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Dengan berakhirnya Sertifikat Akreditasi RS versi 2012 (Nasional) pada 5 Pebruari 2020, maka RSUD Dr. Soetomo mengajukan Akreditasi SNARS International 
edisi 1.1. Tampak atas Tim Surveyor Survey Simulasi SNARS International yang diketuai oleh Eka Viora, dr, SpKJ mendengarkan penjelasan dari Direktur 

Utama RSUD Dr Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K) sebagai pembuka acara. Kemudian dilanjutkan dengan telusur dokumen untuk masing-2 Pokja 
dan tampak bawah simulasi Code Red di Ruangan. Tujuan survey simulasi adalah melaksanakan asesmen merupakan dasar kepatuhan terhadap standar 

pelayanan berfokus pada pasien, manajemen RS, SKP, IPKP dan Program Nasional, melaksanakan edukasi SNARS ed.1.1, dan melakukan asesmen kesiapan 
RS untuk disurvei. Sedangkan persyaratan mutlak kelulusan akreditasi adalah : 1. RS dipimpin oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi), 2.Izin Operasional dan 
izin IPAL yang valid, 3.Pengadaan obat-2an dari jalur distribusi yang resmi, 4. Pelayanan Kemoterapi sesuai standar, dan 5. Staf medis & Nakes lainnya yang 

memiliki STR dan SIP yang valid, bila tidak memenuhi syarat tersebut kelulusan ditunda, kalau sampai batas waktu 3 bulan tidak bisa memenuhi persyaratan 
tersebut maka dinyatakan tidak lulus. Semoga RSUD Dr. Soetomo mampu dan dapat melaksanakan dengan hasil terbaik.

SURVEY SIMULASI SNARS INTERNATIONAL (EDISI 1.1.)
Surabaya, 20 - 24 Januari 2020
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•	Apa	itu	CT-Simulator
•	Electronik	Work	Order	(EWO)	dan	Hasil	Lab.	Online
•	Pengabdian	Masyarakat	:	Peningkatan	Kualitas	Hasil	POCT	

Glukosa	Melalui	Pelatihan	pada	Pengguna	Alatnya
•	 SPUIT	Modifikasi	Penghasil	ASI
•	5	Tips	Ampuh	Bagi	Pekerja	Millenial	Jaga	Kesehatan	Mata
•	Pemilihan	Bahan	Makanan	untuk	Kesehatan	Mata

1.	 Sosialisasi	Kesiapsiagaan	Menghadapi	Infeksi	Novel	
Coronavirus

2.	 7	Langkah	Gerakan	Masyarakat	Hidup	Sehat
3.	 Intervensi	Koroner	Perkutan	Primer	pada	Sindrom	

Koroner	Akut
4.	 Dampak	Vape	pada	Kesehatan	Paru

Mengenal	&	Mencegah	Virus	Corona

Direktur Utama RSUD Dr Soetomo 
Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K) 
bersama FK Unair menandatangani 
MOU dengan Institut Jantung 
Negara (IJN) Malaysia, Senin 
20 Januari 2020, bertempat di 
Ruang Sidang I RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya.  Kerjasama tersebut 
dilakasanakan dalam bidang riset, 
teknologi dan pendidikan sektor kedokteran jantung. Kerjasama 
ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pendidikan 
di RSUD Dr. Soetomo. Bekerja sama dengan IJN, Dato’ Seri Dr. 
Jeffery Jeswat Dillon, DR Aizai Azan Bin Abdul Rahim, Dato dr. 
Suhaini B. Kadiman datang langsung untuk menandatangani 
MOU tersebut. Dr Aizai Azan, selaku Chief Executive Officer and 
Senior Consultant Cardiologist National Heart Institute (IJN) 
menjelaskan kerjasama ini berlandaskan pada kesamaan kasus 
penyakit jantung di Indonesia dan Malaysia.
“Kasus penyakit jantung di Indonesia dan Malaysia ini banyak 
yang sama. Jadi kerjasama ini pasti banyak menghasilkan riset 
yang baik,” ujar Aizai.

•	 Sosialisasi	Akreditasi	Komite	Etik	Penelitian	Kesehatan	(KEPK)	
Versi	‘The	Forum	for	Ethical	Review	Committees	In	The	Asian	
And	Wetern	Pacific	Region	(FERCAP)’

•	 Peluncuran	‘PGA’	(Program	Penatagunaan	Antibiotik)
•	 Penyerahan	Penghargaan	Indohcf	Innovation	Awards	III-2019
•	 Pelepasan	Peserta	Gerak	Jalan	Mojokerto-Surabaya
•	 Sosialisasi	Reformasi	Birokrasi
•	 Sosialisasi	Aplikasi	Bamag	untuk	Tindakan	Operasi	Pasien	

Parkinson
•	 Pemulangan	Kembar	Siam	Aqila-Azila	Ke	Kendari
•	 Sosialisasi	Aplikasi	SIKEDU
•	 AMR	Awareness	Competition	‘War	on	Amr	Campaign’
•	 Penandatanganan	MOU	RSUD	Dr.	Soetomo-Renji	Hospital
•	 Workshop	‘Implementasi	Asesmen	&	Kredensial	Bagi	Tenaga	

Kesehatan’
•	 Seminar	Pendampingan	Pembuatan	Protokol	Uji	Klinis	Bidang	

Kedokteran	Regeneratif	&	Bank	Jaringan
•	 Kunjungan	Kepala	Badan	Pengawasan	Obat	dan	Makanan	RI
•	 Pelantikan	Ketua	SMF,	Kepala	Ruangan	dan	Jabatan	

Fungsional	Kesehatan
•	 Konferensi	Pers	Persiapan	RSUD	Dr.	Soetomo	Pada	Masa	

Natal	dan	Tahun	Baru	(Nataru	2019/2020)	
•	 Seminar	Pekan	Kewaspadaan	Antibiotik	Dunia	2019	‘Masa	

Depan	Antibiotik	Seluruhnya	Ada	Pada	Tangan	Kita’
•	 RSUD	Dr.	Soetomo	Memperoleh	4	Penghargaan
•	 Peringatan	HUT	Dharma	Wanita	Persatuan	(DWP)	Ke-20	dan	

Hari	Ibu	Ke-91
•	 Upacara	Memperingati	Hari	Ibu	Ke	91
•	 Study	Banding	dalam	Kegiatan	Sponsorship	dengan	

Dashboard	Luar	Biasa	&	CRU	(Clinical	Resyet	Unit)
•	 Peresmian	Gedung	Pusat	Gastro-Hepatologi	FK	Unair-RSUD	

Dr.	Soetomo

januari 2020 1Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

Corona Virus merupakan kedaruratan dunia Internasional dan masyarakat,  
setelah menjangkiti negara-negara di berbagai benua. Virus corona atau Novel 
coronavirus telah resmi ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) 
sebagai  Public Health Emergency of International Concern  (PHEIC) atau situasi 
darurat global. Meski di Indonesia belum menemukan satupun pasien positif 
corona, tenaga kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak mau tinggal diam. 
SMF Pulmunologi & Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unair/RSUD Dr. Soetomo 
dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyelenggarakan Sosialisasi 
kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) bagi seluruh 
rumah sakit dan dokter spesialis paru-paru di Jawa Timur, (Minggu, 2 Pebruari 
2020) di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu Lt 7.

Artikel khusus tentang mengenal dan mencegah Virus Corono oleh 
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, 
artikel kesehatan menampilkan pemenang Top 25 dalam Kompetisi Pelayanan 
Publik Provinsi Jatim 2019 Kategori Kesehatan dengan judul SPUIT Modifikasi 
Penghasil ASI. Masih banyak artikel kesehatan serta sekilas info tentang 5 tips 
ampuh bagi pekerja millenial menjaga kesehatan mata serta pemilihan bahan 
makanan untuk kesehatan mata sampai menu untuk kesehatan mata dapat 
dibaca sebagai tambahan wawasan. Berita foto seputar Soetomo menampilkan 
berbagai penghargaan yang diraih oleh RSUD Dr. Soetomo pada 2019 serta 
kerjasama di bidang Pendidikan dan Penelitian dengan Renji Hospital Shanghai 
dan Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia.

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



artikel khusus

VIRUS corona ini adalah keluarga besar dari virus yang 
menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang seperti 
MERS atau SARS. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik 
karena hingga saat ini masih belum ditemukan pasien 
di Indonesia yang terkena virus corona. Adapun kasus 
demam yang ada bisa juga disebabkan karena faktor lain.

Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengupayakan 
secara maksimal agar virus corona tidak masuk ke 
Indonesia dengan cara menyiapkan pemindai suhu tubuh 
atau thermo scanner di 135 pintu keluar masuk bandara 
seluruh Indonesia.

Berikut adalah gejala klinis apabila terinfeksi 
Coronavirus:
1.	 Demam
2.	 Batuk dan Pilek
3.	 Gangguan Pernafasan
4.	 Sakit tenggorokan
5.	 Letih dan Lesu

Masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menjaga 
pola hidup bersih dan sehat setiap hari untuk mencegah 
penularan penyakit. Berikut adalah tips pencegahan 
penyakit yang bisa anda lakukan:
1.	 Rajin cuci tangan pakai sabun (CTPS)
2.	 Gunakan masker apabila anda sedang batuk atau pilek
3.	 Konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan 

buah
4.	 Hati-hati apabila kontak dengan hewan
5.	 Rajin olahraga dan istirahat yang cukup
6.	 Jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak
7.	 Bila batuk, pilek, sesak nafas segera ke fasilitas 

kesehatan.
Apabila anda ingin melakukan perjalanan ke Cina, 

anda dapat melakukan hal berikut:
•	 Gunakan masker apabila sedang berada di kerumunan 

orang
•	 Jika mengalami penyakit pernafasan selama 

perjalanan ke Cina atau setelah kembali ke tanah air, 
segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikan 
riwayat perjalanan

•	 Disarankan tidak mengunjungi ke pasar hewan.
Demikian beberapa informasi terkait dengan 

coronavirus dan juga tips pencegahan terinfeksi 
Coronavirus. Pada intinya, masyarakat dapat menikmati 
hidup sehat dengan mengikuti pola hidup bersih dan sehat 
serta rutin GERMAS setiap hari (Rutin beraktivitas fisik, 
makan sayur dan buah, serta rutin periksakan kesehatan).

Baru-baru ini tengah menjadi perhatian mengenai adanya virus baru yang menyerang 
saluran pernafasan itu Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Diketahui virus ini sudah 

mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. Lalu pada awal Januari ini WHO sudah 
mengidentifikasi virus tersebut sebagai Novel Coronavirus atau 2019-nCoV.
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Mengenal & Mencegah

Menteri Kesehatan dr. Terawan 
Agus Putranto meminta kepada seluruh 
masyarakat Indonesia agar tetap menjaga 
kesehatan diri sendiri dan keluarga 
dengan terus berperilaku hidup bersih dan 
sehat seiring dengan kasus virus corona yang 
terdeteksi di Cina dan beberapa negara.

Menurut Menkes, yang perlu disadari 
benar adalah pentingnya menjaga 
kesehatan diri sendiri karena pencegahan 
tersebut adalah yang paling baik dan murah. 
Adapun langkah pencegahan dan menjaga 
diri dari Virus Corona adalah dengan 
menerapkan GERMAS (Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat). Adapun caranya adalah 
dengan beberapa kegiatan berikut:
•	 Rajin cuci tangan pakai sabun
•	 Makan dengan gizi yang seimbang
•	 Rajin berolahraga dan istirahat yang 

cukup
•	 Jaga kebersihan lingkungan
•	 Tidak merokok
•	 Minum air mineral 8 gelas/hari
•	 Makan makanan yang dimasak dengan 

sempurna dan jangan makan daging dari 
hewan yang berpotensi menularkan

•	 Bila demam dan sesak nafas, segera ke 
fasilitas kesehatan

•	 Gunakan masker bila batuk atau tutup 
mulut dengan lengan atas bagian dalam

•	 Jangan lupa berdoa.
Itulah beberapa cara mencegah 

virus Corona dengan GERMAS. Dengan 
meningkatkan kesehatan diri sendiri dan 
keluarga, dapat menciptakan lingkungan 
yang bersih dan dapat mengurangi risiko 
terkena penyakit. ***

Sumber : 
Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI

(Novel Coronavirus)
Virus Corona

Cegah Virus Corona, 
Jaga Kesehatan dengan GERMAS
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artikel khusus

PADA awalnya Tiongkok melaporkan kasus pneumonia 
terbaru pada tangga 31 Desember 2019. Pneumonia ini 
misterius dan belum diketahui penyebabnya. Terdapat 44 
kasus dalam 3 hari dimana 70% pasien terpajan oleh suatu 
pasar di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 ditemukan 
suatu jenis virus Corona baru pada sampel isolate pasien 
yang diberi nama Novel Corona Virus (2019-nCoV).

Kasus pneumonia ini dengan cepat menyebar ke 
berbagai kota di Tiongkok bahkan hingga beberapa negara. 
Hingga saat ini selain Cina terdapat berbagai negara yang 
menyatakan memiliki kasus pneumonia akibat 2019-nCoV 
yaitu AS, Jepang, Korsel, Vietnam, Thailand, Malaysia, 
Singapura, Filipina, Kamboja, Australia, Nepal, Srilanka, 
India, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan UAE. 

Terdapat beberapa manifestasi klinis dari infeksi 
2019-nCoV, yakni; a) Tidak ada komplikasi, b) Pneumonia 
ringan, c) Pneumonia berat, d) Acute Respiratory Distress 
Syndrome (ARDS), e) Sepsis, dan f) Syokseptik.

Perlu penerapan deteksi dini pasien nCoV terutama 
pada triage, yaitu: Pasien dengan gejala infeksi saluran 
pernapasan akut; dan Pasien dengan tanda dan gejala 
pneumonia.

Faktor risiko dalam menentukan kecurigaan terinfeksi 
nCoV, seperti; -Memiliki riwayat perjalanan ke China atau 
negara yang telah terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum 
timbul gejala klinis; -Merupakan tenaga kesehatan yang 
sakit dengan gejala yang sama setelah merawat pasien 
ISPA/pneumonia yang tidak diketahui etiologi penyakitnya; 
-Memiliki riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi 
2019-nCoV; -Bekerja atau mengunjungi faskes yang 
berhubungan dengan pasien terkonfirmasi 2019-nCoV; 
-Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular; -Memiliki 
riwayat perjalanan ke Wuhan atau kontak dengan orang 
yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan.

Terdapat 4 kelompok orang kecurigaan 2019-nCoV; 
1) Orang dalam pemantauan yaitu jika terdapat gejala 
demam dan batuk, pilek atau nyeri tenggorokan + riwayat 
perjalanan ke China atau negara terjangkit dalam 14 
hari sebelum gejala; 2) Pasien dalam pengawasan yaitu 
terdapat gejala demam dan batuk, pilek atau nyeri 
tenggorokan dan pneumonia berdasarkan gejala klinis 
dan/atau radiologis dan terdapat salah satu faktor risiko di 
atas; 3) Pasien kasus probable : pasien dalam pengawasan 
yang diperiksa 2019-nCoV namun inkonklusif atau 
seseorang dengan hasil konfirmasi pan Corona Virus atau 
beta Corona Virus; 4) Pasien terkonfirmasi : seseorang 
yang terinfeksi 2019-nCoV berdasarkan hasil pemeriksaan 
laboratorium yang positif.

Prinsip tatalaksana medis : Tempatkan pada ruang 
isolasi pada semua kasus; Implementasi PPI; Foto toraks 
serial; Suplementasi oksigen; Terapi cairan; Antibiotic 

SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV)
Minggu, 2 Februari 2020

empiris; Terapi simtomatik; Perbaiki komorbid pasien; 
Observasi ketat; Belum ditemukan antivirus yang terbukti 
efektif; serta Kortikosteroid tidak rutin diberikan pada 
tatalaksana pneumonia viral kecuali ada indikasi lain.

Kriteria pemulangan; Kondisi stabil; Tanda vital baik; 
Bebas demam 3 hari; Gejala respirasi membaik; Tidak ada 
disfungsi organ; Perbaikan pada foto toraks; dan Dua kali 
hasil tes asam nukleat (min selisih 1 hari) menunjukkan 
hasil negative.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dr. Soedarsono, dr., Sp.P(K)
"SITUASI TERKINI, DETEKSI DI FASYANKES 
DAN TATALAKSANA"

CORONA virus saat ini menjadi kedaruratan global. Hingga 
saat ini belum ditemukan vaksin untuk 2019-nCoV.
Langkah pencegahan adalah dengan mencegah pajanan 
terhadap virus tersebut. 

Langkah pencegahan meliputi; Hindari kontak erat 
dengan penderita infeksi pernapasan akut; Sering mencuci 
tangan dengan air dan sabun atau alkohol min konsentrasi 
60%; Penerapan etika batuk terutama pada penderita 
infeksi pernapasan akut; Hindari menyentuh mata, hidung 
dan mulut dengan tangan yang belum dicuci; Tinggal di 
rumah jika merasa sakit; dan Informasi yang jelas dari 
pemerintah pada wisatawan.

Terdapat beberapa prinsip pencegahan dan Strategi 
pengendalian infeksi; yaitu Pengendalian administratif; 
Pengendalian lingkungan; serta Alat pelindung diri. 

Tiga (3) kategori kewaspadaan berbasis transmisi 
(sebagai tambahan kewaspadaan standar), yaitu; Contact 
precaution; Airborne precaution; Droplet precaution.

CORONA virus (CoV) ditemukan pertama kali tahun 
1968 yaitu suatu virus dengan bentuk seperti mahkota 
(Crown like). CoV merupakan suatu virus RNA. CoV telah 
menimbulkan berbagai epidemi sebelumnya yaitu SARS 
pada 2002 (8.422 kasus dengan 912 kematian) dan MERS-
CoV 2012 (2.494 kasus dengan 858 kematian). Hingga 
sekarang telah diketahui bahwa CoV ditularkan melalui 
mamalia (kelelawar, sapi, babi, manusia) dan unggas 
(burung, ayam).

Untuk kasus CoV terbaru, yaitu 2019-nCoV memiliki 
beberapa perbedaan dari jenis CoV sebelumnya. 2019-
nCoV ini diketahui menyebar melalui pasar seafood 
dimana mereka menjual berbagai hewan hidup yang 
dicurigai sebagai reservoir virus tersebut. Telah terdapat 
bukti bahwa 2019-nCoV dapat menyebar melalui manusia 
ke manusia.

Dr. Resti Yudhawati, dr., Sp.P(K)
"CORONA VIRUS"

Winariani K., dr., Sp.P(K), MARS
"PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
INFEKSI 2019-nCoV"
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HGN diperingati setiap tanggal 25 Januari, peringatan kali ini Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo usai Apel Pagi pada Senin 27 Januari 2020 
membagikan buah kepada seluruh peserta Apel Pagi. Tema yang diusung dalam kegiatan Hari Gizi Nasional ke-60 adalah “GIZI Optimal untuk 

Generasi Milenial”. Sedangkan slogan yang digunakan untuk HGN ke-60 adalah “Ayo Jadi Milenial Sadar Gizi”.

PERINGATAN HARI GIZI NASIONAL (HGN) KE-60 DI RSUD Dr. SOETOMO

Sosialisasi ini diadakan oleh SMF Pulmunologi & Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unair/RSUD Dr. Soetomo dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 
(PDPI). Acara dibuka oleh Direktur Utama Dr. Joni Wahyuhadi dr., Sp.BS(K). Dalam sosialisasi ini coronavirus dikupas tuntas oleh para pakar yang 
ahli di bidangnya, yakni; Dr. Soedarsono, dr., Sp.P (K), Winariani Koesoemoprodjo, dr., Sp.P (K), MARS serta Dr. Resti Yudhawati, dr., Sp.P (K) dengan 
moderator Dr. Laksmi Wulandari, dr, Sp.P(K) FCCP, FISCM, FISR dan beliau juga sebagai Ketua PDPI Cabang Jawa Timur. Dihadiri kurang lebih 200 
peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Beberapa rumah sakit di wilayah 
Jawa Timur, Masyarakat umum (dari bidang kesehatan), dll. Tampak para peserta sangat antusias pada sesi tanya jawab. Dengan adanya sosialisasi 
ini diharapkan semua yang hadir dapat memahami secara detail apa itu corona virus & dapat meneruskan ke masyarakat luas. Yang penting jangan 
panik dan tetap waspada.

Rumah Sakit sebagai tempat perawatan pasien harus 
menerapkan aturan pengolahan limbah medis yang 
benar dimana semua limbah infeksius harus dibakar di 
incenerator.

Dalam perawatan 2019-nCoV perlu menerapkan; 
Memakai APD (masker n-95, goggle, gown lengan panjang, 
celemek kedap air, hand hygiene); Pembatasan jumlah 
kunjungan; Penunjukan tim  yang  terampil terutama pada 

pasien probable dan terkonfirmasi; Penempatan pasien 
dalam pengawasan, probable dan konfirmasi dalam 
ruangan berventilasi memadai yang memenuhi kaidah 
kewaspadaan air borne disease; Dilarang memindahkan 
keluar pasien dari isolasi kecuali diperlukan secara medis; 
dan Desinfeksi semua peralatan yang bersentuhan dengan 
pasien setelah digunakan.  ***
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artikel	kesehatan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat7Langkah

SETIDAKNYA terdapat 7 langkah penting dalam rangka menjalankan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat. Ketujuh langkah tersebut merupakan bagian penting dari pembiasaan 
pola hidup sehat dalam masyarakat guna mencegah berbagai masalah kesehatan yang 
beresiko dialami oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini 7 langkah GERMAS yang dapat 
menjadi panduan menjalani pola hidup yang lebih sehat.

4. Tidak Mengkonsumsi Minuman 
Beralkohol. 
Minuman beralkohol memiliki efek 
buruk yang serupa dengan merokok; 
baik itu efek buruk bagi kesehatan 
hingga efek sosial pada orang-orang 
di sekitarnya.

3. Tidak Merokok. 
Merokok merupakan kebiasaan 
yang banyak memberi dampak 
buruk bagi kesehatan. Berhenti 
merokok menjadi bagian penting 
dari gerakan hidup sehat dan 
akan berdampak tidak pada diri 
perokok; tetapi juga bagi orang-
orang di sekitarnya. Meminta 
bantuan ahli melalui hipnosis atau 
metode bantuan berhenti merokok 
yang lain dapat menjadi alternatif 
untuk menghentikan kebiasaan 
buruk tersebut.

2. Makan Buah dan Sayur. 
Keinginan untuk makan makanan praktis dan 
enak seringkali menjadikan berkurangnya waktu 
untuk makan buah dan sayur yang sebenarnya 
jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan 
tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman 
seperti junk food dan minuman bersoda 
sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. 
Menambah jumlah konsumsi makanan dari buah 
dan sayur merupakan contoh GERMAS yang dapat 
dilakukan oleh siapapun. 

Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara 
mengatasi agar anak mau makan buah 
dan sayur, untuk hal ini anda dapat 
mengaplikasikan jurus tips anak mau makan buah 
dan sayur sebagai berikut, yaitu; salah satunya 
dengan mengkreasikan makanan dari buah dan 
sayur dengan mengubahnya menjadi tampilan 
yang menarik, contohnya dari karakter kartun yang 
disukai anak menggunakan buah tomat dan sayur 
ketimun sehingga tadinya anak susah makan buah 
dan sayur menjadi mau makan sayur dan buah.

Adapun salah satu kampanye GERMAS 
adalah kampanye makan buah dan sayur yang 
memberikan informasi betapa besarnya manfaat  
dan kenapa harus makan buah dan sayur setiap 
hari. Karena anda harus memahami pentingnya 
kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari. 
Berikut adalah dampak akibat kurang makan buah 
dan sayur untuk kesehatan tubuh, contohnya 
seperti permasalahan BAB, peningkatan risiko 
penyakit tidak menular, tekanan darah tinggi dan 
lainnya.

Dengan memahami pentingnya perilaku makan 
buah dan sayur, diharapkan masyarakat dapat 
dengan lebih aktif untuk meningkatkan kampanye 
makan buah dan sayur untuk tingkatkan kesehatan 
masyarakat di seluruh Indonesia.

1. Melakukan Aktivitas Fisik. 
Perilaku kehidupan modern seringkali 
membuat banyak orang minim 
melakukan aktivitas fisik; baik itu 
aktivitas fisik karena bekerja maupun 
berolah raga. Kemudahan-kemudahan 
dalam kehidupan sehari-hari karena 
bantuan teknologi dan minimnya 
waktu karena banyaknya kesibukan, 
telah menjadikan banyak orang 
menjalani gaya hidup yang kurang 
sehat. Bagian germas aktivitas 
fisik merupakan salah satu gerakan 
yang diutamakan untuk meningkatkan 
kualitas kesehatan seseorang.
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Sumber : http://promkes.kemkes.go.id/germas

7. Menggunakan Jamban. 
Aspek sanitasi menjadi bagian 
penting dari gerakan masyarakat 
hidup sehat; salah satunya dengan 
menggunakan jamban sebagai sarana 
pembuangan kotoran. Aktivitas 
buang kotoran di luar jamban dapat 
meningkatkan resiko penularan 
berbagai jenis penyakit sekaligus 
menurunkan kualitas lingkungan.

6. Menjaga Kebersihan Lingkungan. 
Bagian penting dari germas hidup 
sehat juga berkaitan dengan 
meningkatkan kualitas lingkungan; 
salah satunya dengan lebih serius 
menjaga kebersihan lingkungan. 
Menjaga kebersihan lingkungan 
dalam skala kecil seperti tingkat 
rumah tangga dapat dilakukan 
dengan pengelolaan sampah. Langkah 
lain yang dapat dilakukan adalah 
menjaga kebersihan guna mengurangi 
resiko kesehatan seperti mencegah 
perkembangan vektor penyakit yang 
ada di lingkungan sekitar.

5. Melakukan Cek Kesehatan Berkala. 
Salah satu bagian dari arti 
germas sebagai gerakan masyarakat 
hidup sehat adalah dengan lebih 
baik dalam mengelola kesehatan. 
Diantaranya adalah dengan 
melakukan cek kesehatan secara 

•	 Cek dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim. 
Pengecekan ini biasanya dilakukan dengan 
pemeriksaan berkala seperti Test PAP SMEAR 
dan Test IVA

•	 Cek Sadari Periksa Payudara Sendiri. Lalu 
berikutnya dalam ragam cek kesehatan berkala 
yaitu dengan pemeriksaan payudara sendiri.

rutin dan tidak hanya datang ke rumah sakit 
atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini 
memiliki manfaat untuk dapat memudahkan 
mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan 
lebih dini. 

Ada beragam informasi media cek 
kesehatan yang memberikan tips cek kesehatan 
secara berkala. Apa saja sebenarnya jenis cek 
kesehatan berkala yang dapat anda lakukan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan anda? Berikut 
adalah beberapa contoh pengecekan yang bisa 
dilakukan.
•	 Cek Kesehatan Berat Badan (BB) dan 

Tinggi Badan (TB) Secara Rutin. Melakukan 
Pengecekan Berat Badan berguna agar anda 
bisa mendapatkan nilai Indeks Massa Tubuh 
(IMT) yang nantinya dapat menentukan 
apakah berat badan dan tinggi badan Anda 
sudah berada dalam kondisi ideal atau berisiko 
terkena penyakit tidak menular (PTM)

•	 Cek Lingkar Perut Secara Berkala. Dengan 
melakukan Cek Lingkar Perut secara berkala 
anda bisa mengontrol lemak perut. Jika 
berlebihan dapat menyebabkan penyakit 
seperti stroke, diabetes hingga serangan 
jantung

•	 Cek Tekanan Darah. Pengecekan Tekanan 
Darah dapat membantu anda mendeteksi 
adanya risiko stroke, hipertensi hingga jantung

•	 Cek Kadar Gula Darah Berkala. Anda dapat 
mengetahui kadar glukosa dalam darah 
dengan jenis pengecekan kesehatan berkala 
ini, hasilnya anda dapat mengetahui potensi 
diabetes

•	 Cek Fungsi Mata Telinga
•	 Cek Kolesterol Tetap. Pengecekan Kolesterol 

terbagi tiga, yaitu: LDL (Kolesterol «Buruk»), 
HDL (Kolesterol «Baik») dan Trigliserida

•	 Cek Arus Puncak Ekspirasi. Pengecekan 
ini adalah salah satu cek kesehatan dalam 
pengujian fungsi paru, pengecekan ini biasa 
dilakukan pada penderita asma atau penyakit 
lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru

Secara umum,  tujuan  GERMAS  adalah  menjalani 
hidup yang lebih sehat. Gaya hidup sehat akan memberi 
banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas 
kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang. 
Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan dari gaya 
hidup sehat adalah lingkungan yang bersih dan sehat 
serta berkurangnya resiko membuang lebih banyak 
uang untuk biaya berobat ketika sakit.
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artikel kesehatan

SINDROM koroner akut (SKA) merupakan kegawatan 
jantung yang terjadi karena adanya ruptur atau erosi dari 
plak aterosklerosis. Sebagian besar SKA adalah manifestasi 
akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang 
pecah akibat perubahan komposisi plak dan penipisan 
tudung fibrosa yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini 
akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi 
jalur koagulasi sehingga terbentuk trombus yang kaya 
trombosit (white thrombus). Trombus ini akan menyumbat 
pembuluh darah koroner, baik secara total maupun 
sebagian; atau menjadi mikroemboli yang menyumbat 
pembuluh darah koroner yang lebih distal. Berkurangnya 
aliran darah koroner inilah yang menyebabkan terjadi 
iskemia miokardium dan menimbulkan manifestasi SKA. 
SKA merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia, 
yaitu pada tahun 2015 sebesar 7,4 juta dan diperkirakan 
akan mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030 
(WHO). Survei Sample Regristration System (SRS) pada 
2014 di Indonesia menunjukkan, SKA menjadi penyebab 
kematian tertinggi pada semua umur setelah stroke, 
yakni sebesar 12,9%. 

Keluhan pasien dengan SKA dapat berupa nyeri 
dada yang khas (angina tipikal) atau tidak khas (atipikal). 
Keluhan angina tipikal berupa rasa tertekan/berat di 
daerah retrosternal, menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, 
area interskapular, bahu, atau ulu hati. Keluhan dapat 
berlangsung selama beberapa menit atau menetap 
sampai >20 menit. Keluhan angina tipikal sering disertai 
dengan keringat dingin, mual/muntah, nyeri perut, 
sesak napas, atau pingsan. Berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisik, rekam jantung (elektrokardiogram/
EKG), dan pemeriksaan biomarker jantung, SKA dibagi 
menjadi:
1. Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (IMA-

EST)
2. Infark miokard akut non-elevasi segmen ST (IMA-

NEST)
3. Angina pektoris tidak stabil (APTS)

Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (IMA-

EST) merupakan indikator terjadinya oklusi (tertutup) 
total pembuluh darah koroner, yang memerlukan 
tindakan revaskularisasi segera untuk mengembalikan 
aliran darah miokardium secepatnya; dapat secara 
obat-obatan menggunakan agen fibrinolitik atau secara 
mekanis melalui intervensi koroner perkutan (IKP) 
primer. Diagnosis IMA-EST ditegakkan jika terdapat 
keluhan angina tipikal akut disertai elevasi segmen ST 
yang menetap di 2 sadapan EKG yang bersebelahan. 
Dimulainya tata laksana revaskularisasi tidak perlu 
menunggu hasil peningkatan biomarker enzim jantung. 

artikel kesehatan

Koroner Perkutan Primer

Oleh : BUDI BAKTIJASA DHARMADJATI, DR, SPJP(K)-FIHA
Staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSUD Dr. Soetomo Surabaya / 

Kepala Instalasi Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskular RSUD dr. Soetomo Surabaya

Intervensi 

Koroner Akut
Pada Sindrom

Gambar 1. Contoh gambaran EKG pada SKA dan IMA-EST.
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IKP primer merupakan IKP emergensi dengan balloon, 
stent, atau alat lainnya yang dikerjakan pada arteri yang 
infark (infarct related artery/IRA) tanpa terapi fibrinolitik 
sebelumnya. Superioritas IKP primer dibandingkan 
terapi trombolitik konvensional pada penanganan IMA-
EST telah terbukti dari hasil berbagai trial yang dilakukan 
di berbagai negara sehingga IKP primer menjadi terapi 
pilihan pada IMA-EST. IKP primer diindikasikan dilakukan 
pada kondisi sebagai berikut : (1). Pasien dengan gejala 
iskemia ≤12 jam dengan elevasi segmen ST (IMA-EST) 
atau LBBB (left bundle branch block); (2). Pasien dengan 
gejala iskemia/nyeri dada >12 jam dan elevasi segmen 
ST dengan nyeri dada yang menetap dengan pemberian 
obat, nyeri dada muncul kembali disertai perubahan EKG 
yang dinamis, kondisi hemodinamik tidak stabil (syok, 
gejala gagal jantung akut), dan aritmia yang mengancam 
jiwa atau henti jantung. Bila merencanakan melakukan 
IKP primer, pastikan waktu tempuh dari tempat kejadian 
(baik RS atau klinik) ke RS tempat fasilitas IKP primer 
tersebut, apakah kurang atau lebih dari 2 jam. Jika 
membutuhkan waktu lebih dari 2 jam, maka terapi 
reperfusi pilihan adalah fibrinolitik. Setelah pemberian 
fibrinolitik selesai, jika memungkinkan maka pasien 
dapat ditransfer ke pusat dengan fasilitas IKP. Diagnosis 
IMA-EST harus ditegakkan dalam waktu 10 menit dari 
KMP (Kontak Medis Pertama). Di faskes non-IKP, bila 
terapi reperfusi yang dipilih adalah IKP primer, maka 
target waktu antara KMP sampai wire melewati lesi di 

arteri penyebab adalah ≤120 menit. Di faskes dengan IKP 
primer, target waktu antara KMP sampai wire melewati 
lesi di arteri penyebab adalah <90 menit. Pasien dengan 
presentasi klinis IMA dan EKG dengan segmen ST yang 
tidak dapat diinterpretasikan (pada bundle branch block 
atau ventricular pacing) harus menjalani IKP primer.

IKP primer (IKPP) merupakan suatu tindakan 
angioplasty dengan atau tanpa stent, serta dapat juga 
disertai dengan penggunaan alat aspirasi trombus. 
Angioplasty adalah teknik untuk menghilangkan 
trombus dan melebarkan pembuluh darah koroner yang 
menyempit dengan memakai kateter balon, guide wire, 
dan alat intervensi lainnya. Pasien yang menjalani IKPP 
harus mendapat loading clopidogrel 600 mg sebelum 
prosedur dilanjutkan dengan 75 mg. Pada pasien dengan 
riwayat fibrinolitik 12-24 jam sebelum IKPP, dosis loading 
clopidogrel adalah 300 mg. Aspirin juga diberikan 
dengan dosis awal 150 – 325 mg, dilanjutkan dengan 
dosis 75-150 mg seumur hidup. Jika dibandingkan antara 
IKPP angioplasty dengan balon saja dan IKPP disertai 
pemasangan stent, pasien yang mendapat stent bare 
metal mempunyai angka restenosis, angina berulang 
dan revaskularisasi ulang yang lebih rendah. Pada IKPP 
juga dianjurkan dikerjakan pada IRA saja. Angioplasty 
lebih dipilih jika terdapat kontraindikasi terhadap 
clopidogrel, adanya left main disease atau multi vessel 
disease. Balloon angioplasty adalah salah satu langkah 
pada IKPP menggunakan kateter sempit berujung balon 

Gambar 2. Diagram pemilihan strategi reperfusi

januari 2020 9Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya



artikel kesehatan

Gambar 3. Proses balloon angioplasty dan pemasangan stent.

yang dikempiskan lalu dimasukkan melalui kulit pangkal 
paha atau lengan ke dalam arteri. Kateter dimasukkan 
melalui arteri sampai tiba di arteri koroner dimana 
ada penyempitan atau penyumbatan. Ujung kateter 
kemudian dimasukkan melalui area yang menyempit. 
Begitu berada di area yang menyempit, balon 
mengembang, dan menumbuk plak ke dinding koroner 
untuk mengurangi penyempitan. Balon kemudian 
dikempiskan kembali dan kateter dilepas. Proses 
angioplasty ini sambil dilihat dengan menyuntikkan 
pewarna (kontras) yang memungkinkan dokter jantung 
untuk melihat darah yang mengalir saat melewati arteri. 
Metode pengamatan ini (angiogram) digunakan untuk 
memastikan bahwa arteri mengalami peningkatan aliran 
darah setelah balon dikempiskan dan diangkat.

Stent adalah suatu alat terbuat dari logam yang dapat 
mengembang yang digunakan untuk menjaga arteri 
koroner yang sebelumnya menyempit agar tetap paten 
(terbuka) setelah angioplasti dilakukan. Mekanisme yang 
digunakan untuk menempatkan stent di arteri koroner 
yang menyempit atau tersumbat sangat mirip dengan 
balloon angioplasty. Perbedaannya adalah terdapat stent 
yang belum dikembangkan yang mengelilingi balon. 
Stent yang mengelilingi balon baru diperpanjang ketika 

balon digembungkan. Setelah stent yang mengelilingi 
balon memanjang, maka stent akan terkunci pada 
dinding plak/pembuluh darah arteri koroner. Stent tetap 
berada di dalam arteri setelah balon dikempiskan. Stent 
berguna untuk menjaga arteri koroner tetap terbuka 
ketika balon dikempiskan, dan mencegah sebagian 
besar arteri menyempit lagi (disebut elastic recoil) setelah 
balon dikempiskan. Penyempitan berulang (restenosis) 
kadang-kadang masih dapat terjadi setelah stent 
ditempatkan karena pembentukan jaringan parut. Jenis 
stent yang tersedia saat ini terdiri dari bare metal stent 
(BMS) dan drug-elluting stent (DES) yang dilapisi dengan 
lapisan obat. Penggunaan Drug Elluting Stent dilaporkan 
menurunkan kejadian restenosis 12 bulan dibandingkan 
dengan Bare Metal Stent. Pada IKPP dapat juga disertai 
dengan prosedur aspirasi (penyedotan) trombus yang 
menyumbat pembuluh darah koroner. Hal ini didasari 
oleh alasan pada IKPP walau pemulihan aliran epikardial 
membaik, aliran di tingkat mikrovaskular hanya pulih 
pada sedikit populasi. Hal ini ditandai dengan elevasi 
segmen ST yang tetap meningkat pasca IKPP yang akan 
mengurangi harapan hidup. Hal tersebut diduga karena 
adanya mikroemboli akibat embolisasi dari bagian-
bagian plak atau trombotik selama tindakan IKPP. Hal 
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Gambar 4. Angiogram koroner menunjukkan oklusi trombotik di bagian proksimal arteri koroner kanan sebelum 
dilakukan IKPP (kiri); dan angiogram koroner menunjukkan kembalinya aliran darah arteri koroner kanan setelah 
IKPP (kanan).

IKPP terbukti secara angiografis memulihkan aliran koroner 
yang sebelumnya tersumbat lebih dari 90% sedangkan 

pasien yang mendapat fibrinolitik, pulihnya aliran hanya 
sebanyak 50-60% saja. Sebagian besar studi di atas 

dilakukan pada senter yang mempunyai kasus banyak 
dan operator yang berpengalaman, disamping cepatnya 

pasien tertangani sejak kedatangan. 

tersebut membuktikan bahwa tindakan aspirasi trombus 
pada IKPP jika dibandingkan dengan angioplasty akan 
menghasilkan reperfusi dan luaran klinis yang lebih baik. 

Tindakan IKPP juga memiliki beberapa komplikasi 
dan risiko. Pasien umumnya dalam keadaan sadar saat 
tindakan dilakukan dan tindakan ini dapat menimbulkan 
rasa tidak nyaman pada dada mungkin selama tindakan 
berlangsung. Pendarahan pada tempat masuknya 
kateter di pangkal paha dapat terjadi dan kadang juga 
timbul memar atau hematoma. Reaksi alergi terhadap zat 
kontras yang dipakai juga mungkin terjadi. Tetapi, yang 
patut diwaspadai adalah risiko komplikasi serius yang 
mungkin terjadi seperti stroke, ventricular fibrillation (VF) 
atau ventricular tachycardia (VT), diseksi koroner, dan 
diseksi aorta. Namun di balik itu semua, IKPP merupakan 
terapi terpilih pada kasus IMA-EST dan memberikan 
keluaran klinis yang lebih baik dibandingkan fibrinolitik. 
Studi meta-analisis yang menganalisis secara sistematik 
23 studi acak perbandingan IKPP di RS dengan volume 
tinggi dan fibrinolitik menyimpulkan bahwa IKPP lebih 
menurunkan kejadian kematian, reinfark dan stroke, 

di samping lebih cost-effective. IKPP terbukti secara 
angiografis memulihkan aliran koroner yang sebelumnya 
tersumbat lebih dari 90% sedangkan pasien yang 
mendapat fibrinolitik, pulihnya aliran hanya sebanyak 
50-60% saja. Sebagian besar studi di atas dilakukan pada 
senter yang mempunyai kasus banyak dan operator yang 
berpengalaman, disamping cepatnya pasien tertangani 
sejak kedatangan. Jika tindakan tersebut dilakukan pada 
senter yang kurang kasusnya, hasilnya mungkin tidak 
sebaik seperti di atas. Tindakan IKPP yang dilakukan di 
Rumah Sakit Khusus Jantung dilaporkan memberikan 
hasil yang lebih baik daripada di Rumah Sakit Umum. ***
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ROKOK masih menjadi salah satu ancaman terbesar 
penyebab masalah kesehatan di dunia dengan tingkat 
kematian yang cukup tinggi. Berdasarkan data WHO, 
Indonesia menempati urutan keempat dari lima 
penggunaan rokok tertinggi di seluruh dunia yakni 
mencapai 260 miliar batang rokok pada tahun 2009.1 
Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 
menunjukkan proporsi penduduk umur lebih dari 15 
tahun yang merokok cenderung meningkat dari  34.2%  
pada tahun 2007 menjadi 36.3% pada tahun 2013.2

Laporan WHO tahun 2009 berjudul The Global Tobacco 
Epidemic menyebutkan bahwa diperkirakan rokok turut 
menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang di seluruh 
dunia setiap tahun dan umumnya terjadi di negara-
negara dengan pendapatan perkapita rendah hingga 
sedang.1,2 

Rokok elektronik adalah alat yang berfungsi mengubah 
zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya 
ke paru dengan menggunakan tenaga listrik. WHO 
menyebutnya sebagai Electronic Nicotine Delivery System 
(ENDS). Rokok elektronik diciptakan dengan rancangan 
memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan 
tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya 
sehingga rokok elektronik menjadi pengganti rokok 
yang populer.1,3 Pada awal keberadaan rokok elektronik, 
produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena 
larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektronik 
hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat 
penambah rasa, aroma tembakau, dan senyawa-senyawa 

(Vape)

Ariani Permatasari, Winariani, Wiwin Is Effendi
Divisi Paru Kerja Departemen Pulmonologi dan 

Ilmu Kedokteran Respirasi
RSUD Dr. Soetomo – FK Unair

lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat 
toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau.3 
Maraknya pengguna rokok elektronik dimasyarakat tanpa 
tersedianya data obyektif yang cukup membuat FDA di 
Amerika melakukan penelitian pada tahun 2009 tentang 
rokok elektronik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 
rokok elektronik mengandung Tobacco Spesific Nitrosamin 
(TSNA) yang bersifat toksik dan Diethylene Glycol (DEG) 
yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat 
FDA mengeluarkan peringatan kepada masyarakat 
tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung 
dalam rokok elektronik dan membuat WHO juga tidak 
merekomendasikan penggunaannya sebagai Nicotine 
Replacement Therapy (NRT) serta melarang penggunaan 
rokok elektronik. Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia juga menegaskan pelarangan penggunaan rokok 
elektronik karena memiliki bahaya yang sama seperti 
rokok konvensional. Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) Republik Indonesia  menemukan beberapa zat 
berbahaya lainnya yaitu logam, zat karbonil dan zat 
lainnya (kumarin, tadalafin, romonabant, serat silika) serta 
memperingatkan masyarakat Indonesia bahwa rokok 
elektronik dapat lebih berbahaya dibandingkan dengan 
rokok konvensional dan menyatakan bahwa keberadaan 
rokok elektronik saat ini adalah ilegal di Indonesia. 2,4

EPIDEMIOLOGI
Rokok elektronik diciptakan oleh salah satu 

perusahaan di Cina pada tahun 2003 dan dengan cepat 

Kesehatan Paru

Dampak

Pada

Rokok Elektronik
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menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai nama dagang 
seperti Vapour, Vape, e-Cig, NJOY, Epuffer, blu-cig, green 
smoke, smoking everywhere, dan lain lain. Pada tahun 
2015 dilaporkan sebanyak 3.7% orang dewasa di Amerika 
Serikat menggunakan rokok elektronik dan tingkat 
pengguna tertinggi terdapat pada kelompok umur 18-24 
tahun. Sebanyak 59% adalah pengguna cigarrete smoker 
secara bersamaan (dual users), 30% adalah perokok dan 
sebanyak 11 % adalah tidak pernah merokok. Hal yang 
paling menonjol adalah penggunaan rokok elektronik 
di kalangan remaja. Hanya dalam waktu empat tahun 
penggunaan rokok elektronik diantara siswa SMA naik 10 
kali lipat yaitu 1.5% pada tahun 2011 dan naik menjadi 
16% pada tahun 2015.5 

Hasil survey RISKESDAS tahun 2018 menemukan 
bahwa kecenderungan anak-anak dan remaja tertarik 
mencoba rokok elektronik. Berdasarkan data proporsi 
rokok elektronik, pengguna terbanyak adalah kelompok 
usia 10-14 tahun sebanyak 10.6 %, kelompok usia 15-
19 tahun sebanyak 10.5 %, kelompok usia 20-24 tahun 
sebanyak 7 % dan 12.1 % terbanyak pada kelompok usia 
sekolah.2

KOMPONEN ROKOK ELEKTRONIK
Rokok elektronik atau vaporizer adalah rokok yang 

beroperasi menggunakan tenaga baterai, namun tidak 
menggunakan teknik membakar seperti produk rokok 
biasa. Rokok ini memanaskan larutan nikotin, perasa, 
propylen glycol dan glycerin menggunakan perangkat 
elektronik baterai dan uap yang dihasilkan masuk kedalam 
paru pemakainya. Rokok elektronik dirancang untuk 
menghasilkan uap nikotin tanpa pembakaran tembakau 
dengan tetap memberikan sensasi merokok.. 4 

Pada umumnya rokok elektronik terdiri dari 3 
elemen utama yaitu battery, atomizer (bagian yang 
akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), 
dan catridge  (berisi larutan nikotin). Sesuai dengan 
perkembangan teknologi saat ini, bentuk rokok elektronik 

terus mengalami modifikasi dan modernisasi. Produk 
yang dapat diisi ulang dan dibuang merupakan generasi 
pertama rokok elektronik, sedangkan sistem tangki dan 
personal vaporizer merupakan generasi kedua dan ketiga 
dari rokok elektronik. 4

KANDUNGAN ROKOK ELEKTRONIK
Kandungan didalam rokok elektronik berbeda-beda, 

namun pada umumnya berisi larutan yang terdiri dari 4 
jenis campuran, yaitu : Nikotin, propilen glikol, gliserin, 
air dan flavoring (perisai). Kandungan kadar nikotin dalam 
liquid rokok elektronik bervariasi, yaitu dari kadar rendah 
hingga kadar tinggi. Namun, seringkali kadar nikotin yang 
tertera di label tidak sesuai dan berbeda secara signifikan 
dari kadar yang sebenarnya. 7

Propilen glikol merupakan suatu zat dalam asap buatan 
yang biasanya dibuat dengan “fog machine” atau juga 
sebagai antifrezee, pelarut obat dan pengawet makanan. 
Beberapa senyawa berbahaya lainnya yang ditemukan 
antara lain : 7

a. Tobacco-specific Nitrosamine (TSNAs)
b. Diethylene Glycol (DEG)
c. Logam: partikel timah, perak, nikel, alumunium dan 

kromium di dalam uap elektrik dengan ukuran yang 
sangat kecil (nano-partikel) sehingga dapat sangat 
mudah masuk kedalam saluran napas di paru.

d. Karbonil: Karsinogen potensial antara lain 
formaldehida, asetaldehida, dan akrolein, serta 
senyawa organik volatil (VOCs) seperti toluena dan 
pm-xylene.

e. Zat lainnya: kumarin, tadalafil, rimonabant, serat silika
Pada tahun 2009 FDA melakukan penelitian terhadap 

kandungan liquid rokok elektronik dan menyatakan 
bahwa rokok elektronik mengandung Tobacco Spesific 
Nitrosamin (TSNA) yang bersifat toksik dan Diethylene 
Glycol (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal 
tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada 
masyarakat tentang bahaya toksik dan karsinogen yang 
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artikel kesehatan

terkandung dalam rokok elektronik dan membuat WHO 
juga tidak merekomendasikan penggunaannya sebagai 
Nicotine Replacement Therapy (NRT) karena beberapa 
studi menemukan kandungan zat liquid yang dapat 
menjadi racun dan karsinogen sehingga tidak memenuhi 
unsur keamanan. 1

Manfaat dari penggunaan rokok elektronik adalah 
hanya membantu berhenti/mengurangi kadar merokok, 
sedangkan kerugiannya yaitu kandungan liquid yang tidak 
aman, inkonsistensi kadar dengan label yang tercantum, 
menimbulkan masalah adiksi nikotin, penyalahgunaan 
dengan memasukkan nikotin dalam jumlah berlebih 
atau bahan ilegal (seperti mariyuana, heroin, kanibus 
oil, dll), keracunan akibat flavoring dalam liquid yang 
terus meningkat secara signifikan, risiko bertambahnya 
perokok dual use, kembalinya mantan perokok karena 
diklaim rokok elektrik lebih aman.5  Kulkarni dan Malouin 
menemukan sejak bulan oktober 2015 sampai Juni 2016 
terdapat 15 pasien yang mengalami luka bakar akibat 
ledakan lithium yang berasal dari komponen baterai 
rokok elektronik. 6

Meskipun jumlah bahan kimia yang ditemukan di rokok 
elektronik lebih sedikit dibandingkan rokok tembakau, 
chromium dan nikel ditemukan 4 kali lipat lebih banyak 
dalam beberapa jenis liquid vaporizer dibandingkan rokok 
tembakau. Liquid Vaporizer dan voltase pada baterai 
memiliki komponen yang berbahaya dan akan semakin 
berbahaya pada alat yang memiliki high-voltage. 4

DAMPAK ROKOK ELEKTRONIK PADA KESEHATAN PARU
Beberapa penelitian menunjukkan dampak rokok 

elektronik pada sistem paru dan pernapasan yaitu : 1) 
Meningkatkan inflamasi / peradangan; 2) Menyebabkan 
kerusakan sel dan epitel; 3) Menurunkan sistem 
imunitas lokal paru dan saluran napas; 4) Meningkatkan 
hipersensitif saluran napas; 5) Meningkatkan tahanan 
jalan napas; 6) Risiko asma dan emfisema; 7) Risiko kanker 
paru. 7

Pajanan terhadap bahan utama rokok elektronik yaitu 
e-liquid, propylane glycol dapat menyebabkan iritasi pada 
mukosa saluran napas atas dan bawah. Selain itu bahan 
perisai (flavoring) kimia yang terdapat di dalam rokok 
elektronik mengandung diacetyl yang dapat menyebabkan 
terjadinya respiratory injury.7

Tiga laporan kasus menunjukkan terjadinya bronkiolitis 
subakut, nyeri dada pleuritik dengan efusi pleura bilateral, 
serta pneumonitis hipersensitif akut akibat penggunaan 
rokok elektronik. Dilaporkan juga kasus pneumonia 
eosinofilik yang terjadi satu jam setelah penggunaan 
rokok elektronik. 7

Perasa pada rokok elektronik terbuat dari cairan 
dengan bahan diacetyl. Apabila terhirup, zat kimia ini 
berbahaya untuk tubuh, khususnya paru. Salah satu 
penyakit yang dapat terjadi karena menghirup diacetyl  
adalah penyakit bronkiolitis obliterans, atau dikenal 
sebagai “popcorn lung”. Ditandai dengan gejala batuk 
kering yang tidak kunjung sembuh, sesak napas, mengi, 
demam dan sakit kepala. Ada pula efek berupa iritasi kulit, 
mata, hidung dan tenggorokan.7

Dilaporkan sampai dengan November 2019 sebanyak 
2.172 kasus penyakit paru terkait Vape terjadi di Amerika 
Serikat dengan korban sebanyak 42 orang meninggal 
dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat telah menetapkan 
kondisi ini sebagai epidemi dan melarang peredaran Vape 
di sejumlah negara bagian di AS. Larangan tersebut juga 
dipicu karena terjadinya peningkatan jumlah perokok 
elektronik di kalangan remaja atau usia dibawah umur 
yang nantinya bisa menjadi pintu masuk bagi mereka 
untuk mencoba jenis rokok tembakau.8

Vaping Associated Pulmonary Injury ( VAPI ) merupakan 
gangguan paru terkait penggunaan rokok elektronik 
sedikitnya dalam waktu 90 hari terakhir. VAPI ditandai 
dengan gejala sesak napas, batuk, demam, nyeri dada, 
diare, muntah, sakit kepala dan gangguan kesadaran.8

Meskipun efek jangka panjang dari rokok elektronik 
terhadap risiko kanker belum diketahui, tetapi zat 
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karsinogen seperti Formaldehyde dan acetaldehyde 
telah ditemukan terdapat di dalam rokok elektronik. 
Berdasarkan temuan ini, FDA telah mengeluarkan 
peringatan tentang potensi bahaya rokok elektronik. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kim dkk., zat 
nitrosonornicotine (NNN), 4-(nitroso methyl-amino)-
1-(3-pyridyl)-butanone (NNK) dan nitrosoanatabins 
(NAT) yang diketahui bersifat karsinogenik, ditemukan 
dalam kandungan rokok elektronik.9 Dalam penelitian 
preklinis, aerosol rokok elektronik dihubungkan dengan 
peningkatan terjadinya inflamasi, stres oksidatif dan 
endothelial barrier dysfunction, disamping berisiko untuk 
berkembangnya kanker mulut dan kanker paru. Dalam 
penelitian lain, ditemukan dalam sel yang terpajan rokok 
elektronik terjadi peningkatan nekrosis dan apoptosis, 
penurunan vitalitas sel serta kerusakan DNA.9

Berdasarkan sifat adiktif dari rokok elektronik, data 
penelitian menunjukkan bahwa pengguna rokok elektronik 
jangka panjang memiliki tingkat ketergantungan yang 
tinggi.4

Penelitian yang dilakukan oleh Williams dkk., 
diperlihatkan aerosol rokok elektronik mengandung 
perak, besi, nikel, alumunium dan silikat serta partikel 
nano (< 100 nm) dari timah, kromium, dan nikel. Zat 
nanopartikel titanium dioksida yang dilepaskan dalam 
aerosol rokok elektronik dapat merusak perbaikan DNA 
dengan menyebabkan kerusakan untaian tunggal dan 
lesi oksidatif pada DNA dalam sel A549.  Logam-logam 
berat ini dapat dilepaskan oleh elemen pemanas dan 
dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius pada 
penggunanya.17. Logam seperti timah, kromium dan nikel ( 
2-100 kali lebih tinggi daripada rokok tembakau) ditemukan 
berperan pada pembentukan nanopartikel. Penelitan 
ini menyimpulkan bahwa aerosol rokok elektronik dapat 
memiliki dampak toksikologi, dan karena ukuran partikel 
yang kecil maka dapat mempengaruhi organ tubuh yang 
sensitif seperti paru, sumsum tulang, limpa, jantung dan 
sistem saraf pusat.9

Pada tahun 2014, Wu dkk., melakukan penelitian 
yang menunjukkan peran e-liquid dalam menginduksi 
respon inflamasi dan mengatur innate defence pada sel 
epitel saluran napas. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pajanan e-liquid dapat menyebabkan keadaan imunitas 
tubuh terganggu dan meningkatkan kerentanan terhadap 
infeksi mikroba.20  Penelitian yang lain melaporkan 
bahwa pajanan uap rokok elektronik dapat menyebabkan 
gangguan pembersihan virus dan bakteri di paru.9 

 
KESIMPULAN

Rokok elektronik tetap berbahaya karena mengandung 
bahan-bahan kimia yang sebagian bersifat toksik dan 
karsinogenik ( memicu kanker) serta tidak tergantung 
dosis. Rokok elektronik mengandung nikotin yang dapat 
menimbulkan adiksi ( kecanduan), dan kandungan 
nikotin dalam rokok elektronik tidak terkontrol sehingga 
mengancam pemakainya semakin ter-adiksi melebihi 
rokok konvensional. 

Rokok elektronik tidak menghasilkan TAR dari asap 
seperti rokok konvensional tetapi menghasilkan uap 
aerosol yang  mengandung zat-zat kimia dari cairan 
maupun tembakau yang dipanaskan sehingga tetap 
berisiko terhadap perokok aktif dan pasif.

Rokok elektronik bukan Nicotine Replacement Therapy 
( NRT ) sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat 
bantu berhenti merokok. Data penelitian menyebutkan 
penggunaan rokok elektronik meningkatkan jumlah 
pengguna dual user (rokok elektronik dan rokok 
konvensional bersamaan) sehingga akan meningkatkan 
risiko terhadap kesehatan. Rokok elektronik juga di 
khawatirkan menjadi pintu masuk bahan-bahan ilegal 
(seperti mariyuana, heroin, kanibus oil, dll). ***
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SOSIALISASI  AKREDITASI KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
VERSI ‘THE FORUM FOR ETHICAL REVIEW COMMITTEES IN THE ASIAN AND WETERN PACIFIC REGION (FERCAP)’
Rabu, 30 Oktober 2019

PELUNCURAN ‘PGA’ (PROGRAM PENATAGUNAAN ANTIBIOTIK)
Kamis, 31 Oktober 2019

Peluncuran Program Penatagunaan Antibiotik (PGA) dalam rangka Pengendalian Resistensi Antimikroba oleh Komite Pengendalian Resistensi 
Antimikroba (KPRA). Tampak Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr., SpBS(K) menandatangani komitmen bersama dengan 

Ketua SMF dan Kepala Instalasi yang ada di lingkungan RSUD Dr. Soetomo tentang PGA.

Sosialisasi Akreditasi KEPK diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan RSUD Dr. Soetomo diikuti oleh 100 peserta terdiri dari 
anggota KEPK, anggota CRU dan anggota Korlit. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk : 1.menginformasikan tentang akreditasi KEPK versi FERCAP, 

2.mengetahui element/ standar yang harus dilengkapi/ dipenuhi dalam mendukung akreditasi KEPK versi FERCAP, 3.menginformasikan pentingnya 
akreditasi KEPK versi FERCAP bagi RS, 4.menyamakan persepsi dan langkah dalam membangun peran KEPK dalam pelaksanaan penelitian di RSUD 

Dr. Soetomo, dan 5.Mampu dan dapat menyusun element/ standar yang diperlukan dalam akreditasi KEPK versi FERCAP.
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PENYERAHAN PENGHARGAAN INDOHCF INNOVATION AWARDS III-2019
Sabtu, 9 November 2019

PELEPASAN PESERTA GERAK JALAN MOJOKERTO-SURABAYA
Jum’at-15 November 2019

RSUD Dr. Soetomo menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi IndoHCF Innovation Awards III 2019 dengan meraih Juara Terbaik III Kategori Inovasi 
Germas Sub Kategori Video Promosi Kesehatan dengan judul Senam Peregangan "Hand Hygiene" Di Tempat Kerja. Tampak atas Kepala Instalasi 

PKRS & Humas Pesta Parulian Maurid Edwar, dr, SpAn.KIC menerima Piala dan Piagam Penghargaan yang diserahkan oleh Jenderal TNI Agum 
Gumelar, M.Sc  bertempat di ICE BSD City Tangerang. Kemudian Piala dan Piagam diserahkan kepada Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni 

Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K). Tampak bawah Kepala Instalasi PKRS & Humas beserta staff foto bersama.

Merupakan agenda tahunan RSUD Dr. Soetomo melepas karyawan-karyawati yang mengikuti Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya oleh Direktur Utama 
RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K) didampingi Kepala Bagian Kepegawaian Dr. drg. Florentina Joestandari, MMT. Untuk kali ini 

RSUD Dr. Soetomo melepas peserta perorangan sebanyak 16 orang.
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SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI
OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
Kamis, 14 November 2019

SOSIALISASI APLIKASI BAMAG UNTUK TINDAKAN OPERASI PASIEN PARKINSON
Kamis, 14 November 2019

Acara dibuka oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K) dengan narasumber dari KEMENPAN RB RI Dr. Muhamad 
Hanan Rahmadi, S.Sos.M.Si dan Tim Navigasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Oscar Radyan Danar, Ph.D diselenggarakan oleh Bagian 
Perencanaan Program, diikuti oleh seluruh jajaran Direksi, pejabat struktural, SMF, Instalasi dan Unit kerja yang ada di lingkungan RSUD Dr. 

Soetomo.Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 
bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

RSUD DR Soetomo bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berkolaborasi membuat inovasi dan terobosan baru dalam dunia medis.
Terobosan baru tersebut diperkenalkan sebagai BAMAG atau Brain Anatomy Morphology Generator yang dibuat dan dikembangkan oleh Prof. Ir. 
Riyanarto Sarno, SE, MSc, PhD, Profesor bidang Rekayasa Perangkat Lunak di ITS. BAMAG merupakan aplikasi untuk menentukan posisi dan titik 

koordinat diagnosa pada otak pasien parkinson.
Aplikasi ini merupakan pembentuk peta dan penentu titik koordinat letak Neurotransmiter yang bermasalah, sehingga meminimalisir kesalahan dan 

memudahkan dokter dalam melakukan operasi parkinson dengan metode stereotactic brain lesion.Dr Wahyuhadi, dr., Sp.BS (K), Direktur Utama 
RSUD Dr Soetomo mengatakan bahwa sebelum adanya aplikasi BAMAG, RSUD Dr. Soetomo menggunakan aplikasi dari luar negeri yang biayanya 
cukup mahal, sehingga dengan hadirnya BAMAG yang buatan anak negeri dirasa sangat memudahkan.Aplikasi dari ITS ini membantu rumah sakit, 
baik dalam mempercepat proses bisnis di rumah sakit dan mempermudah proses bisnis di rumah sakit. Karena jelas lebih murah dengan kualitas 

yang setara bahkan lebih baik.”
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Direktur Utama  RSUDDr Soetomo Dr Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) meluncurkan aplikasi Sistem Kepegawaian Terpadu (Sikedu). Aplikasi ini 
diharapkan bisa memperlancar administrasi pegawai tanpa memangkas pelayanan untuk masyarakat. 

beliau mengatakan, pegawai RSUD Soetomo bermacam-macam, ada PNS, calon PNS, ada BLU, kontrak, konsultan, outsourching yang totalnya 
mencapai 5.011.  Selama ini memang sudah ada database di BKD (Badan Kepegawaian Daerah), tapi di sana hanya PNS dan CPNS. Sedangkan 

di RSUD Dr Soetomo pegawainya tidak hanya PNS, tapi juga ada pegawai mitra, yakni dokter spesialis yang sudah pensiun tapi masih ingin 
mengabdikan menjadi mitra rumah sakit.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono menyerahkan Akila dan Azila kepada istri Wali Kota yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota 
Kendari, Sri Lestari, di Ruang Sidang I RSUD Dr Soetomo Surabaya. Pada acara simbolis pemulangan Akila dan Azila itu  Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada tim dokter RSUD Dr Soetomo yang menangani Akila dan Azila dengan baik sejak operasi pemisahan 
hingga pemulangan. 

Direktur Utama RSUD Dr Soetomo Surabaya, Dr Joni Wahyuhadi, dr, Sp.BS(K) menjelaskan, Akila dan Azila boleh pulang ke Kendari setelah 
mengalami perkembangan positif pascaoperasi pemisahan. “Secara medis dan klinis kedua bayi ini sudah dinyatakan indikasi bisa dipulangkan. 

Nanti kita terus monitor dan membuka komunikasi 24 jam.

PEMULANGAN KEMBAR SIAM AQILA-AZILA KE KENDARI
Jum’at, 15 November 2019

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TERPADU (SIKEDU)
Rabu-20 November 2019
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AMR AWARENESS COMPETITION ‘WAR ON AMR CAMPAIGN’
Kamis, 21 November 2019

Acara dibuka oleh Direktur Utama  RSUD Dr Soetomo Dr Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K), tema lomba kampanye ‘War on AMR’ dengan 
sasaran untuk masyarakat dan diikuti 27 Tim peserta lomba yang berasal dari berbagai SMF/Instalasi di RSUD Dr. Soetomo. AMR 

Awareness Competition tahun 2019 merupakan kegiatan yang bersifat untuk mengedukasi awam tentang kesadaranterhadap 
resistensi antibiotik, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kampanye bisa berupa video, slide, poster, drama, talkshow dan 

sebagainya. Tampak atas penampilan dari masing-masing peserta dengan waktu  maksimal 5 menit dengan kriteria penilaian antara 
lain : Konten, Inovasi dan kreativitas, Kekompakan dan tata busana sertaKetepatan waktu.  Pemenang Juara I SMF Ilmu Kesehatan 
Anak, II SMF Patologi Klinik, III SMF Ilmu Kesehatan Mata,  IV  SMF Ilmu Bedah,, V :SMF Kulit Kelamin, SMF Bedah Saraf, Instalasi 

Farmasi, SMF Kesehatan THT-KL. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba.
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Penandatanganan MOU antara RSUD Dr. Soetomo dengan Renji Hospital Shanghai Jiao Tong University  School Of Medicine tentang Kerjasama 
dibidang Pendidikan dan Penelitian dilakukan di Ruang Sidang I RSUD Dr. Soetomo, tampak atas Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni 

Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan Vice President Prof. Zia Qiang menandatangani dokumen tersebut.

PENANDATANGANAN MOU RSUD Dr. SOETOMO DENGAN RENJI HOSPITAL
Senin, 25 November 2019

Sambutan pembukaan oleh Kepala Bidang Diklat  RSUD Dr. Soetomo Dr. Erwin Astha Triyono, dr, SpPD(K-PTI), Ketua Panitia Pramono, S.ST 
dan Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Budi Prijo Witjaksono, S.ST, MM diikuti oleh 80 peserta meliputi Apoteker, ATLM, Gizi, Elektromedik, 

Sanitarian, Fisioterapis Radiografer, Psikologi Klinik, Fisika Medik dan Rekam MedikRumah Sakit seluruh Indonesia. Diselenggarakan oleh Komite 
Tenaga Kesehatan Lain RSUD Dr. Soetomo dengan tujuan  

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang Assesmen Kompetensi dan Kredensialing Nakes lain di RS.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang kelengkapan dokumen Akreditasi RS khusus nya Pokja KKS (Personal file ).
3. Meningkatkan keterampilan kelengkapan dokumen Asesment Kompetensi dan Kredensialing Nakes lain di RS.

WORKSHOP ‘IMPLEMENTASI ASESMEN & KREDENSIAL BAGI TENAGA KESEHATAN’
Hotel Ibis Styles Jemursari Surabaya, 28-30 November 2019
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KUNJUNGAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Rabu, 27 November 2019

SEMINAR PENDAMPINGAN PEMBUATAN PROTOKOL UJI KLINIS BIDANG 
KEDOKTERAN REGENERATIF & BANK JARINGAN, Selasa, 26 November 2019

Kunjungan Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  ke Instalasi Bank Jaringan dan Sel RSUD Dr. Soetomo. Diterima oleh Direktur Utama 
RSUD Dr. Soetomo, Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K)di Ruang Loka Widya Husada, beliau menyatakan rasa bangga atas perhatian Badan POM 

terhadap pengembangan stem cell di instansinya, beliau menjelaskan program pengembangan dan inovasi yang dilakukan di Instalasi tersebut. 
Dalam penjelasannya, "Apresiasi Badan POM sangat penting artinya bagi kami.Karena kami berharap produk yang kami kembangkan dapat 

memperoleh izin edar yang resmi," jelasnya.Dalam sambutannya, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  juga menyatakan rasa bangga dengan kemajuan 
pengembangan produk berbasis stem cell ini."Saya speechless. Pastinya perlu menjadi prioritas agar proses produksi stem cell ini memperoleh 

sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Dan produknya juga harus ada izin edar Badan POM.Jadi rasanya pertemuan hari ini sudah ''gayung 
bersambut'' ya," tukas Kepala Badan POM."Selamat kepada RSUD Dr. Soetomo atas pencapaiannya.Ini menjadi contoh awal pendampingan Badan 
POM bagi rumah sakit yang sudah membuat penerapan penggunaan hasil riset," ujarnya lagi.Setelah mendengarkan paparan dari pihak RSUD Dr. 

Soetomo, Kepala Badan POM beserta jajaran berkesempatan melihat secara langsung fasilitas laboratorium stem cell di Instalasi Bank Jaringan dan 
Sel.Kepala Badan POM mengatakan akan memantau terus perkembangan proses di Instalasi tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar produk jadi 
yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat, tidak hanya di Surabaya, tetapi hingga ke seluruh Indonesia. Tampak 

Dr. Heri Suroto, dr.,SpOT(K) dan Dr.Ferdiansyah, dr.SpOT(K) memberikan penjelasan kepada Kepala Badan POM RI saat berkunjung ke Instalasi Bank 
Jaringan RSUD Dr. Soetomo.

Acara dibuka oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K), diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan 
RSUD Dr. Soetomo dengan peserta 100 orang terdiri dari SMF, Instalasi Komite, Tim CRU &KEPK dan Manajemen Pelayanan Pasien serta FKG Unair. 

Seminar tersebut bertujuan untuk : 1. Menelaah bersama perkembangan protokol uji klinis Bidang Kedokteran Regeneratif dan Bank Jaringan 
di RSUD Dr. Soetomo hingga mandiri sebagai suatu pusat creative finacing dengan mengembangkan uji klinis dan produksi masal biomaterial, 

biohybrid dan produk sel, 2.Melakukan pendampingan pembuatan protocol uji klinis Bidang Kedokteran Regeneratif dan Bank Jaringan yang sesuai 
dengan kaidah etik, keselamatan pasien berdasar akreditasi JCI dan aturan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia.
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Konferensi Pers untuk persiapan RSUD Dr. Soetomo pada masa Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Ruang Sidang I RSUD Dr. Soetomo dipimpin 
langsung oleh Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Dr.Anang Endaryanto,dr, SpA(K). Sistem layanan siaga 24 jam disiapkan, terdiri dari : IGD 
Operasional 24 jam, 118 Ambulance, Radiologi dan CT Scan, Layanan Laboratorium, dan Ambulance Jenazah siaga 24 jam. IBP siaga 2 kamar operasi, 

Rawat Inap berjalan seperti biasa dengan cadangan 95 brankar, dan Layanan Gizi: makanan pasien dan petugas. Tenaga Cadangan “on call” total 
255 orang, terdiri dari, Satuan Fungsional Manajemen sebanyak 28 orang, Pelayanan sebesar 209 orang, dan Penunjang sebanyak 18 orang.

PELANTIKAN KETUA SMF, KEPALA RUANGAN, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN, 
PENYERAHAN SK KENAIKAN PANGKAT SERTA RAPAT PARIPURNA – Rabu, 27 November 2019

KONFERENSI PERS PERSIAPAN RSUD DR. SOETOMO PADA MASA NATAL DAN TAHUN BARU 
(NATARU 2019/2020) di Ruang Sidang I RSUD Dr. Soetomo, Jum’at 20 Desember 2019

Pelantikan Ketua SMF, Kepala Ruangan, Jabatan Fungsional Kesehatan, Penyerahan SK kenaikan Pangkat serta bersamaan 
rapat Paripurna RSUD Dr. Soetomo langsung dipimpin oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo, Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K). 

Pelantikan tersebut meliputi Ketua SMF (1 orang), Kepala Ruangan (3 orang), Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama 
(5 orang), Jabatan Fungsional Bidan (5 orang), Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan (4 orang), Jabatan Fungsional 

Radiografer (3 orang), Jabatan Fungsional Pranata Humas (1 orang), Penyerahan SK Fungsional 124 orang dan Penyerahan SK 
Reguler (15 orang), total keseluruhan 151 orang.
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SEMINAR PEKAN KEWASPADAAN ANTIBIOTIK DUNIA 2019
‘MASA DEPAN ANTIBIOTIK SELURUHNYA ADA PADA TANGAN KITA’
Sabtu, 30 November 2019

Acara dimulai dengan materi pemutaran video pemenang AMR Competition, pembicara seminar oleh Dr.Dominicus
Husada, SpA(K) dengan materi “Mengenali Penyakit Infeksi dan Antibiotik Bijak” dan materi ke-2 disampaikan oleh dr Arif

Bachtiar,dr.,SpP(K) tentang “Mencegah Penyebaran Bakteri Penyebab Infeksi”. 
Peserta seminar tidak hanya dari internal rumah sakit, akan tetapi juga dari ekternal rumah sakit yang terdiri dari : Internal RSDS 120, blogger 17, 

Kader puskesmas 86, Sekolah /kampus (guru murid, dan mahasiswa) 20, Organisasi agama 8
Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan dan  pembagian hadiah AMR Competition, tampak Direktur Utama  RSUD Dr Soetomo Dr Joni 

Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tri Wahyu Martanto, dr, SpOT(K) memberikan piagam penghargaan 
kepada para pemenang AMR Competition dan doorprize kepada peserta Seminar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komite Pengendalian 

Resistensi Antimikroba.
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Apel Pagi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 menjadi momen yang bersejarah sepanjang tahun 2019.Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo, 
Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS (K) mengumumkan bahwa RSUD Dr. Soetomo memperoleh 4 Piagam Penghargaan sekaligus. 2 Piagam Penghargaan 
pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur (Kovablik), 1 Piagam Penghargaan pada Implementasi AKIP dan 1 dari BPJS Kesehatan.
Dalam ajang Kovablik, 2 Inovasi RSUD Dr. Soetomo (RSDS) masuk dalam Top 25 dan Top 40. Nominasi Top 25 dengan judul  “Spuit Modifikasi 
Penghasil ASI” yang diciptakan oleh Tim Ruang Bersalin. Spuit Modifikasi ini berfungsi untuk meningkatkan produksi ASI.Sedangkan Top 40 dengan 
judul “Triple Dye – Ramuan Ajaib Cegah Infeksi Tali Pusar Bayi” oleh Tim Instalasi Farmasi RSDS.Inovasi ini untuk pencegahan infeksi pada bayi baru 
lahir yang selama ini belum diproduksi di Indonesia.
Piagam Penghargaan lainnya adalah Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemprov Jatim dengan predikat 
nilai kategori “A” (Memuaskan).Serta 1 Piagam dari BPJS Kesehatan dengan kategori sebagai Rumah Sakit dengan Nilai Terbaik dalam Riset 
Operasional Pengembangan Sistem Pembayaran Rumah Sakit Berbasis Nilai Tahun 2019.Piagam diserahkan langsung secara bergilir oleh Pak Dirut 
dan para Direktur lainnya.Dengan diraihnya piagam ini bapak Dirut berpesan untuk dapat mempertahankan prestasi-prestasi yang pernah diraih 
serta terus belajar dan berusaha menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

RSUD Dr. SOETOMO MEMPEROLEH 4 PENGHARGAAN
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Acara kali ini diadakan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan diawali lomba menebak rempah-rempah dengan menutup mata. 
Pemotongan tumpeng nasi kuning sebagai tanda rasa syukur oleh Ketua DWP Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga didampingi oleh Dekan 

FK.Unair Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K) didampingi oleh Wakil Dekan II FK Unair  Prof.Dr.Budi Santoso, dr, Sp.OG (K). Disamping itu DWP FK.Unair 
membagikan uang kepada anak asuh sebanyak 12 anak (pendidikan SD, SMP dan SMA), sedangan DWP RSUD Dr. Soetomo membagikan uang 

kepada anak asuh sebanyak 41 anak (pendidikan SD (22), SMP (10) dan SMA (9)).

PERINGATAN HUT DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KE-20 DAN HARI IBU KE-91
OLEH DWP FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DAN 

DWP RSUD Dr. SOETOMO, Selasa, 17 Desember 2019
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Upacara peringatan Hari Ibu kali ini dengan Inspektur Upacara oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian, Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, 
dr., Sp.KK(K), FINSDV, FAADV. Dan petugas upacara dari Bidang Pemasaran dan Rekam Medik.Usai Upacara dilakukan pemberian rangkaian bunga 
oleh Direksi kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan dan anggota, dimana beliau adalah istri-istri dari Direksi tersebut sebagai ungkapan apresiasi 

sebagai Ibu. Serta dimeriahkan group Paduan Suara Gita Swara Medika RSUD Dr. Soetomo.

UPACARA MEMPERINGATI HARI IBU KE 91, Senin, 23 Desember 2019
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Peresmian Gedung Pusat Gastro-Hepatologi yang bertempat di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu Lantai 6 ditandai dengan pengguntingan pita 
dan pemotongan tumpeng nasi kuning oleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo  Dr Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) dan nasi kuning tersebut diberikan 

kepada Prof. Dr Iswan A Nusi SpPD KGEH, FINASIM selaku Kepala Divisi Gastroentero-Hepatologi.

Diterimaoleh Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Dr Joni Wahyuhadi, dr, SpBS(K) di R. Sidang I RSUD Dr. Soetomo, Materi Sponsorship di sampaikan 
oleh Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, dr., Sp.KK(K), FINSDV, FAADV dan  materi CRU disampaikan oleh Dr. Laksmi Wulandari, dr, SpP(K), FCCP. 
Setelah acara paparan selesai dilakukan tanya jawab dan dilanjutkan dengan  demo di Ruang Instalasi Teknologi Komunikasi & Informasi. Tujuan 

acara tersebut untuk melihat bagaimana penanganan sponsorship yang ada di RSUD. Dr, Soetomo, agar terhindar dari kasus korupsi.

PERESMIAN GEDUNG PUSAT GASTRO-HEPATOLOGI FK UNAIR – RSUD Dr SOETOMO 
DAN SUB DEP. DIVISI GASTROENTERO-HEPATOLOGI DEP. SMF ILMU PENYAKIT 
DALAM FK UNAIR-RSUD Dr. SOETOMO, Selasa, 7 Januari 2020

STUDYBANDING DALAM KEGIATAN SPONSORSHIP DENGAN DASHBOARD LUAR BIASA & CRU 
(CLINICAL RESYET UNIT), DARI RSUD SAIFUL ANWAR MALANG DAN RSU HAJI SURABAYA – 
Kamis, 2 Januari 2020



PROSES radiasi tidak semudah yang dibayangkan oleh 
masyarakat awam. Radiasi itu tidak hanya sekedar 
pemberian sinar saja, seperti menyalakan lampu senter. 
Tetapi radiasi amat sangat berbahaya, oleh karena itu 
harus direncanakan sebaik-baiknya sehingga tercapai hasil 
yang maksimal dan efek samping minimal.

Radioterapi adalah proses pengobatan yang sangat 
menuntut dan membutuhkan ketepatan dan efektifitas 
yang sangat tinggi. Prosesnya sangat kompleks dan 
memerlukan perencanaan serta ketelitian agar diperoleh 
dosis yang akurat dan maksimum di targetnya dan 
kerusakan yang minimal pada jaringan sehat sekitarnya. 

Radioterapi merupakan pengobatan lokal, sehingga 
efek sampingnya juga lokal, untuk mencapai pengobatan 
yang radiasi yang tepat, memerlukan suatu proses yang 
panjang. Proses radioterapi terdiri dari beberapa langkah, 
salah satu langkah yang penting dalam proses ini adalah 
perencanaan radiasi. Perencanaan radiasi sendiri juga 
terdiri dari beberapa langkah, salah satunya yang penting 
adalah CT-Simulator. Simulator telah menjadi komponen 
integral perencanaan radiasi. Salah satu kemajuan 
teknologi yang signifikan dalam onkologi radiasi adalah 
pelaksanaan simulasi virtual berbasis CT sebelum radiasi 
sesungguhnya diberikan.

CT-Simulator merupakan bagian dari proses 
perencanaan radiasi dan terdiri dari : CT-Scan dan virtual 
simulation work station.

CT-Simulator adalah simulator berdasarkan CT-Scan 

diagnostik dengan dilengkapi: 1. Laser field positioning, 
moving laser, 2. Sistem komputer, 3. Dapat dibuat 
rekonstruksi, yang mana akan menghasilkan 3D- image 
dan memberikan gambaran simulator yang sesungguhnya 
serta ekuivalen simulator radiografi. Dengan persyaratan: 
meja datar, lubang CT (Bore) harus lebar/besar sehingga 
sesuai untuk posisi pasien saat radiasi.

Virtual Simulation didefinisikan sebagai proses 
simulasi di komputer perencanaan tanpa kehadiran 
pasien, yang mana data-data diambil dari proses CT-Scan 
dan kemudian diolah dengan bantuan treatment planning 
software. Secara khusus/khas proses virtual simulation 
adalah terdiri dari contouring target dan normal struktur, 
computation isocenter, manipulasi treatment machine 
motion untuk penempatan beam, design treatment portal, 
printing DRRdan dokumentasi.

CT-Simulator harus dapat menggambarkan Posisi 
pasien, beam alignment, volume perencanaan  harus 
sama saat permulaan awal perencanaan radiasi sampai 
radiasi selesai.

RSUD Dr. Soetomo memiliki CT-Simulator dengan 
wide bore untuk perencanaan radiasi dan berikut ini alur 
pelayanan Instalasi Radioterapi RSUD Dr. Soetomo. ***

Peranan CT- Simulator sangat penting dalam 
perencanaan radiasi, sejalan dengan perkembangan 

teknologi radiasi (hightech).

 Apa itu
CT- Simulator

Desain Ruangan CT-Simulator

Dyah Erawati, Lulus. H, Ulinta. P, Yoke.SM, Bambang H.
SMF/Instalasi Radioterapi RSUD Dr. Soetomo Surabaya
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PELAYANAN laboratorium klinik yaitu 
pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan 
oleh dokter untuk mendiagnosis, memantau 
dan meramalkan penyakit seorang penderita 
(pasien)1.  Laboratorium Klinik di era BPJS 
adalah bagian integral dari pelayanan Rumah 
Sakit yang terintegrasi. Pelayanan laboratorium 
klinik merupakan salah satu jenis layanan dalam 
Clinical Pathway, dikarenakan fungsi pelayanan 
laboratorium yang mencakup skrining, 
penentuan diagnosis, serta evaluasi/ monitoring 
terapi. Laboratorium klinik merupakan bagian 
cukup penting dimana 80% lebih diagnosis dan 
terapi berbasis bukti (evidence based medicine) 
berdasarkan hasil laboratorium2. 

Pelayanan laboratorium klinik dalam terapi 
berbasis bukti (evidence base medicine) sangat 
penting untuk perawatan pasien, sehingga 
pelayanan laboratorium klinik harus mampu 
dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
semua klinisi dan pasien. Pelayanan tersebut 
meliputi pengaturan permintaan, persiapan 
pasien, identifikasi pasien, pengumpulan 
spesimen klinik, transportasi spesimen klinik, 
penyimpanan spesimen klinik, pemrosesan 
dan pemeriksaan spesimen klinik, validasi hasil, 
interpretasi, pelaporan serta saran2. 

Permenkes nomor 411/Menkes/PER/
III/2010 tentang Laboratorium Klinik yang 
diperbarui dengan Permenkes nomor 43 
tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan 
Laboratorium Klinik yang Baik menyebutkan 
bahwa proses pelayanan alur kerja (work flow) 
laboratorium klinik melalui tiga tahapan yaitu 
tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik3. 

Tahap pra-analitik meliputi permintaan 
pemeriksaan laboratorium oleh klinisi, 
proses persiapan pasien, identifikasi pasien , 
pengambilan bahan pemeriksaan, pemilihan 
antikoagulansia serta penampung yang sesuai, 
identifikasi sampel, perlakuan dan pengiriman 
spesimen ke laboratorium (gambar 1). 

Gambar 1. Alur pelayanan laboratorium klinik

Umumnya kondisi laboratorium klinik di beberapa RS 
saat ini masih menggunakan sistem permintaan/order 
pemeriksaan laboratorium manual meskipun juga sebagian 
sudah menerapkan order online. Aktivitas pengiriman 
sampel juga dapat secara manual menggunakan tenaga 
lepas atau sudah menerapkan pengiriman melalui 
pneumatic tube yang diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan kecepatan pengiriman sampel.

Laboratorium Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo 
telah menerapkan sistem pengiriman sampel melalui 
pneumatic tube di hampir semua area rumah sakit menuju 
laboratorium. Inovasi terbaru pada tahap pra-analitik 
adalah mulai diterapkannya electronic work order (EWO) 
yaitu permintaan pemeriksaan laboratorium secara online 
yang mulai di uji coba pada pelayanan rawat jalan, sistem 
ini difasilitasi RS (gambar 2).

Permintaan pemeriksaan laboratorium oleh klinisi di 
unit rawat jalan melalui pengisian EWO yang langsung 
terhubung ke loket laboratorium GDC, tidak lagi 
menggunakan formulir permintaan pemeriksaan pada 

Electronic Work Order (EWO) 
dan Hasil Laboratorium Online

Oleh : Dwi Rahayuningsih, dr, SpPK
Instalasi Laboratorium Sentral Unit Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya

di Instalasi Laboratorium Sentral Unit Patologi Klinik
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kertas yang di isi secara manual. Hal ini diharapkan 
dapat mencegah penambahan parameter pemeriksaan 
laboratorium oleh pasien dan efisiensi biaya pembuatan 
formulir permintaan laboratorium. Kedepan diharapkan 
juga dapat menghindari permintaan pemeriksaan 
laboratorium berlebihan yang tidak sesuai dengan 
cinical pathway, permintaan laboratorium yang lebih 
terintegrasi, dan sistem bisa inline dengan sistem informasi 
RS meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu 
di evaluasi dan benahi.

Klinik RSUD Dr Soetomo proses perhitungan 
hingga pemindahan data hasil laboratorium 
telah dikerjakan secara otomatis, kemudian 
dilakukan validasi hasil laboratorium secara 
manual oleh dokter untuk selanjutnya diberikan 
ekspertise/interpretasi/. Tahap selanjutnya 
adalah pencetakan dan pengiriman hasil 
pemeriksaan laboratorium kepada klinisi secara 
manual maupun online yang dapat di akses 
melalui computer di tiap ruangan.

Laboratorium Patologi Klinik RSUD Dr. 
Soetomo saat ini mulai menjalankan hasil 
laboratorium online tanpa cetak manual di 
kertas. Hasil laboratorium online mulai di 
uji coba pada pelayanan pasien IGD  tanggal 
1 Oktober 2019. Hasil laboratorium IGD 
sudah tidak lagi dicetak pada kertas secara 
manual. Klinisi yang meminta pemeriksaan 
dapat langsung melihat hasil laboratorium di 
komputer online yang tersedia di tiap lantai dan 
ruangan IGD, namun apabila klinisi memerlukan 
hasil laboratorium cetak manual tetap dapat 
dilayani dengan terlebih dahulu mengisi 
formulir  permintaan cetak hasil yang telah 
disediakan di loket laboratorium IGD.

Penerapan sistem ini diharapkan akan 
berdampak  pada efisiensi  beberapa hal, 
diantaranya biaya dan pemakaian kertas 
untuk cetak hasil laboratorium menurun serta 
efisiensi dalam hal waktu dan tenaga untuk 
mencetak hasil. Klinisi juga dapat langsung 
memantau hasil laboratorium lewat komputer 
online dan diharapkan dapat segera digunakan 
sebagai pertimbangan diagnosis serta tata 
laksana pasien selanjutnya. Penerapan hasil 
laboratorium online tanpa cetak manual 
selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan juga 
pada pelayanan rawat inap dan rawat jalan. 

Pelaksanaan kedua inovasi tersebut (EWO 
dan hasil laboratorium online tanpa cetak 
manual) memang belum sempurna dengan 
beberapa kendala relatif yang perlu di evaluasi 
untuk meningkatkan pelayanan.  ***
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Gambar 2. Pengisian EWO

Tahap analitik meliputi  proses persiapan bahan, sentrifugasi, 
pemindahan ke kuvet atau tabung penampung lain, pemilihan 
alat, metode pemeriksaan, reagensia, proses pemantapan kualitas 
internal dan ekternal, serta kompetensi SDM. 

Tahap pasca analitik meliputi perhitungan hasil, pemindahan 
data hasil laboratorium ke formulir hasil, validasi, pemberian 
ekspertise/interpretasi, pencetakan dan pengiriman hasil 
pemeriksaan laboratorium kepada klinisi. Di laboratorium Patologi 
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POCT merupakan alat yang sederhana, mudah dibawa, 
kemudahan dipakai oleh tenaga bukan laboratorium. Alat 
ini juga dapat mendiagnosis secara cepat, tepat dan akurat 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pasien 
terutama dalam hal mempercepat TAT (Turn Around 
Time) 2,3. Tes point-of-care (POCT) mencakup berbagai tes 
diagnostik patologi maupun non-patologi. 

Pemakaian POCT meningkat dengan cepat dengan 
tingkat pertumbuhan 12-15% per tahun2. (Perangkat 
POCT di mulai digunakan di Eropa diatur dibawah aturan 
1998 European Directive 98/79/EC in vitro diagnostic 
medical devices yang mulai beroperasi sejak tahun 2001. 
Penggunaan POCT di USA meningkat rata-rata >15% per 
tahunnya1.

Penggunaan alat POCT glukosa telah sejak dahulu 
digunakan oleh masyarakat awam, pos lansia maupun 
puskesmas. Penggunaan alat ini seringkali tidak disertai 
dengan kontrol pada alat tersebut, sehingga tidak dapat 
menjamin hasil alat POCT tersebut. Negara-negara maju 
seperti USA, UK, sudah menggunakan standar ISO 22870 
dimana standar alat POCT harus memiliki IQC (Internal 
Quality Control) serta pelatihan pada pengguna alat 
POCT4. Peraturan dari KARS (Komite Akreditasi Rumah 
Sakit) untuk standar Assesment Of Patien yang diadopsi 
dari JCI memberikan aturan untuk melakukan kontrol 
kualitas serta pelatihan operator pada alat POCT yang 
digunakan di RS5. 

Berdasarkan CLSI dikatakan bahwa tanggung jawab 
pemakaian alat POCT terdiri dari : Evaluasi instrumen, 
implementasi metode tes, pelatihan operator POCT, 
Evaluasi terhadap hasil QC, pemeliharaan instrumen, 
pelaporan hasil POCT, Penentuan spo nilai kritis POCT, 
kepatuhan terhadap standar keamanan, monitoring 
prosedur tes, pemantauan tes proficiency, komunikasi 
dengan operator instrumen, evaluasi kompetensi dan 
pelatihan ulang, jaminan mutu, bantuan kebijakan 
penagihan, pengembangan working-relationship with 
physicians (staf perawat, atau personel yang terlibat 
dalam POCT)6.

Jumlah penderita diabetes melitus tipe 2 yang 
makin meningkat pada penderita lansia seiring dengan 
meningkatnya penderita sindroma metabolik di 
Indonesia menyebabkan makin banyak penggunaan alat 
POCT glukosa yang akan dipakai di masyarakat. Alat ini 
digunakan untuk memantau glukosa darah. Alat POCT 
glukosa ini sudah banyak digunakan baik di rumah, di 
pabrik, di sekolah, puskesmas maupun di rumah sakit.  
Tantangan yang terjadi pada penggunaan alat POCT ini 
berasal dari tiga faktor : preanalitik, analitik maupun post 
analitik. Faktor preanalitik disini yang dimaksud adalah 
bagaimana pengambilan sampel darah kapiler yang 
benar, dokumentasi pasien, pelatihan penggunaan alat 
untuk operator. Faktor analitik disini yang dimaksudkan 
adalah kualitas kontrol internal yang dilakukan untuk 
menjamin alat POCT. Faktor post analitik berupa verifikasi 
dan validasi hasil dari pemeriksaan POCT. Seringkali ketiga 
faktor ini tidak dapat dipenuhi pada penggunaan alat POCT 
glukosa.  Melihat berbagai kelebihan alat POCT ini, maka di 
masa depan akan semakin banyak penggunaan alat POCT 
ini sehingga harus dipikirkan bagaimana cara menjaga 
kontrol kualitas alat POCT di masyarakat awam. Oleh 
karena itu perlu diadakan seminar tentang bagaimana 
timbulnya diabetes melitus pencegahan serta pengobatan 
,bagaimana cara mengoperasikan POCT glukosa , serta 
bagaimana menjaga kontrol kualitas alat POCT glukosa.

Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Departemen/SMF Patologi Klinik FK Unair -RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya bertujuan untuk melakukan pelatihan 
kepada operator POCT glukosa yang berada di puskesmas 
pembantu atau puskesmas sehingga dapat memberikan 
pelayanan alat POCT glukosa yang lebih baik. 

Pengabdian masyarakat ini terdiri dari 2 sesi, sesi 
pertama adalah penyuluhan tentang penyakit diabetes 
melitus kemudian dilanjutkan pelatihan operator alat 
POCT. Sesi kedua penyuluhan tentang Kontrol Kualitas alat 
POCT dilanjutkan tentang pelatihan kualitas kontrol alat 
POCT. Berikut foto-foto pengabdian masyarakat :

PENGABDIAN	MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Hasil POCT Glukosa 

*) Yessy Puspitasari, Munawaroh Fitriah, Yetti Hernaningsih
Departemen/SMF Patologi Klinik FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Melalui Pelatihan pada 
Pengguna Alat POCT Glukosa

POCT (Point of care testing) atau bedside testing adalah suatu alat tes medis 
yang digunakan untuk mendiagnosis yang berada dekat dengan tempat perawatan. 

Referensi lain menyebutkan POCT adalah test diagnostik yang berada di luar 
laboratoium pusat dan berada di dekat dengan lokasi pasien1.
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Kegiatan penyuluhan kader 
diabetes melitus meliputi 
pemahaman tentang apa itu 
diabetes melitus tipe 2, Bagaimana 
penyakit ini bisa muncul, apa 
gejala yang harus dicurigai dan 
pencegahan yang dapat dilakukan 
melalui skrining pemeriksaan 
laboratorium. Penyuluhan ini 
diharapkan dapat meningkatakan 
pemahaman kader terhadap 
penyakit diabetes sehingga dapat 
mengetahui secara dini gejala 
diabetes melitus tipe 2 dan apa 
saja pemeriksaan laboratorium 
yang dibutuhkan. Pemahaman 
yang di dapat diharapkan 
akan dapat disebarluaskan ke 
lingkungan sekitar dan kesadaran 
masyarakat lebih meningkat untuk 
mendeteksi diabetes melitus 
secara dini.

Kegiatan pelatihan kontrol 
kualitas alat POCT Glukosa 
meliputi preanalitik : pengambilan 
sampel kapiler, pelatihan 
penggunaan alat POCT, bagaimana 
cara melakukan kontrol kualitas 
alat POCT glukosa. Pelatihan ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
ketrampilan penggunaan dan cara 
melakukan kontrol kualitas alat 
POCT glukosa.

Akhir kegiatan dan diskusi 
dengan perwakilan dinas 
kesehatan surabaya, akan 
dihasilkan kader penyakit diabetes 
melitus dan kader POCT glukosa 

serta akan dibuat perencanaan pengadaan reagen kontrol untuk alat POCT di 
puskesmas-puskesmas di Surabaya. Kader penyakit Diabetes Melitus nantinya 
dapat berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengenali penyakit diabetes 
melitus sejak dini, komplikasi maupun pengobatan.  Kader POCT Glukosa dapat 
berfungsi sebagai operator POCT glukosa, kemudian dapat melakukan kontrol 
pada alat POCT glukosa. ***
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Gambar 1. Kegiatan pengabdian masyarakat Departemen/SMF 
Patologi Klinik FK UNAIR- RSUD Dr. Soetomo Surabaya bekerja 
sama dengan  Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Gambar 2. Pelatihan operator POCT dan Kontrol 
Kualitas POCT

Gambar 3. Bagan Metode Kontrol 
Kualitas alat POCT Glukosa
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SPUIT Modifikasi
Nama anggota :

1. Sulianah, SST.,M.Keb
2. Sulastri, S.Tr.Keb

3. Selvie Mahkota Sari, Amd.Keb
4. Aprilita Puji Astuti, Amd.Kep

5. Choirin Nia, SST

TUJUAN INOVASI
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) tinggi. Angka kematian bayi yaitu 24/1000 kelahiran 
hidup (SDKI, 2017).

Penyebab Kematian Bayi terbesar di Indonesia adalah 
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, infeksi, masalah 
pemberian minum dan diare. Upaya untuk menurunkan 
AKB yang sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan 
memberi ASI segera (inisiasi menyusu dini) pada bayi baru 
lahir.

Rawat gabung merupakan satu cara perawatan di 
mana Ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan. 
Di RSUD Dr.Soetomo khususnya di Ruang Merpati, Rawat 
Gabung dilakukan secara total dan parsial. Rawat gabung 
parsial dilakukan jika ibu nifas dengan penyulit atau bayi 
tersebut mengalami masalah sehingga harus dirawat di 
Runag NICU atau di Ruang Bayi Intermediet.

Peneliti mengamati bahwa hampir semua ibu nifas 
yang dirawat terpisah dengan bayinya tidak dapat 
memberikan  ASI Eksklusif secara maksimal, dengan alasan 
ASI tidak keluar, ASI tidak cukup untuk bayi, puting susu 
kurang menonjol,terlalu gencarnya promosi susu formula, 
dan sebagainya. Cakupan ASI Eksklusif di Ruang Bersalin 
1 (Merpati) Tahun  2017 hanya 37% dan mengalami 
peningkatan menjadi 84 % pada tahun 2018. Meskipun 
mengalami peningkatan, cakupan ASI Eksklusif masih jauh 
dari target dari program pemerintah. 

 Peneliti menyediakan alat bantu sederhana untuk 
merangsang pengeluaran ASI agar bayi yang terpisah 
dengan ibu tetap mendapatkan ASI. 

KESELARASAN DENGAN KATEGORI YANG DIPILIH
Pemberian ASI eksklusif pada bayi dapat meningkatkan 

imunitas pada bayi sehingga bayi tidak mudah sakit, 
membantu ibu dalam proses involusi sehingga mengurangi 
adanya komplikasi pada ibu setelah melahirkan. Dari segi 
ekonomi, ASI eksklusif dapat megurangi biaya keluarga. 
Maka dengan adanya inovasi spuit modifikasi penghasil 
ASI diharapkan dapat membantu pemberian ASI eksklusif. 

SIGNIFIKANSI (ARTI PENTING)
Rangsangan sentuhan pada payudara (yaitu bayi 

menghisap) akan merangsang produksi oksitosin yang 
membuat ASI tersedia bagi bayi (Pusdiknakes, 2003). 

Bila payudara berulangkali tidak dikosongkan pada 
waktu pemberian ASI, refleks ini akan berhenti berfungsi, 
dan laktasi akan berhenti. 

Dengan adanya spuit modifikasi penghasil ASI maka 
banyak manfaat yang diperoleh Menurut Kristiyansari W 
(2009), antara lain :
a.  Bagi Bayi 

1.	 Dapat Membantu Memulai Kehidupannya dengan 
Baik.

2.	 Mengurangi Kejadian Caries Dentis.
3.	  Memberi Rasa Nyaman dan Aman Pada Bayi dan 

Adanya Ikatan Antara Ibu dan Bayi.
4.	 Terhindar Dari Alergi
5.	 ASI Meningkatkan Kecerdasan Bagi Bayi.
6.	 Membantu Perkembangan Rahang dan 

Merangsang Pertumbuhan Gigi Bagi Ibu
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Sebagai	Top	25	
Kompetisi	Inovasi	
Pelayanan	Publik
Provinsi	Jawa	Timur	2019
Kategori	Kesehatan

b.  Bagi Ibu 
1.	 Sebagai Metode Kontrasepsi
2.	 Menjaga Kesehatan Ibu
3.	 Mempermudah Penurunan Berat Badan
4.	 Kebutuhan Psikologis Terpenuhi

c.  Bagi keluarga
1.	 Meringankan Ekonomi Keluarga
2.	 Aspek Psikologis
3.	 Aspek Kemudahan

d.  Bagi Negara
1)	 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi
2)	 Menghemat Devisa Negara
3)	 Mengurangi Subsidi untuk Rumah Sakit
4)	 Peningkatan Kualitas untuk Generasi Penerus.

INOVATIF (KEBARUAN ATAU KEUNIKAN ATAU KEASLIAN)
Spuit modifikasi penghasil ASI cara pembuatannya 

sangat mudah. 
Spuit modifikasi penghasil ASI sudah pernah ada 

akan tetapi dilakukan modifikasi ulang, yang awalnya 

Penghasil ASI

menggunakan spuit 10cc di ganti dengan 20cc dan 
tekniknya pemompaan dan penarikan putting susu juga 
berbeda. Dengan adanya spuit 20cc mempermudah untuk 
proses penarikan dan pemompaan ASI karena mempunyai 
lubang yg lebih besar. Teknik pemompaan yang baru 
menggunakan teknik 1,2,3 (tarik, pompa, lepas) yang 
sesuai dengan hisapan bayi sehingga dapat merangsang 
keluarnya hormon oksitosin yang membantu dalam proses 
pengeluaran ASI.

SUBER DAYA DAN KEBERLANJUTAN
Sumber daya yang digunakan adalah spuit yang 

sudah tersedia di rumah sakit dan gratis untuk klien yang 
menggunakan BPJS. 

Keberlanjutan dari inovasi ini jika di lihat dari aspek social 
sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas. Dari segi 
ekonomi kita bisa lihat karena harganya yang murah yaitu 
sebesar Rp. 3500,- Sedangkan dilihat dari aspek lingkungan 
spuit terbuat dari plastic dengan ukuran yang kecil sehingga 
tidak berdampak negative terhadap lingkungan.  ***
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Tips Ampuh Bagi5Pekerja Millenial
Kesehatan Mata

RASANYA sulit bagi pekerja millenial untuk lepas dari komputer, 
laptop, atau handphone. Hampir selama 24 jam, mata para pekerja 
millenial  terpapar radiasi dari layar handphone atau komputer, 
entah urusan pekerjaan, browsing, chatting, atau nonton streaming.

Memang tak bisa dihindari, pasalnya kita bekerja di dunia yang 
serba berbasis teknologi. Pekerjaan yang sudah sangat diwarnai 
oleh kemajuan teknologi bak pedang bermata dua. Di satu sisi 
memudahkan kamu, tetapi di sisi lain dapat membahayakan 
kesehatan jika nggak bijak dalam bekerja.

Tentu saja paparan radiasi komputer itu sedikit banyak berdampak 
pada kesehatan mata. Bahkan bukan nggak mungkin pekerja milenial 
ini menderita Computer Vision Syndrome (CVS), yakni keluhan mata 
dan penglihatan akibat terlalu lama bekerja di depan komputer.

Bekerja sangat giat memang perlu, tapi percuma jika kamu nggak 
tahu kapan memberikan waktu untuk tubuhmu beristirahat dengan 
benar. Memang, uang yang kamu hasilkan bisa lebih banyak, tapi 
bagaimana dengan investasi kesehatan di hari tua?

Mengingat “mata” sebagai salah satu aset penting di hari tua, 
bagaimanakah cara yang paling efektif untuk menjaga mata agar 
selalu sehat meski pekerjaan menuntut kamu untuk berlama-lama 
menatap layar komputer? Ini caranya.

1. Sesuaikan kecerahan layar monitor
Aturlah kecerahan pada layar monitor komputermu sesuai 

dengan posisi paling nyaman. Usahakan untuk nggak mengatur layar 
monitor terlalu cerah atau terlalu gelap agar kamu nggak kesulitan 
untuk melihat layar. Bila perlu, tambahkan screen protector pada 

layar komputermu agar membuat mata kamu 
nggak cepat lelah.

2. Atur jarak pandang
Mengatur kecerahan layar monitor nggak 

terlalu terang atau gelap dapat membuatmu 
lebih nyaman dalam melihat layar. Kamu 
nggak perlu memandangi terlalu dekat atau 
harus susah payah untuk selalu memfokuskan 
pandangan yang dapat membuat matamu 
cepat lelah. Ingat, jarak pandang terbaik adalah 
50cm-100cm dengan posisi duduk tegap.

3. Selingi dengan melakukan senam mata
Ketika kamu harus menghabiskan banyak 

waktu di depan layar komputer, selingi dengan 
melakukan senam pada mata. Kamu bisa 
memijat kelopak, memutar mata, melirik ke 
semua arah, dan mengalihkan pandangan 
sejenak dari layar ke sesuatu yang lebih natural 
atau menghangatkan mata dengan telapak 
pangan, niscaya mata mu akan kembali segar 
dan siap untuk bekerja kembali.

4. Rajin makan buah dan sayur
Buah dan sayur boleh dikatakan sebagai 

syarat utama bagi seseorang yang ingin 
menjalani hidup sehat. Nggak hanya pada 
sebagian organ tubuh, melainkan semua 
kebutuhan untuk tubuh yang sehat.

5. Rajin memeriksakan ke fasilitas 
kesehatan mata

Agar kamu tahu bagaimana kondisi 
matamu, jangan sampai lupa untuk melakukan 
pengecekan mata (check up) atau konsultasi 
kepada dokter spesialis mata. Usahakanlah 
setiap 3 bulan sekali kamu memeriksakan 
kondisi mata, jika suatu saat  kamu mempunyai 
keluhan maka akan segera mendapat 
penanganan yang tepat dari ahlinya.

Nah itulah lima tips buat kamu yang banyak 
menghabiskan waktu di depan layar komputer, 
tetapi ingin tetap menjaga mata agar tetap 
sehat. Silakan mencoba ya. ***

Sumber : http://promkes.kemkes.go.id/germas

sekilas	info
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MATA memang tak ternilai harganya, seperti kita 
ketahui mata merupakan indera yg sangat penting, 
seperti peribahasa mata merupakan jendela dunia bagi 
kesehatan. Untuk itu  kita harus menjaga kesehatan  mata 
kita salah satunya dengan mengonsumsi makan makanan 
sehat , khususnya yg baik untuk mata. Makanan  yang baik  
untuk mata termasuk mineral dan antioksidan yg tidak 
hanya menurunkan resiko terkena katarak dan degenerasi 
makula tetapi juga meningkatkan indera penglihatan.  
Mari kita cari tahu lebih banyak  tentang makanan yg 
dapat mencegah  kerusakan mata dan  menyelamatkan 
kita dari gangguan penglihatan serius.  Makanan  yg baik 
untuk kesehatan mata karena mengandung antioksidan 
yg terdiri dari berbagai vitamin, seperti vitamin A,C dan 
E, buah2an dan sayuran yg sarat dengan mineral juga 
membantu  meningkatkan kesehatan  mata. 

Beberapa makanan pilihan yg bisa kita konsumsi agar 
mata Sterjaga kesehatannya :
1. Wortel memiliki kandungan beta-karoten yg tinggi 

sehingga baik untuk kesehatan mata, tubuh kita 
mengubah beta karoten menjadi vitamin A, yg tidak 
hanya meningkatkan  sistem kekebalan tubuh, tapi 
juga untuk kesehatan mata. 

2. Brokoli dan kubis serta paprika , ketiganya harus ada 
dalam menu makanan , karena makanan ini kaya akan 
vit C, yg penting untuk sistem kekebalan tubuh serta 
indera penglihatan, antioksidan mencegah kerusakan 
sel2 mata .  Mengkonsumsi  makanan ini secara 
teratur juga menurunkan resiko resiko penyakit mata 
akibat  usia, seperti degenerasi makula, glaukoma dan 
katarak.

3. Makanan laut terkenal sebagai sumber asam lemak 
omega 3 yg baik disamping menurunkan kolesterol 
juga bisa dapat meningkatkan fungsi penglihatan 
dan mencegah AMD (Degenerasi Makula akibat 
usia),selain itu  juga efektif melawan sindrom 
mata kering. Untuk  menjaga kesehatan 
mata  kita harus perlu menyertakan ikan 
tuna, salmon dan sarden dalam menu 
makan kita seminggu 1-2  porsi cukup.

4. Sayuran berdaun hijau tua terkandung 
zeaxanthin dan lutein fungsinya untuk 
meningkatkan fungsi penglihatan 
mata,antioksidan yg terkandung 
didalamnya  juga melindungi mata 
dari sinar ultaviolet yg berbahaya, 

jadi kita harus pastikan untuk memastikan sayuran 
hijau dalam menu sehari hari.

5. Jagung termasuk makanan yg baik untuk menjaga 
kesehatan  mata karena jagung mengandung 
zeaxanthin dan lutein yg baik untuk mata, serta 
kandungan antioksidan jg baik untuk kesehatan mata. 
Kandungan lutein dalam jagung bisa ditingkatkan 
dengan cara dimasak.

6. Kentang termasuk dalam daftar makanan yg baik 
untuk mata,karena kentang mengandung beta 
karoten dan vitamin lainnya, cukup potong menjadi 
stri tipis,panggang dalam oven dengan menggunakan 
sedikit minyak zaitun, kita dapat menikmati kentang 
yg sehat.

7. Kacang kacangan  seperti kacang merah, kacang polong 
, almound, walnut, pistachio, juga dapat membantu  
menjaga kesehatan mata karena mengandung seng 
dan bioflavonoid tugasnya melindungi retina  dan 
mencegah degenerasi makula.

8. Telur, daging  merupakan sumber protein juga 
kandungan vitamin E, lutein dan omega 3 serta zinc 
dapat meningkatkan penyerapan vitamin A dan dapat 
membuat mata selalu  sehat.

9. Jeruk, blueberry merupakan buah dengan antioksidan 
yang tinggi salah satu  sumber terbaik dari vitamin C 
dan bekerja bagus untuk mencegah  AMD (Degenerasi 
Makula akibat usia).

10. Biji bijian  dari berbagai macam sumber 
karbohidrat  karena mengandung 
seng dan bioflavonoid.

Kesehatan Mata
PEMILIHAN BAHAN MAKANAN UNTUK

Eko Dwi Martini | Ahli Gizi RSUD Dr. Soetomo
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ruang wanita

Tim Gizi GRIU Graha Amerta
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

DAGING BUMBU KELAPA
BAHAN
•	 500 gr daging has, iris melintang serat tipis
•	 5 siung bawang putih
•	 6 butir bawang merah
•	 2 cm jahe
•	 2 sendok makan minyak
•	 2 lembar daun jeruk purut
•	 2 lembar daun salam
•	 500 ml santan
•	 75 gr kelapa, parut kasar

BUMBU YANG DIHALUSKAN
•	 5 siung bawang putih
•	 6 butir bawang merah
•	 1 sendok the ketumbar
•	 2 cm kencur
•	 Garam secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Campur irisan daging dengan bawang putih, jahe, 

diamkan selama 30 menit
•	 Panaskan minyak, tumis bumbu yang sudah 

dihaluskan hingga harum.
•	 Masukkan daging, aduk hingga berubah warna. 

Tambahkan santan, masak hingga daging lunak 
•	 Masukkan kelapa parut, aduk hingga mongering, 

kemudian angkat 

NILAI GIZI
•	 Energi = 167.1 kkal
•	 Protein = 10.78 gr

( untuk 12 porsi )

MENU UNTUK KESEHATAN MATA

SUP PANCA SELERA

•	 Lemak = 13.0 gr
•	 Karbohidrat = 1.73 gr

BAHAN
•	 150	gram	wortel	potong	dadu,	rebus,	tiriskan
•	 150 gram brokoli potong menurut kuntumnya, 

rebus,	tiriskan	
•	 100	gram	kapri	siangi,	rebus,	tiriskan
•	 150	gram	jagung	pipil,	rebus,	tiriskan
•	 15	butir	telur	puyuh	,	rebus,	kupas
•	 4		buah	sosis	sapi,	iris	tipis	tipis
•	 1 bungkus kaldu instan
•	 3	siung	bawang	putih,	memarkan.
•	 1 buah bawang bombay, cincang halus
•	 1 sendok makan margarin
•	 1 sendok teh merica bubuk 
•	 garam secukupnya

CARA MEMBUAT
•	 Panaskan margarin, tumis bawang bombay 

dan	bawang	putih	hingga	harum,	sisihkan.
•	 Didihkan  air 4 liter dengan kaldu instan, 

masukkan tumisan bawang, dan semua 
bahan.

•	 Masak sampai mendidih. Angkat. Hidangkan.
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DEMAM GO-JEK

Aplikasi GO-JEK akhir-akhir ini sudah gak asing lagi di telinga kita. 

Manfaat yang didapat dari aplikasi ini banyak banget. Ada GO-RIDE, GO-

CAR, GO-FOOD, GO-SEND dan GO GO lainnya. Makanya gak salah kan 

kalau generasi STW alias setengah tua juga ingin memanfaatkan aplikasi 

ini.
Ya berhubung sudah STW nich, generasi ini pun minta bantuan 

generasi muda. Suatu ketika terjadilah momen menggelikan ini.
Kita sebut saja Ibu Mince (nama samaran), seorang pegawai Ruang 

Merak.
Ibu Mince menghubungi anaknya yang jauh dari lokasi order GO-RIDE.

Ibu Mince : Nia, mama pesenin GO-JEK dunk!!! Di HP mama kan gak 

ada aplikasi GO-JEK.
Nia : Iya ma... mama nunggu di mana???
Ibu Mince : Mama tunggu di depan GDC.
Nia : Oke Ma.... tunggu bentar ya aku orderkan.
Ibu Mince sudah siap nungguin driver Go-JEK di depan GDC. 

Selang beberapa menit datanglah driver GO-RIDE sedang mencari 

penumpangnya.
Driver : Ibu Nia??? (si driver bertanya pada ibu Mince yang sedang 

berdiri)
Ibu Mince : Bukan Mas (sambil geleng-geleng kepala)
Driver melanjutkan mencari penumpang bernama Nia..... dari arah 

GDC ke GRIU gak ditemui juga yang namanya Nia, akhirnya si driver 

muteri RS. Sesampainya di depan GDC, ketemu lagi ama Bu Mince yang 

sedang berdiri.
Driver : Ibu Nia??? 
Ibu Mince : Bukan ...... (geleng-geleng kepala semakin kencang)

Ibu Mince pun mulai gelisah karena driver kok gak datang-2, akhirnya 

telepon si anaknya.
Ibu Mince : Nia, GO-JEK e ngendi kok gak teko2? (agak kesel gitu)

Nia : Mosok sech Ma. Mama, kalau ditanya driver namanya yang 

pesen Nia
Ibu Mince : Oalah Nia Nia.... maeng ki enek sing takon jenenge Nia 

pancene.
Akhirnya si driver sampai di depan GDC lagi. Driver mulai 

kebingungan.... mana ya Ibu Nia itu?? Driver muteri RS lagi. Sesampainya 

di depan GDC, si Driver agak lama tuh sambil ngeliatin ibu-ibu mana yang 

sekiranya nungguin GO-JEK. Si driver penasaran nich ama keberadaannya 

Bu Mince karena berdiri terus dari tadi.
Driver : Ibu Nia ????? (bertanya lagi)
Ibu Mince : Iya Mas... (sambil mesam-mesem malu). Maaf ya mas ..... 

sampai muteri RS berkali-kali nyari Nia.
Untung si Mas Driver baik hati ..... “ngocol tenan, hahaha.”

Ririn – Ruang Merak 1635

ruang unik & lucu

TABUNG GAS

Pada suatu hari ada seorang keluarga pasien dari ruang rawat inap datang dengan terburu-buru menuju meja informasi di GPDT.Keluarga Pasien : Pak permisi numpang TanyaPetugas : Iya bu, selamat siang, ada yang bisa dibantuKeluarga Pasien : Pak GDC itu mana pak ? Saya gak tahu pak saya dari desa
Petugas : GDC itu disini bu, gedung ini namanya GDC, ibu tujuannya mau apa ?
Keluarga Pasien : ini lho pak saya disuruh ke GDC sama suster yang disana, katanya disuruh pinjam Tabung Gas ke GDC, ini suratnya pak. (sambil menyodorkan kertas permintaan peminjaman tabung kultur di bagian Mikrobiologi)
  (sambil membaca surat tersebut, petugas menahan ketawa karena mendengar keluarga pasien tersebut bilang mau pinjam tabung gas, padahal sebetulnya adalah tabung kultus Mikrobiologi)(Kemudian muncul niat jahil petugas)
Petugas : Ibu mau pinjam tabung gas..? apa nanti bisa bawanya bu? Lumayan berat lho bu....
Keluarga Pasien : Insya Allah bisa pak, saya sudah biasa angkat angkat gas LPG
Petugas : Baik bu, silahkan ambil nomer antrian yang A lalu silahkan menuju loket A Bagian Mikrobiologi, paling ujung sebelah selatan.(tidak lama kemudian keluarga pasien tersebut kembali melewati meja informasi sambil membawa tabung kultur, yang semula dibilang tabung gas, ternyata adalah sebuah tabung kultur yang ukurannya kecil seperti botol saos TABASCO)
Keluarga Pasien : Oowalah Pak pak ..., tak pikir tadi tabung Gas, gak tahunya botol minyak tawon (dengan ekspresi senyum)Petugas : Lha kan tadi ibu sendiri yang bilang mau pinjam tabung gas (sambil tersenyum). Ya sudah bu, hati-hati bawanya jangan sampai pecah bu ...

Deddy Ariyanto – GPDT

PLAT DK

Menjadi pegawai RS Soetomo bukan merupakan hal yang mudah. Karena tidak setiap pegawai berdomisili di Surabaya. Ada sebagaian pegawai yang berasal dari luar kota. Termasuk kami yang berasal dari luar kota Surabaya alias dari desa. Kami bertiga merantau ke Surabaya, menempati tempat kos yang sama dan menggunakan sepeda motor yang sama.Siang itu, setelah dinas pagi saya mengambil sepeda motor yang saya parkir di parkiran belakang Ruang Bedah F. Karena tukang parkirnya sudah mengenal kami, saya tidak kesulitan untuk mencari sepeda motor plat DK yang saya bawa.Saya : Mas P, mana sepeda motornya?Mas P : Itu loh sepeda kalian (sambil menunjuk kearah sepeda motor). Lha kemana teman-temanmu?Saya : Oh, iya. Mereka dinas sore mas. Makasih ya mas.Saya pun menaiki sepeda motor  tersebut. Saat saya berhenti di tempat pembayaran biaya parkir, saya bertemu dokter PPDS ruangan yang berasal dari Bali.Dokter : Ehh, mbak. Sepeda motornya kok plat DK? Kamu dari Bali juga ta mbak?
Saya : Oh, ya iya dong dok. Tooss dulu (kataku sambil mengacungkan telapak tangan kearah dokter)Mas P : Jangan mau dok, itu plat DK maksudnya bukan plat Bali. Tapi Dan kawan-Kawan
Saya : Heeheee........ (Langsung ngibrit).

Hafifah – Ruang Rosela 2

              SUSTER KAYAK ZASKIA SUNGKAR

Ketika itu Dinas sore, jadwalnya Perawat melakukan tindakan 

keperawatan. Perawat menuju masing-masing ke bed pasien seperti 

biasanya.
Perawat R : Bu saya perawat dinas sore hari ini ya, nama saya 

perawat R, saya akan melakukan  tindakan pemberian obat injeksi 

kepada Ibu, Ibu namanya siapa ya??
Pasien : Nama saya Juminten Bu Suster....
Perawat R : Baik, boleh saya cocokkan nomornya yach....

Pasien : Boleh Bu.. Nomor saya 08134567xxx...
Perawat R : Hehehe ..... Lho bukan nomor hape ibu ..... maksud 

saya nomor register yang ada di gelang pasien yang ibu pakai ini lho …. 

(sambil tertawa)
Pasien : Hehehe ..... Maaf Bu Suster.... saya enggak tahu ....

Perawat R : Ibu ini pasien Baru yach... masuk kapan Bu Juminten 

...
Pasien : Kemarin Bu....
Pasien didampingi keluarga pasien yaitu suaminya sendiri dan 

suami pasien aktif bertanya.
Suami pasien : Bu Suster ini cairan infusnya Bu Juminten kok tidak 

dipasang bu Suster.....
Perawat R : Oh iya Pak memang bu Juminten tidak ada cairan 

infusnya
Suami Pasien : Lho bu Suster ini Bu Juminten punya cairan infus 1 

botol kok ini ada dilemari 
Pasien Bu .... Ini Bu .....
Perawat R : Lho enggak usah Pak, maksud saya itu bu Maisaroh 

memang harus dibatasi cairannya jadi cukup dengan minum saja 

tanpa pakai cairan infus ya ... hahaha...Pak...Pak... ya meskipun punya 

cairan infus yang tetap tidak saya pasang ya ...
Suami Pasien : Hehe gitu ya Bu.. Maaf Bu Suster saya pikir kalau 

masuk RS itu harus pakai cairan infus Bu ...... Rasanya enggak afdol 

kalau enggak pakai cairan infus ..... Hehehe.
”Oh iya Bu Suster.... Bu Suster kayak Zaskia Sungkar ya .... jangan 

marah ya Sus..
Perawat R : Waduh waduh Pak maaf tidak punya uang receh 

saya pak ...(malu).... Saya enggak marah Pak tapi pengen ketawa.... 

makasih dah bikin kepala saya besar.... hahaha.
Suami Pasien : Uang lebar juga tida apa-apa Bu Suster.....

Perawat R : ###&&??? (Berpikir keras).

Putri Rahma Zuriza, S.Kep.Ns – Ruang Pandan Wangi
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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.	 Siti	Nurul	Komariyah
	 Ruang	Merpati
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya
2.  Tugiyo
 SMF Bedah
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

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

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

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

•  Pemenang harus mengambil hadiah sendiri dengan menunjukkan 

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

pada Jam kerja.   

Hadiah sebesar Rp. 75.000,-

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

?

1 9 6 7
4 1 3

9 2
5 7 2 3

3
2 3 9 4 5

4 2
2 6 5

8 5 3 9

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

Angket Berhadiah 

Jawaban Su Doku

Tebak Siapa Dia: 
Sischa Isti Wulandhari, S.Tr.Keb.
Ruang Merpati
RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pemenangnya :
1.  Bangun Marga Marhendra, S.Kom
     Seksi Pemasaran
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
2.  Rachmad Tri Laksono
 Bidang Pendidikan & Penelitian
 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Jawaban “KuiS MiMbaR” Vol. 23,  no. 4 :

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

Pemenang Angket Berhadiah :
1.  Badrus  
 Central Telepon
 (Artikel Kesehatan dan R.Unik & Lucu)
2. Sugiyati  
 Ruang Kemuning I  
 (Artikel Kesehatan dan R. Wanita)

kuis mimbar
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