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Assalammualaikum wr wb
Salam Sketsa...
Puji syukur kami segenap dewan redaksi
panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya
edisi ke 28 majalah sketsa RSSA ini bisa kami selesaikan.
Kami selalu berusaha untuk memberikan artikel yang
menginspirasi, memberikan informasi dan menambah
wawasan edukasi untuk seluruh pembaca majalah sketsa
RSSA ini.
Menyesuaikan dengan suasana dan waktu, maka
di edisi ini kami mengangkat tema utama Hari Kesehatan
Nasional ke 54 sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun RSUD
Dr Saiful Anwar ke 39. Kami memberikan liputan cover
story tentang kegiatan didalam pelaksanaan kedua event
besar tersebut disamping behind the scene dari kegiatan
akreditasi. Selain itu sesuai dengan amanat yang
diberikan kepada buletin, kami juga mengangkat
pelayanan unggulan dari RSSA saat ini antara lain profil
instalasi pelatihan di RSSA, laboratorium kesehatan
lingkungan, pusat gangguan tidur. Kegiatan-kegiatan
seputar RSSA juga tidak luput kami liput seperti kunjungan
World Class Professor di bidang lepra dan bedah plastik
dari India untuk berbagi pengetahuan dengan para pakar
di RSSA, pelatihan komunikasi yang efektif bagi
professional pemberi asuhan. Artikel dan makalah ilmiah
populer juga tersaji pada edisi kali ini yang mengangkat
topik pentingnya nutrisi pada olahragawan, periodontitis,
skizophrenia pada anak dan remaja, sehat dengan menjadi
pemaaf, perawatan pasien pasca operasi besar,
radioterapi pada kanker kepala dan leher.
Kami selalu mengupayakan adanya perbaikan
secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas dari
majalah ini. Mudah-mudahan pembaca bisa merasakan
perubahan yang kami terus lakukan. Tidak lupa kami selalu
mengajak partisipasi dari pembaca untuk mengirimkan
artikel, memberikan masukan, kritik dan juga saran untuk
perbaikan majalah ini selanjutnya
Akhir kata selamat membaca
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PEMOTONGAN TUMPENG HARI JADI RSSA KE 39

Layanan Unggulan

PROFIL
INSTALASI PELATIHAN
DI RSUD
DR. SAIFUL ANWAR MALANG
Sebagai rumah sakit umum daerah yang menyandang
predikat sebagai rumah sakit pendidikan dan terakreditasi A
sebagai rumah sakit pendidikan utama melalui ser ﬁkat dari
ke m e n t r i a n ke s e h a t a n R e p u b l i k I n d o n e s i a n o m o r :
123/MENKES/SK/I/2011, maka sudah sepantasnyalah RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang mempunyai komitmen untuk dapat
memberikan pelayanan pela han yang bermutu, hal ini
dikarenakan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi
kedokteran serta keperawatan. Instalasi pela han yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
· Tugas
- Perencanaan kegiatan pela han, magang khusus, dan PKL.
-Melaksanakan pela han, magang khusus, PKL , dan
mengkoordinasikan dengan unit terkait.
- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pela han,
magang khusus dan PKL.
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- Mengevaluasi keterlaksanaan program kerja
- Pengembangan program kerja di Instalasi pela han
- Monitoring dan evaluasi program pela han, magang khusus,
dan PKL.
· Fungsi
Meningkatkan kualitas dan kuan tas pendidikan
pela han eksternal yang pesertanya berasal dari luar RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang. Instalasi Pela han di pimpin oleh Sri
Purwa , SKM, M.Si.
tujuan instalasi Pela han adalah untuk meningkatkan kualitas
dan sumber daya manusia, sebagai bagian dari system
pelayanan kesehatan, dan juga untuk memenuhi permintaan
dari Ins tusi untuk mengiku pela han yang dari tahun ke
tahun terus bertambah. Permintaan tersebut berasal dari
Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Puskesmas, dan klinik
kesehatan lainnya, serta dari non Ins tusi.
Jenis pela han yang dilaksanakan di Instalasi Pela han
antara lain Pela han di Bidang Kedokteran, Keperawatan,
Kebidanan, dan bidang kesehatan lainnya. Selain
melaksanakan kegiatan tersebut Instalasi Pela han juga
menerima permintaan Magang Khusus Perawat maupun Non
Keperawatan.
Adapun program pela han unggulan yang ada di
Instalasi Pela han sebanyak 15 pela han dengan rincian biaya
dan persyaratan sebagai berikut :
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Artikel Nufidgo

MEDIA EDUKASI GIZI
BERBASIS ANDROID NUFID GO
"NUTRITION EDUCATION FOR KIDS GO!"
OLEH : NABELA ARINA HAQUE, S.Gz

Prosedur untuk menda ar pela han adalah para calon
peserta pela han membuat surat permohonan pela han yang
ditunjukan kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang,
kemudian dilakukan seleksi berkas oleh pani a, setelah lulus seleksi
berkas akan ada surat panggilan yang ditujukan ke Ins tusi yang
bersangkutan atau ke alamat pribadi peserta, peserta yang telah
menerima surat pemanggilan akan mengiku tes penyeleksian yang
terdiri dari tes tulis maupun wawancara, bagi yang telah lulus seleksi
tersebut maka dapat mengiku pela han. Peserta yang telah lulus
akan mengiku jadwal pembelajaran yang telah ditentukan, jadwal
tersebut terdiri dari teori dikelas, ujian tulis, prak k di ruangan yang
disesuaikan dengan shi – shi yang ada, dan ujian skill.
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Setelah mengiku serangkaian kegiatan pela han
peserta yang dinyatakan lulus
menerima ser ﬁkat
dengan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang berbeda di se ap
pela han, SKP tersebut diberikan oleh Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur untuk pela han
perawatan, yang nan nya dapat digunakan peserta
sebagai syarat perpanjangan STR.
Pela han itu sendri dak hanya menguntungkan
bagi peserta yang telah mengiku pela han, pela han ini
jg dibutuhkan oleh rumah sakit yang mengirimkan peserta
pela han, dikarenakan persyaratan untuk berkas
akreditasi mengharuskan perawat yang berada di ruang –
ruang khusus mempunyai ser ﬁkat yang menunjang
keterampilan tersebut.
Peserta yang telah mengiku berbagai macam pela han
yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dak hanya
berasal dari wilayah Malang atau pun Jawa Timur saja,
akan tetapi peserta berasal dari seluruh Indonesia. Karena
pen ngnya peran instalasi pela han di RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang maupun rumah sakit yang lain semoga
kedepannya Instalasi Pela han dapat terus berbenah diri
dan mengembangkan SDM maupun kualitas pela han
yang ada.

Edukasi gizi merupakan proses dimana seorang
narasumber yang kredibel memberikan ilmu pengetahuan
kepada peserta atau audiens tentang apa saja kandungan
nutrisi dan zat yang terkandung dalam suatu makanan
dan/atau minuman serta manfaat zat tersebut bagi
kesehatan. Edukasi gizi pada anak sakit sangat pen ng
untuk memberikan informasi mengenai makanan/zat gizi
yang sesuai dengan kondisi penyakitnya juga agar proses
tumbuh kembang tetap op mal, dan diharapkan bisa
merubah perilaku menjadi lebih sehat.
Pasien anak sangat beresiko terkena masalah gizi
dikarenakan terjadi ke dakpatuhan diet ataupun hospital
malnutrisi. Upaya untuk mencegah masalah gizi pada
pasien anak, diantaranya adalah meningkatkan
pengetahuannya terutama pada anak usia sekolah. Anakanak merupakan kelompok yang mudah menerima
program edukasi, akan tetapi mereka memiliki karakter
sendiri dalam pemilihan media untuk proses belajar,
karena hasrat yang besar untuk ingin tahu.
Edukasi gizi yang dilakukan pada pasien anak sering kali
dak efek f , diantaranya karena:
- Pasien anak dak terlibat langsung dalam edukasi
- Keluaga pasien anak lebih mendominasi
- Belum ada media edukasi gizi yang menarik menurut
anak
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, QCC
Seha Instalasi Gizi membuat media edukasi yang
menarik perha an pasien anak yang berisi materi sesuai
kebutuhan edukasi. Rencana ini diwujudkan dengan
membuat aplikasi media edukasi berbasis android
(selanjutnya disebut dengan Nuﬁd Go) dengan tampilan
materi berupa gambar dan suara yang menarik, dilengkapi
dengan pre dan post test untuk mengevaluasi proses
edukasi serta contoh pembagian makanan sehari.
a.
Overview Tentang Aplikasi Nuﬁd Go (Nutri on
Educa on for Kids Go)
Aplikasi handphone berbasis android ini dibuat sebagai
pilihan media edukasi gizi untuk pasien anak dengan
desain yang menarik, terdapat efek gerak, efek suara dan
dilengkapi dengan pre post test untuk mengetahui
peningkatan pengetahuan dari pasien anak tersebut.
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b. Kelebihan Aplikasi
- Disajikan dengan layout, gambar dan suara yang menarik
- Terdapat pre post test berupa kuis memilih gambar yang
melibatkan anak dan ada emo con yang mewakili jawaban
benar atau salah dari kuis tersebut
- Materi anak dan porsi makan anak disajikan dalam video
kartun lucu yang dapat di berhen kan atau akan di ulang
- Memudahkan ahli gizi dalam perhitungan status gizi dan
kebutuhan gizi
- Durasi edukasi dibuat singkat namun dak mengurangi
in sari dari edukasi gizi agar anak dak bosan
c. Isi Aplikasi Nuﬁd Go
- Pengkajian Status Gizi
- Perhitungan Kebutuhan Gizi
- Materi Edukasi Gizi dan Porsi Makan
- Pre dan Post Test
a. Untuk anak 5-6 tahun dak di berikan pre post test
b. Untuk anak 7-12 tahun diberikan pre post test dengan 2
pilihan jawaban
c. Untuk anak 13-18 tahun diberikan pre post test dengan 5
pilihan jawaban

Selain itu Nuﬁd Go ini juga telah direplikasikan ke ahli gizi lain
diluar RSUD Dr. Saiful Anwar Malang seper di Dinas Kesehatan
baik Kota maupun Kabupaten Malang dan kepada ahli gizi yang
tergabung dalam Asosiasi Die sien Indonesia Korwil Malang
dalam rangka pengembangan kompetensi dari Ahli Gizi dan agar
kemanfaatan aplikasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
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Dengan inovasi Nuﬁd Go dari QCC Seha Instalasi Gizi ini banyak
manfaat yang bisa diperoleh antara lain :
a. Terhadap Rumah Sakit
· Dapat meningkatkan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
melalui media edukasi yang menarik dan mudah dipahami
· Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit
· Berkonstribusi dalam mewujudkan visi dari rumah sakit
b. Terhadap Ahli Gizi
· Dapat memberikan terapi gizi yang tepat sesuai dengan
kebutuhan pada pasien
· Dapat menjelaskan diet yang akan diberikan dengan mudah,
lengkap dan sistema s
c. Terhadap Pasien
· Pasien mendapatkan diet sesuai dengan kebutuhannya
· Pasien lebih dapat memahami diet yang diberikan oleh Ahli
Gizi karena terlibat ak f dalam proses edukasi gizi
· Pasien mendapatkan terapi gizi secara op mal

Nuﬁd Go telah menorehkan prestasi yang membanggakan
yaitu masuk dalam Top V Kompetesi Budaya Kinerja “Si Yakin”
yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah
diperkenalkan dalam event nasional Pela han Asuhan Gizi dan
Diete k (PAGD) VI dengan tema “Profesionalisme Die sien
Nutrisionis Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Gizi Berbasis
SNARS 2018” yang diselenggarakan di kota Padang.

Stra ﬁkasi PKRS ialah suatu kegiatan evaluasi dan
pemantauan PKRS disatuan kerja RSUD Dr. Saiful
Malang dan untuk menentukan ngkat
perkembangan fungsi PKRS di satuan kerja /instalasi
dalam rangka meningkatkan kegiatan PKRS, dengan
menggunakan suatu pola strategi pengelompokan
PKRS di satuan kerja/instalasi ke dalam ga strata
maju, strata Standar, dan strata berkembang. Ke ga
strata tersebut digunakan dalam evaluasi terhadap
ngkat perkembangan fungsi PKRS di satuan
kerja/instalasi, sehing ga dengan demikian
pembinaan dapat dilaksanakan lebih terarah.
Pendekatan Stra ﬁkasi ini dimulai sejak tahun 1997,
dan pendekatan ini terbuk mampu meningkatkan
pengelolaan PKRS di satuan kerja/instalasi se ap
tahun menunjukkan trend yang meningkatan. Untuk
Stra ﬁkasi tahun 2018 ini dipergunakan intrument
standar promosi kesehatan rumah sakit tahun 2011
di sesuaikan dengan akreditasi SNARS edisi pertama
u nt u k ta h u n d e p a n 2 0 1 9 st ra ﬁ ka s i a ka n
menerapkan standar baru sesuai dengan peraturan
menteri kesehatan RI nomor 44 tahun 2018 yang
diterbitkan tanggal 20 September 2018 tentang
penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit,
dan stra ﬁkasi ini bukanlah lomba diharapkan
merupakan suatu bentuk yang sudah terpola atau
cara pembinaan dengan prinsip mawas diri, hasil dari
stra ﬁkasi ini dapat dipergunakan untuk menganalisa
permasalahan dengan lebih tajam sehingga dapat
direncanakan pemecahannya dengan lebih baik.
Sebagai dasar pelaksanaan adalah SK Direktur
RSUD Dr. Saiful Anwar Nomer :065/21222 / 302 /
2 0 1 8 , ta n g ga l 2 4 A g u st u s 2 0 1 8 , te nta n g
penyelenggarakan Stra ﬁkasi PKRS tahun 2018 di
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sebelum dilakukan
stra ﬁkasi dilakukan kegiatan Sosialisasi instrument
stra ﬁkasi revisi disesuaikan dengan akreditasi
S N A RS e d i s i I p a d a ta n g ga l 2 5 M e i 2 0 1 8 ,
Pelaksanaaan Stra ﬁkasi pada tanggal 3 September
sampai dengan 10 September 2018, Pengolahan data
dilakukan oleh koordinator laporan dan evaluasi PKRS
mulai tanggal 12- 14 September 2018 dan dikoreksi
oleh kepala Instalasi PKRS, Pemetaan dalam 3
kelompok strata. Strata Maju score 90% - 100%(216 –
240), Score Standar bila nilai 70% - 89% (168 - 215),
Strata berkembang bila sama dengan atau Kurang
dari 69%(167 kebawah), Hasil stra ﬁkasi ini
dituangkan dalam ser vikat dengan warna yang
berbeda untuk strata maju ser fikat warna hijau,
strata standar warna kuning, strata berkembang
warna merah

STRATIFIKASI PROMOSI
KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
2018

HASIL KEGIATAN PKRS SATUAN KERJA/INSTALASI TAHUN 2018
No

Satker
/Instalasi

Score Akhir
Total Score

2017

2018

%

%

Trend

Strata

1

IRNA I

165

81

69

Turun

Berkembang

2

IRNA II

230

40

95,8

Naik

Maju

3

IRNA III

240

95,8

100

Naik

Maju

4

IRNA IV

240

98

100

Naik

Maju

5

IPU

240

83

100

Naik

Maju

6

IGD

235

94

98

Naik

Maju

7

IRJ

235

94

98

Naik

Maju

8

IRM

240

70

100

Naik

Maju

9

Gimu

90

39

38

Turun

Berkembang

10

Lab sentral

230

70

96

Naik

Maju

11

IKF

120

56

50

Turun

Berkembang

12

Farmasi

235

72

98

Naik

Maju

13

Gizi

240

95

100

Naik

Maju

14

Anaestesi

170

68

71

Naik

Standar

15

IBS

105

33

46

Naik

Berkembang

16

Radiologi

220

70

96

Naik

Maju

17

IPL

230

85

87

Naik

Maju

18

IPS NM

180

69

78

Naik

Standar

19

Patologi Anatomi

145

60

63

Naik

Berkembang

20

IPJT

240

79

100

Naik

Maju

21

Radioterapi

170

22

71

Naik

Standar

1748,8/21=8

Naik

Rata-rata % Pencapaian Standart di TK RS

1545,8 = 74
21

3,27
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Pencapaian standart rata-rata Rumah Sakit bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya adalah :
No

Standar

Nilai %

Nilai %

Trend

2017

2018

1

Standar I : KEBIJAKAN MANAJEMEN

72,21

86

Naik

2

Standar II : KAJIAN KEBUTUHAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT

56,34

75

Naik

3

Standar III : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT

67,45

85

Naik

4

Standar IV : RUMAH SAKIT MELAKSANAKAN BINA SUASANA UNTUK

82,80

88,85

Naik

67,98

75,4

Naik

MENDUKUNG KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5

Standar V : RS MENGGALANG KEMITRAAN DENGAN SEKTOR LAIN,
DUNIA USAHA DAN SWASTA LAINNYA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PELAKSANAAN PKRS DI DALAM MAUPUN DI LUAR
GEDUNG

6

Standar VI :

RS MEWUJUDKAN LINGKUNGAN TEMPAT

KERJA/PELAYANAN YANG AMAN, BERSIH D

79,89

94

Naik

AN SEHAT, SERTA

MENJAMIN KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK BER
PHBS

Untuk mengetahui hasil stra ﬁkasi tahun 2018 mengalami
kenaikan atau penurunan maka dapat dibandingkan dengan hasil
stra ﬁkasi tahun sebelumnya yaitu 2017 hasilnya sebagi berikut :
Satuan kerja yang mendapatkan nilai 10 (sepuluh) pada 6 standar
PKRS, ar nya PKRS Satker/Instalasi tersebut telah melaksanakan
program PKRS dengan baik sesuai dengan standar PKRS pada tahun ini
ada 6 satuan kerja PKRS yaitu IRNA III, IRNA IV, IPU, IRM, GIZI, IPJT
mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan tahun
2017
C.2. Bila di lihat perstandar PKRS dapat dirinci sebagai berikut :
Standar I : Kebijakan Manajemen
Pada tahun 2018 standar I PKRS yaitu Kebijakan manajemen
pencapaian nilai rata rata 86 mengalami kenaikan sebesar 19 %
dibandingkan dengan tahun 2017 ( 72,21)
Standar II : kajian kebutuhan masyarakat RS
Pada tahun 2018 standar II PKRS yaitu Kajian kebtuhan masyarakat
Rumah Sakit nilai rata rata 75 mengalami kenaikan sebesar 33 %
dibandingkan dengan tahun 2017 ( 56,34)
Standar III : Pemberdayaan masyarakat rumah sakit
Pada tahun 2018 standar III PKRS yaitu Pemberdayaan masyarakat
Rumah Sakit pencapaian nilai rata rata 85 mengalami kenaikan
sebesar 26 % dibandingkan dengan tahun 2017 ( 67,45)
Stándar IV : RS melaksanakan bina suasana untuk mendukung
kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pada tahun 2018 standar IV PKRS yaitu RS melaksanakan
Binasuasana untuk mendukung kegiatan pemberdayaan
masyarakat, pencapaian nilai rata rata 88,85 mengalami kenaikan
sebesar 7,3 % dibandingkan dengan tahun 2017 ( 82,80)
Standar V : RS menggalang kemitraan dengan sektor lain dunia
usaha dan swasta lainnya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan
PKRS baik di dalam maupun di luar gedung
Pada tahun 2018 standar V PKRS , pencapaian nilai rata rata 75,4
mengalami kenaikan sebesar 11 % dibandingkan dengan tahun
2017 ( 67,98)
Standar VI : RS mewujudkan lingkungan tempat kerja/pelayanan
yang aman, bersih dan sehat, serta menjamin kecukupan sarana dan
prasarana untuk ber PHBS
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Pada tahun 2018 standar VI PKRS pencapaian nilai rata rata 94
mengalami kenaikan sebesar 18 % dibandingkan dengan tahun
2017 ( 79,89)
C.3. Perolehan strata PKRS di satuan kerja
Perolehan strata PKRS di satuan kerja nilai digolongkan dalam 3
Strata yaitu strata maju, strata standar, strata berkembang,: paa
tahun 2018 yang memiliki strata Maju ada 13 Satuan kerja /
instalasi yaitu IRNA II, IRNA III, IRNA IV, IPU, IGD, IRJ, IRM, Lab
sentral, Farmasi, GIZI, Radiologi, IPJT, IPL, bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 30 %
tahun 2017 ada (10 satker), yang memiliki strata Standar ada 3
Satuan kerja / instalasi yaitu Anestesi, IPSNM, Radioterapi
mengalami penurunan sebesar 33,33%dibandingkan dengan
tahun 2017 ada 4 satker, yang memiliki strata berkembang ada 5
satker (66,66%) Satuan kerja / instalasi yaitu IRNA i, GIMU, IKF, IBS,
PA mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017
ada 3 satker
Semoga PKRS di RSUD dr. Saiful Anwar semakin maju.

Tim Penilai Stra ﬁkasi

Stra ﬁkasi di IGD

TAHUKAH ANDA
PENTINGNYA PEMENUHAN GIZI
PADA OLAHRGAWAN / ATLET
AGAR BERPRESTASI???

Edgar Xavier Marvelo Peraih Medali Pertama untuk Indonesia Asian Games 2018

Olahraga merupakan ak vitas untuk meningkatkan stamina
tubuh yang mempunyai dampak posi f terhadap derajat
kesehatan, oleh karena itu olahraga dianjurkan untuk
dilaksanakan secara teratur sesuai dengan kondisi sesseorang.
Prestasi olahraga yang nggi perlu terus menerus dipertahankan
dan di ngkatkan lagi. Salah satu faktor pen ng untuk
mewujudkannya adalah melalui gizi seimbang yaitu energi yang
dikeluarkan untuk olahraga harus seimbang atau sama dengan
energi yang masuk dari makanan.
Bagi olahragawan atau atlet, asupan gizi yang terkait dengan
olahraga mempunyai ar pen ng selain untuk mempertahankan
kebugaran juga untuk meningkatkan prestasi atlet tersebut dalam
cabang olahraga yang diiku nya. Pengetahuan tentang gizi bagi
masyarakat secara umum maupun atlet yang berprestasi sungguh
sangat pen ng. Kita ketahui bahwa dalam masa pertumbuhan
serta perkembangan proses kehidupan seseorang dipengaruhi
oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah masukan zat
gizi. Disamping itu gizi juga berpengaruh dalam mempertahankan
dan memperkuat daya tahan tubuh.
Pengaturan makanan atlet yang berorientasi gizi seimbang
pen ng dilakukan, mengingat pen ngnya peranan masingmasing zat gizi bagi tubuh secara keseluruhan, terutama untuk
atlet. Kebutuhan gizi atlet jelas akan berbeda dengan kebutuhan
gizi orang yang bukan atlet, hal ini disebabkan perbedaan kegiatan
ﬁsik/ak ﬁtas dan kondisi psikis. Kondisi prestasi atlet di Indonesia
belum mencapai kondisi yang op mal, salah satunya dipengaruhi
oleh asupan zat gizi yang dak seimbang. Asupan gizi yang dak
seimbang diduga karena belum memadainya pengetahuan
pembina dan pela h olahraga mengenai peranan gizi dalam
peningkatan prestasi atlet. Zat gizi yang dibutuhkan atlet terdiri
dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Yang termasuk kelompok zat
gizi makro yaitu karbohidrat, lemak dan protein, sedangkan zat
gizi mikro yaitu vitamin dan mineral.Beberapa atlet dengan latar
belakang berbagai cabang olah raga menunjukan bahwa gizi dan
olah raga secara bersama-sama akan menghasilkan prestasi yang
baik.

Dengan menggunakan strategi gizi untuk olah raga baik
sebelum, selama dan sesudah la han dapat membantu atlet
mencapai performa terbaik mereka.Kecukupan konsumsi
se ap hari disesuaikan dengan jenis olahraga yang dilakukan.
Untuk mencukupi kebutuhan zat gizi maka harus menyusun
menu seimbang yang dipergunakan sebagai penuntun.
Sedangkan untuk menentukan kebutuhan kalori, perlu
dilakukan pengelompokan cabang- cabang olahraga ke dalam 4
kelompok yaitu olahraga ringan, sedang, berat dan berat sekali.
Pengelompokan Cabang Olahraga:
1. Olahraga ringan: Menembak, Golf, Bowling, Panahan
2. Olahraga sedang : Atle k, Bulutangkis, Bola basket, Hockey,
So ball, Tenis meja, Tenis, Senam, Sepak bola
3. Olahraga berat : Renang, Balap sepeda, Tinju, Gulat, Kempo,
Judo
4. Olahraga berat sekali : Balap sepeda jarak jauh ( > 130 km ),
Angkat besi, Marathon
Pengaturan makanan atlet disesuaikan dengan periode
pembinaan atlet. Sesuai dengan periode tersebut pengaturan
makan atlet melipu empat hal pokok :
· Perbaikan status gizi. Dilaksanakan awal periode
pembinaan yaitu tahap persiapan umum. Atlet mengalami
koreksi status gizi setelah terlebih dahulu dilakukan
penilaian terhadap status gizi atlet, apakah termasuk gizi
kurang atau gizi lebih atau sudah tergolong normal. Atlet
dengan status gizi kurang maka dilakukan proses yang
berkaitan dengan langkah-langkah meningkatkan status gizi
mencapai normal, sebaliknya bagi atlet yang mengalami
kelebihan gizi salah satunya berat badan lebih atau gemuk
maka dilakukan penurunan berat badan mencapai berat
normal.
·

Stra ﬁkasi di Lab. Sentral
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Pemeliharaan status gizi. Dapat dimulai dari awal pembinaan
bila status gizi sudah op mal, bila belum dimulai setelah
op mal.
· Pertandingan. Pengaturan makanan atlet sebelum, selama,
saat pertandingan perlu dilakukan, terutama untuk atlet yang
bertanding lebih dari 60 menit.
· Transisi. Pengaturan makanan atlet setelah masa
pertandingan berlalu dimaksudkan untuk memulihkan kondisi
ﬁsik atlet dan mengisi kembali cadangan glikogen yang habis
setelah dipakai dalam pertandingan.Pengaturan makanan
bagi atlet merupakan faktor yang pen ng dalam mencapai
prestasi op mal. Makanan yang memenuhi syarat gizi
seimbang memegang peranan vital bila atlet ingin
mendapatkan prestasi maksimal. Bahkan dengan kombinasi
yang baik antara atlet yang berbakat, teknik la han dan
pela h terbaik, namun makanan yang dak memenuhi syarat
dan gizi dak seimbang dak mungkin atlet dapat berprestasi
secara maksimal. Kebutuhan akan zat gizi bagi para atlet
mempunyai kekhususan karena tergantung pada cabang
olahraga apa yang dilakukan atlet tersebut. Oleh karena itu
untuk mendapatkan atlet yang berprestasi, faktor asupan gizi
sangat perlu diperha kan sejak saat pembinaan, di tempat
pela han sampai pada saat pertandingan.
Para ahli olahraga sepakat bahwa peningkatan cadangan
glikogen dalam otot dapat meningkatkan prestasi olahraga baik
intensitas maupun lamanya. Hasil peneli an Haggard
menemukan bahwa atlet yang diberi diet dengan kadar
karbohidrat yang nggi menghasilkan peningkatan daya guna
otot sebesar 25% (Moehji, 1992). Peneli an lain oleh Linhard
memperlihatkan bahwa diet yang mengandung karbohidrat
nggi, akan terjadi perbedaan daya guna otot 11% lebih nggi dari
suatu diet dengan kadar lemak nggi. Penimbunan cadangan
glikogen sebelum melakukan kegiatan olahraga sangat pen ng
terutama bagi atlet olahraga yang bersifat endurance atau
ketahanan ﬁsik. Selama is rahat kira-kira 40% karbohidrat
diperlukan oleh tubuh, bila tubuh melakukan la han ringan
sampai sedang, karbohidrat yang digunakan meningkat sampai
50% atau lebih. Bila la han lebih intensif lagi, maka kebutuhan
karbohidrat akan lebih meningkat lagi. Peningkatan cadangan
glikogen otot dapat dilakukan dengan diet nggi karbohidrat
(carbohydrate loading) / (pengisian karbohidrat). Adapun tujuan
dari carbohydrate loading (pengisian karbohidrat) adalah untuk
mencegah terjadinya hipoglikemia, menenangkan lambung,
membentuk cadangan glikogen, menjaga kecukupan cairan dan
elektrolit agar dak terjadi dehidrasi. Bahan makanan yang dapat
dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat antara lain ro , kentang,
jagung, singkong atau juga pasta, dalam bentuk cairan dapat
diberikan salah satu contohnya adalah jus kurma. Diet nggi
karbohidrat dapat dilakukan dengan beberapa metode dan
beberapa hari sebelum bertanding. Metode yang dilakukan dapat
berupa Recommended Method dan Original Classic Method.
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Makanan bagi seorang atlet harus mengandung zat gizi yang
sesuai dan proporsional dengan kebutuhan untuk ak ﬁtas sehari hari maupun dalam berolahraga. Makanan harus mengandung
zat gizi penghasil energi yang jumlahnya seimbang dan sesuai
dengan kebutuhan penggunanya. Selain itu makanan juga harus
mampu menggan zat – zat gizi dalam tubuh yang berkurang
akibat digunakan untuk ak ﬁtas olahraga. Pengaturan makanan
terhadap seorang atlet harus secara individual. Pemberian
makanan harus memperha kan jenis kelamin atlet, umur, berat
badan, serta jenis olahraga. Selain itu pemberian makanan juga
harus memperha kan periodisasi la han, masa kompe si, dan
masa trannsisi atau pemulihan.
1. Periode Pela han
Dalam periode pela han, pengaturan makan harus dilakukan
selain dilaksanakan di Pusat Pela han juga harus dilakukan
pada saat berada di rumah. Prinsip utama pengaturan
makanan pada periode ini adalah tersedianya energy yang
cukup untuk berla h dan untuk menghindari pencernaan
masih bekerja pada waktu pela han sedang berlangsung.
Selain memperha kan kandungan zat gizi dari makanan,
pengaturan makanan juga harus memperha kan pola la han
yang diterapkan. Selain sebagai sumber energi, bahan
makanan yang dipilih harus juga mengandung berbagai
macam vitamin dan mineral, sehingga kebutuhan zat gizi
lainnya juga dapat terpenuhi. Seusai la han, makanan yang
dikonsumsi harus mengandung energi yang cukup, terutama
makanan yang mengandung karbohidrat, mineral dan air
untuk menggan cadangan energi yang telah dipakai selama
la han.
2. Periode Pertandingan
Makanan untuk atlet diatur agar dak mengganggu
pencernaan sewaktu pertandingan. Selain itu, makanan yang
dihidangkan harus mengandung gizi seimbang dan sudah
dikenal oleh atlet (atlet sudah biasa mengkonsumsi makanan
tersebut).
3. Pra Pertandingan
Kira-kira 3-4 jam sebelum pertandingan, atlet dapat
mengkonsumsi makanan lengkap. Makanan sebaiknya mudah
dicerna, rendah lemak, rendah serat, dan dak menyebabkan
masalah pada pencernaan atlet ( dak terlalu pedas, dan dak
mengandung bumbu - bumbu tajam serta dak berlemak).
Sedangkan makanan kecil/ minuman (biskuit, teh manis, jus
buah, dll) bisa diberikan kira-kira 1-2 jam sebelum
pertandingan

4. Selama Pertandingan
Minum air sebanyak 1-1,5 gelas 1 jam sebelum pertandingan
dan saat is rahat (waktu jeda) sangat dianjurkan. Minum air
selama pertandingan juga harus dilakukan se ap ada
kesempatan, jangan menunggu sampai mbul rasa haus. Air
minum dapat ditambah 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh
garam dalam 1 gelas air atau larutan isotonic untuk menggan
cairan tubuh yang hilang.
5. Pasca Pertandingan
Segera setelah selesai pertandingan, atlet harus segera
minum air dingin (suhu 10-15 Celcius) sebanyak satu gelas.
Kemudian dapat dilanjutkan dengan sari buah/air, larutan
gula garam dan larutan isotonic untuk menggan cairan tubuh
yang hilang. Kemudian dapat diberikan makanan padat yang
mudah dicerna seper biskuit atau bubur halus dalam porsi
kecil.
6. Setelah Rasa Le h Berkurang
Lebih kurang 3-4 jam setelah pertandingan, atlet dapat
diberikan makanan biasa dengan gizi seimbang sesuai dengan
kebutuhan.
7. Periode Pemulihan (Recovery)
Periode setelah pertandingan atau periode is rahat ak f, atlet
dapat makan makanan biasa untuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi ﬁsik. Pada prinsipnya makanan pada
periode recovery sama dengan makanan pada periode
pela han. Pemantauan status gizi secara berkala harus tetap
dilaksanakan pada periode ini dan juga periode la han.
Misalnya dengan menimbang berat badan se ap hari dan
mengukur nggi badan se ap bulan untuk menghitung IMT
(Indeks Massa Tubuh).

Ukuran Rumah

Waktu Makan

Menu

Pukul 07.00

Roti + isi

4 iris

80

Telur goreng

I butir

60

Teh manis

1 gelas

200

Nasi

2 piring

300

Semur daging

2 potong

100

Tempe goreng

2 potong

100

Capcay sayuran

1 mangkok

100

Sambal

1 sdm

25

Kerupuk

2 buah

5

Buah pisang

1 buah

150

Pukul 11.00

Jus mangga

1 gelas

200

Pukul 13.00

Nasi putih

2 piring

300

Rendang daging

1 potong

100

Ikan goreng

1 ekor sedang

100

Sop sayuran

1 mangkok

100

Buah pepaya

1 potong

100

Teh manis

1 gelas

200

Cake

2 potong

100

Risoles

2 buah

50

Jus melon

1 gelas

200

Nasi putih

2 piring

300

Ayam bakar

1 potong

100

Pukul 10.00

Pukul 16.00

Pukul 19.00

Tangga

Berat (gram)
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Artikel Gizi

KUNJUNGAN KERJA PROFESOR DARI INDIA
Pada tanggal 20-24 Agustus 2018 telah diadakan rangkaian
kegiatan Three in One Visi ng World Class Professor bersama
Prof. Atul Shah, ahli bedah plas k dan lepra dari Grant Medical
College and JJ Group Hospital Mumbai India. Acara
diselenggarakan oleh Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan
Kelamin (IKKK) bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya/RSSA. Program ini dimaknai sebagai
program dalam proses pembelajaran mata kuliah tertentu yang
dak hanya diasuh oleh dosen penuh waktu namun
dikombinasikan dengan dosen paruh waktu yang berkompeten di
bidangnya dan juga oleh dosen asing berkualitas internasional.
Hal ini dipandang perlu karena untuk mendorong kapasitas
inovasi pengetahuan dan teknologi bagi dosen Universitas
Brawijaya (UB) dengan mengundang Visi ng Professor dari luar
negeri untuk melakukan kegiatan pembelajaran, peneli an,
dan/atau pengabdian masyarakat.
Agenda hari pertama pada tangga 20 Agustus 2018
merupakan Kuliah Pakar Prof Atul Shah di Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya yang diiku oleh mahasiswa baru Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB). Acara diisi oleh dr. Sri
Andarini, M.Kes selaku dekan FKUB, membahas mengenai
profesionalisme. Acara in yaitu kuliah pakar oleh Prof. Atul Shah
dengan tema “The Future Challenges for Health Care Workers in
Leprosy” Pembahasan cukup menarik karena membahas
mengenai tantangan penyakit lepra terutama bagi petugas
kesehatan untuk mengenali dan mendeteksi dini penyakit lepra
yang berada di masyarakat.
Hari kedua pada tanggal 21 Agustus 2018, merupakan agenda
kuliah pakar Prof. Atul Shah di Departemen/SMF Bedah Rumah
Sakit Saiful Anwar Malang yang diiku oleh dokter dan residen
bedah. Tema yang diusung adalah “Management of Deformi es
in Leprosy”. Pembahasan menekankan pada rekonstruksi
deformitas akibat kecacatan lepra. Beliau menjelaskan mengenai
cara untuk merehabilitasi kecacatan pada penderita kusta dengan
berbagi pengalaman teknik pembedahan yang telah dilakukan
pada penderita kusta.

Hari berikutnya pada tanggal 23 Agustus 2018, agenda
kunjungan dilakukan di Departemen/ SMF Kulit Dan Kelamin
Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Acara dibuka oleh dr. Tantari
SHW, Sp.KK (K) sekaligus membuka jalur kerjasama
internasional dengan Prof.Atul Shah. Tema yang diusung
adalah mengenai penggunaan “Self-care kit for Leprosy
Pa ent”. Prof. Atul Shah menjelaskan mengenai cara untuk
perawatan para penderita kusta agar kualitas hidupnya
membaik. Kuliah Pakar ini sangat menarik karena pasien lepra
akan mendapat gambaran mengenai perawatan luka di rumah
secara mandiri, tanpa harus kunjungan ru n ke pusat layanan
kesehatan. Kuliah ini menginspirasi dan membuka perspek f
baru mengenai perawatan luka yang bisa diterapkan secara
sederhana dan efek f.

Acara puncak agenda World Class Professor yaitu pada
tanggal 24 Agustus 2018, merupakan mini simposium yang
diadakan di ruang Kahuripan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.
Peserta merupakan Perwakilan Dinas kesehatan Provinsi Jawa
Timur, Perwakilan dari Puskesmas Jawa Timur, dokter spesialis
kulit dan kelamin baik dari Area Malang atau luar Malang,
Perwakilan Dari Rumah sakit Kusta di Jawa Timur, staf Dept/SMF
Kulit dan Kelamin RSSA, dan dokter umum. Terdapat ga tema
yang diusung pada mini simposium. Presentasi pertama
dilakukan oleh dr.Santosa Basuki, Sp.KK yang membahas
tentang lepra di Indonesia serta tantangan program bebas
kecacatan derajat 2 (Grade 2 Dissability) akibat kusta pada tahun
2020. Beliau juga menjelaskan bahwa Indonesia menempa
urutan ke ga dalam kasus lepra sehingga kedepannya ini akan
menjadi tantangan bagi petugas medis di Indonesia dalam
mengeliminasi kasus lepra. Presentasi kedua dilakukan oleh
Dr.dr.Dwi Yuni Nurhidaya , M.Kes dari Departemen/SMF
Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Saiful Anwar yang membahas
mengenai diagnosis mikrobiologi klinik pada lepra. Beliau
menjelaskan tata cara pemeriksaan laboratorium secara
lengkap yang membantu diagnosis lepra. Presentasi ke ga
dilakukan oleh Prof Atul Shah dengan tema “Leprosy : A Social
Challenge for Future in Indonesia” menjelaskan mengenai
tantangan Lepra yang ditekankan terutama masih adanya kasus
baru lepra dan kecacatan. Para peserta, terutama petugas medis
diarahkan dalam membantu kehidupan sosial para penderita
kusta supaya bisa memaksimalkan kualitas mereka. Misalnya
menciptakan alat bantu untuk mela h jari-jari tangan supaya
dak terjadi kekakuan. Selain itu, diciptakan alat bantu untuk
membantu pasien dalam menjalankan ak vitas dasar seharihari mereka, seper makan, minum, dll. Petugas medis juga
diberikan gambaran mengenai perawatan diri penderita kusta
agar kecacatan dak semakin parah sehingga diharapkan bias
diterapkan di pusat layanan kesehatan.
Acara World Class Professor secara resmi ditutup pada
tanggal 24 Agustus 2018, sekaligus penyerahan ser ﬁkat dan
kenang-kenangan oleh Dr.dr.Dhelya Widasmara, Sp.KK selaku
ketua pani a seluruh acara dan yang mendapatkan hibah
visi ng Profesor ini.Mari hapuskan s gma dan diskriminasi
terhadap kusta!

Mengapa kita
harus belajar
Karena semua
pencapaian awalnya
dimulai dari sebuah
proses pembelajaran

Pengetahuan akan membawa kita kepada
kesempatan untuk membuat perbedaan

Seputar RSSA
Dalam memberikan asuhan pada pasien merupakan upaya yang
komplek dan sangat bergantung pada komunikasi dan informasi.
Komunikasi tersebut dilakukan antar komunitas, pasien dan keluarga
serta antar staf klinis terutama PPA (Profesional Pemberi Asuhan).
Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai sesuatu
yang berhubungan dengan berbagai karakter dan perilaku pasien yang
berkepen ngan dengan jasa perawatan sehingga petugas, perawat
dan dokter harus memahami dan menger bagaimana cara
komunikasi yang bisa diterapkan di segala situasi.
Komunikasi PPA dengan pasien merupakan salah satu kompetensi
yang harus dikuasai. Kompetensi komunikasi merupakan salah satu
yang menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian
masalah kesehatan pasien. Fenomena yang tejadi pada PPA , terlihat
disibukkan dengan ndakan perawatan dan administrasi sehingga
dak cukup waktu untuk menggali permasalahan yang dialami
pasien. Informasi yang dak cukup mendalam pada permasalahan
pasien mengakibatkan kurang akuratnya dalam menyusun
diagnosis,perencanaan dan rencana ndak lanjut pasien. Akibatnya,
PPA bisa saja dak mendapatkan keterangan yang cukup untuk
menegakkan diagnosis dan menentukan perencanaan dan ndakan
lebih lanjut. Dari sisi pasien, umumnya pasien merasa berada dalam
posisi lebih rendah di hadapan PPA sehingga takut bertanya dan
bercerita atau mengungkapkan diri. Hasilnya, pasien menerima saja
apa yang dikatakan oleh PPA. Paradigma inilah yang harus kita
perbaiki. Pasien dan PPA harus berada dalam kedudukan setara
sehingga pasien dak merasa rendah diri dan malu untuk bisa
menceritakan sakit/keluhan yang dialaminya secara jujur dan jelas.
Komunikasi yang efek f mampu mempengaruhi emosi pasien dalam
pengambilan keputusan tentang rencana ndakan selanjutnya.
Kurtz (1998) menyatakan bahwa komunikasi efek f justru dak
memerlukan waktu yang lama. Komunikasi efek f terbuk
memerlukan waktu yang lebih sedikit karena petugas, perawat dan
dokter terampil mengenali kebutuhan pasien. Untuk itu dirasakan
perlunya memberikan pedoman komunikasi efek f untuk petugas,
perawat dan dokter dan pengelola promosi kesehatan di RSUD Dr
Saiful Anwar Malang untuk memudahkan berkomunikasi dengan
pasien dan keluarganya. Tujuan pela han diharapkan Setelah
mengiku pela han komunikasi yang efek f diharapkan peserta
mampu memberikan edukasi secara efek f dan terampil menerapkan
komunikasi yang efek f di unit kerjanya masing masing. Peserta
adalah Dokter, ahli Gizi, apoteker, Fisioterapis, tenaga admisi,
pengelola PKRS disatuan kerja sejumlah 75 Orang. Materi yang
diberikan adalah dasar dasar komunikasi, Komunikasi pasien dan
keluarga, Komunikasi dengan masyarakat dengan melibatkan mitra
potensial, Bina Suasana, pemberdayaan masyarakat melalui media
massa, Komunikasi yang efek f antar staf klinis(dengan teknik SBAR),
Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), Komunikasi yang
efek f dalam keadaan darurat/urgen(code blue, code red dan code
black), pada perawatan supor f dan palia f, Saat Pemulangan dan
Transfer, Pela an ini akan diselenggarakan se ap tahun agar semua
PPA terla h
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Seputar RSSA

Pelatihan komunikasi yang efektif
bagi profesional pemberi asuhan (PPA ),
tenaga Admisi, dan pengelola PKRS di
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2018

Tim Tanggap Darurat
RSUD dr. Saiful Anwar
membantu gempa Lombok dan Palu
Pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018, masyarakat Lombok, NTB telah
dihebohkan dengan gempabumi berkekuatan 6.4 SR, berpusat di Kabupaten
Lombok Timur. Guncangan gempa tersebut telah menelan belasan korban jiwa dan
ribuan rumah milik masyarakat rusak. Tidak berhen sampai disitu, gempa susulan
terus mengantui masyarakat dengan kekuatan berbeda. Hal itu membuat
masyarakat terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman demi keselamatan nyawa,
bahkan masyarakat dur ditenda-tenda pinggir jalan. Selang beberapa hari gempa
berkekuatan 7,0 SR mengguncang masyarakat kabupaten lombok utara, akibat
gempa tersebut membuat ribuan rumah warga rata dengan tanah, melihat kondisi
tersebut Tim tanggap darurat RSUD dr Saiful Anwar Malang dak nggal diam, RSSA
dan FKUB ikut memberikan bantuan baik materi maupun tenaga ahli untuk dikirim
ke daerah bencana
Berselang 2 bulan kemudian terjadi gempa dan tsunami di Palu tepatnya tanggal
28 September 2018. di Palu Sulawesi Tengah, tsunami menerjang pinggiran pantai
teluk Palu beberapa menit setelah gempa bumi. USGS dan BMKG mencatat bahwa
gempa bumi Sulawesi Tengah tersebut terjadi pada episenter 0,18 LS dan 119,85 BT
pada kedalaman 10 Km dengan magnitudo gempa Mw 7,5. Sekali lagi RSSA dan FKUB
ikut memberikan bantuan baik materi maupun tenaga ahli untuk dikirim ke daerah
bencana.
Terimakasih Tim tanggap darurat RSSA yang telah melaksanakan tugas semoga
Allah membalas kebaikan dan Semoga apa yang Tim berikan dapat sedikit
meringankan beban saudara kami di lombok dan di Palu, semoga diberi kesabaran
yang luas serta diberikan ketakwaan bagi para kurban bencana

Saat diterima oleh Direktur dan Wadir
Yanmed RSUD propinsi NTB

Saat tim RSSA & FKUB tiba di Lombok

Visite pasien di tenda medis

Pelaksanaan operasi pasien gempa

Tim tanggap darurat tiba di Palu

Tim tanggap darurat tiba di Palu
Di depan rumah sakit tenda di Palu

Tim siap laksanakan tugas dengan
membawa sarana untuk keperluan
operasi dan pengobatan

dr. Saptadi Sp.A sedang
memeriksa pasien kurban gempa
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PERIODONTITIS
Riﬁana Takanamita, Sp.Perio

Sakit gigi bisa berasal dari gigi atau gusi, yang
berasal dari gigi misalnya karies/lubang pada gigi,
yang berasal dari gusi misalnya kerusakan jaringan
periodontal Apakah Jaringan Periodontal itu
?Jaringan periodontal adalah jaringan yang
mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga
gigi, terdiri dari gusi, sementum, ligamen
periodontal dan tulang alveolar. Penyakit
periodontal merupakan penyebab utama
tanggalnya gigi pada orang dewasa, kira-kira 15%
orang dewasa usia 21- 50 tahun dan 30% usia di atas
50 tahun mengalami penyakit ini, Penyakit
periodontal merupakan suatu penyakit jaringan
penyangga gigi yaitu yang melibatkan gingiva,
ligamen periodontal, sementum, dan tulang
alveolar karena suatu proses inﬂamasi.Penyakit
periodontal dibagi atas dua golongan yaitu
Gingivi s dan Periodon s, kali ini kita akan lebih
spesiﬁk membahas tentang Periodon s.
Periodon s merupakan akibat lanjut dari
gingivi s yang dak dirawat, Sebagian besar
periodon tis disebabkan oleh infeksi bakteri.
Walaupun faktor-faktor lain dapat mempengaruhi
jaringan periodontal, penyebab utama
periodon s adalah mikroorganisme yang
berkolonisasi di permukaan gigi (plak bakteri dan
produk-produk yang dihasilkan bakteri. Penyebab :
Faktor utama : Bakteri Dental Plak terakumulasi
karang gigi
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Apakah dental Plak itu ? Suatu materi berupa endapan lunak, dak
berwarna dan melekat pada permukaan gigi. Terbentuk dari saliva
(air ludah) kuman-bakteri dan sisa makanan, Apabila plak dibiarkan
dan dak dibersihkan akan menyebabkan :Gingivi s (Radang gusi)
Periodon s Gigi goyang Kehilangan gigi, Faktor lain : penyakit
sistemik, hormonal (menstruasi, pregnancy, puberty), gangguan
nutrisi (deﬁsiensi Vitamin C), trauma mekanik trauma sikat gigi;
piran ortodon , kebiasaan buruk (merokok) dan faktor gene c.
Sebagian besar penyakit periodontal disebabkan oleh e ologi lokal
dalam mulut, khususnya plak bakteri. Meskipun demikian, dikenal
pula beberapa penyakit sistemik yang dapat menurunkan
pertahanan serta respon imun tubuh. Hal ini dapat menyebabkan
individu yang menderita penyakit sistemik lebih mudah mengalami
kerusakan jaringan periodontal. Contohnya pada penderita Diabetes
mellitus dan leukemia
• Gejala klinis Periodon s:
• Gingiva kemerahan
• Pembengkakakan
• Peningkatan Suhu
• Rasa Sakit, Ulserasi
• Kehilangan Fungsi
• Perdarahan
• Supurasi
• Kegoyangan Gigi
• Namun terkadang pasien juga bisa saja terkena Periodon s
tanpa merasakan keluhan tersebut diatas
• Penanganan Periodon s :
• Scaling (pembersihan karang gigi)
• Kumur dengan cairan obat kumur yang mengandung an sep k
(Chlorhexidine)
• Kondisi lanjut (Gigi yang sudah goyang)
Splin ng (pengikatan gigi, derajat 1-2)
Bedah Flap
Pencabutan ( derajat 3)
• Pencegahan Periodon s
• Kunjungan ru n ke dokter gigi, pembersihan karang gigi se ap
minimal 6 bulan sekali
Menjaga kebersihan rongga mulut di rumah. Kebiasaan hidup sehat
dan menjaga kebersihan mulut, termasuk menyikat gigi 2x sehari
pagi setelah sarapan dan malam sebelum dur dengan tehnik
penyikatan gigi yang benar dan ru n melakukan flossing

LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
Hariono Djudi Sasmito

Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan
dibawah satuan kerja IPL/Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang yang merupakan unit pelayanan masyarakat di
bidang pemantauan dan pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan
khususnya dilingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atau masyarakat
Malang Raya pada umumnya. Laboratorium berdiri sejak tanggal 7 April
2004 atas prakarsa dan bantuan Departemen Kesehatan Republik
Indonesia yang berkerja sama dengan Samneung Corpora on Korea.
Laboratorium Kesehatan Lingkungan telah dilengkapi dengan
peralatan-peralatan analisa yang cukup memadai dan dikerjakan oleh
tenaga yang berkompeten, terampil dan terla h di bidangnya masingmasing merupakan laboratorium yang representa f sebagai lahan
Praktek Kerja Lapangan, Kerja Praktek, Prakerin, Magang dan Pela han
di bidang Kesehatan Lingkungan serta lahan peneli an / riset bagi
mahasiswa kesehatan, sains dan teknologi maupun para pemerha
lingkungan.
Adapun lingkup layanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUD
Dr. Saiful Anwar Malang adalah sebagai berikut :
1. Pengambilan Sampel / Contoh Uji baik sample untuk pengujian
Fisika, Kimia maupun Biologi.
2. Pengujian dan pemeriksaan kualitas lingkungan :
a. Kualitas Udara / Gas.
- Udara Ruang
- Udara Ambient
- Emisi Gas Buang ( Sumber Bergerak, Sumber Tidak Bergerak)
b. Kualitas Ruangan
- Lantai
- Dinding
- Meja / Kursi
- Almari / Rak / Locker
- Tempat Tidur
- Dll.
c. Kualitas Air
- Air Bersih (air sumur, PDAM, Sumber/Mata Air dll.)
- Air Limbah (Industri, Rumah Sakit, Perhotelan, Restoran,
Domes k dll.)
- Air Minum.
- Air Kolam Renang.
- Air Badan Air (sungai, danau, telaga, waduk dll.)
- Dll.

d. Kualitas Alat
- Instrument (alat untuk operasi
pembedahan, peracikan obat dll.)
- Alat makan / masak.
- Dll.
e. Kualitas Linen
- Linen Steril
- Linen Bersih
f. Kualitas Makanan dan Minuman
- Bahan makanan dan minuman
- Makanan / minuman jadi
g. Kualitas Padatan
- Sludge / Lumpur
- Abu / Residu
- Tanah
- Limbah Padat
- Dll.
Biaya pengambilan contoh uji dan
pemeriksaan sample di Laboratorim
Kesehatan Lingkungan RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang amat terjangkau dengan
menerapkan tarip pelayanan di RSUD Dr.
Saiful Anwar Malang sesuai SK. Direktur
tentang Tarip Pelayanan di Instalasi
Penyehatan Lingkungan RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang.
Kami myayani
Hari Senin – Kamis
: Pk. 07.00 –
15.00 Wib.
Hari Jumat
: Pk. 07.00 –
14.00 Wib.
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Identiﬁkasi Forensik
(Individual dan Massal)
Dr. Muhammad Fahrul, Sp.F
Semakin ngginya ngkat kesadaran masyarakat akan pen ngnya penentuan
iden tas seseorang, terutama hal yang terkait dengan kasus pidana maupun
perdata. Penentuan iden tas personal dalam kasus-kasus pidana atau perdata
dengan tepat, amat pen ng dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat
berakibat fatal dalam proses peradilan . Iden ﬁkasi dilakukan untuk menentukan
kebenaran atau kesalahan dari suatu ndakan , antara lain pada perkara pidana
maupun perdata, Banyak informasi yang diperoleh dari iden ﬁkasi forensik selain
berguna untuk kemanusiaan juga berguna untuk kasus-kasus kema an karena
ndak pidana. Dari segi ilmu kedokteran forensic, proses iden ﬁkasi individu
sangat pen ng dan merupakan salah satu tugas dokter forensic yang memiliki
kewenangan dan keahlian terlebih bila iden ﬁkasi itu untuk membuk kan bahwa
barang buk (trace evident) tersebut adalah manusia, untuk penentuan ras,
penentuan jenis kelamin, perkiraan umur, perkiraan nggi badan, perkiraan
jumlah korban, dan ciri khusus, serta deformitas. Dicari pula tanda-tanda
kekerasan pada barang buk tersebut
1. IDENTIFIKASI FORENSIK
Iden ﬁkasi seorang individu adalah pengenalan individu berdasarkan ciri-ciri
atau sifat-sifat yang membedakannya dari yang lain. Iden ﬁkasi disini
mencakup baik korban hidup dan korban ma .
Dihubungkan dengan forensik bila proses penentuan iden tas individu
berhubungan dengan jenazah atau dengan perkara pidana maupun perdata.
2. KEPENTINGAN PENETUAN IDENTITAS
Perkara Pidana : Iden ﬁkasi pada penjahat, pembunuh, pelaku penganiayaan,
perkosaan dan lain-lain, Korban kecelakaan lalu lintas yang dak dikenal,
Iden ﬁkasi pada peris wa penggalian jenazah, disini keadaan jenazah sudah
membusuk bahkan nggal kerangka yang jumlahnya sudah dak lengkap lagi,
Korban yang dak dikenal, tenggelam, hilang dan penentuan jenis kelamin
yang meragukan.
Perkara Perdata seper : Asuransi.Hak Waris, Dugaan ayah dari seseorang
yang dak legal
3. CARA IDENTIFIKASI PADA ORANG HIDUP
Dikenal ada sembilan metoda iden ﬁkasi yang dapat digunakan untuk
meniden ﬁkasi korban :
1. Metoda visual
6. Pemeriksaan gigi geligi
2.Pakaian
7. Sidik jari
3.Perhiasan
8. Serologi-biomolekuler
4.Dokumen
9. Metode eksklusi
5.Pemeriksaan Medis
Dari sembilan metode tersebut biasanya dapat dilakukan oleh dokter/ahli
forensik, kecuali sidik jari yang umumnya dilakukan oleh penyidik.
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4. CARA IDENTIFIKASI PADA JENAZAH
INDIVIDUAL DAN MASSAL
Secara umum ada 2 macam cara sederhana
1. pemeriksaan umum : jenis kelamin,
ras, umur, perkiraan nggi badan, untuk
kerangka maka disertai : penentuan
kerangka manusia atau bukan, jumlah
korban, serta berapa lama kerangka
tersebut dikubur.
2. pemeriksaan khusus : sidik jari,
golongan darah, tanda pekerjaan atau
kebiasaan, gigi, kulit, mata dan rambut,
cacat, kelainan bawaan, tatoo dan kelainan
patologis / parut, serta tanda-tanda
kekerasan bila ditemukan.
Untuk jenazah yang berjumlah banyak atau
massal akibat bencana massal:penggolongan
bencana sesuai KEPMENKES RI NO.
28/MENKES/SK/I/1995 bahwa tergolong
Bencana Tk I
: Korban diatas 300 orang,
tergolong bencana Tk II
: Korban 100-299
orang, tergolong bencana Tk III: Korban 50-99
orang, tergolong bencana Tk IV: Korban 30-49
orang. Dalam UNDANG UNDANG RI NO 24
TA H U N 2 0 0 7 d i ka t a ka n b i l a j u m l a h
korban,kerugian harta benda, kerusakan
sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah
yang terkena bencana dan dampak sosial
ekonomi yang di mbulkan cara iden ﬁkasi
sesuai dengan standar interpol
(internasional):Primary Iden ﬁers :
Fingerprin ng, Dental Record dan DNA ,
Secondary Iden ﬁers : Medical, Property dan
Photography
5. CARA PENENTUAN BAHWA IDENTITAS
JENAZAH ADALAH BENAR DAN PROSEDUR
AGAR DAPAT DIBAWA PULANG
Bila Jenazah masih bagus dan tunggal, Jenazah
korban benacana massal
Posi f, Iden ﬁca on Board DVI Indonesia :
salah satu dari Primary Iden ﬁers dan atau
didukung dengan minimal dua dari Secondary
Iden ﬁers Proses: The Scene, The Mortuary,
A n t e M o r t e m I n fo r m a o n Re t r i e va l ,
Reconcilia on dan Debrieﬁng Dibawa pulang
dengan ijin dan sepengetahuan penyidik
berwenang disertai dengan penyerahan
ser ﬁkat iden ﬁkasi yang ditandatangani oleh
penyidik dan surat kema an yang
ditandatangani oleh dokter, kemudian
diserahkan kepada keluarga yang berhak
sehingga dapat dirawat sebagaimana mes nya

SKIZOFRENIA PADA ANAK DAN REMAJA
dr. Ratri Istiqomah Sp. Kj
Se ap tahun pada tanggal 10 Oktober diperinga sebagai World Mental
Health Day (WMHD). Pada tahun 2018 ini, World Health Organiza on (WHO)
mengangkat tema WMHD “Young People and Mental Health in a Changing
World”. Tema yang meni kberatkan pada kalangan remaja dan dewasa muda
sebagai rentang usia yang rawan untuk mengalami gangguan mental, terlebih lagi
pada kondisi masa kini yang memungkinkan terjadinya permasalahan di berbagai
aspek kehidupan.
Usia muda ini adalah usia di saat berbagai perubahan dalam hidup terjadi.
Misalnya ke jenjang sekolah yang lebih nggi, perubahan tempat nggal (asrama,
kost, pondok, dak lagi bersama orang tua), pekerjaan, atau memulai suatu
tanggung jawab pribadi lainnya. Hal-hal yang menantang bagi sebagian orang,
namun juga menjadi “beban” bagi sebagian yang lain ke ka dak dapat
menghadapi dengan baik. Menjadi suatu tekanan yang dapat memunculkan
masalah kejiwaan.
WHO menyebutkan bahwa dari seluruh gangguan mental yang ada,
setengahnya berawal sejak usia muda, yaitu sekitar 14 tahun. Di RSUD Dr. Saiful
Anwar (RSSA) Malang sendiri, sudah didapatkan beberapa pasien gangguan jiwa
berat yang muncul pada usia sangat dini (kurang dari 13 tahun). Di antara
gangguan psikiatri yang mungkin muncul pada usia ini adalah gangguan psikosis
onset dini atau sangat dini. Gejala yang muncul misalnya adalah halusinasi dan
waham yang dapat menjadi bagian dari gangguan seper skizofrenia, skizoafek f,
depresi, gangguan bipolar, dan lain-lain. Salah satu gangguan jiwa berat yang
banyak menyebabkan beban bagi pasien maupun bagi lingkungan di sekitarnya
adalah skizofrenia.
Skizofrenia onset dini adalah skizofrenia yang terjadi sebelum usia 18 tahun.
Seringkali, terjadi perubahan fungsi dari yang biasanya pada anak/remaja.
Bahkan, jika berlanjut hingga 2 sampai 5 tahun, akan muncul gejala nega f dan
gajala neurokogni f di samping gejala posi f. Hal ini kemudian sering
mengganggu perkembangan yang seharusnya dicapai oleh pasien dan berefek
besar pada kemunduran fungsi secara menyeluruh yang disebut dengan
deteriorasi. Misalnya, masalah pada fungsi sosial dan okupasi.
Ternyata, masih ada lagi yang kemudian disebut dengan skizofrenia onset sangat
dini. Yaitu, skizofrenia yang muncul sebelum usia 13 tahun. Sebagian besar dak
kurang dari usia 5 tahun, karena sebelum itu perlu dibedakan dengan baik dengan
gangguan spektrum au sme. Pasien ini dapat memiliki gambaran perkembangan
penyakit seper skizofrenia onset dini. Prognosis seringkali lebih buruk
dibandingkan skizofrenia yang muncul pada usia lebih tua.
E ologi dari skizofrenia belum dapat ditentukan secara pas . Namun,
beberapa studi secara konsisten menunjukkan bahwa terjadi masalah pada
konek vitas neuron terutama pada hipokampus dan korteks parietal, temporal,
dan frontal. Juga terdapat teori neurotransmi er yang banyak berkembang,
mulai dari teori dopamin, hingga saat ini juga disebut bahwa masalah pada
serotonin, GABA, glutamat, juga banyak berperan dalam terjadinya gejala
skizofrenia. Masalah-masalah yang terjadi ini diduga dipengaruhi kuat oleh
kerentanan gene k juga masalah yang mbul saat perkembangan otak misalnya
akibat kurang gizi, infeksi, atau penggunaan zat.

Skizofrenia onset dini memiliki gambaran kesulitan
pada kemampuan sosial dan atensi (perha an) pada
masa kanaknya. Beberapa disebutkan memiliki gejala
spektrum au sm pada masa kanaknya. Gejala
skizofrenia pada anak/remaja dak berbeda dengan
gejala skizofrenia pada dewasa. Gejala ditunjukkan
pada gambar 1 dan 2. Tanda halusinasi pada anak
misalnya anak melihat/mendengar/merasakan yang
ia sebut dengan “malaikat”, “hantu/monster”, atau
misalnya sesuai yang ia lihat seper “orang asing
berbaju merah”, “manusia yang dak ada kulitnya”,
dan sebagainya. Waham pada anak juga dak
sekompleks dewasa. Mungkin anak/remaja hanya
menyampaikan “orang-orang akan mengejarku” atau
“orang-orang menertawaiku”. Anak/remaja sering
hanya berperilaku aneh dan jarang bercerita jika
dak ditanya. Kadang hanya masalah pada atensi
atau agresi. Perjalanan skizofrenia onset dini ini
perlahan-lahan bahkan bertahun-tahun dalam fase
premorbid yang hanya ditunjukkan dengan perilaku
dak biasa dan setelah itu baru akan muncul fase
akut psikosis yang parah. Tatalaksana dari skizofrenia
onset dini melipu mul modal dan harus termasuk
di antaranya farmakoterapi (dengan obat-obatan),
psikoedukasi kepada pasien dan keluarga serta
psikoterapi, dan intervensi lingkungan agar
memungkinkan untuk mendukung pasien. Obat
an psikosis yang disebutkan efek f dan rela f aman
untuk skizofrenia onset dini adalah an psikosis
a pikal misalnya aripiprazole dan risperidone.
Olanzapine mempunyai efek samping
kardiometabolik yang cukup besar sehingga dak
menjadi pilihan pertama. Apabila skizofrenia onset
dini menjadi resisten terhadap terapi tersebut, dapat
diberikan clozapine dengan monitoring hapusan
darah yang ru n. Mendatang, perlu di ngkatkan
pemahaman agar tercapai diagnosis awal dari
skizofrenia onset anak/remaja. Hal ini pen ng karena
dengan cepat terdeteksi, maka akan cepat diberikan
tatalaksana yang sesuai. Tatalaksana harus melipu
semua modalitas yang dibutuhkan terutama
psikoedukasi keluarga dan intervensi lingkungan di
samping psikofarmaka yang diberikan. Sehingga,
d a p at m e n g u ra n g i ke b u r u ka n ya n g d a p at
di mbulkan akibat gangguan ini baik untuk individu
maupun untuk lingkungan sosial, termasuk secara
ekonomi.
Mari lebih kita perha kan anak-anak dan remaja
sebagai generasi penerus bangsa. Bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
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“Saya Berani, Saya Sehat”
Ida Nur Indriani, S.psi, M.Si

Alur diagnosis skizofrenia menurut DSM-5

Hari AIDS sedunia pada tangal 1 Desember , di Indonesia
sebagai salah satu negara dengan kasus AIDS ter nggi di Asia
tenggara, tema nasional untuk hari AIDS sedunia tahun ini yaitu
“saya berani, saya sehat” peringatan ini tujuannya adalah
meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat
terhadap HIV AIDS dengan cara melakukan tes HIV dan
melanjutkan dengan pengobatan ARV(An Retro Viral) sedini
mungkin jika terdiagnosa HIV. HIV( Human immunodeﬁciency
virus) Virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh, dan
p a d a a k h i r nya m e nye b a b ka n A I D S . A I D S ( A c q u i re d
immunodeﬁciency syndrome). Sekelompok kondisi medis yang
menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh, sering berwujud
infeksi ikutan (infeksi oportunis k) dan kanker, yang hingga saat
ini belum bisa disembuhkan.
Dengan mengetahui status kesehatan sejak diri dan segera
memulai pengobatan maka kesehatan dan kwalitas hidup tetap
terjaga, sehingga kita tetap produk f untuk memberikan yang
terbaik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat
Penyakit HIV adalah penyakit kronis yang dapat dikelola layaknya
penyakit lainnya seper dibetes militus, Hipertensi. Bagi yang
terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan karakter
psikososial (hidup dalam stress, depresi, merasa kurangnya
dukungan social dan perubahan perilaku.
Penolakan terhadap diagnosis HIV akan membuat penderita
jatuh pada keadaan stress berkepanjangan dan berdampak pada
penurunan system imun, sehingga mempercepat progresivitas
HIV ke AIDS
Bagi saudaraku yang terjangkit HIV ayo bersemangatlah
dalam berobat ru n dan teratur, datanglah kerobat dan
konseling karena ke ka konseling dibantu untuk mencari solusi
masalah emosi, interpersonal dan pengambilan keputusan,
membantu menolong diri sendiri.
Konseling dilakukan baik untuk individu, pasangan atau
keluarga, membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya
dengan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan
yang bijak dan realis s, menimbang se ap konsekuensi dari
perilaku, memberikan informasi yang berfokus pada klien :
secara spesiﬁk tertuju pada kebutuhan, isu dan seputar klien
sebagai individu, melalui proses internal, kolabora f,
bertanggung jawab menuju pada suatu tujuan.Termasuk
jugamengembangkan otonomi dantanggungjawab diri pribadi
klien memper mbangkan situasi interpersonal, sosial / budaya,
kesiapan untuk berubah, mengajukan pertanyaan, menyediakan
informasi, mengulas opsi dan mengembangkan rencana
ndakan. Selain itu dukungan keluarga atau mo vasi ekstrinsik
dukungan orang tua, teman sangat di perlukan.

Dimasyarakat keberadaan ODHA (Orang Dengan HIV /AIDS)
belum sepenuhnya dapat diterima, saat ini diskrimanasi terjadi
karena masih adanya s gma nega ve terhadap ODHA . S gma
nega ve antara lain sebagian masyarakat menjahui dan dak
mau berhubungan sosial dengan ODHA padahal berhubungan
sosial biasa dak dapat menularkan HIV, HIV dak menular
lewat pergaulan sehari hari, dak menular bila nggal serumah
dengan ODHA, berenang bersama, makan bersama, berjabat
tangan, berpelukan, berciuman. Penularan HIV melalui darah
yang tercemar, Tranfusi darah, Jarum sun k, Hubungan seks
dak aman, Heteroseksual, Homoseksual, Biseksual, Ibu posi f
ke bayi, Antenatal, Intra partum, Laktasi. Untuk mencegah atau
menangani s gma nega ve ini di Indonesia ada perlindungan
hukum untuk ODHA. Perlindungan hukum tersebut mencakup
tentang hak pribadi, hak asasi dan termasuk perlindungan
kerahasiaan status HIV. Untuk mengatasi diskriminasi pada
ODHA bisa menggunakan bantuan dari berbagai golongan
seper : Kelompok dukungan sebaya, Manager kasus,
Pendamping, Dokter yang melakukan pengobatan, Konselor
Reaksi seseorang mengetahui pertama kali bahwa dirinya
terjangkit penyakit yang serius, seper HIV atau AIDS maka
tubuh akan merespon atau disebut Respons Psikologis
(penerimaan diri) terhadap Penyakit menurut Kubler Ross ada
lima tahap yaitu :
a. Pengingkaran (denial)
Pada tahap pertama pasien menunjukkan karakteris k
perilaku pengingkaran, mereka gagal memahami dan
mengalami makna rasional dan dampak emosional dari
diagnosa. Pengingkaran ini dapat disebabkan karena
ke daktahuan pasien terhadap sakitnya atau sudah
mengetahuinya dan mengancam dirinya. Pengingkaran dapat
dinilai dari ucapan pasien “saya di sini is rahat.” Pengingkaran
dapat berlalu sesuai dengan kemungkinan memproyeksikan
pada apa yang diterima sebagai alat yang berfungsi sakit,
“kesalahan laporan laboratorium”, atau lebih mungkin
perkiraan dokter dan perawat yang dak kompeten.
Pengingkaran diri yang mencolok tampak menimbulkan
kecemasan, pengingkaran ini merupakan buﬀer untuk
menerima kenyataan yang sebenarnya. Pengingkaran biasanya
bersifat sementara dan segera berubah menjadi fase lain
dalam menghadapi kenyataan.

Alur diagnosis skizofrenia menurut PPDGJ III
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b. Kemarahan (anger)
Apabila pengingkaran dak dapat dipertahankan lagi, maka
fase pertama berubah menjadi kemarahan. Perilaku pasien
secara karakteris k dihubungkan dengan marah dan rasa
bersalah. Pasien akan mengalihkan kemarahan pada segala
sesuatu yang ada disekitarnya. Biasanya kemarahan diarahkan
pada dirinya sendiri dan mbul penyesalan. Yang menjadi
sasaran utama atas kemarahan adalah perawat, semua
ndakan perawat serba salah, pasien banyak menuntut,
cerewet, cemberut, dak bersahabat, kasar, menantang, dak
mau bekerja sama, sangat marah, mudah tersinggung, minta
banyak perha an dan iri ha . Jika keluarga mengunjungi maka
menunjukkan sikap menolak, yang mengakibatkan keluarga
segan untuk datang, hal ini akan menyebabkan bentuk
keagresipan.
c. Sikap tawar menawar (bargaining)
Setelah marah-marah berlalu, pasien akan berﬁkir dan
merasakan bahwa protesnya dak ada ar nya. Mulai mbul
rasa bersalahnya dan mulai membina hubungan dengan Tuhan,
meminta dan berjanji merupakan ciri yang jelas yaitu pasien
menyanggupi akan menjadi lebih baik bila terjadi sesuatu yang
menimpanya atau berjanji lain jika dia dapat sembuh
d. Depresi
Selama fase ini pasien sedih/ berkabung mengesampingkan
marah dan pertahanannya serta mulai mengatasi kehilangan
secara konstruk f. Pasien mencoba perilaku baru yang
konsisten dengan keterbatasan baru. Tingkat emosional adalah
kesedihan, dak berdaya, dak ada harapan, bersalah,
penyesalan yang dalam, kesepian dan waktu untuk menangis
berguna pada saat ini. Perilaku fase ini termasuk mengatakan
ketakutan akan masa depan, bertanya peran baru dalam
keluarga intensitas depresi tergantung pada makna dan
beratnya penyakit.
e. Penerimaan dan par sipasi
Sesuai dengan berlalunya waktu dan pasien beradapatasi,
kepedihan dari kesabaran yang menyakitkan berkurang dan
bergerak menuju iden ﬁkasi sebagai seseorang yang
keterbatasan karena penyakitnya dan sebagai seorang cacat.
Pasien mampu bergantung pada orang lain jika perlu dan dak
membutuhkan dorongan melebihi daya tahannya atau terlalu
memaksakan keterbatasan atau ke dakadekuatan.
Bagi pasien ODHA ayo bangkit karena penyakit ini bisa
dikendalikan dengan obat , HIV bukan penyakit kutukan, HIV
bukan akhir dari segala galanya, HIV masih bisa merencanakan
masa depan seper menikah, bekerja, berkarya, punya anak ,
dsb, pandailah mengambil hikmah dari sakit yang anda derita,
dengan diberi sakit maka kita lebih banyak berdhikir pada Allah,
dengan sakit maka banyaklah mohon ampunan pada Allah atas
segala kesalahan dan dosa selama ini, dengan sakit maka punya
waktu lebih untuk merenungi diri dalam sepi menghitung bekal
ke akherat, dengan sakit menjadikan lebih khusuk dalam sholat,
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berdoa, karena sakit itu jihat bukankah sakit berjuang untuk
sembuh dengan cara berobat teratur, patuhi segala aturan
medis, perawat dan dak boleh putus asa, wajib terus
bertawakal dengan doa dan terus berusaha, bukankah kita
diberi sakit juga diberi ilmu baru, akhirnya tahu HIV-AIDS, tahu
sebabnya, tahu obatnya, tahu pencegahannya, dengan rajin
berkonsultasi pada ahlinya dan akhirnya dapat merawat dii
dengan ilmu baru itu, dengan sakit kita mempunyai
ke s e m p a t a n u n t u k b e r t a u b a t , m e m o h o n a m p u n
danmemohon diberikan hidayah, kekuatan, kesabaran,
keikhlasan, untuk menerima takdir, dengan sakit membuat
sedikit tertawa dan banyak menangisdan ini merupakan sikap
yang disukai oleh Allah, menangis dengan mengingat
kesalahan, menangis memohon ampun, memasrahkan diri
pada Allah, bersujud, pada akhirnya sakit itu mengingatkan
kita akan kema an, dan mari kita siapkan bekal untuk ma
bukankah tujuan akhir manusia untuk ma , maka sebagai
ODHA harus berani menjalani pengobatan, menghadapi
kenyataan, berani menjalani kehidupan, berani malanjutkan
kehidupan, berani perbaiki pola hidup, dengan keberanian itu

SELAMAT HARI KESEHATAN NASIONAL KE 54
DAN SELAMAT HARI JADI RSSA KE 39
Peringatan HKN Ke 54 dan Hari Jadi RSSA ke 39 diselenggarakan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mulai bulan September sampai
bulan November 2018. Berbagai kegiatan yang diiku oleh karyawan – karyawa RSSA yang mewakili ap satuan kerjanya.
Diantaranya lomba – lomba olahraga yaitu badminton, tenis meja, bola volley. Kegiatan bak sosial yaitu donor darah, pemeriksaan
dan pengobatan gra s, operasi bimbing sumbing dan sunat massal. Kegiatan edukasi dengan diadakannya lomba Stra ﬁkasi
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), lomba penyuluhan di Radio Sentral Instalasi PKRS dan Seminar Ilmiah tentang Bersahabat
dengan Tubuh Kita. Dan kegiatan lomba seni yaitu lomba menyanyi lagu campursari.
Tepat pada tanggal 12 November 2018 dilaksanakan Upacara Bendera Peringatan HKN ke 54 dan Hari Jadi RSSA ke 39 di Lapangan
Upacara RSSA. Peringatan HKN ke 54 mengusung tema Aku Cinta Sehat : Ayo Hidup Sehat..Mulai Dari Kita. Dalam sambutan yang
dibacakan Ibu Direktur, dr. Restu Kurnia Tjahjani, M. Kes, Menteri Kesehatan RI mengingatkan kita bahwa derajat kesehatan
masyarakat yang se nggi – ngginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan
dengan memprioritaskan promo f – preven f tanpa mengabaikan kura f dan rehabilita f. Mengubah pola hidup kearah
promo ve - preven f dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pen ngnya hidup sehat. Di akhir upacara dilaksanakan penyerahan tali asih
kepada karyawan purna tugas dan pemberian bea siswa kepada putra dan putri karyawan kemudian pembagian hadiah lomba –
lomba .
Setelah pelaksanaan upacara selesai, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng Hari Jadi RSSA ke 39 yang dihadiri oleh para
pejabat struktural, pejabat fungsional dan para undangan.
Puncak peringatan HKN dan Hari Jadi RSSA yaitu Kegiatan Jalan Sehat dan Fun Bike pada tanggal 25 November 2018. Acara
berlangsung sangat meriah dengan adanya pembagian hadiah DoorPrize dan Panggung Gembira.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Dewan Redaksi Buletin SKETSA mengucapkan
bela sungkawa atas meninggalnya

Bpk. SUTANTO, S.Psi
Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Non Medik
Semoga amal ibadah beliau diterima
oleh Allah SWT dan bagi keluarga yang
ditinggalkan semoga di beri ketabahan
dan keteguhan Iman Aamiin....
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Diabetes melitus atau kencing manis adalah suatu
kelompok penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar
gula (glukosa) di dalam darah, akibat terjadinya kelainan pada
produksi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Kita
mengetahui seseorang menderita penyakit diabetes melitus
atau kencing manis itu berdasarkan hasil pemeriksaan kadar
glukosa darah. Selain itu kita perlu mewaspadai beberapa
tanda atau keluhan pada penderita yang dicurigai menderita
kencing manis seper : minum dan rasa haus yang
berlebihan, serta makan yang banyak, kemudian penurunan
berat badan yang dak dapat dijelaskan sebabnya, lemah
badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi
pada pria.
RS Saiful Anwar (RSSA) malang melayani pemeriksaan
glukosa darah melalui Laboratorium Sentral RSSA. Semua
pasien yang perlu pemeriksaan glukosa darah dapat dilayani.
Pemeriksaan glukosa darah adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang
dengan meng gunakan sampel atau bahan darah.
Pemeriksaan glukosa darah itu melipu Pemeriksaan Glukosa
darah Puasa dan Glukosa darah 2 jam PP (Post Pandrial atau
sesudah makan). Pemeriksaan glukosa darah puasa ar nya
pemeriksaan untuk mengetahui kadar glukosa darah
seseorang yang sebelum diambil darahnya berpuasa selama
10-12 Jam. Berdasarkan konsensus Pengelolaan dan
Pencegahan diabetes melitus Perkeni 2015, berikut kriteria
pengendalian diabetes melitus berdasarkan level glukosa
puasa : Normal (80-100 mg/dL), Prediabetes (100-125
mg/dL), dan Diabetes (≥126 mg/dL).
Sedangkan Pemeriksaan Glukosa darah 2 jam PP (Post
Pandrial atau sesudah makan) ar nya pemeriksaan untuk
mengetahui kadar glukosa darah seseorang dimana
pengambilan sampel darahnya dilakukan 2 jam setelah
makan. Berdasarkan konsensus Pengelolaan dan Pencegahan
diabetes melitus Perkeni 2015 berikut kriteria pengendalian
diabetes melitus berdasarkan level glukosa darah 2 jam :
Normal : < 140 mg/dL,Prediabetes : 140-199 mg/dL, dan
Diabetes : ≥ 200 mg/dL.
Selain pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam
sesudah makan tersebut, ada pemeriksaan lain yang
tujuannya juga untuk mengetahui kadar glukosa darah yaitu
pemeriksaan kadar Glicated Haemoglobin (HbA1c) di dalam
darah. Kadar HbA1C dapat menggambarkan konsentrasi
glukosa darah rata-rata selama periode 2-4 bulan. Contoh
misalnya kadar HbA1C 5% berar rata rata kadar glukosa
darah adalah 97 mg/dl, HbA1C 10% berar rata rata kadar
glukosa darah adalah 240 mg/dl, dalam 2-4 bulan. Selain
pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan 2 jam PP,
Pemeriksaan HbA1c perlu dilakukan pada awal terdiagnosa
diabetes melitus, dan pada kondisi diabetes melitus yang
tergantung insulin

Pemeriksaan Laboratorium
Pada Penderita Diabetes Melitus
Di Laboratorium Sentral
RS. Saiful Anwar Malang
Oleh : dr. Singgih Pudjo Wahono SpPK
(pemeriksaannya minimal 3 kali dalam setahun), sedang pada
kondisi diabetes melitus dak tergantung insulin
(pemeriksaanya minimal 4 kali setahu). Hasil pemeriksaan
HbA1c terdiri atas kriteria beriku : Normal : < 5,7 %,
Prediabetes : 5,7 -6,4 %, dan Diabetes : ≥ 6,5 %.
Ada persiapan khusus untuk pemeriksaan glukosa darah.
Untuk pemeriksaan Glukosa puasa perlu puasa antara 10
sampai 12 jam, jadi misalnya kalo kita mau periksa ke
Laboratorium jam 8, maka paling lambat jam 10 malam
sebelumnya sudah dak makan dan minum. Untuk
pemeriksaan Glukosa 2 jam PP (sesudah makan), itu dilakukan
setelah pemeriksaan Glukosa darah puasa, jadi kita hitung
waktu 2 jam itu sejak kita mulai memasukkan makanan
kedalam mulut, kemudian kita segera kembali ke Laboratoium
untuk dilakukan pengambilan darah. Sedangkan pemeriksaan
HbA1c, dak diperlukan puasa dan dapat dilakukan sewaktu
waktu. Kecuali pada kondisi khusus seper pasien yang
mengalami anemia, pasien yang mendapatkan transfusi
darah, maka perlu dikonsultasikan ke Dokter yg merawat
kapan bisa dilakukan pemerikssan HbA1c.
Bila ada pasien yang ingin melakukan semua pemeriksaan
tersebut ke Laboratorium Sentral RSSA persyaratan dokumen
cukup mudah dan sederhana Kalo pasien menggunakan kartu
BPJS/Askes maka cukup membawa Kartu Poli, lembar case
mix, dan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium yang
dibawakan dari poli yang bersangkutan. Sedangkan kalo dari
Pasien umum : cukup membawa lembar permintaan
pemeriksaan laboratorium dari dokter luar yang memeriksa.
Sebagai penutup, berdasarkan data epidemiologi yang
ada di departemen kesehatan, bahwa pada tahun 2020 nan
ada sekitar 178 juta penduduk yang berusia diatas 20 tahun,
dengan asumsi prevalensi penderita kencing manis sebesar
4,6 %, maka akan ada 8,2 juta penderita dengan diabetes
mellitus, padahal hampir 70 % penderita diabetes dak
menyadari bahwa dirinya menderita diabetes, Oleh karena itu
kita harus waspada untuk selalu ru n memeriksakan kondisi
kesehatan kita ke dokter dan melakukan pemeriksaan
laboratorium bila diperlukan. Kesehatan bukanlah segalanya,
tapi tanpa sehat semua dak berguna, dan kami dari
Laboratorium sentral RSSA siap melayani dengan sepenuh
ha untuk mengetahui kondisi kesehatan anda.
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Apa yang anda pikirkan jika mendengar kata dur ?
Mungkin anda mengatakan bahwa dur merupakan
kebutuhan bagi manusia selain daripada makan dan
minum yang pen ng untuk kesehatan. Jika kebutuhan
dur ini mengalami gangguan maka tentunya akan
menimbulkan masalah kesehatan. Sering kita mendengar
is lah Insomnia, yaitu suatu kondisi dimana seseorang
menjadi sulit untuk dur yang akan menimbulkan
kelelahan, perasaan lemas dan mengantuk, mudah marah
dan juga sulit konsentrasi di siang hari bagi penderitanya.
Sebaliknya mungkin kita pernah mendengar kasus Echa, si
putri dur dari Banjarmasin yang bisa dur sampai
dengan berhari-hari tanpa terbangun. Kemanakah kita
harus berkonsultasi jika kita mengalami masalah yang
berkaitan dengan dur ?
Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar Malang,
telah mempunyai Pusat Gang guan Tidur yang
memberikan pelayanan paripurna secara menyeluruh
bagi penderita gangguan dur dan membantu
caregiver/pengasuh maupun keluarga penderita dalam
menghadapi permasalahan penderita, sehingga
diharapkan penderita dengan gangguan dur dapat
meningkatkan kualitas hidupnya. Pusat gangguan dur
RSSA-Malang merupakan salah satu dari sedikit pusat
gangguan dur yang ada di Indonesia. Saat ini selain RSSA
Malang, pusat gangguan dur ada hanya ada di Jakarta,
Bandung, Jogjakarta, Semarang dan Surabaya.
Sesuai dengan SK direktur RSSA no
800/14746/302/2015 m pusat gangguan dur RSSA
diketuai oleh dr Zamroni Aﬁf, SpS, MBiomed dari
Departemen Neurologi, dengan anggota dr. Machlusil
Husna, Sp.S (Departemen Neurologi), dr. Iriana Maharani,
Sp.THT (Departemen THT), dr. Ungky Agus Setyawan, Sp.P
(Departemen Paru), dr. Nugroho Danu T.S, Sp.A
(Departemen Ilmu Penyakit Anak), dr. Heri Sutanto, Sp.PD
(Departemen Ilmu Penyakit Dalam), dr. Ardian Rizal, Sp.JP
(Departemen Kardiologi), dr. Rudi Hartono, Sp.An
(Departemen Anestesiologi), dr. Frilya Rahma Putri, Sp.KJ
(Departemen Psikiatri), dr. Herman Yoseph L.W, SpBP
(Departemen Bedah Plas k) dan drg, Robinson Pasaribu,
SpBM (Departemen Gigi & Bedah Mulut)
Pusat gangguan dur ini memberikan pelayanan
untuk melakukan deteksi gangguan dur, evaluasi
gangguan dur, rekam gangguan dur (Polisomnograﬁ)
dan terapi/konsultasi gangguan dur.Penyakit yang
ditangani disini adalah insomnia (sulit dur), Hipersomnia
(mudah mengantuk), gangguan nafas saat dur (sleep
related breathing disorder termasuk obstruc ve sleep
apnea), gangguan gerak saat dur (sleep related
movement disorder), Parasomnia (gangguan dur terkait
perubahan fase dur, seper sleep walking, nightmare,
dll), gangguan ritme sirkadian dan gangguan dur lain
yang berhubungan dengan penyakit sistemik lainnya.
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Pusat Gangguan Tidur
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang :
Penanganan komprehensif
tidur berkualitas

Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Rumah Sakit (K3RS)

Poli gangguan dur ini dilengkapi dengan alat Polisomnograﬁ (PSG) dan
elektroensefalograﬁ (EEG) yang dapat melakukan perekaman proﬁl dur
pasien, melipu gelombang dur, gerak pasien, pola nafas, detak jantung,
saturasi oksigen saat pasien dur Untuk mengakses poli gangguan dur
ini dapat dilakukan melalui konsultasi dari rawat jalan maupun rawat inap
bagian neurologi yang kemudian melakukan akan melakukan registrasi ke
ruang polisomnograﬁ. Saat ini kapasitas pemeriksaan rata-rata satu kali
dalam satu minggu karena masih terbatasnya perawat yang terla h
dalam melakukan pemeriksaan ini. Pelayanan ini masuk kedalam cakupan
pelayanan BPJS (dengan rawat inap), namun apabila menghendaki
pelayanan di luar BPJS dapat dilakukan dengan biaya antara 4 – 6 juta
rupiah. Kasus-kasus menarik yang pernah ditangani disini diantaranya
adalah Obstruc ve sleep apnea (OSA), Restless leg syndrome, Gangguan
dur karena penyakit langka Crouzon Syndrome, Hypersomnia karena
tumor otak hipoﬁse, insomnia post stroke dan masih banyak lagi.
Ke depan tentu saja kita berharap pusat gangguan dur ini dapat
berkembang untuk pelayanan pasien gangguan dur yang terintegra f
dak hanya satu bidang ilmu saja tapi terintegrasi dengan antar bidang
ilmu spesialis, serta menjadi pusat pendidikan, peneli an, dan pelayanan
di bidang gangguan dur. (dr RR)

obat-obatan, dan logis k lainnya yang ada di lingkungan rumah sakit
yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat
kerja dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang
berdampak pada karyawan, pasien, pengunjung dan masyarkat
lainnya.
K3RS secara umum adalah merupakan suatu upaya untuk
mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja (KAK) dan terjadinya
penyakit akibat kerja (PAK) dengan cara mengendalikan semua
potensi bahaya dan resiko ditempat kerja.
Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang melalui Komite K3RS pun
telah sering melakukan sosialisasi terkait betapa pen ngnya K3RS
baik melalui pela han in house training maupun simulasi simulasi
K3RS yang dilakukan di lingkungan kerja rumah sakit. Namun
demikian masih banyak ditemukan karyawan karyawan yang masih
kurang begitu peduli akan pen ng dan bergunanya K3RS.
Menyikapi hal tersebut Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang
melalui Bagian Pengembangan Profesi bekerja sama dengan Badan
Diklat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan (In House Training)
Pendidikan dan Pela han K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Rumah Sakit) yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 29 November
2018, dimana tenaga pengajar ataupun mentor berasal dari
lembaga terser ﬁkasi Internasional yaitu Health Safety Protec on
(HSP) Academy Training Center Jakarta dan dari Badan Diklat
Provinsi ja m sendiri. Pendidikan dan Pela han K3RS yang diadakan
selama 9 hari tersebut juga diuji dan dinilai langsung oleh Asesor dari
Badan Nasional Ser ﬁkasi Profesi (BNSP), dimana ser ﬁkasi dari
BNSP ini telah diakui baik Nasional dan Internasional. BNSP
merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Diklat ini diiku
oleh 30 peserta (dokter, perawat, radiografer, analis, farmasis,
tenaga administrasi, dan bagian umum) yang mewakili masing
masing satker / unit kerja yang ada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar
Malang. Pelaksanaan Diklat K3RS ini dibagi dalam 2 periode, yaitu
periode I pada tanggal 21-26 November dilaksanakan di RSSA dan
pada periode II pada tanggal 27-29 November dilaksanakan study
lapangan (STULA) di Rumah Sakit Siloam Tangerang – Banten.
Hal ini merupakan kegembiraan dan kebanggan tersendiri bagi
Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, yang pada akhirnya m dan
petugas K3RS yang dimiliki telah memenuhi persyaratan Komite
Akreditasi baik KARS/SNARS maupun JCI. Kita semua berharap agar
m K3RS yang telah dididik dan dila h ini akan dapat membawa
perubahan dan angin segar bagi perkembangan dan kemajuan
Program-program K3RS yang ada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar
Malang ini.

Suasana ruang pemeriksaan

Ruang pemantauan dan evaluasi gangguan tidur

oleh : Didik Nur Wahyudi

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang unik dan
kompleks untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Semakin luas pelayanan kesehatan dan fungsi
rumah sakit tersebut, maka akan semakin kompleks
peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan. Kerumitan tersebut
menyebabkan rumah sakit mempunyai potensi bahaya yang
sangat besar, dak hanya bagi pasien dan tenaga medis,
tetapi juga pengunjung rumah sakit.
Potensi bahaya di Rumah sakit, selain penyakit-penyakit
infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang
mempengaruhi situasi dan kondisi di Rumah sakit, seper
kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang
berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber
cidera lainnya), radiasi, bahan-bahan berbahaya dan beracun
(B3), gas-gas anastesi, gangguan psikososial dan ergonomi.
Rumah sakit sebagai insitusi pelayanan kesehatan bagi
masyarakat memliki ciri-khas tersendiri yang dipengaruhi oeh
ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan
kehidupan ekonomi sosial masyarakat yang tetap harus
mampu meningkatkan pelayanan kesehatan lebih bermutu
dan terjangkau agar tercipta derajat kesehatan yang se nggingginya.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengatakan
bahwa : “Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala
bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan,
pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja.” Undangundang ini menyebutkan bahwa se ap tenaaga kerja di
bidang apapun harus dan berkawajiban menjaga tenaga kerja
agar dak terjadi Kecelakaan Akibat Kerja ataupun terkena
Penyakit Akibat Kerja. Dikatakan juga dalam Permenkes
Nomor 66 tahun 2016, menyebutkan bahwa “Se ap Rumah
Sakit Wajib menyelenggarakan K3RS, yang bertujuan untuk
terselenggarakannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Rumah Sakit secara op mal, efek f, eﬁsien dan
berkesinambungan”.
Oleh dari itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah
Sakit (K3RS) perlu diterapkan dan harus diperha kan agar
terlindungi dari hal nega f dari pelayanan kesehatan maupun
sarana, prasarana,
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Semoga m K3RS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang ini
nan nya bukan hanya mampu melakukan proses iden ﬁkasi,
menganalisa dan membuat rencana program, akan tetapi juga
mampu dan siap untuk mengendalikan, mengurangi bahkan
mampu mencegah segala bentuk potensi bahaya dan resiko
yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) serta
Penyakit Akibat Kerja (PAK). Dan semoga m K3RS pun mampu
memberikan sosialisasi tambahan bagi tenaga kerja / karyawan
di lingkungan kerja Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang,

sehingga wawasan / pengetahuan dan kepedulian karyawan
terhadap pen ngnya K3RS dapat diterapkan menjadi Budaya
Kerja. Tentunya untuk mewujudkan hal ini sangatlah dak
mudah, dibutuhkan Keterlibatan dan Komitment dari TOP
Management dan seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Dr.
Saiful Anwar Malang, sebab K3RS bukan hanya merupakan
tanggung jawab Tim K3RS saja, akan tetapi merupakan
tanggung jawab seluruh karyawan yang ada di rumah sakit.

B. MATERI PENUNJANG
NO

MATERI/SILABI

SESI/JPL

INSTRUKTUR

17.

Pengarahan Umum dan Program

2

BANDIKLAT PROV JATIM

18.

Jam Pimpinan

2

BANDIKLAT PROV JATIM

19.

Ujian Tertulis

-

HSP ACADEMY Jakarta

20.

Ujian Interview

-

ASESOR BNSP

@45 Menit
A. MATERI SUBSTANSI
1.

Pedoman Managemen K3 Rumah Sakit

4

HSP ACADEMY Jakarta

(PermenKes)

C. LAIN-LAIN

2.

MFK SNARS Edisi 1

2

HSP ACADEMY Jakarta

3.

Dasar Dasar K3

2

HSP ACADEMY Jakarta

21.

Pre Test dan Post Test

-

BANDIKLAT PROV JATIM

4.

Bahaya K3 Rumah Sakit

4

HSP ACADEMY Jakarta

22.

Pengarahan Studi Lapangan (STULA)

2

BANDIKLAT PROV JATIM, HSP

5.

Identiﬁkasi Dan Pengendalian Bahaya

6

HSP ACADEMY Jakarta

4

HSP ACADEMY Jakarta

ACADEMY, TIM K3RS RS
SILOAM

Dan Resiko
6.

Sistem Perlindungan Kebakaran

23.

Studi Lapangan (STULA)

-

BANDIKLAT PROV JATIM, HSP
ACADEMY, TIM K3RS RS
SILOAM

24.

Penyusunan Laporan Hasil STULA

2

BANDIKLAT PROV JATIM, HSP
ACADEMY, TIM K3RS RS
SILOAM

25.

Seminar Hasil STULA

2

BANDIKLAT PROV JATIM, HSP
ACADEMY, TIM K3RS RS
SILOAM

Rumah Sakit
7.

Perencanaan Tanggap Darurat (ERP)

4

HSP ACADEMY Jakarta

8.

Pengendalian B-3

4

HSP ACADEMY Jakarta

9.

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

2

HSP ACADEMY Jakarta

10.

Managemen K3 Kontraktor

3

HSP ACADEMY Jakarta

11.

Management K3 Peralatan Medis

3

HSP ACADEMY Jakarta

12.

Analisa Resiko Dengan RCA

3

HSP ACADEMY Jakarta

13.

Analisa Resiko Dengan HVA

3

HSP ACADEMY Jakarta

14.

Analisa Resiko Dengan ICRA

2

HSP ACADEMY Jakarta

15.

Analisa Resiko Dengan JSA

2

HSP ACADEMY Jakarta

16.

Analisa Resiko Dengan FMEA

2

HSP ACADEMY Jakarta
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JUMLAH JAM

60 Jam

Ternyata untuk menjadikan tubuh sehat bukan hanya
dengan makan bergizi dan berolahraga secara teratur
seper yang kita pahami selama ini, tetapi juga harus
ditambah dengan membentuk pribadi posi f, salah satunya
dengan membentuk pribadi pemaaf dan menghilangkan
sifat mendendam. Memaa an sangat baik untuk
kesehatan, peneli an Lorren Toussaint yang dipublikasikan
di Journal of Health Psychology 2016 yang meneli 148
sampel dewasa dengan cara memberikan kuosinoer untuk
melihat kondisi stress dan depresi dihubungkan dengan
sikap memaa an dan mendendam. Ternyata didapatkan
hasil bahwa orang yang pendendam dan sulit memaa an
berpotensi mempunyai kesehatan ﬁsik dan mental yang
buruk, sedangkan orang yang mudah memberi maaf baik
kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri
berpotensi menjadi pribadi menarik, kuat menghadapi
stress dan terhindar dari gangguan mental. Peneli an lain
memetakan dan membandingkan kerja otak antara pemaaf
dan pendendam berdasarkan alat radiologi bernama MRI
fungsional menunjukan hasil yang menarik, dimana pribadi
pemaaf bagian otak yang disebut dorsolateral prefrontal
cortex (DLPFC) lebih dominan dibanding pendendam,
fungsi utama DLPFC ini adalah area kognisi ar nya seorang
pemaaf lebih mampu mengak an pikiran, analisis dan
kecerdasannya sehingga lebih arif dan bijaksana dibanding
pendendam. Sedangkan pendendam lebih ak f di bagian
otak medial temporal gyrus (MTG) yang dominan dalam hal
emosi dan perasaan. (Journal of Fron er in Human
Neuroscience 2013). Kerja kognisi pada orang pemaaf ini
a ka n m e n s m u l u s d i s e k re s i nya zat k i m i a o ta k
(neurotransmi er) yang sifatnya menenangkan dan
membahagiakan seper serotonin, endorphin, ase l kholin
dan lainnya, hasil akhir neurotrasmiter ini terbentuk pola
ﬁkir yang posi f dan bermanfaat untuk meningkatkan daya
tahan tubuh, dan mengurangi potensi pikun (demensia) .
Selain itu juga pada diri pemaaf juga didapatkan kadar
norepinefrin dan epinefrin yang seimbang dibanding
pendendam. Keadaan ini akan menyebabkan kerja jantung
lebih stabil, tekanan darah dak naik dan akhirnya dak
terjadi disfungsi endotel yang merupakan awal mula
terjadinya penyakit berbahaya seper stroke, serangan
jantung sakit ginjal dan lainnya. Pada diri pemaaf juga
didapatkan lebih tahan terhadap s mulus nyeri dibanding
pendendam, hal ini dikarenakan kerja sistem yang
meredam nyeri di daerah otak bernama hipotalamus lebih

Sehat Dengan
Menjadi Pemaaf
Oleh : dr. Badrul Munir, SP.S

efek f dan mampu menahan (inhibisi) s mulus nyeri.
Peneli an lain juga menunjukan pada pribadi pemaaf
menjadikan pola ﬁkir posi f sehingga angka harapan hidup
lebih panjang dibanding pribadi pendendam, hal ini
dikarenakan sistem imun yang terbentuk lebih baik dan
lebih tahan terhadap penyakit yang mema kan BERLATIH
MEMAAFKAN Teori neurogenesis dan neuroplas sitas
menunjukan untuk membentuk pribadi pemaaf harus
dibentuk sejak tumbuh kembang bayi-anak sampai dewasa
dengan memberi s mulus dan la han memberi dan
meminta maaf secara terus menerus agar otak membentuk
sirkuit dan sinaps yang berfungsi untuk memaa an
terutama di daerah otak DLPFC dan MTG. Ar nya untuk
menjadi PEMAAF harus BERLATIH memaa an se ap hari
terhadap kesalahan yang dibuat orang lain kepada kita agar
terbentuk sirkuit otak PEMAAF *) Dokter spesialis saraf RS
Saiful Anwar Malang-dosen Neurologi FK UB malang..
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PATHOLOGY DAY 2018

Untuk mengetahui lebih dini gejala kanker maka kita
harus mengetahui tentang WASPADA:
W : Waktu buang air besar/kecil ada perubahan kebiasaan/
gangguan
A : Alat pencernaan terganggu dan susah menelan
S : Suara serak dan batuk dak sembuh-sembuh
P : Payudara atau tempat lain ada benjolan
A : Andeng-andeng yang berubah sifatnya, membesar dan
gatal
D : Darah dan lender yang abnormal keluar dari tubuh
A : Adanya koreng atau borok yang dak sembuh-sembuh
Jenis pemeriksaan Patologi Anatomi untuk deteksi dan
diagnosis kanker yaitu :
1. Pem er iks a a n j a r in ga n Tu m o r ( H isto p ato lo g i) :
Pemeriksaan tumor dari bahan operasi, kuret dan biopsy
2. Pemeriksaan sel tumor Sel dari urine atau dahak / pap
smear atau biopsy jarum halus
3. Pemeriksaan khusus ( Imunohistokimia)

Bulan November tepatnya tanggal 14 merupakan hari
Patologi yang baru tahun kedua diperinga di Indonesia. Jadi
tepatnya baru di mulai dari tahun 2017 dan tahun ini adalah
tahun kedua untuk memperinga Pathology Day. Untuk tahun
ini temanya adalah Pathologist: saving lives one slide at a me.
Dengan pemeriksaan satu slide menyelamatkan nyawa/
penderita.
Sesuai instruksi dari ketua IAPI bahwa dalam rangka
memperinga Interna onal Pathology Day (IPD) pada tanggal 14
November 2018 dihimbau masing-masing cabang untuk
melakukan kegiatan yang dapat mensosialisasikan peran
Pemeriksaan Patologi Anatomik, khususnya dalam bidang
penyakit tumor/kanker yang dewasa ini semakin meningkat
jumlahnya di Indonesia. Serta meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pen ngnya deteksi dini pada penyakit
tumor/kanker.
Dan kegiatan yang dilakukan oleh Instalasi Patologi Anatomi
RSSA adalah :
1. Memberikan informasi tentang layanan Patologi Anatomik di
media cetak yaitu di Bule n Sketsa RSSA
2. Memberikan penyuluhan tentang pelayanan Patologi
Anatomi di ruang tunggu IGD dan di Instalasi Patologi
Anatomi
3. Siaran di Radio Rumah Sakit Saiful Anwar dengan
narasumber dari Instalasi Patologi Anatomi
4. Membagikan leaﬂet tentang layanan apa saja yang ada di
Instalasi Patologi Anatomi RSSA
5. Pada bulan Desember akan memberikan layanan
pemeriksaan Pap Smear gra s di laboratorium klinik yang
ditunjuk bertepatan dengan memperinga Hari Ibu.
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dr. Eviana Norahmawa , Sp.PA(K) sebagai Ka. Instalasi
Patologi Anatomi turun langsung ke ruang tunggu IGD untuk
memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien
tentang deteksi dini dan diagnosa di Laboratorium Patologi
Anatomi. Apa itu kanker dan apa saja yang dapat menyebabkan
kanker.Salah satu penyebab kanker adalah merokok. Dengan
adanya informasi ini diharapkan pasien dan keluarga pasien akan
mulai bisa merubah pola hidup, yang sebelumnya merokok
mulai sekarang berhen merokok dan masih banyak lagi
penyebab dari mbulnya kanker.
Ada 10 jenis kanker terbanyak di Indonesia yaitu :
1. Kanker Payudara
2. Kanker Leher Rahim
3. Kanker Kulit
4. Kanker Kelenjar Tiroid
5. Kanker Rektum
6. Kanker Nasofaring
7. Kanker Ovarium
8. Kanker Kolon
9. Kanker kelenjar Limfe
10. Kanker Prostat

3. Menghindari makanan dan zat berbahaya ( dak
merokok, dak mengkonsumsi alkohol atau makanan yang
mengandung pengawet dan pewarna)
4. Deteksi dini tumor dengan WASPADA, SARARI dan PAP
SMEAR
Kanker dapat dioba bila di temukan pada stadium awal
maka perlu pemeriksaan sedini mungkin bila menjumpai
gejala yang ada pada WASPADA. Dengan adanya kesadaran
dan pengetahuan tentang pen ngnya pemeriksaan Patologi
Anatomi diharapkan jumlah penderita kanker di Indonesia
bisa berkurang. Angka kema an yang disebabkan oleh
kanker juga bisa berkurang sehingga banyak nyawa yang
terselamatkan karena kesadaran yang nggi dari masyarakat
akan pen ngnya pemeriksaan dini apabila ada gejala yang
mencurigakan pada tubuh kita.

Pencegahan kanker dapat dilakuan dengan cara :
1. Pola hidup sehat, is rahat yang cukup, menghindari
stress dan bergan -gan pasangan
2. Pola makan sehat, memperbanyak makan sayur dan
buah-buahan

Instalasi Patologi Anatomi di RSSA
Buka Setiap Hari
Jam 07.00 - 15.00 WIB
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Dagusibu adalah singkatan dari (Dapatkan, Gunakan,
Simpan, Buang) obat dengan benar, ada obat-obat tertentu
untuk mendapatkan “DA” harus dengan resep dokter, ini
dinamakan obat keras, obat keras ini dikemasannya ada
penanda lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di
dalam lingkaran tersebut. Tentu saja untuk mendapatkan obat
ini harus dengan resep dokter di Apotek. Selain itu ada juga
obat2an yang bisa dibeli tanpa resep, namanya obat bebas
dan obat bebas terbatas. Untuk mendapatkan obat
bebas/obat bebas terbatas lebih baik dilakukan di apotek atau
toko obat berijin. Sedangkan untuk penandaannya, di
kemasan obat bebas ada tanda lingkaran hijau, dan obat
bebas terbatas ada lingkaran warna biru. Banyak orang
beranggapan beli obat bisa lewat via olshop atau di toko
kelontong, sebenarnya bila beli diapo k maka mutu dan
manfaat obat terjamin dan juga bisa terhindar dari obat-obat
palsu, sehingga masyarakat lebih aman dalam mendapatkan
obat. Selain itu membeli lewat online memang terkesan lebih
prak s dan murah tetapi pada peneli an yang di rilis oleh
badan POM, ternyata sebagian besar obat-obat tersebut
palsu. Kalau ar “Gu” yaitu gunakan obat dengan benar. Se ap
obat memiliki aturan pakai yang berbeda-beda, ada yang di
minum, ada yang di oleskan, ada yang di masukkan dubur atau
vagina. Sebelum menggunakan obat alangkah baik nya kita
membaca e ket obat yang ada di dalam kemasan obat atau
minta penjelasan ke dokter atau ke apoteker, misalnya ada 1
nama obat tapi sediaannya ada 2 macam, ada obat minum,
ada yang di oleskan, jadi kita harus berha -ha dalam
menggunakan obat. Selain itu, aturan minum obat juga harus
diperha kan. Dosis obat harus sesuai dengan saran dokter.
selain itu ada obat yang diminum sebelum makan, sesudah
makan, dan bersama makan. Misalnya untuk obat-obatan
diabetes. glibenclamid lebih baik diminum sebelum makan,
kalau me ormin diminum setelah makan, sedangkan
acarbose diminum setelah suapan pertama makan. Masing2
obat memiliki cara kerja tersendiri dan untuk mencapai efek
yang maksimal maka harus di gunakan sesuai dengan aturan
nya. itu semua sudah ada peneli annya masing2 mb ririf. Ada
beberapa ps untuk para pembaca bule n sketsa yaitu:
sebelum kita menggunakan obat, pas kan dahulu obat yang
akan digunakan sudah benar, pas kan juga obat nya dalam
kondisi masih baik, baca peringatan dalam kemasan,
kemudian pas kan juga apakah obat bisa langsung digunakan
atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dahulu misalnya
obat sirup harus dikocok dahulu, maka dari itu harus berha ha dalam penggunaan obat, agar kita bisa lekas sembuh,
selanjutnya adalah “SI” ar nya simpan obat dengan benar. jadi
setelah kita mendapatkan, menggunakan, lalu kita sebaiknya
menyimpan obat dengan benar. Masing-masing obat ada
aturan penyimpanan sendiri, ada yang harus di simpan di
kulkas, ada yang di kotak obat biasa. Selain itu juga suhu
penyimpanan perlu diperha kan, karena ada obat yang
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TAUKAH ANDA APA ITU “DAGUSIBU”
Siti Nurkholilah, S.Farm

bakteri akan meningkat. Namun bukan hanya masa pakai
dan masa kadaluarsa saja yang perlu kita perha kan, tapi kita
juga harus mengenal ciri-ciri obat rusak, bisa jadi masa pakai
atau kadaluarsanya masih lama. Ciri-ciri obat rusak antara
lain kemasan sudah rusak, obat berubah bau, rasa, warna.
Nah itu juga harus kita waspadai
yang terakhir kata “Bu”, yaitu buang obat pada tempatnya.
Jadi jika obat kita sudah habis kita harus membuangnya di
tempat yang benar. Tapi dak asal dibuang begitu saja, ini
saya punya beberapa ps membuang obat yang benar yaitu.
Label obat harus dihilangkan dari wadahnya. Untuk kapsul,
tablet atau bentuk padat lainnya dihancurkan dahulu dan

campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor
lainnya, kemudian dimasukkan plas k dan buang ke tempat
sampah. Sedangkan untuk cairan, dibuang di kloset, kecuali
untuk an bio k harus dibuang bersama wadahnya dengan
menghilangkan labelnya. Pada in nya obat harus
dimusnahkan dan dak ada yang tersisa.
kalau hanya dibuang ditempat sampah saja, dengan label
dan obat yang utuh kemungkinan bisa disalahgunakan atau
malah dapat mencemari lingkungan. Sekali lagi ingatlah
untuk selalu mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan
membuang obat dengan baik dan benar, ingat selalu
DAGUSIBU

memerlukan penyimpanan obat di suhu dingin, ada yang suhu
sejuk dan ada yang suhu kamar. Masing-masing obat punya
sifat sendiri-sendiri, karena komponen nya berbeda-beda
sehingga stabilitasnya juga berbeda-beda. Jika kestabilan obat
dak kita jaga maka kualitas nya akan rusak, sehingga obat
tersebut dak dapat memberikan efek terapi yang di inginkan,
malah bisa jadi berbahaya. oleh karena itu kita harus
membaca e ket obat atau bisa kita tanya ke apoteker tentang
penyimpanan obat.
Ada beberapa ps dalam menyimpan obat yang benar,
pertama baca aturan penyimpanan obat pada kemasan,
jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindarkan dari sinar
matahari atau suhu nggi, simpan dalam kemasan asli dan
dengan eiket yang masih lengkap, periksa tanggal kadaluarsa
dan kondisi obat, dan yang terakhir adalah kunci lemari
penyimpanan. untuk lama penyimpanan kita akan mengenal
is lah BUD (Beyond Use Date) atau masa pakai obat. yaitu
batas waku penggunaan produk setelah diracik atau disiapkan
atau setelah kemasan primernya di buka/ di rusak. Kemasan
prmer itu kemasan yang langsung berhubugan dengan obat
seper blister, botol, ampul, vial. Masa pakai bisa sama
dengan atau lebih pendek dari tanggal kadaluarsa (ED).
Tanggal kadaluarsa dicantumkan oleh pabrik farmasi pada
kemasan produk sementara masa pakai obat dak selalu
tercantum. misalnya untuk obat yang dikemas ulang atau
dibuka bungkusnya seper racikan puyer, kapsul itu masa
pakainya dak lebih dari 6 bulan dari waktu peracikan,
meskipun masing2 obat yang ada dalam racikan itu masa
kadaluarsanya masih panjang. Ingat jika obat melewa masa
pakainya maka kualitasnya dak terjamin, bahan obat juga
dak stabil, dan paling bahaya lagi adalah resiko kontaminasi
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PERAWATAN PASIEN PASCA OPERASI BESAR
Oleh : Khusnul Hidayati, SST
Perawatan pasca operasi adalah prosedur ru n yang segera
dilaksanakan setelah operasi dan biasanya akan terus dilakukan
hingga pasien benar-benar pulih sepenuhnya. Ada banyak alasan
mengapa pasien harus menjalani pembedahan. Semua jenis
operasi, baik yang rumit maupun dak, selalu memiliki resiko
tersendiri, misalnya perdarahan, nyeri dan in si luka operasi.
Operasi besar adalah prosedur bedah yang membutuhkan
pembiusan total dan bantuan pernafasan selama operasi,
contohnya adalah laparoskopi, bedah syaraf, bedah diges f dll.
Pasien yang menjalani operasi ini biasanya membutuhkan waktu
yang lama untuk kembali pulih.
Pasien mungkin dak akan merasakan sakit beberapa saat
setelah keluar dari ruang operasi. Hal ini disebabkan karena obat
masih bekerja di dalam tubuh. Namun, tak perlu waktu yang
lama, efek samping obat tersebut akan hilang dan proses
pemulihan pasca operasi pun dimulai dari sini.
1) Efek samping obat anestesi mulai mereda
Setelah ndakan selesai dilakukan oleh m medis di dalam
ruang operasi, sebenarnya pasien dak akan langsung di
bawa ke ruang perawatan. Namun, pasien akan dipindahkan
ke dalam ruangan transisi. Di sini, kondisi ﬁsik pasien akan
dipantau. Sebagian besar pasien akan mulai sadar, ke ka
berada di ruangan ini.
Bila pasien telah sadar sepenuhnya dan dak mengalami
komplikasi apapun setelah operasi, maka m medis akan
segera memindahkan pasien ke ruang perawatan.
2) Sakit kembali muncul sementara
Saat di ruang perawatan, maka efek samping obat bius
biasanya telah hilang sepenuhnya. Saat itu, pasien akan mulai
merasakan sakit di area tubuh yang dioperasi. Di tahapan ini,
tentu pasien akan diberikan obat penghilang rasa sakit untuk
meredakan nyeri yang muncul.
Tetapi, pasien juga harus menahan diri untuk dak melakukan
gerakan apapun, sebab hal tersebut akan meningkatkan rasa
sakit. Bahkan batuk atau gerakan kecil saja bisa menyebabkan
luka operasi pasien bertambah sakit. Oleh karena itu, pasien
biasanya diminta untuk beris rahat total ke ka masa
pemulihan ini.
3) Luka bekas jahitan akan mulai pulih
Setelah beberapa hari, rasa nyeri pada bekas luka operasi
pasien akan menghilang secara perlahan. Namun, pasien
akan memasuki masa di mana pasien mungkin mengalami
komplikasi akibat ndakan medis yang sebelumnya
dilakukan.
Beberapa komplikasi yang dapat terjadi seper perdarahan
atau pembengkakan di area luka operasi. Hal ini bisa terjadi
akibat infeksi pada luka. Oleh karena itu, biasanya m medis
akan menggan perban luka secara berkala untuk
menghindari infeksi.
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4) Boleh kembali ke rumah dan is rahat
Jika dalam 3-6 hari pasien dak mengalami masalah apapun
setelah operasi, maka pemulihan dapat dilakukan di rumah.
Tetapi hal ini memang tergantung dengan masing-masing
kondisi pasien dan hanya dokter yang bisa memutuskan
apakah pasien dapat melanjutkan pemulihan di rumah atau
dak.
Apabila pasien diizinkan untuk pulang, maka tanyakan pada
dokter terkait pantangan dan anjuran yang harus pasien
lakukan selama pemulihan di rumah.
Perawatan pasca bedah dapat dilakukan secara rawat inap
atau rawat jalan. Prosedur rawat jalan dapat dilakukan apabila
operasi dak kompleks sehingga pasien dak perlu menginap di
rumah sakit, atau operasi mungkin termasuk kompleks sehingga
pengawasan dan perawatan harus dilakukan, bahkan ke ka
pasien sudah keluar dari rumah sakit. Perawatan pasca bedah
dipimpin oleh dokter bedah dengan bantuan petugas medis lain
yang melakukan tugas tertentu, seper memantau tanda-tanda
vital atau menangani luka.Beberapa prosedur dari perawatan
pasca bedah adalah:
1) Jangan terlalu banyak bergerak
Banyak orang yang merasa bahwa dirinya sudah sembuh
benar setelah operasi. Lantas mereka pun jadi ak f bergerak
dan mulai langsung mencoba melakukan kegiatan sehariharinya lagi seper beres-beres rumah, olahraga, ataupun
langsung masuk kantor.
Sayangnya, agar cepat pulih pasien disarankan untuk dak
terlalu banyak bergerak. Mengapa? Hal ini bisa menyebabkan
cedera pada luka operasi dan menimbulkan komplikasi serius
seper infeksi.
2) Tidur yang cukup
Tidur yang cukup adalah salah satu cara terbaik agar lekas
pulih setelah menjalani operasi. Tubuh yang kelelahan akan
jadi lebih sulit memulihkan diri habis operasi. Jika pasien
sudah diperbolehkan pulang, disarankan untuk dur minimal
sebanyak tujuh jam se ap malam dan dur siang sekitar satu
jam.
3) Makan makanan yang sehat
Umumnya setelah operasi dokter akan menyarankan
pantangan khusus untuk makan. Pasien akan dianjurkan
m a ka n m a ka n a n ya n g b i s a m e m p e rc e p at p ro s e s
penyembuhan.
Cobalah untuk mengonsumsi makanan berprotein yang bisa
membantu penyembuhan luka dan regenerasi jaringan pada
luka sayat. Pasien bisa makan makanan rendah lemak tapi
kaya protein seper daging ayam tanpa kulit, ikan, telur, atau
tahu.

4) Ha -ha saat batuk
Jika pasien dianjurkan untuk minum an bio k, pas kan untuk
Tahukah bahwa batuk setelah operasi harus dilakukan dengan
mendapatkan takaran an bio k yang tepat sesuai arahan
benar? Ya, ada cara khusus untuk batuk agar sayatan bekas
dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan
operasi dak terbuka dan menimbulkan infeksi. Caranya, jika
infeksi yang dapat terjadi setelah operasi dan resistensi
hendak batuk tahan dan tutup bagian yang terdapat luka
an boi k.
operasi menggunakan bantal atau tangan, lalu batuk sepelan
7) Pas kan tangan selalu bersih
mungkin.
Hampir semua orang merasa gemas atau dengan sengaja
5) Jangan bolos konsultasi ke dokter
penasaran lalu menyentuh luka sayatan bekas operasi.
Banyak orang yang merasa bahwa setelah operasi mereka
Sebetulnya dak apa menyentuh, dengan catatan tangan
dak perlu lagi konsultasi ke dokter karena dak punya
Anda bersih alias sudah cuci tangan. Bila asal menyentuh
keluhan apa-apa. Ini adalah hal yang salah.
tanpa cuci tangan, luka sayatan rentan mengalami infeksi dan
Konsultasi ke dokter di masa pemulihan pasca operasi ini
bisa lebih lama lagi sembuhnya Meski sudah di rumah,
pen ng untuk memeriksa kemungkinan komplikasi. Dokter
namun tetap saja kondisi ﬁsik pasien harus diperha kan dan
juga nan akan memeriksa adanya masalah atau dak pada
anjuran dokter sebaiknya dilakukan. Hindari berbagai hal
kondisi pasien secara keseluruhan, terutama di bekas luka
yang mungkin akan menyebabkan pasien mengalami
sayatan operasi. Jadi, patuhi dokter untuk datang konsultasi
komplikasi setelah operasi. Berikut adalah hal-hal yang
sesuai jadwal.
mungkin terjadi saat pemulihan pasca operasi di rumah:
6) Ru n minum obat
· Sulit bernapas
Pen ng untuk tetap minum obat yang diberikan dokter
· Demam nggi, hingga mencapai lebih dari 39 derajat celcius
setelah pasien dioperasi dan kembali ke rumah, karena obat· Kotoran berwarna hitam
obatan bisa membantu tubuh pasien cepat pulih. Biasanya
· Nyeri pada bagian tubuh yang dioperasi
pasien dianjurkan untuk mengonsumsi obat pereda nyeri.
· Perdarahan atau pembengkakan pada luka operasi
Pasien diperbolehkan untuk minum beberapa obat pereda
· Mengalami diare, sembelit, mual, atau muntah
nyeri hanya ke ka merasa sakit. Pasalnya, obat pereda nyeri
· Tidak nafsu makan dan sulit menelan
dapat menyebabkan iritasi lambung dan menyebabkan
Bila pasien mengalami salah satu atau lebih dari gejala
ka nt u k . S e b i s a m u n g k i n h i n d a r i m e n ge m u d i s a at tersebut, maka sebaiknya segera periksakan diri ke dokter untuk
mengonsumsi obat pereda nyeri yang lebih kuat.
mengetahui kondisi lebih lanjut

SKETSA 28

42

Layanan Unggulan

Coverstory

Radioterapi Pada Kanker Kepala Leher

Fakta seputar Operasi Bibir
Sumbing dalam rangka HKN 2018 di RSSA

Dr. dr. Dyah Asmarawatie, Sp.Rad (K)

Andrie bernedy S.ST
PJ Ruang Tindakan R.16
Ka Ur Pedidikan IRNA II

Kanker pada daerah kepala dan leher biasanya
dimasukkan ke dalam satu kategori. Beragam kanker berada
dalam grup kategori ini seper misalnya kanker kulit pada
daerah ini, kanker dalam sinus, hidung, mulut, tenggorokan,
roid dan kelenjar air liur. Kanker otak dan mata biasanya
dak diklasiﬁkasikan dalam grup yang sama.
Radioterapi untuk kanker kepala leher merupakan
pengobatan untuk membunuh sel-sel kanker dengan
menggunakan radiasi pengion energi nggi. Radioterapi
adalah salah satu perawatan terbaik yang tersedia untuk
kanker kepala dan leher. Ini melibatkan ahli onkologi radiasi
yang memberikan radiasi terfokus untuk membunuh sel-sel
kanker. Jaringan sehat di sekitarnya mungkin juga
terpengaruh. Namun, sel normal yang sehat lebih mampu
menyembuhkan diri cedera radiasi. Untuk kanker kepala dan
leher, teknologi baru dalam pengobatan radiasi
memungkinkan pelestarian organ-organ pen ng.
Teknik-teknik baru ini dapat memberikan pasien ngkat
kesembuhan yang sama dengan fungsi menelan dan/atau
suara yang lebih baik bila dibandingkan dengan pembedahan
untuk mengangkat tumor. Dalam beberapa kasus, radiasi
akan dikombinasikan dengan operasi, kemoterapi atau
keduanya. Radioterapi diberikan dalam waktu 5-7 minggu.
Radiasi akan merusak dan menghambat pertumbuhan selsel kanker. Terapi radioterapi diawali dengan pelaksanaan CT
Simulasi untuk mengambil gambar simulasi guna lokalisasi
terget dan volume tumor, yang selanjutnya diteruskan
dengan proses perhitungan dosis dan perencanaan sinar di
TPS (Treatment Planning System). Penyinaran dilaksanakan
berdasarkan hasil CT Simulasi dan hasil perencanaan di TPS
2D atau 3D. Proses CT simulasi dengan 3D menggunakan CT
plan, yaitu perencanaan radioterapi dengan menggunakan
CT Scan. Setelah pengihitungan GTV dan dosis, pasien akan di
simulasi ulang untuk membentuk alat bantu, lalu pasien bisa
mulai penyinaran se ap hari senin sampai jumat.
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Gejala kanker kepala leher :
- Benjolan, bengkak, atau massa di daerah kepala atau
leher
- Bau mulut busuk yang dak disebabkan oleh buruknya
kebersihan mulut dan gigi
- Hidung tersumbat yang sering kumat dan sulit hilang
- Sering mimisan dan / atau keluar cairan aneh dari hidung
(bukan ingus atau darah)
- Penglihatan ganda
- Ma rasa atau kelumpuhan otot di wajah, atau nyeri pada
wajah, dagu, atau leher yang dak hilang
- Pendarahan atau nyeri yang dak biasa di mulut
- Sering sakit kepala
- Telinga bedenging atau kesulitan mendengar
- Penurunan berat badan yang dak terjelaskan
Perawatan selama radiasi :
· Menjaga kebersihan gigi dan mulut
· Tidak memakan atau minum terlalu panas atau dingin
· Makan dengan porsi kecil tapi sering
· Menghindari kulit berkeringat
· Hindari terkena sinar matahari langsung
· Menjaga asupan gizi yang cukup
· Tidak merokok atau minum alkohol

Tanggal 12 November se ap tahunnya merupakan
tanggal yang mempunyai ar khusus bagi insan kesehatan di
seluruh tanah air. Tanggal ini diperinga sebagai Hari
Kesehatan Nasional (HKN). Untuk tahun ini Tema HKN
adalah Aku Cinta Sehat: Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita.
Tidak ke nggalan di rumah sakit tercinta kita ini,
Peringatan HKN di peringa dengan meriah melalui berbagai
acara dengan par sipasi ak f seluruh karyawan RSSA yang
berjumalah diatas 3000 orang. Tahun ini pani a HKN di
ketuai oleh dr Herman Yosef Limfat Wihastyoko SpBp RE (K).
Acara demi acara berjalan lancar dan meriah, dan puncak
acara ditutup dengan acara jalan sehat bersama seluruh
karyawan RSSA pada yang dilaksanakan pada hari minggu
tanggal 24 November 2018
Salah satu acara dalam HKN tahun ini adalah pelaksanaan
operasi bibir sumbing. Yuk, kita telusuri fakta-faktanya :
Fakta 1 : Kegiatan operasi bibir sumbing ini melibatkan
dokter ahli bedah, anestesi dan tenaga medis lainnya
dibawah komando langsung dari dr Herman Yosef Limfat
Wihastyoko SpBp RE (K) yang melakukan ndakan ini pada
16 orang pasien dengan 20 ndakan. Sebelum dilakukan
ndakan diberikan tali asih kepada pasien dan keluarganya.
Fakta 2 : Seper kita ketahui, bibir sumbing adalah kondisi
kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah atau
belahan pada bibir bagian atas. Kelainan ini terjadi karena
jaringan di bibir bayi atau di langit-langit mulut bayi saat di
dalam rahim dak menyatu, sehingga meninggalkan celah.
Normalnya proses penyatuan tersebut terjadi pada bulan
kedua dan ke ga di masa kehamilan. Hingga saat ini belum
diketahui secara pas apa yang menyebabkan bibir sumbing
dan langit-langit sumbing. Namun para ahli percaya bahwa
kondisi ini terjadi akibat kombinasi faktor gene k dan
lingkungan. Beberapa faktor berikut ini mungkin bisa
meningkatkan risiko pasangan memiliki bayi yang terlahir
sumbing. Di antaranya adalah:
• Gene k. Bayi yang lahir dari orang tua dengan kondisi
bibir sumbing dan langit-langit sumbing atau memiliki
saudara dengan keadaan tersebut lebih berisiko
mengalami kondisi yang sama.
• Gender. Bayi laki-laki dua kali lebih berisiko mengalami
kelainan ini dibanding bayi perempuan.

Pemberian tali asih kepada keluarga
• Diabetes. Ada sejumlah buk yang menunjukkan bahwa wanita
yang didiagnosa menderita diabetes sebelum masa kehamilan
berisiko nggi melahirkan bayi dengan bibir sumbing.
• Obesitas selama masa kehamilan. Bayi dari ibu penderita
obesitas berisiko terlahir dengan bibir sumbing atau langit-langit
sumbing.
• Paparan zat tertentu selama masa kehamilan. Ibu yang merokok
dan mengonsumsi alkohol selama masa kehamilan berisiko
melahirkan bayi dengan kondisi bibir sumbing dan langit-langit
sumbing. Selain itu, konsumsi tablet kor kosteroid dan obatobatan an kejang pada masa awal kehamilan juga dihubungkan
dengan beberapa kasus bibir sumbing.
• Kekurangan asam folat di masa kehamilan.
Fakta 3 : Untuk melakukan deteksi dini kelainan bibir sumbing dapat
dilakukan pemeriksaan USG kehamilan pada minggu ke 18 hingga
minggu ke 21 kehamilan. Jika dak terdeteksi oleh pemeriksaan
tersebut, bibir sumbing akan terlihat segera setelah bayi lahir atau
lewat pemeriksaan ﬁsik pada 72 jam pertama sejak bayi lahir.
Fakta 4 : Bagimana penataalaksanaannya ? Sebagian besar kasus
bibir sumbing bisa ditangani melalui ndakan pembedahan. Tujuan
dari operasi bibir sumbing adalah memperbaiki kemampuan anak
untuk makan dan minum, dapat bicara dan mendengar secara
normal, serta memiliki penampilan wajah yang normal. Secara
umum, prosedur pembedahan yang dilakukan melipu :
• Operasi bibir sumbing. Dilakukan sayatan pada kedua sisi celah
dan membuat lipatan jaringan yang kemudian disatukan dengan
cara dijahit. Operasi ini akan membuat penampilan dan fungsi
bibir
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menjadi lebih baik. Waktu yang tepat untuk operasi bibir
sumbing bervariasi, tergantung kondisi tubuh anak, berat
badan, dan usia anak. Biasanya operasi bibir sumbing dilakukan
saat anak berusia 10 minggu – 1 tahun.
• Operasi langit-langit sumbing. Operasi mungkin dilakukan
beberapa kali untuk menutup celah dan memperbaiki langitlangit mulut, baik bagian yang lunak maupun yang keras. Dokter
akan membuat sayatan pada kedua sisi celah dan menata ulang
posisi jaringan dan otot langit-langit mulut, kemudian dijahit.
Operasi langit-langit sumbing disarankan untuk dilakukan pada
saat berusia 6-18 bulan. Lalu, operasi lanjutan untuk langitlangit sumbing dapat dilakukan pada usia 8-12 tahun. Operasi
lanjutan yang dilakukan adalah mencangkok tulang untuk
langit-langit agar mendukung struktur rahang atas dan ar kulasi
bicara.
• Operasi pemasangan tabung telinga. Untuk anak-anak dengan
langit-langit sumbing, tabung telinga dipasang pada usia 6
bulan. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko
penurunan pendengaran dan dapat dilakukan bersamaan
dengan operasi bibir sumbing atau operasi langit-langit
sumbing.
• Operasi untuk memperbaiki penampilan. Operasi tambahan
mungkin diperlukan untuk memperbaiki penampilan mulut,
bibir dan hidung. Operasi ini dapat dilakukan sampai usia anak
remaja menjelang dewasa.
Pemantauan dan pengobatan terhadap bibir sumbing disarankan
terus dilakukan sampai anak berusia 21 tahun, ke ka pertumbuhan
telah berhen .
Fakta 5 : Adapun beberapa komplikasi yang mungkin dapat dialami
oleh bayi yang menderita bibir sumbing adalah:
• Gangguan pendengaran. Penumpukkan cairan dalam telinga
dan infeksi telinga berulang berisiko untuk menimbulkan
gangguan pendengaran
• Masalah pertumbuhan gigi. Jika belahan meluas hingga ke
bagian gusi atas, pertumbuhan gigi bayi akan terganggu.
• Kesulitan dalam menghisap ASI.
• Kesulitan dalam berkomunikasi. Bibir sumbing dapat membuat
perkembangan suara anak terganggu dan akan terdengar
sengau.
Untuk mengatasi komplikasi yang terjadi, dapat diberikan
pengobatan tambahan, di antaranya adalah:
• Pengobatan infeksi telinga.
• Pengobatan ortodon k, seper pemasangan kawat gigi.
• Terapi bicara untuk memperbaiki kesulitan dalam berbicara.
• Alat bantu dengar untuk anak yang kehilangan pendengaran.
• Menggunakan botol khusus atau alat lainnya untuk memberi
makan pada anak.
Anak dengan bibir sumbing mungkin mengalami masalah dalam
emosi, perilaku, dan kehidupan sosialnya karena penampilannya
yang berbeda dan stres menjalani berbagai macam prosedur medis.
Konsultasi dengan psikolog dapat membantu anak untuk
menghadapi keadaan ini. (dr RR)
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Catatan Perjalanan

Menikmati keindahan Flores Timur
Dr. Kurniawan Tauﬁq Kadaﬁ, M.Biomed, Sp.A(K)

Suasana tindakan pembedahan

Hasil Tindakan pembedahan

Banyak sekali tempat tempat indah di Indonesia yang dak kalah
bila dibandingkan tempat tempat lain di dunia. Kita semua percaya
bahwa masih banyak tempat tempat indah di Indonesia yang belum
terekspos oleh media, padahal bila ditelusuri Indonesia seolah
“sepotong surga” yang keindahannya dak dipertanyakan lagi. Bila
selama ini daerah yang keindahannya terekspos besar besaran adalah
daerah di Pulau Komodo dan sekitarnya yang notebenenya merupakan
daerah di sekitar Flores Barat, maka cobalah tengok sebentar surga di
ujung mur Pulau Flores juga dak kalah indahnya. Dan hal itu juga
yang saya rasakan ke ka diberi kesempatan untuk menelusuri pulau
pulau di Flores Timur atau Flo m begitu masyarakat disana
menyebutnya. Mendarat di Bandara El Tari Kupang di malam hari,
membuat ekso sme Pulau Timor ini dak banyak bisa dinikma . Pagi
pun ba dan kami disuguhi pemandangan yang sangat ekso s khas
Pulau Timor. Kebetulan hotel tempat kami menginap sangat dekat
dengan Bandara El Tari. Jajaran pohon lontar jelas terlihat dari lantai
ga hotel tempat kami menginap. Hiruk pikuk bandara El Tari Kupang,
pesawat silih bergan terbang dan turun juga terlihat dari hotel tempat
kami menginap. Pagi ini rombongan kami akan bertolak ke Pulau
Lembata. Pulau Lembata yang terletak barat laut Pulau Timor
ditempuh dengan perjalanan laut selama 12 jam, sedangkan bila
menggunakan pesawat hanya dibutuhkan waktu 45 menit. Kami
memilih moda pesawat untuk mencapai Pulau Lembata. Selama
perjalanan kami menuju Pulau Lembata kami disuhuhi pemandangan
gugusan pulau yang tersebar disekeliling Pulau Lembata antara lain
Pulau Adonara, Pulau Solor dan gugusan pulau kecil lainnya. Kamipun
mendarat di Bandara Wunopito, Lewoleba. Lewoleba merupakan ibu
kota Kabupaten Lembata. Pulau Lembata merupakan salah satu pulau
ekso s dengan budaya tangkap Paus yang terkenal di seantero dunia.
Daerah di Lembata yang terkenal dengan budaya tangkap Paus adalah
daerah Lamalera. Di Lembata kita juga dapat menikma pemandangan
Lembata dari atas puncak Gunung Ile Ape.
Sore harinya kami mengejar Matahari terbenam di puncak bukit
Waijarang. Di Waijarang, terdapat satu bukit yang terkenal dengan
Bukit Cinta. Dari Bukit Cinta inilah kita bisa menikma matahari
tenggelam dengan sangat indah. Dari bukit ini juga terlihat Gunung Ile
Boleng di Pulau Adonara.

Bandar Udara Wunopito, Lewoleba Lembata.
Pada hari ke dua, kami menuju ke lokasi tempat tulang
belulang ikan paus terdampar yaitu Di daerah Ohe, di Pulau
Lembata. Walaupun kami dak bisa melihat secara langsung
upacara tangkap ikan paus, tetapi kami masih bisa melihat
tulang ikan paus yang terdapar di bibir pantai Ohe. Dari Ohe,
yang terletak di kaki Gunung Ile Ape kami bergerak menuju,
pantai di wilayah mur Pulau lembata yang terkenal
keindahannya, yaitu pantai Lewolein. Disini kami bisa
m e n i k m a ke i n d a h a n p a nta i ya n g m a s i h te r j a ga
kealamiannya dengan garis pantai yang sangat panjang. Pada
hari ke ga perjalanan kami, kami harus meninggalkan Pulau
Lembata, menuju kota Larantuka. Pagi pagi sekali kami
menuju pelabuhan Lewoleba, Lembata untuk mengejar
jadwal kapal cepat yang menuju kota Larantuka. Suasana
pelabuhan yang ramai, sangat jarang kita temui di Pulau Jawa
membuat kami semakin tertarik untuk mengabadikan momen
tersebut. Topograﬁ daerah yang terdiri dari banyak pulau,
menjadikan kapal laut merupakan salah satu sarana
transportasi yang sangat pen ng. Harga yang terjangkau,
membuat masyarakat memilih menggunakan kapal laut
dibandingkan menggunakan pesawat. Masyarakat dapat
memilih menggunakan kapal cepat atau kapal biasa untuk
mencapai daerah tujuan disekitar Pulau Lembata.

Semakin anda membagikan
pengetahuan anda, semakin ia
bertambah dan jika anda

tidak pernah membagikannya,
maka bisa jadi ia akan menghilang.

Suasana pelabuhan Lewoleba dipagi hari

Menikmati Matahari Tenggelam di Pulau Lembata
dari puncak Bukit Cinta Waijarang. Terlihat Gunung Ile Boleng
di Pulau Adonara yang terletak diseberang Pulau Lembata.
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Catatan Perjalanan

Tebak Gambar

Kota tujuan kami selanjutnya adalah kota sedikit kurang nyaman. Waktu tempuh perjalanan dari Lembata- Larantuka
Larantuka, yang terkenal dengan Va kannya menggunakan kapal cepat adalah 2 jam. Setelah sampai di Larantuka kami
Indonesia. Kami menggunakan kapal cepat untuk langsung beris rahat di Hotel ASA.
menuju kota Larantuka. Sepanjang perjalanan kami
disuguhi pemandangan laut yang luar biasa indahnya.
Keindahan Pulau Solor dilihat dari Selat Solor
Gugusan pulau Lembata yang mempunyai relief
bergunung gunung tampak sangat apik dilihat dari
kapal cepat yang kami naiki. Kami sempat singgah
sebentar di Pelabuhan Waiwerang di Pulau adonara
Pantai di Belakang Hotel ASA Larantuka
untuk menurunkan penumpang yang akan singgah di
Pulau Adonara.

Keindahan Gugusan Pulau Lembata dilihat dari kapal cepat.

Keindahan pantai di Pulau Adonara, juga masih
belum banyak dikenal. Padahal bila sejenak kita Pantai pasir putih di belakang Hotel ASA, Larantuka
menyempatkan waktu untuk singgah, kita akan
dibuat berdecak kagum dengan keindahan pantai Di Larantuka, hotel tempat kami nggal mempunyai pemandangan yang bagus.
pasir pu h di Pulau Adonara. Masyarakat adonara Kami dak usah jauh jauh mencari pantai yang indah karena dibelakang hotel kami
sangat beragam. Kerukunan umat disini mungkin bisa pemandangannya cukup bagus. Suasana malam di Larantuka lebih ramai bila
menjadi contoh daerah daerah lain bahwa kita dapat dibandingkan dengan suasana di Lembata. Kami sempatkan makan makanan
berbahan ikan laut di taman kota Larantuka. Menu wajib bagi siapa saja yang
hidup damai tanpa harus saling bermusuhan. Kapal
berkunjung ke kota Larantuka adalah Ikan Kuasam di taman kota Larantuka. Kami
kami, menunggu penumpang dari pulau Adonara
penasaran mengapa makanan tersebut dinamai kuasam. Usut punya usut ternyata
yang akan menuju kota Larantuka untuk beberapa
kuasam adalah kuah asam. Suasana religius kaum Katolik disini sangat terasa. Tiap
saat.
tahunnya masyarakat Larantuka mempunyai ritual Jum'at Agung yang dihadiri

Keindahan Gugusan Pulau Lembata dilihat dari kapal cepat.

Perjalanan ke pulau Flores akhirnya berlanjut juga.
Selama perjalanan kami bisa melihat pulau Solor dari
kejauhan. Sungguh sangat beruntung karena pagi itu
sangat cerah sehingga gelombang laut juga sangat
tenang. Menurut cerita kadang bila cuaca sedang
dak baik maka perjalanan Lembata-Larantuka sering
disuguhi gelombang nggi yang membuat perjalanan
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Umat Katolik dari segala penjuru kota di Indonesia bahkan di dunia. Bagi para
pencita diving dan snorkeling juga bisa menikma nya di Larantuka. Disini kita bisa
menyewa alat diving dan snorkeling yang dikelola oleh masyarakat lokal. Suasana
sore di kota Larantuka juga dak kalah indahnya. Sore hari, kami memilih pantai di
Jalan Larantuka – Maumere yang kami pilih untuk bersantai. Ak vitas anak-anak
pantai yang bermain air dan mencari kerang membuat suasana sore semakin
menarik. Banyak juga para muda mudi di kota ini saling bercengkrama di pinggir
pantai menikma dan menunggu matahari tenggelam.Puas menikma indahnya
Kota Larantuka, Flores Timur, pada hari ke ga kami harus segera kembali ke kota
kami. Bukan hanya pemandangan di Kota Larantuka yang sangat indah. Sepanjang
perjalanan dari Larantuka menuju Kota Maumere kami pun dibuat berkali kali
berdecak kagum dengan view yang luar biasa indah. Di sepanjang jalan trans
Larantuka – Maumere “sepotong surga” laut, gunung, sungai, semua secara komplit
tersaji. Berkali kali kami berhen di tepi jalan untuk sekedar mengambil gambar
sebagai kenang kenangan kami. Banyak yang belum mengetahui bahwa Flores
Timur juga mempunyai sejumlah tempat indah yang dak kalah dengan tempat
indah lain di daerah lain. Media juga belum banyak mengekspose tempat tempat
indah tersebut. Mari kita tengok sepotong surga di Flores Timur, kami jamin anda
pas dak akan pernah merasa merugi.

Tebak Gambar :
Dimanakah Ruangan ini ?
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