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Salam RedaksiAssalammualaikum wr wb 
Salam Sketsa...
 Puji syukur kami segenap dewan redaksi panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya edisi ke 30 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.
 Pada edisi ini kami berusaha untuk makin meningkatkan 
kualitas isi maupun tampilan dari majalah sketsa dengan melakukan 
banyak perubahan. Edisi 30 ini merupakan edisi pertama dimana 
kami telah menetapkan logo dari majalah sketsa. Juga melakukan 
perubahan didalam memilih sampul depan dan juga susunan serta 
tata letak artikel didalamnya. Ini tak lain kami lakukan untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas dari majalah sketsa ini. 
 Karena bertepatan dengan hari kesehatan jiwa sedunia, 
maka di edisi ini kami mengangkat topik dan artikel yang 
berhubungan dengan kesehatan jiwa seperti, dari mana kesehatan 
jiwa itu dimulai, mengenali dan menghindari pikiran bunuh diri, 
terapi anak berkebutuhan khusus, tata kelola gizi pada gangguan 
jiwa dan stres yang ternyata bisa memicu gatal. Selain itu sesuai 
dengan amanat yang diberikan kepada buletin, kami juga 
mengangkat topik mengenai akreditasi, IKPK dalam klaim BPJS 
Kesehatan, penanganan bencana kebakaran,  pelayanan unggulan 
dari RSSA saat seperti perawatan post open heart di ICU dan 
pelayanan radioterapi. Kegiatan-kegiatan seputar RSSA juga tidak 
luput kami liput seperti dance higiene dan kunjungan-kunjungan ke 
RSSA.
 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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IndahFebri – KOMITE PPI

Dalam rangka memeriahkan HUT yang ke-74 
Republik Indonesia, RSSA Malang mengadakan Lomba 
Dance Hand Hygiene di ruang Majapahit pada tanggal 
9 Agustus 2019. Se�ap tahunnya RSSA Malang 
mengadakan Lomba Dance Hand Hygiene. Selain 
untuk memperinga� HUT Republik Indonesia, lomba 
ini juga diadakan saat Hari Kesehatan Nasional.

Tujuan dari diadakannya lomba ini selain 
menyemarakkan peringatan kemerdekaan Republik 
Iindonesia ke-74, juga untuk mengedukasi serta 
membudayakan pen�ngnya cuci tangan demi 
mencegah penyebaran penyakit sedini mungkin 
melalui 6 langkah cuci tangan yang benar. Mungkin 
terlihat sepele, tapi cuci tangan merupakan salah satu 
�ndakan yang mudah untuk mencegah penyebaran 
penyakit. Karena tangan sering kali menjadi perantara 
dari berbagai bakteri untuk masuk ke dalam tubuh.

Pelaksanaan Lomba Dance Hand Hygiene 
diiku� oleh se�ap satker di lingkup RSSA Malang. 
Beberapa diantaranya adalah tenaga administrasi, 
dokter dan paramedis RSSA Malang. Se�ap satker yang 
mewakili Lomba Hand Hygiene menampilkan 
kolaborasi gerakan 6 langkah cuci tangan dan kesenian 
tarian budaya Indonesia. Karenanya, peserta dan 
penonton bisa lebih mudah  menger� dan menghafal 
apa saja gerakan-gerakan  6 langkah cuci tangan.

Lomba Dance Hand Hygiene ini diadakan 
hampir se�ap tahunnya oleh RSSA Malang sebagai 
salah satu cara unik untuk menyampaikan edukasi 
tentang betapa pen�ngnya melakukan cuci tangan. 
Selain 6 langkah cuci tangan, adapun 5 moment cuci 
tangan menurut WHO. Yaitu sebelum kontak dengan 
pasien, sebelum �ndakan asep�c, setelah terkena 
cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, 
dan setelah kontak dengan linkungan di sekitar pasien

Tangan yang �dak bersih dapat menjadi jalan 
masuknya penyakit ke dalam tubuh. Cuci tangan 
dengan benar dapat melindungi diri dari beberapa 
penyakit menular seper�, flu, diare, hingga hepa��s A, 
dan meningi�s. Maka dari itu, kita harus lebih sadar 
betapa pen�ngnya cuci tangan sebelum dan sesudah 
melakukan �ndakan.

“Dance Hand Hygiene, “Dance Hand Hygiene, 
Edukasi Unik RSSA Malang”Edukasi Unik RSSA Malang”
“Dance Hand Hygiene, 
Edukasi Unik RSSA Malang”
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Sela in  i tu  seseorang juga ber is iko 
melakukan bunuh diri jika memiliki gangguan 
mental dan fisik sebelumnya. Berikut adalah 
beberapa kondisi yang memicu munculnya pikiran 
bunuh diri, diantaranya : 

üGangguan jiwa seper� gangguan depresi 
berat, skizofrenia, bipolar, gangguan 
kepribadian berat ( seper� ambang) dan 
penyalahgunaan NAPZA (Narko�ka, 
psikotropika dan zat adik�f lainnya seper� 
alkohol). 

üPenyakit fisik lama/kronik dan penyakit fisik 
yang sudah terminal atau �dak ada harapan 
untuk sembuh seper� kanker, HIV/AIDS, dan 
lain lain. 

üJika hal-hal ini didapatkan pada seseorang, 
kita dapat mengemukakan beberapa 
pertanyaan berikut  sehingga dapat 
membantu kita saat menanyakan mengenai 
pikiran bunuh diri:

*Apakah anda merasa bahwa hidup sudah 
�dak dapat berar� untuk dijalani?

*Apakah anda kadang merasa ingin 
mengakhiri segalanya?

*Apakah anda pernah memikirkan 
bagaimana anda akan melakukan hal 
tersebut?

*Seberapa jauh anda hampir melakukan 
rencana tersebut?

*Apakah ada hal yang dapat mencegah 
anda mengakhiri hidup?

 Oleh karena itu jangan menganggap remeh 
apabila kita mengetahui teman atau keluarga 
sudah mengucapkan salam perpisahan baik secara 
langsung maupun dimedia sosial. Bisa jadi ini juga 
merupakan tanda-tanda yang perlu kita waspadai 
sebagai bentuk �dak adanya harapan bahkan 
keputusasaan. Selain adanya tanda-tanda lain yang 
biasanya kita temui pada sesorang yang 
mengalami perasaan sedih yang berlebihan seper� 
merasa mudah capek/ �dak bertenaga, �dak 
bersemangat dan malas melakukan ak�fitas 
apapun atau bahkan sering menyendiri. Atau 
mungkin ada keluhan tambahan seper� sulit 
berkonsentrasi, sulit �dur atau bahkan banyak 
�dur, merasa minder atau rendah diri dan merasa 
bersalah atau �dak berharga.

 Ke�ka ada orang terdekat yang menampakkan 
tanda-tanda tersebut, kita harus waspada. Sebisa 
mungkin berikan perha�an, rangkul dan ajak bicara 
serta bantu untuk mengalihkan pikiran ingin bunuh 
diri. Ama� juga gerak-geriknya jangan sampai dia 
berbuat hal-hal yang membahayakan nyawanya 
terutama kalau sendiri. Jauhkan senjata tajam dan 
alat-alat berbahaya lain yang dapat dipakai  dia untuk 
mengakhiri hidupnya. 

Selain itu, ajaklah dia untuk berolahraga secara 
teratur, se�daknya �ga kali seminggu. Ak�vitas fisik 
dapat merangsang otak untuk memproduksi zat kimia 
yang membuatnya merasa lebih rileks dan bahagia. 
Terakhir apabila hal ini semua �dak membantu, segera 
ajak dia untuk mendatangi psikolog ataupun dokter 
ahli jiwa/psikiater untuk segera dapat dibantu dengan 
penanganan medis. Dan apabila pikiran bunuh diri ini 
sudah ada upaya melakukan bunuh diri, jangan tunda 
lagi untuk membawanya ke UGD terdekat atau ke 
dokter ahli jiwa saat itu juga. 
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Oleh karena itu Organisasi kesehatan Dunia (WHO) 
mengangkat tema pencegahan bunuh diri dengan aksi 40 
de�k pada saat peringatan Hari Kesehatan Jiwa sedunia atau 
World Mental Health Day yang diperinga� se�ap 10 Oktober. 
Tentunya hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran 
pen�ngnya mengenali tanda-tanda dini adanya pikiran 
bunuh diri sehingga pencegahan yang berakibat kema�an 
dapat kita lakukan. 

Di bawah ini ada beberapa kondisi yang berisiko pada 
seseorang untuk melakukan bunuh diri yaitu laki-laki ( Laki-
laki 3x lebih besar risikonya dibanding perempuan, namun 
perempuan lebih banyak melakukan self harm/melukai diri 
sendiri dibanding pria), hidup sendiri atau isolasi sosial, 
status sosial ekonomi yang rendah, �ngkat pendidikan yang 
rendah, rendahnya dukungan keluarga, �dak menikah 
(lajang, cerai), �dak memiliki pekerjaan, tahanan (terutama 
residivis), memiliki orientasi seksual lesbian, gay, biseksual 
atau seorang transgender, ada riwayat kekerasan fisik dan 
psikis maupun seksual sebelumnya, dan riwayat keluarga 
dengan bunuh diri atau gangguan mental.

Percobaan bunuh diri merupakan 
perilaku membahayakan di mana hal ini jika 
�dak dicegah akan dapat menyebabkan 
kema�an. Menurut WHO tahun 2014 
bahwa sekitar 800.000 orang meninggal 
se�ap tahun karena bunuh diri. Sekitar 
71.000 kema�an akibat bunuh diri adalah 
pada anak remaja dan dewasa muda. 
Sehingga apabi la  disetarakan satu 
kema�an akibat bunuh diri terjadi se�ap 40 
de�k. Tingginya angka bunuh diri ini banyak 
ditemukan di negara-negara berkembang. 
Sedangkan di Indonesia sebagai salah satu 
negara berkembang, prevalensi bunuh diri 
di Indonesia cukup besar pada tahun 2014 
yaitu 1,77 per 100.000 penduduk. 

Pikiran bunuh diri : 
Kenali dan Hindari
Dr. Winarni Dian Dwiastuti WP, SpKJ.
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Untuk mengatasi kondisi 
hipoksia berat ini, dr. Wiwi Jaya, Sp. 
An (KIC) dan �m menggunakan 2 
st rateg i  ya i tu  yang  pertama 
penggunaan teknik inverse ra�o 
v e n � l a � o n  d a n  y a n g  ke d u a 
penggunaan an�bio�k dengan 
tepat. Inverse ra�o ven�la�on 
adalah mode dari alat ven�lasi 
mekanik yang didesain untuk 
meningkatkan oksigenasi pada saat 
pasien melakukan inspirasi. Pada 
mode konvensional, perbandingan 
waktu untuk melakukan inspirasi 
dan ekspirasi adalah 1:1,5 atau 1:2, 
dimana waktu ekspirasi lebih 
panjang dibandingkan dengan 
waktu untuk inspirasi. Sedangkan 
pada mode inverse ra�o, ven�lasi 
p a s i e n  d i b a l i k k a n  d e n g a n 
memperpanjang waktu inspirasi 
(1,5 :1 atau 2:1) yaitu dengan 
mempercepat laju aliran inspirasi 
dan memperlambat pola aliran 
pada fase inspiras i  sehingga 
oksigenasi pada alveoli meningkat. 
Dengan 2 strategi diatas pasien 
menunjukkan perbaikan pada 
indikator infeksi (procalcitonin, CD4, 
leukosit), hasil BGA dan kondisi 
hipoksia perlahan membaik. 

Mel ihat  perkembangan 
kondisi pasien yang meningkat , dr. 
Wiwi Jaya, Sp. An (KIC) megatakan 
bahwa beliau dan �m op�mis 
perawatan pasien post open heart 
ini akan berhasil, “Harapan untuk 
menjadi lebih baik itu lebih besar 
daripada resiko yang �dak baik”, 
tambah dr. Wiwi Jaya. Pada tanggal 
10 September 2019 atau pada hari 
perawatan ke 12, pasien mampu 
bernapas dengan usahanya sendiri, 
dan hemodinamik pun menujukkan 
kriteria stabil. Tiga hari kemudian 
pasien telah lepas dari alat bantu 
ven�las i  mekanik  dan dapat 
dipindahkan ke ruangan biasa

Pengalaman perawatan post open 
heart ini sebenarnya adalah yang 
kedua kalinya, sebelumnya ICU 
pernah merawat post open heart 
dengan kasus Coronary Artery 
Bypass  Gra�ing (CABG),  dan 
perawatannya pun sukses hanya 
sekitar 1-2 hari saja karena pasien 
�dak memerlukan alat bantu 
ven�lasi mekanik. (AF)
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Pada tanggal 30 Agustus 2019 
yang lalu, untuk pertama kalinya ruang 
ICU RSUD dr. Saiful Anwar Malang 
menerima pasien perempuan usia 19 
tahun dengan post operasi bedah jantung 
terbuka atau open heart untuk Atrial 
Septal Defect secundum besar closure 
(operasi penutupan ASD). Peris�wa ini 
s a n g a t  b e r s e j a r a h  d i ka r e n a ka n 
perawatan post ASD closure dengan 
pembedahan jantung terbuka sukses 
melewa� hipoksia berat akibat Ven�lator 
Associated Pneumonia (VAP) yang 
sempat menyebabkan pasien mengalami 
cardiac arrest atau hen� jantung.

Pertama dan Sukses, 

Operasi bedah jantung terbuka atau 
open heart merupakan salah satu  metode 
untuk memperbaiki kondisi ASD secundum 
besar. Prosedur open heart dilakukan dengan 
m e m b e l a h  t u l a n g  d a d a  k e m u d i a n 
menghen�kan sementara kerja jantung dan 
selama operasi berlangsung sirkulasi darah 
pasien ditopang oleh mesin jantung paru. 
Menurut dr. Wiwi Jaya, Sp. An (KIC) sebagai 
Kepala Instalasi Terapi Intensif Rumah Sakit dr. 
Saiful Anwar Malang, ada 3 tantangan besar 
dalam perawatan post open heart ini, yang 
pertama adalah resiko terjadinya hipertensi 
pulmoner, yang kedua adalah resiko infeksi 
akibat pemakaian alat bantu ven�lasi mekanik 
atau Ven�lator Associated Pneumonia (VAP), 
dan yang ke�ga adalah resiko potensial terjadi 
hipertensi pasca operasi. Dari 3 tantangan besar 
diatas, pasien mengalami infeksi pada paru 
akibat dari penggunaan ven�lasi mekanik 
sehingga pasien mengalami hipoksia berat. 

Perawatan Post Open Heart 
Closure di ICU 



MUDAH DAN MENYENANGKAN
AKREDITASI

Euis Komala Restiawati, S.Kep.Ns., MMRS
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CEPAT TEPAT TANGGAP BENCANA PENANGANAN KEBAKARAN 
DI RUMAH SAKIT Dr. SAIFUL ANWAR MALANG MENGGUNAKAN APAR
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OUTBOND
KARYAWAN BARU RSSA
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Upacara HKN Ke - 55, HUT Provinsi JATIM Ke - 74, danUpacara HKN Ke - 55, HUT Provinsi JATIM Ke - 74, dan
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Upacara HKN Ke - 55, HUT Provinsi JATIM Ke - 74, dan
HUT RSSA Ke - 40

Penyerahan penghargaan kepada karyawan atasPenyerahan penghargaan kepada karyawan atas
Integritas dan Loyalitas dalam bekerjaIntegritas dan Loyalitas dalam bekerja

Penyerahan penghargaan kepada karyawan atas
Integritas dan Loyalitas dalam bekerja
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Pemenang Doorprize 2 unit sepeda motor Pemenang Doorprize 2 unit sepeda motor 
Galih Putra Arfiudin (IRJ) & Dony LisbiantoroGalih Putra Arfiudin (IRJ) & Dony Lisbiantoro

(Sub. Bag Perbendaharaan)(Sub. Bag Perbendaharaan)

Pemenang Doorprize 2 unit sepeda motor 
Galih Putra Arfiudin (IRJ) & Dony Lisbiantoro

(Sub. Bag Perbendaharaan)

Penyerahan hadiahPenyerahan hadiahPenyerahan hadiah

Berita dalam gambarBerita dalam gambarBerita dalam gambar Berita dalam gambarBerita dalam gambarBerita dalam gambar
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Oleh : Rinintya Dwi Anggraeni (IKPK)

Sejak tahun 2014 BPJS Kesehatan terus 
mengalami defisit hingga saat ini. Salah satu penyebab 
terbesar adalah adanya tunggakan pembayaran iuran 
yang diyakini dapat menghambat proses pembayaran 
klaim kepada Rumah Sakit yang terlibat. Rumah sakit 
dr Saiful Anwar Malang (RSSA) adalah rumah sakit Tipe 
A berstandar Internasional merupakan rumah sakit 
pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 
instalasi yang sangat berkompeten dalam proses klaim 
badan penyelenggara jaminan sosial, dan jaminan 
kesehatan nasional lainnya. Layak �daknya suatu 
berkas perawatan bergantung pada kelengkapan 
berkas pendukung, dan ketepatan pengisian kode 
diagnosa penyakit dan �ndakan. Persyaratan seper� 
fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu BPJS, 
fotokopi surat rujukan dari faskes �ngkat 1 sangat 
pen�ng untuk diperha�kan oleh pasien yang sedang 
melakukan perawatan. 

Instalasi kerjasama pembiayaan kesehatan 
(IKPK) adalah satuan kerja yang berperanan dalam 
proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan. IKPK RSSA 
pimpinan dokter spesialis saraf dan juga dokter 
pengajar di Fakultas Kedokteran Univ Brawijaya 
Malang, dr. Widodo Mardi Santoso,Sp.S sebagai 
instalasi yang bertanggungjawab dalam penginputan 
data berkas klaim yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan. 

IKPK bertugas untuk memasukan segala jenis 
diagnosa  dan  �ndakan serta tarif rumah sakit ke 
dalam program inacbg's (Indonesian Case Based 
Groups) dari kementrian kesehatan. IKPK, satuan kerja 
yang memiliki staff dalam bidangnya memiliki 5  bagian 
khusus, antara lain bagian klaim BPJS rawat inap, klaim 
BPJS rawat jalan, klaim jaminan kesehatan nasional 
lainnya seper�; jaminan persalinan (jampersal), SPM 
kesehatan Kabupaten/ kota, jasa raharja, serta �m 
pengkodingan diagnosa / verifikator Internal. Selain 
staff  yang berkompeten, IKPK juga di dampingi oleh 
para dokter yang memiliki kemampuan terbaiknya.

Sebelum masuk ke dalam proses pengentrian 
data oleh IKPK, berkas  buk� pelayanan kesehatan 
yang telah dilakukan oleh pasien akan dikirimkan 
kepada bidang rekam medik untuk memas�kan 
diagnosa ataupun �ndakan yang telah dilaksanakan 
sudah sesuai atau belum. Setelah terverifikasi dengan 
baik, berkas akan dikirimkan kebagian penerimaan 
pendapatan untuk dilakukan penginputan biaya atau 
tarif yang telah dilakukan pada saat pengobatan. Dari 
hasil penginputan tarif yang telah dikerjakan oleh 
satuan kerja terkait, IKPK melaksanakan tugasnya 
untuk melakukan pengentrian data ke dalam program 
inacbg's (Indonesian Case Based Groups), kemudian 
melakukan verifikasi internal dengan menghitung dan 
mencocokan kesesuaian jumlah berkas dengan sistem, 
dan melaksanakan verifikasi akhir dengan BPJS 
Kesehatan untuk mencocokan jumlah berkas yang 
dikirimkan oleh IKPK kepada BPJS.

IKPK dalam Klaim BPJS Kesehatan
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Manajemen NyeriManajemen NyeriManajemen Nyeri
dr. Widodo M.S, Sp.S(K), dr. Lovita M.S.

Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik 
dan emosional yang �dak menyenangkan 
terkait dengan kerusakan di jaringan tubuh 
yang bersifat aktual atau potensial, atau 
dijelaskan dalam kerusakan itu sendiri, 
seper� yang dijelaskan oleh Asosiasi 
Internasional untuk Studi Nyeri (IASP). Rasa 
nyeri atau yang lebih awam disebut sebagai 
rasa sakit merupakan alasan paling umum 
seseorang mencari perawatan medis. 

 Rasa nyeri secara umum mengakibatkan beban 
penderitaan yang signifikan, sangat mempengaruhi kualitas 
hidup pasien dan mempengaruhi gaya hidup keluarga yang 
terlibat. Luasnya masalah nyeri kronis menimbulkan beban 
ekonomi yang signifikan bagi pasien untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Nyeri kronis dan efek psikologisnya 
berpotensi mengurangi kualitas hidup, �dak hanya untuk 
orang yang sakit tetapi juga untuk keluarga. Dalam beberapa 
kasus, efek psikologis dari nyeri dapat bertahan lebih lama 
dari nyeri kronis yang mendasari dan menjadi gangguan 
kesehatan utama. Misalnya, nyeri kronis yang �dak 
tertangani dengan baik dapat menyebabkan kurang �dur, 
kelelahan, lebih banyak stres, masalah hubungan sosial dan 
pekerjaan dan tekanan psikologis. Untuk meningkatkan 
manajemen nyeri dan kesejahteraan psikologis maka pen�ng 
untuk dilakukan penanganan dalam kondisi ini. 
Penanganan nyeri di Indonesia sejauh ini sudah cukup baik 
dengan banyak pilihan modalitas terapi yang ditawarkan, 
namun akibat kurangnya pemahaman yang baik terhadap 
nyeri, masyarakat masih banyak yang memilih pengobatan 
alterna�f dibandingkan mencari pengobatan secara medis. 

 Masyarakat harus tahu kondisi nyeri apa saja yang 
membutuhkan penanganan secara mandiri (penggunaan 
obat-obatan an� nyeri yang bisa dibeli sendiri di pasaran) 
atau yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. 
Beberapa kondisi nyeri yang memerlukan penanganan medis 
lebih lanjut adalah nyeri kronis dengan durasi nyeri lebih dari 
3 bulan contohnya seper� nyeri punggung bawah, nyeri 
bahu, nyeri wajah, nyeri paska infeksi herpes zoster (post-
herpe�c neuralgia), nyeri kepala yang menetap (persisten), 
dan masih banyak lagi. Modalitas terapi pada pasien dengan 
nyeri dapat melipu� tatalaksana non-farmakologis, 
farmakologis, �ndakan invasif minimal, dan �ndakan 
opera�f. 
 Saat ini modalitas yang banyak dipilih adalah �ndakan 
invasif minimal karena risiko �ndakan yang lebih rendah, efek 
samping minimal, dan pada beberapa kasus memberikan 
hasil �ndakan yang lebih baik daripada terapi opera�f. 
Contoh tekniknya sendiri seper� blok pada ganglion 
Sphenopala�na pada kasus nyeri kepala migren kronis dan 
blok pada ganglion Gasseri pada trigeminal neuralgia. Divisi 
nyeri Neurologi FKUB/RSSA kini tengah mengembangkan 
terapi invasif minimal sebagai salah satu pilihan terapi pada 
pasien nyeri. Tindakan yang sedang dikembangkan pun 
bermacam-macam melipu� pulsed-radiofrequency, blokade 
epidural,  dan hidrodiseksi saraf dengan panduan 
ultrasonografi. Tindakan invasif minimal ini dapat menjadi 
pilihan bagi pasien yang sudah mendapatkan terapi nyeri 
yang sederhana dengan penggunaan obat-obatan an� nyeri 
dan memerlukan �ndakan lebih lanjut, namun takut 
dilakukan �ndakan opera�f. Di RSU dr Saiful Anwar (RSSA) 
Malang pelayanan ini sendiri masuk ke dalam Jaminan 
Kesehatan Nasional, sehingga masyarakat �dak perlu 
khawa�r karena fasilitas untuk penanganan nyeri di RSSA 
sudah lengkap dan pasien dapat memperoleh pelayanan 
yang terbaik tanpa mengeluarkan biaya. Untuk informasi 
terkait tatalaksana nyeri dengan �ndakan minimal invasif 
dapat diperoleh dengan berkonsultasi lebih lanjut di poli 
Neurologi RSSA.  (lov) 

 Saat ini modalitas 
yang banyak dipilih adalah 
�ndakan invasif minimal 
karena risiko �ndakan yang 
lebih rendah, efek samping 
minimal
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Saat 'flu mata' mewabah, Saat 'flu mata' mewabah, Saat 'flu mata' mewabah, 
bagaimana supaya tidak tertular?bagaimana supaya tidak tertular?bagaimana supaya tidak tertular?
Dr. Ovi Sofia, Sp.M(K)

Yang disebut sebagai 'flu mata' 
sebenarnya merupakan infeksi 
p a d a  s e l a p u t  l e n d i r  m a t a 
(konjung�va) yang disebabkan 
oleh virus,

 'Flu mata' merupakan suatu is�lah yang lazim kita 
dengar dalam percakapan sehari-hari. Bahkan sebagian 
masyarakat mengiden�kkan mata merah dengan flu mata. 
Karena kondisi ini mudah menular, seringkali menjangki� 
seluruh keluarga, atau komunitas di satu tempat kerja atau 
sekolah, sehingga banyak yang merasa was-was bila ada 
anggota keluarga, teman kerja, atau teman di sekolah yang 
mengalami mata merah. Ketakutan yang berlebihan 
tentunya �dak diperlukan, apabila kita memahami apakah 
sebenarnya flu mata tersebut, penyebabnya, apa yang harus 
dilakukan bila kita mengalami kondisi tersebut, dan yang 
paling pen�ng, bagaimana cara penularannya.
 Yang disebut sebagai 'flu mata' sebenarnya 
merupakan infeksi pada selaput lendir mata (konjung�va) 
yang disebabkan oleh virus, sehingga pada is�lah kedokteran 
kita menyebutnya dengan konjung�vi�s. Virus penyebab 
konjung�vi�s tersering adalah adenovirus, yang terdiri dari 
beberapa �pe. Tergantung �pe adenovirusnya, konjung�vi�s 
bisa ringan hingga berat. Konjung�vi�s dapat juga 
disebabkan oleh penyebab lain selain virus, yaitu infeksi 
bakteri atau alergi, namun pada pembahasan kali ini akan 
kami batasi pada konjung�vi�s adenovirus, karena selain 

Pengetahuan tentang cara 
memutus  ranta i  penularan 
konjung�vi�s merupakan hal 
y a n g  s a n g a t  p e n � n g  b a g i 
masyarakat dan tenaga medis. 
Selain bisa berperan untuk ikut 
menyebarkan informasi ini , 
diharapkan para pembaca juga 
dapat membantu mematahkan 
mitos salah yang berkembang di 
masyarakat. (RR)

angka kejadiannya paling sering, penyakit ini seringkali 
menimbulkan 'wabah' di komunitas. Wabah konjung�vi�s 
dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun.
Gejala awal konjung�vi�s adalah mata merah, bisa pada satu 
atau kedua mata, disertai gejala mengganjal, berair, atau 
sensasi seper� kemasukan benda asing. Kondisi mata merah 
dan berair banyak inilah yang sering dikaitkan dengan is�lah 
'flu'.  Konjung�vi�s bisa disertai dengan gejala demam, nyeri 
tenggorokan atau pilek, karena virus penyebabnya dapat juga 
menimbulkan infeksi di saluran pernapasan.
 Secara umum, konjung�vi�s �dak memerlukan 
pengobatan khusus. Pada �pe yang ringan, penyakit ini dapat 
sembuh sendiri dalam 2-3 hari. Namun bila gejala berlanjut, 
sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter, karena pada 
�pe sedang hingga berat mungkin diperlukan pengobatan 
tertentu. Tindakan yang bisa dilakukan bila mengalami 
konjung�vi�s adalah memberikan kompres dingin pada mata 
yang merah dan segera memeriksakan diri ke dokter spesialis 
mata bila dalam 3 hari gejala �dak membaik. Pemakaian obat 
tetes mata yang mengandung an�bio�ka dan steroid tanpa 
resep dokter sebaiknya dihindari.
 Satu hal paling pen�ng adalah mengetahui cara 
penularan konjung�vi�s ini, sehingga dapat menghindarkan 
kita dan keluarga dari tertular penyakit ini atau mencegah 
kita agar �dak menularkannya pada orang lain. Terdapat 
mitos yang beredar di masyarakat bahwa konjung�vi�s dapat 
menular bila kita menatap mata orang yang sakit. Mitos ini 
sepenuhnya �dak benar. Penularan konjung�vi�s adalah 
melalui kontak mata dengan tangan. Virus dapat berpindah 
dari tangan kita ke mata. Virus di tangan kita dapat berasal 
dari mengusap mata yang sakit, berjabat tangan dengan 
orang sakit ,  menyentuh permukaan benda yang 
mengandung virus diatasnya, atau dari benda-benda yang 
dipakai bersama dengan orang yang sakit. Adenovirus 
merupakan virus yang bisa bertahan untuk waktu yang 
sangat lama di permukaan benda. Upaya-upaya yang bisa kita 
lakukan adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga 
kebersihan mata, menghindari untuk �dak memegang mata 
dan �dak memakai bersama benda-benda yang kontak 
dengan mata yang sakit, seper� sarung bantal dan handuk. 
Untuk tenaga kesehatan, selain upaya-upaya diatas, harus 
diperha�kan desinfeksi dan steriliasi peralatan medis.
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Perwakilan RSSA Malang saat
menerima penghargaan di Ja�m
Fair 2019

Jatim Fair 2019

Keren,
RSSA

Malang
 Raih

Juara 1

Rumah Sakit dr. Saiful Anwar 
(RSSA Malang) berhasil meraih 
juara 1 stand terbaik kategori 

2convention di bawah 21 m . 
P e n c a p a i a n  p r e s t a s i  i n i 
diumumkan saat closing Jatim 
Fair 2019 di Surabaya, Jawa 
Timur, Minggu (13/10/2019).
Juara itu diraih dengan kriteria 
alur, penataan produk atau 
diversifikasi produk, guide dan 
performance.
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Kunjungan Gubernur & Wakil Gubernur beserta istriKunjungan Gubernur & Wakil Gubernur beserta istri
ke Pameran JATIM Fair 2019 di booth RSSA Malangke Pameran JATIM Fair 2019 di booth RSSA Malang

Kunjungan Gubernur & Wakil Gubernur beserta istri
ke Pameran JATIM Fair 2019 di booth RSSA Malang


