahun-tahun. Beberapa bahkan mengalami 
lonjakan gula darah hingga kurangnya penglihatan. 
Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan 
lain terjadi dalam tubuh wanita yang menopause, 
mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis,  hasrat 
seksual,  hingga kesuburan. Wanita yang sudah 
menopause tidak bisa hamil lagi. Perubahan ini bisa 
terjadi secara bertahap atau tiba-tiba, dan disebut 
sebagai gejala menopause. Masa terjadinya perubahan 
tersebut dinamakan masa perimenopause,  yang 
dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum 
menopause, dan umumnya dimulai saat usia 40 tahun 
atau bisa juga lebih awal. Namun, sebenarnya dampak 
menopause ini bisa diminimalisir. Beberapa diantaranya 
dengan olahraga dan makanan yang tepat. Olahraga 
memainkan peran penting untuk perubahan suasana 
hati. 

Sementara itu, makanan sehat juga sangat berperan 
penting. Selain mood, makanan sehat juga bisa 
mengurangi risiko penyakit lainnya. Jadi, sebelum stres, 
ada baiknya kita membangun pola makan sehat.

DIAGNOSIS MENOPAUSE
Seorang wanita dikatakan mengalami menopause bila 

menstruasi telah berhenti selama 12 bulan. Menopause 
didahului dengan munculnya berbagai perubahan pada 
masa perimenopause, yang disebut gejala menopause. 
Untuk lebih memastikannya, atau bila dokter mencurigai 
adanya penyebab lain dari menopause, dapat dilakukan:
•	 Pemeriksaan FSH (follicle-stimulating hormone) 

dan hormon estrogen
 Menopause ditunjukkan saat kadar FSH meningkat, 

sedangkan kadar estrogen rendah.
•	 Pemeriksaan TSH (thyroid-stimulating hormone) 

dan hormon tiroid
 Pemeriksaan kadar hormon ini untuk memastikan 

penderita tidak mengalami  hipotiroidisme  atau 
penurunan hormon tiroid, yang dapat menimbulkan 
gejala serupa dengan menopause.

•	 Penanganan Menopause Secara Mandiri
 Menopause tidak membutuhkan penanganan 

khusus. Penanganan yang dilakukan hanya bertujuan 
untuk meredakan gejala, yaitu dengan :

1. Menghindari makanan/minuman tertentu
Makanan pedas dan minuman panas, berkafein, 

atau beralkohol dapat membuat gejala menopause, 

seperti hot flashes dan jantung berdebar, menjadi lebih 
parah.

2. Mengenakan pakaian tipis berbahan katun
Cara ini dapat mengurangi hot flashes yang dirasakan 

selama masa perimenopause.
3. Menerapkan teknik relaksasi
Teknik relaksasi yang dimaksud antara lain 

adalah  meditasi, pengaturan napas, yoga, serta taichi. 
Teknik-teknik ini dapat membantu mengurangi tingkat 
stres serta mencegah depresi. 

4. Menggunakan pelumas vagina berbahan dasar 
air

Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa tidak 
nyaman akibat vagina yang kering atau  atrofi vagina. 
Jangan menggunakan produk pelumas vagina yang 
mengandung gliserin, karena berisiko menimbulkan 
iritasi.

PENANGANAN MENOPAUSE OLEH DOKTER
Bila gejala menopause sangat mengganggu, terapi 

ini efektif untuk meredakan gejala menopause. Terdapat 
dua jenis terapi pengganti hormon untuk menopause:
•	 Terapi pengganti hormon estrogen
 Terapi ini diberikan pada wanita yang sudah 

menjalani operasi pengangkatan rahim.
•	 Terapi kombinasi (estrogen dan progesteron)
 Terapi ini diberikan pada wanita yang mengalami 

menopause secara alami.
Untuk mencegah penyakit yang dapat timbul akibat 

menopause, seorang wanita disarankan untuk menjalani 
gaya hidup sehat. Caranya adalah dengan tidur yang 
cukup, rutin berolahraga, serta menerapkan pola makan 
yang sehat.

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

Oleh :
Eko Dwi Martini, DCN, RD
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Cukupi kebutuhan protein
Protein sangat diperlukan tubuh untuk meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki sel-sel yang 
rusak. Banyak sumber makanan yang mengandung 
protein, sehingga sangat mudah untuk mencukupi 
kebutuhan protein. Seperti daging tanpa lemak, ikan, 
telur, dan kacang-kacangan merupakan beberapa 
sumber protein yang baik.

Penuhi kebutuhan kalsium
Saat menopause, perempuan rentan terkena 

osteoporosis. Menurunnya hormon estrogen saat masa 
menopause membuat massa tulang cepat hilang, 
sehingga kesehatan tulang menurun. Untuk itu, perlu 
memenuhi kebutuhan kalsium untuk membantu 
menjaga kesehatan tulang. 

Disarankan untuk mencukupi kebutuhan kalsium 
sebanyak 1200 mg per hari. Kalsium terdapat dalam 
susu, yogurt, keju, ikan dengan tulang (seperti sarden 
dan ikan teri), brokoli, dan kacang-kacangan. Susu 
adalah sumber kalsium dan vitamin D yang bermanfaat 
bagi para wanita.

Tingkatkan konsumsi zat besi
Cukupi kebutuhan zat besi sebanyak 8 mg per hari. Ini 

bisa didapatkan dari daging merah tanpa lemak, ayam, 
ikan, telur, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan 
biji-bijian.

Konsumsi serat yang cukup
Roti yang terbuat dari biji-bijian utuh, sereal, pasta, 

nasi, buah segar, dan sayur merupakan sumber serat 
yang baik. Konsumsi serat yang dianjurkan berkisar 21 
gram setiap harinya. 

Kurangi konsumsi makanan berlemak
Kalori harian sebaiknya mengandung sekitar 25%-

35% lemak. Cobalah memenuhi kebutuhan lemak tubuh 
yang bersumber dari lemak tak jenuh (seperti alpukat, 
salmon, dan minyak zaitun).

Selain itu, batasi konsumsi lemak jenuh hingga 
kurang dari 7% kalori harian. Batasi konsumsi makanan 
yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans 
(seperti daging berlemak, margarin, dan makanan yang 
digoreng). Hal ini dapat membantu menjaga kadar 
kolesterol dalam tubuh.

Gunakan garam dan gula secukupnya
Kadar sodium yang terlalu tinggi bisa meningkatkan 

tekanan darah tinggi. Selain itu, kurangi proses memasak 
dengan cara diasap, digarami atau dipanggang di atas 
arang karena makanan tersebut memiliki kandungan 
nitrat yang tinggi, yang dikaitkan dengan munculnya sel 
kanker. 

Konsumsi terlalu banyak gula atau makanan dan 
minuman manis dapat menyebabkan kenaikan berat 
badan berlebih. Juga, dapat meningkatkan risiko 
kerusakan gigi. ***

Perbanyak konsumsi sayur dan buah
Asupan buah dan sayur sangat penting dalam masa 

gejala menopause. Konsumsi sayur dan buah sebanyak 5 
porsi setiap hari. Jumlah ini dapat membantu memenuhi 
kebutuhan vitamin dan mineral, serta serat. Penelitian 
membuktikan, orang yang makan setidaknya 5 porsi sayur 
dan buah setiap hari, memiliki risiko penyakit jantung, 
stroke, dan kanker yang lebih rendah. Mengonsumsi 
banyak sayur dan buah juga dapat membantu menjaga 
berat badan.

Konsumsi apel
Penelitian menyebutkan bahwa satu apel sehari dapat 

membantu mengurangi gejala menopause.  Dalam apel 
terdapat serat, vitamin C, hingga antioksidan yang baik 
bagi kecantikan. 

Menyantap sebutir apel setiap hari juga ampuh 
menurunkan berat badan karena kandungan lemak 
dan kalorinya yang sangat rendah.  Setidaknya, makan 
apel setiap hari juga bikin lonjakan berat badan setelah 
menopause bisa diminimalisasi.

Banyak minum
Wanita menopause biasanya mengalami keluhan 

vagina kering dan kulit kering yang disebabkan oleh 
penurunan hormon estrogen. Sehingga, dengan minum 
banyak air (setidaknya delapan gelas per hari), ini dapat 
membantu menjaga kelembaban kulit. Minum banyak 
air sangat diperlukan untuk menjaga agar tubuh tetap 
terhidrasi.

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?
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artikel kesehatan

PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN LIMBAH 
MEDIS DI  RUMAH SAKIT

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, 
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, 
sehingga bila kegiatan kesehatan lingkungan rumah 
sakit tidak dikelola dengan baik, akan dapat menjadi 
sarana penularan penyakit serta memungkinkan terjadi 
pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan baik 
terhadap pasien, penunggu pasien, karyawan yang 
ada di lingkungan rumah sakit, serta masyarakat di luar 
lingkungan rumah sakit. 

Seperti sudah dipahami bersama, selain 
meningkatkan kesehatan masyarakat, hasil akhir dari 
kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien akan 
dihasilkan limbah medis infeksius yang apabila tidak 
dilakukan pengelolaan sesuai standar yang sudah 
dipersyaratkan oleh Kementrian Kesehatan dan 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan 
menimbulkan dampak pencemaran limbah medis 
infeksius dan infeksi nosokomial.

Pengendalian dan pencegahan dampak penanganan 
limbah medis infeksius di rumah sakit, saat ini menjadi isu 
strategis yang secara nasional perlu penanganan secara 
terintegrasi. Permasalahan kronis pengelolaan limbah 
medis di fasyankes adalah ketidaksiapan infrastruktur 
sarana dan prasarana, selain kurangnya perhatian 
manajemen RS terhadap komitment ketaatan terhadap 
pengelolaaan lingkungan (Green Healty Hospital).

Salah satu diantaranya SDM sanitarian terbatas, 
anggaran pengelolaan limbah medis yang terbatas 
dan pengambilan keputusan yang belum menunjang 
keberlangsungan penanganan limbah medis, masih saja 
terjadi di beberapa rumah sakit / fasyankes di Indonesia.

Gambaran berbagai permasalahan terkait 
penanganan limbah medis padat di Indonesia, menurut 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI :
1. Masih minimnya kepedulian penghasil limbah/

penanggung jawab terhadap pengelolaan medis 
seperti masih tercampurnya limbah medis dengan 
limbah domestik. Pembakaran limbah medis dengan 
sistem terbuka/open burning/incinerator yang tidak 
memenuhi syarat, pembuangan limbah medis di TPA, 
Limbah medis diserahkan kepada pihak ke III yang 
tidak memiliki ijin dan tidak mentaati baku mutu 
lingkungan.

2.  Masih minimnya peran pihak swasta/investor terkait 
kegiatan pengolahan limbah B3 yang mampu 
melayani penghasil limbah di fasyankes dan Klinik-
klinik kesehatan.

3.  Belum diintensifkan pembinaan dan supervisi bagi 
Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup 
terhadap ketaatan sesuai standar pengelolaan 
limbah medis infeksius/B3 di fasyankes (Rumah sakit 
swasta, Klinik , Puskesmas, Laboratorium Medis, serta 
Dokter Swasta).

4.  Masih banyak permohonan izin incinerator rumah 
sakit yang belum bisa memenuhi persyaratan 
sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

5.  Kabupaten/Kota masih belum mengimplementasikan 
pengelolaan limbah medis dampak pandemik 
Covid-19 di tingkat rumah tangga (masker, sarung 
tangan, dll). 
Sedangkan dari kondisi faktual dan kondisi eksisting, 

permasalahan kronis dan teknis yang masih terjadi 
saat ini di fasyankes/rumah sakit dari tinjauan praktisi 
kesehatan lingkungan rumah sakit :  
1. Incinerator rumah sakit tidak berijin operasional, 

tetapi incinerator layak operasional.
2. Incinerator rumah sakit berijin operasional tetapi 

tidak layak operasional.
3. Incinerator  rumah sakit tidak berijin operasional dan 

kondisi incinerator juga tidak layak operasional.
4. Fasyankes/rumah sakit tidak memiliki bangunan TPS 

B3.
5. Fasyankes/rumah sakit memiliki TPS B3 tetapi tidak 

memiliki ijin operasional.
6. Fasyankes/rumah sakit memiliki Autoclave tetapi 

tidak memiliki ijin operasional.

Kondisi Pandemi Covid-19 di fasyankes/rumah sakit 
telah memperberat penanganan limbah medis 
sebelum Covid-19

Selain hal di atas, kondisi eksternal rumah sakit juga 
belum mendukung kelancaran pengelolaan limbah 
medis.

Kondisi eksternal fasyankes antara lain :
1.  Teknologi pengolahan limbah non insinerasi yang 

tidak tuntas, yaitu diijinkan operasional Pengolah 
limbah non insinerasi (Autoclave), tetapi tidak 
didukung adanya TPA Sanitary landfill di beberapa 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASYANKES/ 
RUMAH SAKIT DI MASA PANDEMIK COVID-19  

Oleh : *Abdul Chodir, SKM., M.KL 
Fungsional Sanitarian / Ahli Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Dr. Soetomo

Masalah dan Solusi 
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SOLUSI TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI 
FASYANKES/RUMAH SAKIT

1. Incinerator rumah sakit tidak berijin tetapi layak 
operasional sebaiknya pihak manajemen rumah sakit  
segera mengurus ijin operasional sesuai peraturan yag 
berlaku di KLHK. Kalaupun masih dalam proses saat ini 
di masa pandemi Covid-19, pihak rumah sakit dapat 
mengajukan surat ke KLH, yang penting seluruh berkas 
dan proses sudah dilalui. Beberapa rumah sakit sudah  
melakukan, diantaranya; RSUD Dr. Soetomo dan RSUD 
Selasih Pelalawan Riau. 

Ini adalah contoh surat balasan dari KLHK ke rumah 
sakit bahwa dalam proses perpanjangan ijin operasional 
incinerator yang memakan wakrtu yang tidak sebentar, 
maka rumah sakit diperbolehkan melakukan pengolahan 
limbah medisnya dengan menggunakan incinerator 
yang ada sesuai ketentuan peraturan perundangan.

daerah dikarenakan  output product Autoclave masih 
disebut “Non B3”.

2.  Tata kelola Limbah padat 3R tidak didukung Institusi/
perundangan yang kuat sehingga ada RS yang berani 
melaksanakan dan masih ada beberapa RS tidak ada 
keberanian menjalankan program. Tidak adanya 
keseragaman antar masing-masing DLH Kabupaten/ 
Kota. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak 
memperbolehkan.

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI FASYANKES/RS DI 
MASA PANDEMIK COVID-19
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2. Incinerator rumah sakit berijin tetapi tidak layak 
operasional, sebaiknya Pihak Penanggungjawab Sanitasi 
Lingkungan segera mengusulkan anggaran perbaikan 
kepada manajemen rumah sakit agar segera dilakukan 
kontrak service dengan pihak III / Vendor produsen 
Incinerator. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada 
pertimbangan apakah ada kebutuhan untuk  pengadaan 
incinerator baru atau kerjasama dengan pihak III 
Transporter / Pengolah limbah saat perbaikan Incinerator 
dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu juga disusun kajian/
analisa anggaran yang dibutuhkan bila manajemen 
rumah sakit perlu pengadaan incinerator atau kerjasama 
dengan pihak ke III berijin. 

3. Incinerator tidak berijin tetapi tidak layak 
operasional, sebaiknya pihak Penanggungjawab Sanitasi 
Lingkungan segera melakukan beberapa tindakan:
•	 Penghapusan aset incinerator rumah sakit ke 

pemerintah daerah lewat manajemen rumah sakit,
•	 Mengusulkan anggaran kebutuhan incinerator baru 

ke manajemen rumah sakit agar segera diproses 
pengadaan incinerator dengan pilihan metode 
pengadaan sesuai  kebijakan RS,

•	 Mengadakan kerjasama / MOU dengan pihak III  
Transporter / Pengolah limbah yang berijin KLHK,

•	 Terkait kondisi di atas, perlu juga disusun kajian 
anggaran yang dibutuhkan bila manajemen rumah  
sakit perlu pengadaan incinerator atau kerjasama 
dengan pihak ke III berijin, sehingga mekanisme 
anggaran dapat diusulkan lewat APBD, APBN atau 
DAK. 
4.  Incinerator berijin dan incinerator layak operasional 

pada kondisi ini, diharapkan penanggungjawab Sanitasi 
Lingkungan tetap mengajukan anggaran kegiatan 
pemeliharaan (Preventive Maintenace) kepada pihak 
manajemen rumah sakit baik secara harian, mingguan, 
bulanan, dan tiap semester, agar performace incinerator 

tetap prima dalam membakar limbah medis padat di 
masa pandemi Covid-19. 

5. Belum memiliki bangunan TPS B3, sebaiknya 
Penanggungjawab Sanitasi Lingkungan segera 
mengusulkan kepada pihak manajemen rumah sakit 
untuk pembangunan TPS B3 dan TPS Limbah Infeksius 
sebagai ketentuan penghasil limbah medis dan 
mengurus ijin operasional TPS B3 & Inferksius agar 
penanganan terhadap limbah medis pandemi Covid-19 
lebih baik dan sesuai standar yang dipersyaratkan.

6. Memiliki mesin Autoclave tetapi tidak memiliki 
ijin operasioanal, sebaiknya pihak manajemen 
mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk  
segera mengurus ijin operasional Autoclave sesuai 
peraturan yag berlaku di KLHK. Rumah sakit hanya 
menyiapkan dokumen lingkungan, sedangkan Vendor 
/ produsen alat Autoclave membantu pengurusan 
secara administratif di Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Permasalahan yang timbul biasanya 
dokumen lingkungan rumah sakit yang tidak mendukung 
kelengkapan dokumen. Dokumen lingkungan rumah 
sakit sudah kadaluarsa tidak pernah dilakukan revisi / 
pembaruan data sesuai kondisi eksisting rumah sakit 
saat ini.

7. Dalam rangka mengurangi beban kerja incinerator 
sehingga memperpanjang lifetime incinerator serta tata 
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kelola limbah B3 dengan pola 3R, maka Reycle plabott dan 
jerigen harus tetap dijalankan karena selain mengurangi 
limbah yang dihasilkan juga dapat memberikan nilai 
ekonomis bagi fasyankes tersebut. (sesuai dengan 
PermenLHK P. 56 Tahun 2015)

8. Di dalam situasi fasyankes / rumah sakit tidak 
memiliki incinerator, maka diperbolehkan oleh 
peraturan perundangan kerjasama dengan pihak ke III 
pengolah limbah medis dan transporternya, asal pihak 
ke III pengolah limbah memiliki beberapa persyaratan 
diantaranya memiliki perijinan resmi dari KLHK bagi 
pengolah limbah medis. 

9. Terkait SDM pengelola limbah medis Covid-19 
sebaiknya pihak manajemen rumah sakit segera 
memenuhi dalam hal kelengkapan APD, kelengkapan 
alat Desinfeksi, pemberian Ekstra Fooding dan perlu 
dilakukan Rapid test bagi seluruh petugas pengelola 
limbah medis Covid-19.

# Khusus terkait STIGMA di masyarakat, apabila ada 
kasus diskriminasi terhadap nakes sanitarian rumah sakit 
dalam penanganannya, perlu kerjasama dengan pihak 
organisasi profesi / HAKLI setempat.

Bagi manajemen RS :
1. Perlu ada alokasi anggaran pemeliharaan dan 

perbaikan alat pengolah limbah / incinerator 
yang cukup.

2. Terkait kelengkapan pendukung kinerja, 
petugas pengolah limbah juga harus 
diperhatikan diantaranya: APD sesuai standart, 
Extra fooding, tunjangan/insentif serta adanya 
pemeriksaan yang standart terkait Covid-19 
(Rapid Test, Swab dan PCR).

Bagi Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan :
1. Perlu ada diskresi atau kemudahan bagi 

fasyankes yang sedang mengurus ijin 
operasional incinerator  di masa pandemik 
Covid-19.

2. Perlu dukungan lebih komprehensif terhadap 
kegiatan tata kelola limbah medis dengan pola 
3R bagi Fasyankes di daerah.

3. Perlu segera mendelegasikan tiap Provinsi 
untuk melaksanakan pembangunan TPA 
Sanitary Landfill agar pengelolaan limbah 
medis infeksius lebih efektif dan efisien.

Bagi Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten/Kota :
1. Perlu dukungan lebih komprehensif terhadap 

kegiatan tata kelola limbah medis dengan pola 
3R bagi Fasyankes di daerah.

2. Perlu memfasilitasi pengelolaan limbah medis 
di rumah tangga (masker, sarung tangan dll) 
dilakukan sentral pengumpulan, pengangkutan 
dan pengolahan limbah medis di rumah tangga 
sesuai Surat Edaran, nomor SE.2/MENLHK/
PSLB3/PLB.3/3/2020, tanggal 24 Maret 
2020, Perihal Pengelolaan Limbah Infeksius 
(Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari 
penanganan corona virus  (Covid-19). ***

KESIMPULAN
1. Terkait Pengelolahan limbah medis, maka alat 

pengolah limbah baik dengan teknis incinerasi 
maupun non incinerasi harus tetap dalam kondisi 
prima agar proses pengolahan limbah medis tidak 
terganggu.

2. Terkait perijinan operasional (legal aspek) alat 
pengolah limbah harus tetap diperhatikan dan 
diproses agar tidak menimbulkan masalah di 
kemudian hari.

3. Terkait kelengkapan pendukung kinerja petugas  
juga harus diperhatikan pihak manajemen RS : APD, 
Extra fooding dan tunjangan/insentif. ***

REKOMENDASI

Autoclave
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artikel kesehatan

Hidrosefalus merupakan kondisi medis yang 
ditandai oleh adanya penumpukan cairan 
serebrospinal (CSF) di dalam rongga otak/

ventrikel. Cairan serebrospinal ini berfungsi untuk 
memberikan nutrisi, membuang sisa metabolisme, serta 
melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari 
benturan/cedera. Cairan ini bersirkulasi di sekitar otak dan 
sumsum tulang belakang, dan bergerak dari ronga otak 
satu ke rongga otak lainnya. Hidrosefalus dapat disebabkan 
oleh berbagai hal, seperti adanya penyumbatan dari 
aliran serebrospinal, adanya gangguan produksi, maupun 
gangguan penyerapan cairan serebrospinal.

Hidrosefalus tekanan normal (Normo Pressure 
Hydrocephalus/NPH) merupakan variasi hidrosefalus 
yang umumnya terjadi pada orang dewasa yang lebih 
tua. Rata-rata umur orang dengan NPH, yakni di atas 
60 tahun. Berbeda dengan hidrosefalus pada anak usia 
2 tahun dan usia muda. Pada kelompok usia tersebut 
hidrosefalus menunjukkan gejala yang akut dan berat, 
sehingga pasien harus segera dibawa untuk berobat. 
NPH berkembang perlahan-lahan dari waktu ke waktu 
sehingga tidak disadari bahwa itu ternyata hidrosefalus. 
Aliran CSF diblok secara bertahap, dan kelebihan cairan 
menumpuk perlahan-lahan. Pembesaran ventrikel yang 
lambat berarti bahwa tekanan cairan di otak mungkin 
tidak setinggi tipe-tipe hidrosefalus lainnya. Tetapi, 
ventrikel membesar masih menekan otak dan bisa 
menyebabkan gejala.

Gejala yang terjadi pada NPH atau hidrosefalus 
tekanan normal berlangsung secara bertahap dan pelan. 
Gejala tersebut meliputi :
•	 Perubahan cara berjalan. Cara berjalan yang lambat, 

langkah kaki lebar saat berjalan, gemetar, dan tidak 
seimbang.

•	 Gangguan berkemih. Sering buang air kecil, rasa 
ingin buang air kecil yang tiba-tiba muncul, ataupun 
tidak bisa menahan buang air kecil.

•	 Gejala Demensia. Demensia/hilang ingatan jangka 
pendek, sulit berkosentrasi, perubahan mood, 
hilangnya semangat/minat.
Gejala yang telah disebutkan di atas, akan semakin 

dirasakan oleh pasien, seiring dengan memberatnya 
kondisi pasien, jika tidak segera ditangani.

NPH dapat terjadi akibat peningkatan jumlah cairan 
cerebrospinal di ventrikel/rongga otak. Peningkatan 
cairan ini, umumnya disebabkan oleh :
•	 Perdarahan otak. (Strok, cedera kepala)
•	 Infeksi otak. (Meningitis, meningoencefalitis)
•	 Tumor otak.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko 
terjadinya NPH adalah sebagai berikut :
•	 Adanya tumor di otak ataupun sumsum tulang 

belakang.
•	 Adanya infeksi di sistem saraf pusat.
•	 Adanya perdarahan pada otak yang disebabkan oleh 

cedera kepala ataupun strok.

NORMO PRESSURE HYDROCEPHALUS (NPH)
PENYAKIT YANG SERING TERJADI PADA LANJUT USIA

Oleh: dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K) dan Dr. dr. Achmad Fahmi, Sp.BS(K)

MENGENAL

Trias Gejala "Normo 
Pressure Hidrosefalus"

Demensia Gangguan Berjalan Gangguan Berkemih
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Dalam menegakkan NPH, dapat dilakukan berbagai 
pemeriksaan seperti berikut :
•	 Anamnesis (wawancara medis)

Dokter akan mengajukan pertanyaan tentang gejala-
gejala yang ada dan kapan gejala dimulai, masalah 
medis dan mental sekarang dan di masa lalu, masalah 
medis keluarga, obat yang telah dikonsumsi sekarang 
dan di masa lalu, pekerjaan dan pengalaman perjalanan, 
dan kebiasaan serta gaya hidup.
•	 Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan dilakukan oleh dokter secara 
menyeluruh. Setelah itu dokter akan melalukan 
pemeriksaan neurologis (saraf ) pada pasien.
•	 Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium digunakan hanya untuk 
menunjang pemeriksaan lainnya, tidak bisa digunakan 
untuk menegaskan diagnosis NPH.
•	 Pemeriksaan Radiologis

1. CT Scan Kepala: merupakan scan sinar-x yang 
dapat memberikan gambar 2 dan 3 dimensi otak. 
Dapat menunjukkan adanya pembesaran pada 
rongga otak. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan 
nyeri dan cepat, namun mempunyai efek radiasi.

2. MRI Kepala: Pemeriksaan ini menggunakan 
gelombang elektromagnetik untuk memberikan 
gambaran rinci pada otak. MRI tidak menimbulkan 
rasa nyeri sama seperti CT Scan, namun 
membutuhkan waktu yang lebih lama, dan lebih 
aman daripada CT scan, karena tidak memberikan 
efek radiasi.

•	 Pemeriksaan Lumbal Pungsi
Prosedur pemeriksaan ini meliputi pengambilan 

cairan cerebrospinal pada tulang belakang. Cairan 
yang terambil, dianalisa untuk memberikan petunjuk 
penegakan diagnosis NPH atau hidrosefalus tekanan 
normal.

Saat ini tidak ada terapi obat untuk penyakit ini. 
Pengobatan biasanya dilakukan dengan operasi dan 
dirawat dengan terapi tertentu. Berikut terapi yang 
dapat diberikan :
•	 Perawatan Medis

Pasien dengan hidrosefalus tekanan normal harus 
selalu berada di bawah perawatan seorang profesional 
medis. Tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh orang-
orang dengan NPH bervariasi. Mereka yang menjalani 
operasi yang sukses, dapat terus hidup mandiri 
normal atau mendekati normal. Beberapa pasien akan 
mengalami perburukan dari waktu ke waktu. Banyak dari 
orang-orang akhirnya akan memerlukan pengawasan 
dan perawatan secara intensif.
•	 Pembedahan

Dokter dapat menempatkan shunt / selang dari 
otak untuk mengalirkan cairan serebrospinal di otak 
yang berlebihan. Nantinya shunt (tabung fleksibel) 
akan ditempatkan ke dalam sistem ventrikel otak yang 
mengalihkan aliran cairan serebrospinal (CSF) ke daerah 
lain dari tubuh, paling sering rongga perut, di mana ia 

dapat diserap. Lalu, akan ada katup pada shunt untuk 
mempertahankan CSF pada tingkat normal dan tekanan 
di dalam ventrikel. Metode ini memungkinkan ventrikel 
kembali ke ukuran normal. Ada berbagai jenis Shunt, 
salah satunya programable shunt. Shunt ini merupakan 
pilihan untuk penderita NPH.

Dokter dapat juga melakukan prosedur bedah 
yang disebut endoskopi ventrikulostomi ketiga (ETV). 
Operasi bedah ini juga dapat dianggap sebagai 
alternatif lain sesudah metode pemasangan shunt pada 
orang dengan NPH. Pada proses operasi ini, ahli bedah 
saraf menggunakan endoskopi/kamera khusus untuk 
membuat jalur cairan serebrospinal alternatif yang dapat 
memotong hambatan di saluran cairan otak. Penentuan 
stenosis/sumbatan saluran CSF dapat dilakukan lewat 
MRI. Selain itu, perlu diingat, bahwa keberhasilan 
metode ETV ini bervariasi. Ada yang perlu dilakukan 
pembedahan shunt ada juga yang tidak.

Komplikasi yang dapat terjadi pada operasi 
pemasangan shunt dan ETV seperti berikut :
1. Malfungsi Shunt
2. Infeksi Shunt
3. Perdarahan Subdural (rongga di bawah selaput dura 

otak)
Tidak ada cara yang diketahui untuk mencegah NPH. 

Gaya hidup sehat, termasuk tidak merokok, menjaga 
berat badan ideal, dan olahraga teratur, dapat membantu 
menghindari kondisi seperti tekanan darah tinggi, 
penyakit jantung, diabetes, dan stroke yang mungkin 
berkontribusi terhadap NPH. Mengenakan helm, 
sabuk pengaman ketika berkemudi dapat membantu 
menghindari cedera kepala, penyebab lain dari NPH. ***
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Programmable Valve

Programmable Valve

Programmable Shunt
Ujung selang 
di ujung perut

Selang VP Shunt 
mengalirkan cairan otak 
sampai ke perut
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PELATIHAN COVID-19 BAGI TENAGA RELAWAN KEMENTERIAN KESEHATAN DI RSUD Dr. 
SOETOMO RABU, 1 JULI 2020

Pelatihan Covid-19 Bagi Tenaga Relawan Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
RSUD Dr. Soetomo bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Pusat Diagnostik Terpadu lantai 7. 

Narasumber oleh Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUD Dr. Soetomo dengan materi meliputi : 
1) Prosedur masuk dan keluar Ruang Isolasi, 

2) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Corona Virus-19 terkait pembersihan alat perawatan, area kritis dan Ambulan, 
3) Infection Prevention and control and novel Coronavirus (Covid-19) : Standard precautions and use of personal protective equipment. 

(Tampak atas) Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) memberikan pengarahan serta tanya jawab 
kepada peserta pelatihan dengan cara virtual.
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KUNJUNGAN RSPI PROF. Dr. SULIANTI SAROSO  KE RSUD Dr.SOETOMO, KAMIS, 2 JULI 2020

Kunjungan kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso (dr. Mohammad Syahril, 
SpP, MPH sebgai Direktur Utama dan dr. Pompini Agustina Sitompul, 
SpP(K) ke RSUD Dr. Soetomo diterima langsung oleh Direktur Utama 
RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) didampingi oleh 
Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan, Direktur Penunjang Medik 
, Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian, Ketua Tim Pinere dr. 
Soedarsono, SpP(K) dan pejabat structural dilingkungan RSUD Dr. 
Soetomo
Penjelasan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo tentang prioritas 
pelayanan RSUD Dr. Soetomo dalam penanganan Covid-19 yang diawali 
pada tahap I dengan fasilitas Ruang Isolasi Khusus PINERE 13 TT, Tahap 
II pelayanan rawat inap pasien menular dalam 1 area khusus penyakit 
menular RIK 1 s/d 5 dengan 145 TT (selesai Juli 2020),  Agustus 2020 
Layanan IGD terpisah antara kasus menular dengan tidak menular,  
Tahap III Pengembangan Rawat Jalan  dan Rawat Inap menghadapi new 
normal selesai Desember 2020, dengan semua fasilitas bertekanan 
negative (total 209 TT). Kemudian dilanjutkan peninjauan lapangan ke 
RIK 1, RIK 2, RIK 3, RIK 4, RIK 5 serta Poli Screening Covid-19.
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OPERASIONAL PERDANA MOBILE MOLECULAR LABORATORY
KE KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
RABU, 8 JULI 2020

Operasional Perdana Mobile Molecular Laboratory Ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)  Provinsi Jawa Timur merupakan 
bantuan Ibu Gubernur untuk skrining Covid-19 bagi seluruh karyawan karyawati BPKAD. Skrining Covid-19 berupa pemeriksaan Tes Swab, tampak 

para tenaga kesehatan RSUD Dr. Soetomo melakukan Tes Swab kepada seluruh karyawan karyawati BPKAD.
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SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. 
Soetomo tahun 2020 ini memperingati 
dengan cara yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya yaitu SHARING 
seputar ASI yang ditayangkan LIVE 
melalui Instagram @rsudrsoetomo 
mulai tanggal 3-7 Agustus 2020 dengan 
masing-masing  tema yaitu : 
- Tanggal 3 Agustus  2020 : "ASI 

Fondasi Kehidupan dan Pentingnya 
Perawatan Metode Kanguru" 
dengan narasumber Dr. Risa Etika, 
dr, SpA (K) dan moderator Elmi Aris 
Rahayu, S.Kep Ns., M.Kep.

- Tanggal 4 Agustus  2020 : 
"Menghadapi Bayi Kuning  Di Minggu 
Pertama." dengan narasumber 
Mahendra Tri Arif S, dr, SpA (K) dan 
moderator  Sunny Mariana S, dr, 
IBCLC (PPDS IKA).

- Tanggal 5 Agustus 2020 : "Konseling 
Antenatal Care Untuk Menyiapkan 
ASI Eksklusif"  dengan narasumber 
Sulianah, SST, M.Keb dan moderator 
Heni Susilowati, S.Keb.Bd.  

- Tanggal 6 Agustus 2020 : "Peran 
Keluarga Dalam Menyukseskan 
ASI Eksklusif." dengan narasumber 
Dr. Martono Tri Utomo, dr, SpA(K) 

MEMPERINGATI PEKAN ASI SEDUNIA (WORLD BREASTFEEDING WEEK) 1-7 AGUSTUS
DENGAN TEMA : "SUPPORT BREASTFEEDING FOR A HEALTHIER PLANET"

dengan moderator  Kartika Darma H, dr, SpA(K) dan Bintang Tamu Kartika Hardiyani, dr (PPDS-IKA)
- Tanggal 7 Agustus 2020 : "Tantangan Pemberian ASI di Era Pandemi Covid-19." dengan narasumber 

Dina Angelika, dr, SpA(K) dan moderator  Virany Diana, dr, SpA
Pekan ASI Sedunia 2020 (World Breastfeeding Week) telah kita lalui bersama-sama dengan serangkaian 
sharing ilmu langsung dari para pakarnya selama 5 hari berturut-turut. Tentunya apa yang disampaikan 
akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Pekan ASI Sedunia 2021. 
Nantikan rangkaian acara kami yang tentunya akan lebih seru dan menarik lagi. Mari tetap Mendukung 
Menyusui Untuk Bumi yang Lebih Sehat.
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PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN
KEPALA INSTALASI, KEPALA GEDUNG DAN JABATAN FUNGSIONAL 
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. SOETOMO, SELASA 7 JULI 2020

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan melalui media elektronik/ teleconference di Ruang Loka Widya Husada, tampak 
pelantikan kepala Instalasi, Kepala Gedung dan pengambilan sumpah Jabatan Fungsional dipimpin langsung oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo 

Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K), yaitu sebagai Kepala Instalasi Pusat Pelayanan Pendidikan Dan Riset Penyakit Menular (Tri Wahyu Martanto, dr, 
SpOT(K)), sebagai Kepala Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (drg. Nuke Suprijani, MM). Sedangkan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional 

sebanyak 77 orang terdiri dari tenaga dokter 16 orang, tenaga perawat 49 orang, tenaga perawat anestesi 1 orang, tenaga nutrisionis 1 orang, 
tenaga radiographer 3 orang, psikologis klinis 1 orang, sanitarian 1 orang, tenaga bidan 1orang, pengelola pengadaan barang dan jasa 1 orang, 

terapis wicara 1 orang dan perekam medis 1 orang. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebanyak 253 
orang akan tetapi yang hadir pada saat pelantikan sebanyak 6 orang.
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Pengambilan Sumpah / Janji PNS pengangkatan CPNS Tahun 2018 di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo  dilakukan di Ruang Loka Widya Husada yang 
dipimpin langsung oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K). Pengambilan Sumpah dilakukan dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan dengan 20 perwakilan dan 142 lainnya secara virtual. Tampak raut muka bahagia yang terpancar dari masing-masing peserta. 
Nampak pula semangat baru untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dengan rasa sepenuh hati. Selamat kepada kawan-

kawan semua. Berikan dedikasi terbaikmu untuk Rumah Sakit Tercinta ini.

PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI PNS PENGANGKATAN CPNS TAHUN 2018
DILINGKUNGAN RSUD Dr. SOETOMO – SELASA 14 JULI 2020
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Penyerahan Insentif Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan berlangsung di Ruang Loka Widya Husada, acara diawali dengan pemberian masker kepada 
masyarakat umum yang merupakan program dari ibu Gubernur Jawa Timur yaitu Jatim bermasker secara simbolis diberikan kepada 5 orang 

keluarga pasien oleh Direktur Umum & Keuangan Primada Kusumaninggar, drg., M.Kes. Selanjutnya pemberian insentif kepada tenaga medis 
dan tenaga kesehatan lain secara simbolis 18 org oleh Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K),  pemberian 

penghargaan penyintas dari pasien covid selama dirawat di RSUD Dr. Soetomo (Bapak Agus) dan kepada Pendonor Darah Plasma Kovalesen 
sebanyak 10 orang oleh Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr, SpKK(K).

Penyerahan Insentif Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan tersebut untuk bulan Maret sebanyak 201 Tenaga Kesehatan dan bulan April sebayak 389 
Tenaga Kesehatan.

PENYERAHAN INSENTIF COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN, SENIN 24 AGUSTUS 2020
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Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Ke 75 Provinsi Jawa Timur yang di gelar di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur  
Khofifah Indar Parawansa menyerahkan piagam penghargaan dalam pengabdian penanganan Covid-19 di RSUD Dr. Soetomo kepada 8 tenaga 

kesehatan yang bekerja di RSUD Dr. Soetomo yaitu :

PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA TIMUR DALAM PENGABDIAN 
PENANGANAN COVID-19 DI RSUD Dr. SOETOMO – SENIN, 12 OKTOBER 2020

NO NAMA KATEGORI PENGHARGAAN
1 Dr.Soedarsono, dr, SpP(K) Sebagai Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging  dan Re-Emerging (PINERE)
2 Bambang Pudjo Semedi, dr, SpAn-KIC Sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Intensif dan Reanimasi
3 IGB Adria Hariastawa, dr, Sp.BA(K) Sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat
4 Nur Fahimah, S.Kep.Ns Sebagai Kepala Ruang Isolasi Khusus 2
5 Mardi Sebagai Pemulasaran Jenazah
6 Sunardi Sebagai Pengemudi Ambulance 118
7 Sigit Bantomo Putro Sebagai Pengemudi Ambulance
8 Sumartun Sebagai Pramu Bhakti
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RAPAT PENYUSUTAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP, JUM’AT, 28 AGUSTUS 2020

BAKTI SOSIAL PEDULI TENAGA KESEHATAN KE RSUD Dr. SOETOMO
Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020 Oleh Polrestabes Surabaya – 
Selasa 30 Juni 2020

Rapat Penyusutan dan pemusnahan arsip  dipimpin oleh Direktur Umum & Keuangan RSUD Dr. Soetomo Primada Kusumaninggar, drg., M.Kes  
dihadiri oleh petugas Badan Arsip Provinsi Jawa Timur Bapak Isnan, beliau  memberikan penjelasan bagaimana cara penghapusan  barang arsip 
dan pengiriman arsip yang tidak boleh di hapus ke Badan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ada. Di RSUD 
Dr. Soetomo rencana berkas  yang akan dilakukan penghapusan adalah :  1) Arsip Form pengambilan darah di Instalasi Transfusi Darah, 2) Arsip 
Farmasi  Jamkesda, BPJS Tahun 2007-2013 yang telah selesai dilakukan pembayaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 3) SPJ Keuangan 

dan 4) Catatan medic. Waktu penghapusan meliputi : 1) pemilahan berkas yang akan dihapus, 2) pembentukan SK penghapusan dan (3) MOU 
penghapusan jika dilakukan oleh pihak ke 3.

Polrestabes Surabaya memberikan sumbangan Spill Kit APD ke RSUD Dr. Soetomo yang diterima oleh Direktur Umum & Keuangan Primada 
Kusumaninggar, drg., M.Kes, hal  ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan HUT Bhayangkara 74.   Spill Kit Set Terdiri Dari : 1pcs Container 
Kecil, 1pcs Pengki Kecil, 1pcs Kacamata Googlees, 2pcs Kantong Medis Biohazard, 2pcs Apron Onemed, 2pcs Masker Medis 3ply Ear, 2pasang Shoe 

Cover Onemed, 2 pasang Sarung Tangan, 2pcs Nurse Cup Onemed, 2pcs Klorin, 1pcs Botol 500ml, dan  100 Gr Kain Majun.
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PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PEMERIKSAAN BAKAL CALON 
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA - RABU, 2 SEPTEMBER 2020

Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan penilaian/pemeriksaan terhadap kemampuan 
rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkotika pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. 
Sebelum pemeriksaan kesehatan kepada semua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota antara RSUD Dr. Soetomo dengan 
6 Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, yaitu; Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan dan Tuban. 

Tampak penandatanganan oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan 6 perwakilan KPU 
Kabupaten/Kota dilakukan di Ruang Pertemuan Loka Widya Husada, Rabu (2 September 2020). 

Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) menyatakan telah siap untuk melakukan pemeriksaan baik 
jasmani maupun rohani bagi para bakal calon tersebut. Selain itu juga dilakukan tes swab terlebih dahulu. 

Beliau  berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
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Peringatan Hari Jantung sedunia diperingati setiap tanggal 29 September. Kali ini Instalasi Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) 
RSUD Dr. Soetomo meliputi SMF Bedah Toraks, SMF Kardiologi & Kedokteran Vaskular, SMF Anestesi & SMF Pediatri Cardiology 

memperingati Hari Jantung Sedunia selama dua hari; 1 dan 2 Oktober 2020. Pada hari pertama penilaian lomba kebersihan ruangan, edukasi kepada 
pasien dan keluarga pasien dengan tema : 1. Mengenal deteksi dini penyakit jantung oleh Alisia, dr., SpJP dan 2. Materi bantuan hidup dasar 
oleh Lidia, dr., SpJP. Sedangkan hari kedua, gerak sehat di Rooftop Instalasi PPJT yang diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati Instalasi PPJT. 

Pada akhir acara, pengumuman pemenang lomba kebersihan dengan juara ruangan terbersih (Irna lantai IV), terindah (Cath Lab Jantung), 
terfavorit (UGD Kardiovaskular), terkompak (Poli Lantai I), dan sebagai juara umum SMF Bedah Toraks.

PERINGATAN HARI JANTUNG SEDUNIA OLEH INSTALASI PUSAT PELAYANAN JANTUNG TERPADU, 1-2 OKTOBER 2020
  DENGAN TEMA :  USE        TO BEAT    
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Edukasi telah diberikan secara langsung kepada 
keluarga pasien melalui tenaga kesehatan yang 
bertugas, tetapi kegiatan pemberian edukasi 

yang dilakukan secara langsung ini dapat meningkatkan 
risiko penularan Covid-19. Di sisi lain jika edukasi tidak 
diberikan akan menyebabkan keluarga pasien tidak 
tahu apa yang dialami pasien di ruang isolasi yang 
akan memicu timbulnya kesalah pahaman. Kemudian 
akan terjadi ketidak pahaman mengenai Covid-19 
dan tahapan penanganannya. Selain itu masih adanya 
stigma yang beredar di masyarakat yang menimbulkan 
tantangan bagi tenaga kesehatan dalam menyampaikan 
edukasi.

Dengan kemajuan teknologi yang dewasa ini 
semakin pesat maka RSUD Dr. Soetomo menciptakan 
sebuah inovasi untuk menjawab semua tantangan 
tersebut, inovasi tersebut bernama  LINE RIK  (Layanan 
Informasi dan Edukasi Ruang Isolasi Khusus).  LINE 
RIK  merupakan sebuah layanan informasi dan edukasi 
kepada keluarga pasien covid-19 yang dirawat di Ruang 
isolasi khusus (RIK) yang disampaikan   melalui daring 
(Whatsapp  &  Hotline  RSUD Dr. Soetomo). Salah satu 
staf Departemen Anestesi RSUD Dr. Soetomo, dr. Soni 
menjelaskan, Informasi dan edukasi yang diberikan 
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi  Whatsapp 
dan  Hotline  Resmi RSUD Dr. Soetomo sebagai laporan 
singkat dan bahan diskusi video conference sore hari.

Selain itu, layanan lain yang sangat menarik dari 

Pelaksanaan Layanan Besuk Interaktif melalui 
Video Conference

TINGKATKAN INFORMASI DAN EDUKASI PADA 
KELUARGA PASIEN COVID-19, RSUD DR. SOETOMO 
HADIRKAN INOVASI “LINE RIK”
Oleh : Soni Sunarso Sulistyawan, dr, SpAn, FIPM dan 
Tim PKRS & Humas RSUD Dr. Soetomo

Pemberian Edukasi secara Langsung oleh 
Dokter kepada Keluarga Pasien

inovasi  LINE RIK  ini adalah layanan besuk interaktif 
melalui video  conference  secara  offline  dengan 
sambungan intranet antara keluarga pasien dan 
dokter. Layanan jam besuk ini dapat diakses pada 
pukul 15.30-17.00 WIB setiap harinya dan diatur agar 
tidak bergerombol. Layanan ini dilaksanakan dengan 
perjanjian antara keluarga pasien untuk tidak merekam 
atau memfoto monitor yang digunakan. Kesediaan 
tertulis dari keluarga pasien juga menjadi syarat agar 
dapat mengakses layanan ini.

“Tentu saja banyak manfaat yang dihasilkan dari 
inovasi ini, seperti keluarga pasien mengerti tahap-tahap 
pemeriksaan Covid-19, perpindahan dan posisi pasien 
di RIK, rencana tindakan, dan edukasi pencegahan 
penularan dan protokol isolasi mandiri yang harus 
dilakukan keluarga pasien” jelas dr. Soni.

Inovasi ini diharapkan dapat membantu tenaga 
kesehatan dalam mempercepat proses edukasi 
keluarga, mempersiapkan kondisi psikis dan 
menurunkan kecemasan keluarga, dan menjaga physical 
distancing  sehingga efektif mengurangi penularan dari 
keluarga yang OTG (Orang Tanpa Gejala) kepada tenaga 
kesehatan. Selain itu dengan adanya inovasi LINE RIK ini 

Pelaksanaan Layanan Besuk Interaktif melalui Video Conference

RSUD Dr. Soetomo telah berkomitmen menjaga keselamatan 
pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan dalam 

penanganan pandemi Covid-19. Dapat diketahui bersama, 
besarnya angka kejadian Covid-19 di Jawa Timur 

terus meningkat, maka pemberian edukasi dan informasi 
berperan penting untuk memutus mata rantai penularan 

terutama kepada keluarga pasien yang memiliki kontak 
sangat erat dengan Covid-19. 

akan mampu mencegah tuntutan 
hukum dan komplain dari keluarga 
pasien.

Selaras dengan Nilai RSUD Dr. 
Soetomo, yaitu Etika, Integritas, 
Profesionalisme, dan Inovatif, 
maka RSUD Dr. Soetomo akan terus 
berinovasi untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan Covid-19 
yang terjadi. Selain itu RSUD Dr. 
Soetomo akan selalu memberikan 
pelayanan prima yang aman dan 
terpercaya untuk semua. ***
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Sebagaimana kita ketahui, masa pandemik 
Covid-19 telah berjalan 1 semester di Indonesia. 
Insidensi Covid-19 di Surabaya diketahui 

sebanyak 12.028 pasien dari total 33.220 pasien 
terdeteksi Covid-19 di Jawa Timur, menjadikan Jawa 
Timur sebagai daerah dengan insidensi terbanyak kedua 
di Indonesia. Berbagai penyesuaian dilakukan guna 
menjamin kesehatan dan berbagai aspek lain dalam 
masyarakat.

Dalam aspek kesehatan, berbagai perubahan 
penerapan gaya hidup sehat diaplikasikan dengan 
petugas medis sebagai agent of change. Penerapan 
hand hygiene, physical distancing, dan juga isolasi 
dilakukan dalam upaya meminimalisir penularan 
dalam masyarakat. Penjaminan kesehatan bagi pasien 
juga diupayakan oleh rumah sakit dengan penerapan 
sistem skoring dan skirining yang tepat sesuai dengan 
kondisi klinis dan kesehatannya. Hal ini dilakukan 
guna meminimalisir penularan antar pasien, pasien-
penunggu, antar penunggu, dan antara pasien-petugas 
kesehatan maupun sebaliknya. 

Dalam bidang kardiologi, dimana waktu merupakan 
indikator yang penting dalam menghasilkan outcome 
kesembuhan, peranan skrining dan penentuan waktu 
tindakan memegang peranan yang penting dalam 
penentuan waktu tindakan bagi pasien. 

Dalam kondisi pandemi, tatalaksana non-invasif perlu 
dioptimalkan dalam tatalaksana kardiovaskular dengan 
tetap memperhatikan timing dan indikasi tindakan 
invasif lanjutan. Pelaksanaan pemeriksaan laboratoris 
dan mikrobiologis dalam deteksi Covid-19 setidaknya 
memerlukan waktu 8-48 jam. Penerapan skrining 
tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar, 
dan berpotensi menghambat waktu inisiasi tindakan. 
Dalam menjembatani permasalahan ini, semua pasien 
yang datang dalam tujuannya mendapatkan tindakan 
invasif, khususnya yang melibatkan prosedur aerosol, 
perlu dianggap sebagai karier Covid-19 hingga terbukti 
sebaliknya. Tindakan intervensi tanpa mengetahui 
hasil skrining pada kasus emergensi, dapat dilakukan 
di senter dengan ruang operasi terpisah yang memiliki 
fasilitas negative pressure. Namun nyatanya, sebagian 
besar ruang operasi di Indonesia, belum memiliki 

TINDAKAN DIAGNOSTIK 
DAN INTERVENSI KARDIOVASKULAR
DI RSUD Dr. SOETOMO 
PADA MASA PANDEMI Oleh : Dr. Budi Baktijasa, Sp.JP (K)

fasilitas negative pressure, sehingga tindakan ditujukan 
pada pasien yang telah menjalani skrining pendahulu. 
Pertimbangan ini didasarkan pada keselamatan pasien 
dan tenaga medis.

Pelaksanaan skrining pendahulu penting bagi pasien, 
penunggu, maupun tenaga medis. Sistem skrining 
telah diberlakukan di gedung Pusat Pelayanan Jantung 
Terpadu (PPJT) dalam upaya meminimalisir penularan 
Covid-19 di Rumah Sakit, sehingga kunjungan dan rawat 
inap pasien dapat dilakukan dengan optimal. Sistem 
skrining dilakukan tidak hanya kepada pasien rawat 
inap, melainkan juga kepada pasien poliklinis yang 
hendak berobat ke Poli Jantung dan TKV PPJT Lantai 1, 
Poli Jantung Anak PPJT Lantai 2, maupun instalasi non 
diagnostik lain di PPJT.

Seluruh pasien yang hendak berkunjung ke gedung 
PPJT, menjalani skrining di Posko Skrining IGD PPJT 
Lantai 1 dengan melakukan penilaian mengenai 
kontak, gejala klinis, dan pemeriksaan penunjang. 
Pasien dengan klinis maupun anamnesis mendukung, 
dilakukan pemeriksaan rapid test Covid-19. Hasil rapid 
menunjukkan apakah pasien dapat berkunjung ke 
gedung PPJT maupun tidak. Pasien dengan hasil rapid 
reaktif yang hendak berkunjung ke Poli, akan dirujuk 
ke Poli COVID untuk pemeriksaan lanjut (Swab test), 
perawat akan membantu terkait dengan kontrol kondisi 
kardiovaskularnya sehingga obat-obatan tetap dapat 
diminum secara rutin. Pasien dengan rapid non reaktif 
dapat melanjutkan pemeriksaan lanjutan di Poli maupun 
rawat inap. Prosedural skrining pada pasien poliklinis di 
PPJT sebagaimana terlampir dalam gambar 1.

Pentingnya skrining ini merupakan pondasi dalam 
menjaga higienitas lingkungan PPJT, khususnya 
persiapan operatif bagi pasien yang hendak melakukan 
tindakan invasif dan operatif yang tentu saja memerlukan 
sterilitas yang terjamin.

Kandidat pasien yang hendak direncanakan tindakan, 
dipersiapakan untuk hadir dan menjalani pemeriksaan 
rapid test 3 hari sebelum opname. Pemeriksaan rapid test 
dari instansi lain diperkenankan dengan memperhatikan 
waktu 3 hari pelaksanaan sebelum opname. Pada hari 
opname, pasien diminta kembali menjalani skrining 
di IGD PPJT untuk menilai apakah pemeriksaan dapat 

Oktober 202036



pasien dengan Sindroma Koroner Akut selain STEMI, 
(2) Penggunaan Transcutaneous Pacing pada pasien 
dengan gangguan irama yang membutuhkan pacu 
jantung, serta (3) Echo-Guided Pericardiosintesis pada 
pasien dengan Efusi Perikard Masif-Tamponade.  Jika 
dalam kondisi tertentu, misalnya pada pasien STEMI 
dengan kondisi yang mengharuskan tindakan segera 
(hemodinamik tidak stabil), maka pasien dilakukan 
rapid test sebelum dilakukan tindakan PPCI (Primary 
PCI) dengan tetap menganggap bahwa pasien tersebut 
menderita Covid-19. Seluruh tenaga kerja yang terlibat 
dalam prosedur tindakan pasien tersebut, diwajibkan 
menggunakan APD level 3. Sesudah tindakan, pasien 
dimasukkan ke ICCU di ruang yang terpisah dari pasien 
lain sedangkan cath lab dilakukan disinfeksi segera. 

Berbagai upaya dilakukan guna meminimalisir risiko 
penularan Covid-19 di Rumah Sakit. Petugas medis dan 
pasien diharapkan mampu menerapkan prosedur yang 
ada sehingga luaran hasil tindakan akan dapat tercapai 
secara optimal dengan risiko penularan Covid-19 
minimal. Penundaan tindakan invasif kardiovaskular 
dapat dilakukan dengan optimalisasi terapi non-invasif 
melalui pertimbangan klinis yang matang. Pada kondisi 
dimana tindakan invasif merupakan tatalaksana utama 
pada pasien, prosedural telah dibangun sedemikian 
rupa sehingga hasil optimal tindakan dapat dicapai 
tanpa mengkhawatirkan paparan Covid-19. ***

Gambar 1. Bagan tatalaksana pendaftaran pasien tindakan elektif Instalasi 
Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler (IDIK) pada masa Pandemi.

Gambar 2. Bagan tatalaksana pendaftaran pasien tindakan emergensi 
Instalasi Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler (IDIK) pada masa Pandemi.

diulang atau tidak berdasarkan kondisi klinisnya. 
Pasien kemudian diarahkan ke Poli guna melakukan 
pemeriksaan lanjut dan administratif opname. Pasien 
yang telah menjalani skrining, diarahkan ke Admisi 
Sentral guna melakukan Prosedur Administratif sebelum 
akhirnya opname di RSUD Dr. Soetomo. Pasien tindakan 
elektif yang belum memiliki hasil swab, akan dikamarkan 
di ruang transisi dengan 1 penunggu. Pasien kemudian 
dijadwalkan swab 2x. Sebelum tindakan, akan dilakukan 
pemeriksaan swab PCR dalam jarak 2 x 24 jam. Hasil swab 
2x negatif diperlukan dalam prosedur tindakan invasive 
di PPJT lantai 5. Tatalaksana pendaftaran pasien tindakan 
elektif IDIK sebagaimana tercantum pada gambar 1.

Selama masa pandemi, didapatkan penurunan jumlah 
tindakan invasif di Instalasi Diagnostik dan Intervensi 
Kardiovaskular (IDIK) PPJT lantai 5. Dalam periode 
Februari-Juli 2020 didapatkan 498 tindakan, dengan 106 
tindakan emergensi dan 392 tindakan elektif.  Penurunan 
ini terjadi 51% dari periode sebelum pandemi (Agustus 
2019-Januari 2020) yaitu 983 tindakan, dengan 177 
tindakan emergensi dan 806 tindakan elektif. Penurunan 
ini terjadi karena penyesuaian kebijakan tindakan 
invasif dalam bulan-bulan pertama masa pandemi guna 
memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis. 
Tindakan invasif emergensi tetap dilakukan sejak awal 
pandemi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu 
dengan optimalisasi terapi non-invasif sebagai berikut; 
(1) Penggunaan fibrinolitik diutamakan pada pasien 
ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI), sedangkan 
Terapi Medikamentosa Optimal diberikan pada 
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ruang wanita

Tim Gizi GRIU Graha Amerta
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

TAHU BULSI
( untuk 5 porsi )

KOL ISI

BAHAN
•	  500 gr tahu putih
•	      1 sdt kaldu ayam 
•	  1/2 sdt gula pasir
•	  1/4 sdt merica bubuk
•	  1/4 sdt bawang putih bubuk
•	      2 butir putih telur

ISIAN
•	  Sosis/jamur kuping dicincang/jamur tiram cincang, 

secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Haluskan 500 gram tahu yang sudah disiapkan.
•	 Campurkan tahu halus dengan bahan lainnya, aduk 

rata sampai tercampur menjadi satu.
•	 Bentuk bulat pipih tahu, isi dengan potongan sosis. 

Bentuk bulat.
•	 Panaskan minyak cukup banyak, goreng tahu hingga 

kecokalatan atau matang.

NILAI GIZI / PORSI
•	 Kalori  :  57 gr
•	 Protein  :    5 gr
•	 Lemak  :    3 gr
•	 Karbihidrat  :    3 gr

BAHAN
•	 10 lembar daun  kol

BAHAN ISIAN
•	 300	gr	daging	ayam
•	 200	gr	udang,	kupas	kulitnya
•	 				2	butir	telur
•	 				5	siung	bawang	putih,	haluskan
•	 				4	sdm	tepung	maizena
•	 				1	sdt	gula	pasir
•	 				2	sdt	saus	tiram
•	 				1	sdt	merica	bubuk
•	 				1	sdt	garam	(bisa	diganti	kaldu	bubuk)

CARA MEMBUAT
•	 Cincang halus ayam dan udang. 
•	 Campur	 irisan	 ayam	 udang	 dengan	 2	 butir	

telur,	bawang	putih,	maizena,	gula	pasir,	saus	
tiram,	merica	bubuk	dan	garam	.Aduk	rata.

•	 Siapkan beberapa lembar kol, pilih yang lebar. 
Celupkan kol sebentar di dalam air mendidih 
hingga layu.

•	 Beri isian adonan ayam udang yang sudah 
dibumbui, gulung. Lakukan hingga semua 
bahan habis.

•	 Kukus selama kurang lebih 20 menit atau 
hingga matang.

NILAI GIZI / PORSI
•	 Kalori  :  128 gr
•	 Protein  :    21 gr
•	 Lemak  :      4 gr
•	 Karbohidrat  :      2 gr
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ruang unik & lucu

TRANSPLANTASI ORGAN

Di suatu hari, saya bertugas sebagai PPDS jaga tempat pengambilan sempel untuk pemeriksaan Laboratorioum Patologi Klinik. Ketika saya sedang duduk dimeja tempat biasanya kami PPDS Stand-by, terdengar percakapan 2 orang PPDS dari bagian lain yang kebetulan sedang sarapan di ruang sebelah.
PPDS 1 : Ah, jaga tadi malam drama banget, Capek deh.PPDS 2 : Kenapa ? Rame ?
PPDS 1 : Bukan, tapi aku harus breaking bed news gitu ke beberapa pasien, termasuk salah 
Satunya ke pak itu loh, yang mau transplantasi hati.PPDS 2 : Trus ? Keluarganya nggak terima
PPDS 1 : Ya kan kamu tau sendiri, cari donor begitu mana gampang. Ribet kan urusannya.
Jadi setelah diberitahu kondisinya demikian, fakta untuk menunggu donornya 
Demikian, pada teriak-teriak gitu.
PPDS 2 : Mau kubantu cari donornya? Jangankan hati, otakpun bisa dapat.
PPDS 1 : Sok keren kamu. Dapat darimana coba?PPDS 2 : -----hening------
Hati sama otak mantanku aja. Dia punya hati sama otak tapi gak pernah dipakai!
PPDS 1 : -----hening------
Ayuk Bro, laporan pagi aja yok.

A.A Made Sedana Putra, dr – Unit Patologi Klinik

PEMBANTU SAKIT

Pembantu : Ndoro.....! kulo nyuwun pamit badhe priksan teng 
PusKesMas.

Ndoro  : Yoh yu .... tapi jok suwe-suwe yo.....!
Setengah jam berlalu... si Nyonya sudah mulai gelisah.... 

pembantunya gak pulang-pulang.... setelah 1 jam..... barulah 
pembantunya datang.

Ndoro  : Yu... lha kok suwe men priksomu neng ndi to?!
Pembantu : Puskesmas ndoro
Ndoro  : Lha Puskesmas kan mung kono wae.... kok suwe men..... 

opo antri
Pembantu : Mboten antri ndoro.... ning kulo mboten wantun teng 

puskesmas mriku ... kulo ngojek riyin teng deso sebelah
Ndoro : Lha ngopo kok malah milih adoh men yu....
Pembantu : Anu ..... menawi teng mriku khusus kangge ndoro, 

kangge kulo sak konco-konco Sampun dipun sediani wonten dusun 
sebelah

Ndoro  : Piye to?
Pembantu : Teng dusun sebelah wonten tulisanipun ’PUSKESMAS 

PEMBANTU’
Ndoro : ajur.....ajuuuur....kojuur.

Hafifah – Ruang Rosella 2

REBUTAN 02

Ruang Merak nich ya„„ beberapa minggu ini panen pasien 

jelek. Bahkan satu shif bisa kirim 3 orang jenazah. Bayangkan 

tuh satu shif 3 orang jenazah, belum lagi pasien-pasien 

terminal lainnya yang rata2 total care dan intermediate care. 

Bed 13 - 18 biasa kita sebut dengan bed maut tuh karena 

biasanya nyawa pasien berakhir di bed-bed itu.
Kebetulan nich pasien bed 16 17 18 butuh 02 semua, tapi 

02 sentral yang ada hanya 2 titik . Pasien bed 16 Sich emang 

02 standby gitu, jadi pakai 02 saat butuh saja. Pasien bed 17 

Sich sesak berat tapi kadang pasiennya pun suka lepas 02 

kalau sudah merasa sumpek.
Di suatu ketika... pasien bed 16 pengen pakai 02, dan 

si anaknya pun sigap memberikan 02 ke ibunya. Dilepaslah 

selang 02 yang menancap di humidifier dan dipakailah 02 

sentralnya oleh pasien bed 16 dalam kondisi gorden sekat 

bed 16 dan 17 dibentangkan. Tak lama kemudian... keluarga 

pasien bed 17 lapor ke perawat.
Keluarga : Sust... saudara saya semakin sesak.
Perawat : Meski pakai oksigen juga masih sesak Pak???
Keluarga : Iya sust... (dengan perasaan khawatir). Coba 

suster lihat, cepat ya sust.
Perawat : Dari kejauhan sudah nampak sesak banget... 

perawat cepat2 melakukan observasi. Didapatkan hasil RR 

mencapai 40x/menit Perawat penasaran nich„,biasanya gak 

sampai segini RR ibu ini. Semakin mendekatlah ke pasien dan 

mencoba melihat kondisi 02 masker yang dipakai pasien.
Perawat : Oalah Pak... ini 02 nya dipakai pasien bed 16. 

Makanya saudara sampean sesak (jadi pasien bed 17 nich 

ya pakai 02 masker tapi selangnya gak tersambung ama 02 

sentral. Jelas sesak pak ini„,ibaratnya hidung ibu ditutupi jadi 

semakin sulit bernafas. Sontak anak pasien bed 16 meminta 

maaf ke perawat dan pasien serta keluarga bed 17.
Keluarga : Oalah mas mas... ngomong napa kalau mau 

pakai oksigen... tiwas aku kaget banget

Ririn – Ruang Merak

PASIEN PROGRAM HAMIL

Suatu hari ada pasien yang ingin periksa ke Poli Infertil IRJ Lt.2, 

jauh-jauh datang dari Banyuwangi untuk memeriksakan kandungannya 

karena ingin program hamil. 
Ibu yang menanti kehamilannya selama 5 Tahun dari suami 

keduanya, meskipun ibu dari suami pertama sudah punya anak tapi 

ibu tetap ingin punya anak dari suami keduanya. Semua upaya sudah 

dilakukan ke dukun, minum jamu, pijat dan terakhir memutuskan ke 

RS Soetomo untuk program hamil. 
Setelah dilakukan anamnesa dan rangkaian tindakan (USG), 

dokter segera menjelaskan kondisi rahim dan siklus haid yang tidak 

ada masalah. Jadi ibu ini masih bisa hamil karena usia masih produktif 

30 tahun dan siklus haid lancar. 
Jadi ibu tetap bisa hamil asal hubungan seksual rutin seminggu 3x. 

Jawab pasien, "Saya sudah melakukannya rutin dok, hahaha." 
Lalu dokter bertanya, "Selama ini pakai KB apa bu." 
"Saya gak KB dokter, tapi setiap kali saya berhubungan sama 

suami pakai sarung," jawab pasien. 
"Sarung apa bu?" kata dokter. 
Si ibu menjawab, "Saya pakaiin sarung di burung suami." 
Sontak dokter dan bidanpun tertawa terbahak-bahak dan 

menjelaskan ke pasien lagi; bagaimana mau punya anak kalau 

burungnya bapak disarungin terus kalau berhubungan, hahaha. Si ibu 

pun malu dan wajahnya memerah. 
Jauh-jauh dari Banyuwangi hanya karena bapak pake kondom yang 

bikin gak bisa punya anak. Hahaha.

Siti Ma’rufah – Poli Obgyn IRJ Lantai 2

HENING SEJENAK

Cerita ini terjadi sewaktu saya masih DM di Poli Bedah. Ada seorang PPDS yang sedang pelayanan, kedatangan pasien laki-laki dan seorang pengantar perempuan. Tampak rahang kiri pasien bengkak sehingga pasien tersebut tidak bisa bicara saat di anamnesa. Terpaksa kolom anamnesa ditulis sulit dievaluasi dan harus dilakukan hetero anamnesa.
Lalu bertanyalah PPDS tersebut kepada pengantarnya, ternyata yang mengantar tidak bisa bahasa Indonesia hanya bisa bahasa madura... Tiba-tiba suasana menjadi ’Hening Sejenak’ dan berakhir PPDS tersebut marah-marah hingga keluar pisuhan khas Surabaya.

Agung Priyastomo, dr – SMF Kesehatan Kulit & Kelamin
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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. Nur Hasanah, S.Kep.Ns    
 Poli Paru
 RSUD Dr. Soetomo
2.  Amadea Ukhtikasari, SKM 
 Komite Mutu & 

Keselamatan Pasien
 RSUD Dr. Soetomo

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

?

1 2 8 3
8 7 9 4

9 6
9 8 5

6 3
3 5 6

2 7
7 3 5 1

6 4 7 9

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

Angket	Berhadiah	

Jawaban Su Doku

Tebak Siapa Dia: 
Nur Lintang Brilianova, S.ST  
Instalasi Pemeliharaan Sarana
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pemenangnya :
1.  Rizka Paramitha, SE 
     Bidang PPM
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
2.  Wiyono
     Instalasi PPJT Lantai Dasar
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Jawaban “KuiS MiMbaR” Vol. 24,  no. 3 :

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

Pemenang Angket Berhadiah :
1. Lilis Widijanti  
 Rekam Medik PPJT Lantai 6
 (Artikel Kesehatan & Ruang Wanita)
2. Endang Ayu Sukesi, SE
 Gedung Bedah Pusat Terpadu
 (Sekilas Info & Ruang Wanita)

kuis mimbar

Ketentuan menebak  :
•		 Jawaban	terakhir	sampai	

dimeja	redaksi		paling	lam
bat	6	minggu	

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

berikutnya.
•			 Keputusan	juri	mutlak

	tidak	dapat	di	ganggu	gu
gat.

•		 Pemenang	harus	mengam
bil	hadiah	sendiri	dengan	m

enunjukkan	

kartu	identitas.
•			 Hadiah	dapat	diambil

	di	kantor	 Instalasi	PKRS
	Telp.	1086-1088	

pada	Jam	kerja.			

Hadiah	sebesar	Rp.	75.00
0,-
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PERESMIAN INSTALASI P3RPM DAN MOBILE MOLECULAR LABORATORY
JUM’AT, 17 JULI 2020

Acara peresmian Instalasi Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular (P3RPM) serta Mobile Molecular Laboratory diawali dengan 
pemberian santunan kepada Anak Yatim karyawan RSUD Dr. Soetomo oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Direktur 
Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr., SpBS(K). Kemudian dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan MARS Jawa Timur, 

dilanjutkan dengan laporan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo dan penyerahan buku tentang penapisan Covid-19 kepada Gubernur Jawa Timur. 
Peresmian ditandai dengan penandatanganan dua prasasti oleh Gubernur Jawa Timur didampingi oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo dan 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, beliau juga meninjau Mobile Molecular Laboratory.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini memiliki mobil PCR sendiri yang dioperasikan oleh pihak RSUD Dr. Soetomo. Beliau menjelaskan target dengan 

adanya Mobile Molecular Laboratory ini bisa membantu melakukan penjangkauan untuk swab test di berbagai daerah di Jawa Timur.  Mobil 
untuk swab test dengan metode real time PCR memiliki kemampuan tes spesimen yang cukup banyak. Sehari bisa melakukan uji spesimen hingga 

150-300 sampel. Sehingga bisa membantu menyelesaikan antrean tes sampel yang menumpuk di daerah. “Sesuai arahan Pak Presiden, yang 
menjadi jurus kita dalam penanggulangan Covid-19 adalah 3T, yaitu testing, tracing dan treatment. Maka yang kami luncurkan hari ini yaitu mobile 
molecular laboratory ini adalah untuk mempercepat dan memperbanyak tes. Kemudian peresmian lembaga pelayanan dan riset penyakit menular 

ini adalah penguatan treatment." Oleh sebab itu, ia berharap agar penanganan Covid-19 di Jatim bisa kian maksimal. Sehingga kasus bisa segera 
diturunkan, angka kematian diturunkan dan angka kesembuhan terus ditingkatkan.


