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FLYER EDUKASI 

 

PELAYANAN GIZI RAWAT INAP 

 

PENGERTIAN 

Pelayanan gizi rawat inap di RSUD Dr Soetomo Surabaya meliputi Pelayanan Asuhan 

Gizi dan Pelayanan Makan Pasien 

 
PELAYANAN ASUHAN GIZI 

1. Ahli gizi akan mengunjungi anda dalam waktu 2 x 24 jam untuk menilai hasil 

skrining gizi, kemampuan makan, dan alergi makanan. 

2. Pasien yang berisiko malnutrisi dan malnutrisi akan dikaji lebih lanjut serta 

dilakukan monitoring evaluasi perubahan asupan dan status gizi. 

3. Pasien yang dirawat akan dipesankan   makanan oleh ahli gizi sesuai dengan 

diet dan kondisinya. 

4. Ahli gizi akan melakukan edukasi gizi pada pasien baru atau sesuai kebutuhan 

supaya pasien dapat memahami pola makan serta makanan yang dianjurkan 

dan tidak dianjurkan sesuai dengan dietnya. 

 
 

PELAYANAN MAKAN PASIEN 

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

yang disajikan berdasarkan kelas dan diet pasien. 

2. Pemberian makan pasien sesuai dengan jadwal sebagai berikut: 
 

Makan pagi 06.30-07.45 

Selingan pagi 09.30-10.30 

Makan siang 11.30-12.45 

Selingan sore 14.30-15.30 

Makan malam 16.30-17.30 

Selingan malam 

(diet tertentu) 
20.00-21.00 

 
3. Batas konsumsi makanan tertera pada label makanan pasien 

4. Peralatan makan dikembalikan di tempat yang disediakan maksimal 1 jam 

setelah makanan dibagikan. 

5. Pasien diharapkan hanya mendapatkan makanan dari makanan rumah sakit, Bagi 

pasien yang mendapatkan makanan dari luar rumah sakit  maka yang diberikan HARUS 

SEIJIN/SEPENGETAHUAN DIETESIEN RUANGAN sesuai dengan makanan yang 

dianjurkan / diedukasi oleh ahli gizi rumah sakit serta tercatat dalam rekam medis 

pasien, bagi pasien berdiit TIDAK DIANJURKAN MEMBAWA MAKANAN DARI LUAR 

RUMAH SAKIT. 
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FLYER EDUKASI 

 Adapun makanan yang diperkenankan untuk dibawa pasien-keluarga pasien : 

a. Makanan yang dibawa sesuai dengan prinsip dan syarat diet yang 

direkomendasikan oleh dietisien, baik dari segi bentuk, tekstur, cara 

pengolahan, pemilihan bahan makanan, dan bumbu/bahan tambahan 

pangan yang digunakan. 

b. Bukan termasuk kategori makanan herbal/terapi khusus yang 

bertentangan dengan terapi medis dari rumah sakit. 

c. Makanan dikemas dalam wadah tertutup yang bersih, disimpan maksimal 

2 jam dari waktu makanan selesai dimasak. 

d. Dianjurkan membawa makanan hanya untuk sekali makan dan tidak 

disarankan untuk dihangatkan berkali-kali. 

 
 

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

1. Cuci tangan sebelum makan. 

2. Utamakan konsumsi makanan dari rumah sakit. 

3. Dilarang membawa makanan dari luar tanpa izin ahli gizi. Ahli gizi akan menilai 

kesesuaian dengan diet pasien. Makanan disimpan dalam wadah tertutup untuk 

mencegah kontaminasi. 

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

pramusaji. 
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