
PELAYANAN GIZI
Pelayanan gizi rawat inap di RSUD Dr Soetomo Surabaya 

meliputi Pelayanan Asuhan Gizi dan Pelayanan Makanan

Pelayanan Asuhan Gizi

Ahli gizi akan mengunjungi anda  dalam 1x24 jam 
untuk menilai hasil  skrining gizi, kemampuan makan, 
dan alergi makanan.

Pasien dengan risiko malnutrisi dan malnutrisi akan 
dikaji lebih lanjut serta dilakukan monitoring dan 
evaluasi perubahan asupan dan  status gizi.
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Pasien dengan risiko malnutrisi dan dengan penyakit 
yang memerlukan diet khusus, akan dipesankan 
makanan oleh ahli gizi sesuai dengan kondisinya.

Ahli gizi akan melakukan edukasi gizi pada pasien 
baru atau sesuai kebutuhan supaya pasien bisa 
memahami pola makan, makanan yang diperbolehkan 
dan yang tidak diperbolehkan sesuai dietnya.
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Pelayanan Makanan

Menu yang disajikan berbeda setiap harinya dengan
siklus menu 10 hari. Menu yang disajikan berdasarkan 

kelas dan diet pasien.

Pasien diberikan sesuai dengan jadwal sebagai 
berikut : 

Makan Pagi

Snack Pagi

Makan Siang

Snack Siang

Makan Malam

06.30 - 07.30

09.30 - 10.30

12.30 - 12.30

14.30 - 15.30

16.30 - 17.30

Batas expired makanan tertera pada   label makanan 
pasien.

Peralatan makan dikembalikan ditempat yang 
disediakan maksimal 1 jam setelah makanan dibagi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan.........

1. Cuci tangan sebelum makan

2. Konsumsi makanan dari Rumah Sakit

3. Dilarang membawa makanan dari luar tanpa
     ijin ahli gizi

4. Jika ada keluhan terkait makanan, dapat 
     disampaikan kepada ahli gizi
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