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PENGANTAR REDAKSI

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang

Maha Esa yang telah melimpahkan berkatnya

sehingga kami dapat menyelesaikan buletin RSUD

Dokter Soedarso Edisi Ke-3 Tahun 2021 ini dengan

baik. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan

buletin ini.

 Pada buletin ini kami paparkan secara langsung

tentang kegiatan RSUD Dokter Soedarso selama

bulan September sampai dengan bulan Desember

2021,

Kami berharap semoga buletin ini bisa menambah

pengetahuan dan informasi bagi para pembaca.

Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa

buletin ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga

kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun demi terciptanya Buletin

selanjutnya yang lebih baik
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 Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Dokter Soedarso pada Hari Rabu
(15/9/2021) mengadakan penyuluhan
luar gedung sebagai ruang lingkup
pelaksanaan PKRS. Kegiatan
penyuluhan bertenpat di Lapas Anak
Kelas 2 A Sungai Raya. Peserta kegiatan
berjumlah 35 orang, yang terdiri 26
orang Anak Didik Lapas dan 8 orang
petugas Lapas. Pada kegiatan kali ini
karena masih dalam situasi pandemi
Covid-19, maka jumlah peserta
kegiatan pun dibatasi sehingga tetap
bisa menerapkan protokol kesehatan.
 Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB,
diawali sambutan dari Kepala Bidang
Pengendalian RSUD Dr. Soedarso, Ibu
Diah Kusuma Wardani, SKM, M.Kes dan
Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas 2
Bapak Rendra Kurniawan, SH. Setelah
sambutan dilanjutkan dengan
demonstrasi cuci tangan yang baik dan
benar oleh tim PKRS, dan dilanjutkan
pemberian materi penyuluhan
kesehatan mengenai NAPZA yang
disampaikan oleh dr. Wiwi Endang
Susanti dan Materi tentang
Penggunaan APAR oleh Edi Ariani,
SKM, M.Kes.

Oleh :  Sept i  Widyasari ,  SKM

TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

RSUD DOKTER SOEDARSO 

LAKUKAN PENYULUHAN KESEHATAN 

DI LAPAS ANAK KELAS 2 SUNGAI RAYA

Dalam materi yang disampaikan, dr. Wiwi
Endang Susanti, mengingatkan kepada
anak didik lapas tentang jenis-jenis napza
dan bahayanya, jangan sampai generasi
muda terjerumus ke dalam pergaulan
bebas dan napza. Sedangkan bapak Edi
Ariani menyampaikan materi tentang
penggunaan APAR mengingat belum
berapa lama juga terjadi kebakaran di
Lapas Kelas 1 Tangerang. Mengingatkan
betapa pentingnya waspada dini terhadap
potensi kebakaran, semakin tinggi
kesadaran dan kesiapsiagaan penghuni
lapas, semakin kecil pula potensi
kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi
kebakaran.  
 Penyampaian materi ini berlangsung
kurang lebih 90 menit, dan dalam
pemberian penyuluhan terlihat peserta
sangat antusias dalam mendengarkan,
banyak juga yang berinteraksi melalui
tanya jawab dengan kedua narasumber.
Semoga dengan kegiatan ini,  RSUD Dr.
Soedarso semakin mengembangkan
pelayanannya terhadap masyarakat. 

Sehat  dan Cerdas  Bersama PKRS

Pembukaan Kegiatan dan Kata Sambutan

Demonstrasi Tentang Cuci Tangan Oleh Tim PKRS RSUD Dr. Soedarso

Penyuluhan Tentang NAPZA oleh dr. Wiwi Endang Susanti

Penyuluhan Tentang Penggunaan APAR Oleh Edi Ariani, M. Kes

Penyerahan Poster dan Bingkisan Ke Pihak LAPAS
Foto Bersama Narasumber, Pihak LAPAS, Tim PKRS RSUD Dr. Soedarso dan Perwakilan

Anak Didik LAPAS
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 Pembicara  Webinar Nasional
“Role of Taxane as a

Chemotherapeutic Agent” di
RSUD Dr. Soedarso

Prov. Kalimantan Barat adalah :
 dr. Rifka, MM

 dr. Irma Chandra Pratiwi, Sp. PD

 dr. Ivan Lumban Toruan, Sp. PD-KHOM

 dr. Manuel Hutapea, Sp. OG-K. Onk

1.

2.

3.

4.

WEBINAR NASIONAL “ROLE OF TAXANE AS A
CHEMOTHERAPEUTIC AGENT” DI RSUD DR.

SOEDARSO PROV KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

 Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab

kematian utama di dunia. Data dari WHO

menyebutkan bahwa kasus kematian akibat kaner

hingga tahun 2018 sebesar 18.1 juta kasus. Kematian

akibat kanker diperkirakan akan terus meningkat

hingga lebih dari 13.1 juta pada tahun 2030.

 Penatalaksaan kanker bersifat multidisiplin. Pada saat

pengobatan kuratif belum mampu memberikan

kesembuhan yang diharapakan dan usaha preventif

baik primer maupun sekunder belum terlaksana

dengan baik sehingga sebagian besar pasien

ditemukan dalam stadium lanjut, pelayanan paliatif

sudah semestinya menjadi satu satunya layanan

fragmatis dan jawaban yang manusiawi bagi mereka

yang menderita akibat penyakit- penyakit keganasan. 

 Kemoterapi merupakan salah satu pilihan terapi paliatif

pada pasien kanker yang bertujuan agar pasien memiliki

kualitas hidup yang baik. Semakin berkembangnya

pengetahuan, maka semakin bervariasi pilihan regimen

kemoterapi. Pemilihan regimen kemoterapi yang sesuai

dengan kebutuhan pasien akan menyebabkan

penatalaksanaan pasien kanker menjadi efektif dan

efisien. 

Taxane (paclitaxel dan docetaxel) merupakan salah satu

obat kemoterapi yang digunakan pada berbagai jenis

kanker seperti kanker payudara, ovarium dan paru.

Paclitaxel ditemukan pada tahun 1971, sedangkan

docetaxel yang merupakan analog taxane semisintetis

diidentifikasi 20 tahun kemudian. Senyawa tersebut

berperan dalam stabilisasi mikrotubulus yang

mengakibatkan penghentian mitosis dan kematian sel.
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 Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan

sebelumnya, diperlukan pemahaman bersama terkait

cara kerja obat dan indikasi pemilihan obat kemoterapi

pada penyakit kanker. Hal tersebut dilakukan agar dapat

mencapai tujuan terapi.Sehubungan dengan hal

tersebut diatas, Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan

Ilmu Penyakit Dalam dan RSUD dr.Soedarso akan

menyelenggarakan Webinar mengenai “Role of Taxane

as a Chemotherapeutic Agent” .

 Adapun maksud dari kegiatan adalah untuk

meningkatkan pemahaman tentang peranan taxane

sebagai agen kemoterapi. Sedangkan tujuan dari

kegiatan tersebut antara lain :

1.Memahami farmakodinamik dan farmakokinetik taxane

2.Memahami peranan taxane pada kanker payudara

3.Memahami peranan taxane pada kanker di bidang

ginekologi

Pesertapada webinar iniadalah dokter umum, dokter

gigi, dokter spesialis jantung, dokter spesialis lainnya,

tenaga kesehatan dan mahasiswa/i jurusan kesehatan

yang berjumlah 367 peserta baik melalui link

pendaftaran dan youtube, sedangkan jumlah peserta

yang mengisi daftar hadir dan post test berjumlah 237

peserta.

  Penyelenggaraan Webinar Nasional “Role of Taxane as a

Chemotherapeutic Agent” diselenggarakan secara

daring via Zoom Meeting pada tanggal 25 September

2021 di Ruang Rapat Direktur RSUD Dr. Soedarso

 Pembiayaan Webinar Nasional “Role of Taxane as a

Chemotherapeutic Agent” di RSUD Dr. Soedarso berasal

dari Sponsor.

 Selama jalannya kegiatan webinar, semua peserta

mengikuti webinar dengan antusias. Secara keseluruhan

kegiatan Webinar Nasional “Role of Taxane as a

Chemotherapeutic Agent” dapat diselenggarakan

dengan lancar dan  semuapeserta mengikuti kegiatan

dengan tertib dan disiplin sampai kegiatan webinar

selesai. 
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 Di masa pandemi, penegakan diagnosis dan tatalaksana

terhadap gangguan saluran cerna dan penyakit hati

menjadi suatu tantangan tersendiri. Berkaitan dengan hal

tersebut, diperlukan pemahaman bersama terkait

diagnosis dan tatalaksana gangguan saluran cerna dan

penyakit Hati. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,

PGI/PEGI/PPHI Cabang Kalimantan Barat bekerjasama

dengan KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD dr.Soedarso

akan menyelenggarakan Simposium mengenai “Peran

Internis dan Dokter Umum pada Tatalaksana Penyakit

Hati dan Saluran Cerna di Masa Pandemi”.

 Tujuan kegiatan ini supaya peserta memahami

tatalaksana penyakit hati dan saluran cerna di era

pandemi. Webinar Nasional ini dapat diikuti oleh :

Mahasiswa Kedokteran, Mahasiswa Keperawatan,

Perawat, Dokter Umum, Dokter Spesialis Penyakit Dalam,

Tenaga kesehatan lainnya. 

 Seminar ini memberikan sertifikat baik

kepada peserta, narasumber maupun

panitia serta mendapatkan SKP dari IDI

atau PPNI wilayah Kalimantan Barat.

Simposium online Gastro Borneo

dilaksanakan di RSUD dr.Soedarso dan

diikuti melalui melalui zoom pada

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 November 2021,

Pukul 08.00 s/d selesai. Peserta

simposium ini tidak dipungut biaya.

Pembiayaan Simposium Online

sepenuhnya berasal dari sponsorship.

PGI/PEGI/PPHI CABANG KALBAR BEKERJASAMA DENGAN KSM ILMU PENYAKIT DALAM
RSUD DR.SOEDARSO MENYELENGGARAKAN SIMPOSIUM MENGENAI

“PERAN INTERNIS DAN DOKTER UMUM PADA TATALAKSANA PENYAKIT HATI DAN SALURAN
CERNA DI MASA PANDEMI” 

 Gangguan saluran cerna

merupakan salah satu kelainan

yang paling sering ditemui

dalam praktek dokter sehari-

hari. Kelainan tersebut dapat

berupa GERD

(Gastroesophageal Reflux

Disease), Dispepsia, IBD

(Inflammatory Bowel Disease),

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

maupun yang lainnya. Keluhan

dan onset penyakit dapat

bervariasi sehingga penting

untuk dapat menegakkan

diagnosis dan melakukan

tatalaksana dengan tepat.

 Penyakit hati baik yang

disebabkan oleh virus maupun

non virus terkadang sering

ditemui pada stadium lanjut.

Keluhan yang dialami

seringnya tidak khas pada

kondisi awal. Prosedur skrining

serta diagnosis yang tepat akan

mengurangi risiko komplikasi

yang terjadi.
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ULANG TAHUN KE-45 RSUD DR. SOEDARSO
MENYELENGGARAKAN SEMINAR TENTANG

“KEWASPADAAN TERHADAP KEBUTAAN KARENA
RETINOPATI DIABETIK”

 Retinopati Diabetika merupakan penyakit

mata sebagai komplikasi dari Diabetes

Mellitus yang merusak Retina. Angka

retinopati Diabetika tinggi di negara

berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian

mengenai prevalensi retinopati diabetika

telah dilakukan pada tahun 2019 oleh

beberapa dokter spesialis mata di

Kalimantan Barat. Didapatkan angka

retinopati Diabetika dan angka kebutaan

karena retinopati yang sangat tinggi. 

 Meskipun penyebab angka kebutaan

tertinggi di Indonesia adalah Katarak,

namun retinopati Diabetika harus menjadi

perhatian penting karena kebutaan ini

bersifat irreversible atau tidak dapat

kembali pulih seperti sedia kala. Berbeda

dengan katarak yang apabila telah

dilakukan operasi, penglihatan dapat

kembali.

 

 RSUD dr. Soedarso merupakan rumah sakit

rujukan nasional dan RS rujukan tertinggi

Provinsi Kalimantan Barat yangjuga sebagai

Rumah Sakit Pendididkan, terus berupaya

melakukan peningkatan dan pengembangan

pelayanan kesehatan. Khusus untuk pelayanan

kesehatan Mata, saat ini telah memiliki fasilitas

pelayanan Mata Diagnostik maupun Terapi

dengan teknologi terkini yang berkaitan dengan

penyakit pada retina mata dan lainnya. 

 Dalam rangka ulang tahun ke-45 RSUD dr.

Soedarso dengan bangga menyelenggarakan

seminar tentang “Kewaspadaan terhadap

kebutaan karena retinopati diabetik” yang

bertujuan untuk memberikan wawasan

mengenai penyakit retinopati diabetika, deteksi

dini dan mengurangi angka kebutaannya yang

melibatkan semua pihak. 

 Peserta pada webinarini adalah dokter umum,

dokter spesialis mata, dokter spesialis lainnya,

tenaga kesehatan dan mahasiswa/i jurusan

kesehatan yang berjumlah 646 peserta baik

melalui link pendaftaran dan youtube.

B u l e t i n  E d i s i  3
Hukum, Humas, dan Pemasaran

5



dr. dr. Iwan Sovani, Sp.M(K), M.Kes, MM,

(Bandung Eye Center Clinic & Hospital)

dengan materi “ Retinopati Diabetik

Masalah yang masih tetap bermasalah”

dr. Liesa Zulhidya, Sp. M, (RSUD Dr.

Soedarso Pontianak) dengan materi

“Prevalensi Retinopati Diabetik di

Kalimantan Barat”

dr. Grimaldi Ihsan, Sp.M(K), (Bandung Eye

Center Clinic & Hospital) dengan materi

“Deteksi Dini Retinopati Diabetik”

dr. Elvioza, Sp.M(K), (Jakarta Eye Center)

dengan materi “Tatalaksana Retinopati

DiabetikTerkini”

dr. Mia Purnama, M.Biomed, Sp.M, (RSUD

Dr. Soedarso Pontianak) dengan materi “

Indikasi Vitrektomi pada Retinopati

Diabetik dan Laporan Pelayanan Retinopati

Diabetik di RSUD dr. Soedarso”

dr. M. Iqbal, Sp.M(K), M.Kes, (RSUD Dr.

Soedarso Pontianak) dengan materi

“Penentuan waktu yang Tepat Operasi

Katarak pada Pasien dengan Retinopati

Diabetik”

dr. Irma, Sp.PD, (RSUD Dr. Soedarso

Pontianak) dengan materi “Penerapan

Kontrol Gula Darah dan Faktor Risiko pada

Diabetes Mellitus”

dr. Fitri Vidyastuti, Sp.GK, (RSUD Dr.

Soedarso Pontianak) dengan materi

“Pengaturan Gizi pada Pasien Diabetes

Mellitus”

  Pembicara Webinar “Kewaspadaan Terhadap

Kebutaan Karena Retinopati Diabetik” di RSUD

Dr. Soedarso Prov. Kalimantan Barat adalah :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

dr. Ari Andayani, Sp.M(K) dari FK UNUD /

RSUP Sanglah Denpasar

dr. M. Asroruddin, Sp.M dari FK UNTAN

Pontianak

 Moderator dalam  Webinar “Kewaspadaan

Terhadap Kebutaan Karena Retinopati

Diabetik” di RSUD Dr. Soedarso Prov.

Kalimantan Barat adalah :

1.

2.

 Penyelenggaraan Webinar “Kewaspadaan

Terhadap Kebutaan Karena Retinopati

Diabetik” diselenggarakan secara daring via

Zoom Meeting pada tanggal 20 November

2021 di Ruang Rapat Direktur RSUD Dr.

Soedarso. Pembiayaan Webinar berasal dari

Sponsor.
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RSUD DOKTER SOEDARSO MENYELENGGARAKAN SEMINAR
TENTANG 

“RONGGA MULUT DAN PERMASALAHANNYA”

 Berdasarkan The Global Burden of Disease Study
2016 masalah kesehatan gigi dan mulut khususnya
karies gigi merupakan penyakit yang dialami
hampir dari setengah populasi penduduk dunia
(3,58 milyar jiwa). Penyakit pada gusi (periodontal)
menjadi urutan ke 11 penyakit yang paling banyak
terjadi di dunia. Sementara di Asia Pasifik, kanker
mulut menjadi urutan ke 3 jenis kanker yang paling
banyak di derita.
 Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018
menyatakan bahwa proporsi terbesar masalah gigi
di Indonesia adalah gigi rusak/berlubang/sakit
(45,3 %). Sedangkan masalah kesehatan mulut
yang mayoritas dialami penduduk Indonesia adalah
gusi bengkak dan atau keluar bisul (abses) sebesar
14%.
 RSUD dr. Soedarso merupakan RS rujukan tertinggi
Provinsi Kalimantan Barat yang juga sebagai
Rumah Sakit Pendidikan, terus berupaya
melakukan peningkatan dan pengembangan
pelayanan kesehatan. Khususnya untuk pelayanan
kesehatan gigi dan mulut. Saat ini RSUD dr. 

drg. Devi Megah Djuniah

Hambarwati

drg. Anthony Yohan, Sp.KG

 Moderator dalam  Webinar

“Rongga Mulut dan

Permasalahannya” di RSUD

Dr. Soedarso Prov. Kalimantan

Barat adalah :

1.

2.
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 Soedarso telah memiliki fasilitas pelayanan
Gigi Umum dan Pelayanan Gigi Spesialistik
berupa pelayanan Orthodonti, Konservasi Gigi,
Penyakit Mulut serta Bedah Mulut
Dalam rangka ulang tahun ke-45 RSUD dr.
Soedarso dengan bangga menyelenggarakan
seminar tentang “Rongga Mulut dan
Permasalahannya” yang bertujuan untuk
memberikan wawasan mengenai penyakit gigi
dan mulut dan sekaligus memperkenalkan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang
terdapat di RSUD dr. Soedarso.
 Peserta pada webinarini adalah Dokter Gigi,
Doktet Gigi Spesialis, Tenaga Kesehatan , dan
Masyarakat Umum yang berjumlah 186peserta
baik melalui link pendaftaran dan youtube.
 Penyelenggaraan Webinar “Rongga Mulut dan
Permasalahannya” diselenggarakan secara
daring via Zoom Meeting pada tanggal 04
Desember 2021 di Ruang Rapat Direktur RSUD
dr. Soedarso.

Drg. Lenny M. Sitorus M.KM
dengan materi “Gigi Berlubang,
Kog Bisa ???”
Drg. Kusuma Bima Djati, Sp.KG
dengan materi “Gigi Sensitif,
Haruskah ke Dokter Gigi ???”
Drg. Julvan GM Nainggolan,
Sp.Ort dengan materi
“Kebiasaan Buruk Bisa Membuat
Gigi Berantakan Loh ...”
Drg. Indra Gunawan, Sp.PM
dengan materi “Mulut Jendela
Tubuh Kita”
Drg. Karolina Br. Kaban, Sp.BMM
dengan materi “Kista Radikular”

  Pembicara Webinar “Rongga Mulut
dan Permasalahannya” di RSUD Dr.
Soedarso Prov. Kalimantan Barat
adalah :

1.

2.

3.

4.

5.

B u l e t i n  E d i s i  3
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 Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama

Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah

Dengan Pihak Ketiga Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Dokter Soedarso Tahap I dilaksanakan di Pinus Meeting

Room, Lantai 2 Neo Hotel Pontianak pada hari rabu,

tanggal 22 September 2021 dari pukul 10.00 - 12.00 WIB.

 Kegiatan ini dibuka oleh Direktur RSUD Dokter

Soedarso, yaitu drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes, yang

mana pada kesempatan ini Ibu Direktur juga

menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan

unggulan di RSUD Dokter Soedarso.

 Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan

tersebut adalah ibu Asih Kurniasih, S.STP, M.S.W dari Tim

Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat. Jumlah peserta sosialisasi adalah

sebanyak 60 orang dari berbagai stakeholder yang

berasal dari Institusi Pemerintah baik pusat maupun

daerah dan BUMN/BUMD yang bekerja sama dengan

RSUD Dokter Soedarso. Peserta yang datang juga berasal

dari berbagai daerah, baik dari Kota Pontianak,

Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang

hingga Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini terdokumentasi

dalam daftar hadir peserta sosialisasi.

 Peserta sangat antusias pada kegiatan sosialisasi

ini, hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan

yang diajukan. Namun karena keterbatasan

waktu, maka hanya 3 (tiga) peserta saja yang

pertanyaannya dapat dijawab langsung oleh

narasumber.

 3 (tiga) pertanyaan mendasar yang diajukan oleh

peserta sosialisasi yaitu tentang alur kerja sama,

berapa lama waktu yang dibutuhkan dan

mengenai siapa saja yang berwenang

menandatangani dokumen-dokumen dalam

setiap proses kerja sama yang dilaksanakan.

 Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat

diakomodir pada saat kegiatan sosialisasi

berlangsung, maka peserta dapat langsung

menghubungi narasumber via telpon maupun

Whatsapp.

UPAYA MENGOPTIMALKAN ADMINISTRASI DAN
PELYANAN PUBLIK PELAKSANAAN KERJA
SAMA DENGAN RSUD DOKTER SOEDARSO,
SEKSI HUKUM, HUMAS DAN PEMASARAN
MENYELENGARAKAN SOSIALISASI
PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2020

Oleh : Seksi Hukum, Humas dan Pemasaran

Peserta kegiatan sosialisasi Permendagri No 22 Th 2020

Sebelum masuk ke ruangan, dilakukan pemeriksaan
suhu pada peserta yang mengikuti Sosialisasi

Penutupan kegiatan oleh Wadir II RSUD dr. Soedarso

B u l e t i n  E d i s i  3
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Rangkaian Kegiatan
Menyambut HUT ke-45 RSUD Dokter Soedarso

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan
managemen RSUD dr. Soedarso
dalam menyambut HUT ke-45 RSUD
dr. Soedarso yang jatuh pada
tanggal 24 November 2021, dengan
mengusung tema ‘Rumah Sakit
Soedarso Tangguh Dan Berbagi’
RSUD dr. Soedarso terus tumbuh
dan berkembang agar lebih tangguh
dalam menghadapi kemajuan
pengetahuan dan teknologi. Untuk
mampu bersaing dalam memberikan
pelayanna yang terbaik, RSUD dr.
Soedarso berusaha melengkapi SDM
yang handal dengan mendatangkan
tenaga - tenaga dokter spesialis,
Dokter Sub Spesialis, dan juga
memberkan pelatihan kepada SDM
yang ada guna lebih terampil dan
profesional. Agar SDM yang handal
dapat bekerja secara maksimal
RSUD dr. Soedarso juga melengkapi
peralatan - peralatan yang di
butuhkan, serta menyiapkan gedung
untuk mendukung kinerja Rumah
Sakit.
 

Pada peringatan HUT Ke-45 ini,
RSUD dr. Soedarso juga turut
berbagi kepada masyarakat
melalui kegiatan seminar
kesehatan yang dilakukan secara
virtual, Anjangsana ke panti
Werda dan Panti Asuhan,
Menyelenggarakan kegiatan
donor darah, serta pada tanggal
3 - 5 Desember 2021 akan di
adakan Bakti Sosial Operasi Bibir
Sumbing secara gratis. Selain itu
di adakan pemberian bingkisan
tanda kasih kepada pegwai
RSUD dr. Soedarso yang
purnatugas pada tahun 2021 dan
keluarga Nakes RSUD dr.
Soedarso yang meninggal akibat
Covid-19.

Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing secara gratis dalam

rangka Perayaan HUT RSUD dr. Soedarso ke-45

Anjangsana ke panti Asuhan Nurul Iman Pontianak
B u l e t i n  E d i s i  3
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Berbagai kegiatan juga
dilakukan untuk memeriahkan
HUT RSUD dr. Soedarso,
diantaranya berbagai macam
perlombaan salah satunya
lomba melukis di atas kanvas
dengan tema ‘ Ciri Khas Kalbar
‘ yang di ikuti oleh perupa
Kalimantan Barat, senam sehat,
Penghijauan dan penanaman
pohon di lingkungan Rumah
Sakit, Talkshow di TVRI, serta
Ziarah ke makam dr. Soedarso.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan
ini tentunya dapat di jadikan wadah
silaturahmi antar pegawai dan keluarga
serta sebagai media informasi yang
efektif bagi Rumah Sakit untuk
memperkenalkan kepada masyarakat
sekitar Rumah Sakit, rekanan dan
perusahaan atau instansi yang bekerja
sama dengan RSUD dr. Soedarso tentang
pelayanan yang ada di RSUD dr.
Soedarso.

lomba melukis di atas kanvas dalam rangka hut rsud dr. soedarso ke-45

Direktur RSUD dr. Soedarso bersama Bpk. Dr. Imran Agus

Nurali,SP KO direktur Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, Penghijauan di

lingkungan Soedarso.

senam sehat di lingkungan rsud dokter soedarso

Anjangsana ke UPT Panti Sosial Rehab Lanjut Usia Mulia Dharma Dinsos Prov Kalbar

B u l e t i n  E d i s i  3
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KEGIATAN DONOR DARAH DALAM
RANGKA HUT KE-45 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH DOKTER SOEDARSO
 

Hal ini perlu kita syukuri bahwa
dalam kondisi sekarang ini kita masih
diberikan karunia dan nikmat berupa
kesehatan, sehingga dapat berbagi
kepedulian dengan yang
membutuhkan. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Panitia HUT ke-45
RSUD dr. Soedarso ini diharapkan
dapat dirasakan langsung oleh pihak
yang membutuhkan sehingga setiap
tetes darah yang didonorkan sangat
berarti bagi kehidupan orang lain.

Oleh :  Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD dr. Soedarso

 

Kamis 11 November 2021 bertempat
di Aula lantai 2 gedung administrasi
RSUD dr. Soedarso diadakan
Kegiatan Donor Darah. Kegiatan
donor darah merupakan salah satu
rangkaian kegiatan dalam
memperingati HUT ke-45 RSUD dr.
Soedarso.
 Sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa donor darah ini merupakan
kegiatan positif yang dapat
dilakukan secara rutin. Kegiatan ini
merupakan bentuk kepedulian dan
kecintaan kita semua. Upaya ini
dimaksudkan untuk meringankan
beban dari para pasien yang sangat
membutuhkan uluran tangan
berupa tetesan darah dari kita
semua dalam berbagi kasih sayang
kepada sesama.

Salah satu pendonor dalam proses transfusi

Dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum
melakukan transfusi darah

B u l e t i n  E d i s i  3
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Yang istimewa pada acara ramah tamah
HUT kali ini adalah memberikan secara
simbolis buku tabungan untuk bayi yang
baru lahir di RSUD dr. Soedarso kepada
orang tuanya sebagai perangsang agar
membiasakan anak untuk menabung.
Program kerjasama dengan Bank Kalbar ini
dilaksanakan sejak bulan oktober.
Dalam rangkaian HUT ke-45, pihak RS
menggelar serangkaian kegiatan,
diantaranya seminar kesehatan secara
umum dan khusus tenaga kesehatan. 

P U N C A K  K E G I A T A N  H U T  R S U D  D O K T E R
S O E D A R S O  K E  4 5

Bertajuk ‘Rumah Sakit
Umum daerah dr.
Soedarso Tangguh &
Berbagi’, RSUD dr.
Soedarso menggelar
perayaan HUT ke-45. 
Bertempat di Aula RSUD
dr. Soedarso perayaan
HUT ke-45 ini dihadiri
langsung oleh putri dari
mendiang dr. Soedarso,
Mantan Direktur, serta
sejumlah pejabat dari
instansi terkait.
Selain itu, pada perayaan
puncak HUT RSUD dr.
Soedarso ke-45 juga turut
hadir sebagai undangan
khusus keluarga dari
tenaga kesehatan yang
gugur dalam penanganan
pandemi Covid-19.

Direktur RSUD dr. Soedarso bersama dengan para tamu undangan
menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Pemenang Lomba Melukis
dalam rangka memeriahkan
HUT RSUD dr. Soedarso ke-45
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Untuk memberi semangat
pegawai RSUD dr. Soedarso agar
berinovasi dan berkreatifitas,
maka dalam rangkaian HUT di
adakan lomba : membuat video
pantun ucapan HUT dan sapa
pasien, Video komunikasi efektif
pada pasien dan lomba melukis
di atas kanvas serta lomba
mendesain twinbone. Pada
puncak perayaan HUT ke-45
inipun RSUD dr. Soedarso
melaunching aplikasi Sijapri dan
Hallo Dokter Soedarso.

Direktur RSUD dr. Soedarso bersama putri dari mendiang
dr. Soedarso saat potong tumpeng dalam acara

HUT RSUD dr. Soedarso ke - 45
 

Direktur RSUD dr. Soedarso dan Ka Bid Pengendalian

berfoto bersama para pemenang lomba 

B u l e t i n  E d i s i  3
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LOUNCHING APLIKASILOUNCHING APLIKASI
HALLO DOKTERHALLO DOKTER  

dokter Penyakit Dalam
dokter Penyakit Jantung & Pembuluh
Darah
dokter Penyakit Syaraf

RSUD Dokter Soedarso meningkatkan
layanan konsultasi digital dengan
melakukan inovasi aplikasi digital.
Aplikasi Hallo Dokter Soedarso di
launching pada Ultah ke-45 RSUD dr.
Soedarso pada tanggal 24 November
2021.
Aplikasi Hallo Dokter Soedarso adalah
aplikasi pelayanan konsultasi jarak jauh
dengan dokter spesialis dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
Melalui aplikasi Hallo Dokter Soedarso
ini pasien bisa langsung mendaftar
dengan mangklik website
hallodoktersoedarso.com dan pasien
dapat memilih ingin berkonsultasi
dengan dokter yang diinginkan.
Untuk tahap awal, aplikasi ini
menyediakan 3 (tiga) dokter yakni :

diperuntukan hanya untuk pasien -
pasien BPJS dengan penyakit kronis yang
sudah ada data base nya di RSUD dr.
Soedarso karena untuk memudahkan
dokter dalam menegakkan diagnosis.

B u l e t i n  E d i s i  3
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Mekanismenya, pertama pasien akan mendaftar secara online
pada apliasi pukul 08.00 - 12.00 wib, selanjutnya pasien akan

memasukan nomor BPJS nya. Sehingga akan terdeteksi apakah
pasien tersebut termasuk kriteria pasien kronis atau bukan.

Pelayanan telekonsultasi akan dilakukan pukul 15.00 - 17.00 wib
yaitu pasien akan melakukan chatting dengan dokter tentang

keluhan - keluhannya. Dokter akan memberikan resep dan
keluarga pasien akan mengambil obatnya di instalasi farmasi.

 

Pelayanan ini di latarbelakangi adanya
pandemi Covid-19 yang secara global
merubah tatanan kehidupan, dari segi
ekonomi maupun sosial.
Harapannya aplikasi ini bisa dikembangkan
untuk pasien - pasien non BPJS atau pasien
- pasien lain yang non kronis tertentu.
Aplikasi Sijapri ini untuk mengetahui jadwal
operasi, sehingga pasien bisa mengetahui
kapan mereka akan mendapatkan tindakan
operasi. Aplikasi Hallo Dokter Soedarso
untuk mengakomodir khususnya pelayanan
penyakit tanpa pasien harus datang ke RS.
Tahun depan direncanakan akan
menambahkan pelayanan jantung terbuka,
lalu membangun radioterapi bagi pengidap
kanker, lalu kedepan RSUD dr. Soedarso
pun akan membuka layanan penanganan
stroke.

B u l e t i n  E d i s i  3
Hukum, Humas, dan Pemasaran

16



APLIKASI SISTEM INFORMASIAPLIKASI SISTEM INFORMASIAPLIKASI SISTEM INFORMASI
JADWAL OPERASI (SI-JAPRI)JADWAL OPERASI (SI-JAPRI)JADWAL OPERASI (SI-JAPRI)

Sistem Informasi Jadwal
Operasi atau yang
disingkat SI-JAPRI adalah
aplikasi yang digunakan
untuk mencatat jadwal
penggunaaan kamar
bedah sekaligus
menginformasikannya
secara langsung (online)
kepada dokter yang
bertugas dan keluarga
pasien yang memegang
akun sistem ini (sesuai
email yang telah
didaftarkan). 

Dengan menggunakan
aplikasi SI-JAPRI,
bertujuan agar para
penggunanya
memperoleh informasi
tentang jadwal bedah
yang dapat dilihat
secara langsung pada
web yang tersedia,
sehingga memudahkan
masyarakat mengetahui
jadwal operasi yang ada
di RSUD dr. Soedarso,
dan mengurangi
frekuensi kontak
langsung antara
petugas, dokter, dan
keluarga pasien, apalagi
di masa pandemi COVID
ini. B u l e t i n  E d i s i  3
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Secara Umum Aplikasi SI-JAPRI
Memiliki 4 Fitur Utama, Yakni :

1.Fitur Umum
Fitur ini berupa tampilan yang dapat dilihat
oleh semua orang. Fitur ini berisi informasi
tentang siapa saja dokter yang beraktivitas di
kamar bedah. Dengan adanya informasi ini
diharapkan siapa saja dapat mengetahui ada
tidaknya aktivitas di kamar bedah

3. Fitur Dokter
Fitur ini akan digunakan oleh
dokter untuk mengetahui
jadwal operasi yang berkenaan
dengan pasien yang mereka
tangani

2. Fitur Administrator Kamar Bedah
Fitur ini digunakan oleh administrator yang
memiliki tugas untuk pengelolaan aplikasi.

4. Fitur Pasien / Keluarga
Sedangkan fitur ini, berfungsi
bagi pasien dan/atau
keluarganya untuk mengetahui
jadwal pelaksanaan operasi,
mengetahui adanya perubahan
jadwal operasi, maupun
mengetahui dokter yang
menanganinya.

B u l e t i n  E d i s i  3
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SOEDARSO

PKRS PODCAST

Oleh : Eka Rum R, SKM

   PKRS (Promosi Kesehatan Rumah
Sakit) RSUD Dokter Soedarso pada
tahun 2021mengadakan kegiatan
KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)
melalui media sosial berupa
Podcast dengan nama “Soedarso
PKRS Podcast”.
  Media social yang digunakan
adalah Instagram dan Facebook
pkrsrsuddr.soedarso. Kegiatan ini
disiarkan secara langsung/live dan
direkam sehingga bisa ditayangkan
ulang. 
  Kegiatan promosi kesehatan
Podcast ini bertujuan untuk
memberikankan informasi dan
edukasi mengenai kesehatan pada
umumnya dan secara khusus
selama masa pandemic Covid-19
dengan sasaran masyarakat luas
yang selama ini belum terjangkau
secara langsung oleh PKRS RSUD dr.
Soedarso. 
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   Podcast dilakukan sebanyak 5 (lima) kali
dengan narasumber profesional dari RSUD
dr. Soedarso. Podcast pertama dilakukan
pada tanggal 23 September 2021
mengangkat topik/materi mengenai 
 “Isolasi Pada Anak Saat Pandemi Covid-
19” dengan narasumber dr. Nevita Bactiar,
M. SC, Sp. A. Podcast kedua dilakukan
pada tanggal 28 September 2021 dengan
materi “Pencegahan Dan Penanganan
Stroke Di Masa Pandemi” bersama
narasumber dr. Dyan Roshinta Laksmi
Dewi, Sp. S. Podcast ketiga dilakukan pada
tanggal 4 Oktober 2021 dengan materi
“Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut di
Masa Pandemi” bersama narasumber drg.
Devi Mega Djuniah. Podcast keempat
dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021
dengan materi “Kenali Dan Waspadai
Tumor Pada Wajah” bersama narasumber
drg. Karolina BR. Kaban, SP. BMM. 

   Podcast terakhir atau kelima di tahun
2021 dilakukan pada tanggal 21 Oktober
2021 mengangkat topik/materi mengenai
“Mengenali Gejala Awal Kencing Manis”
dengan narasumber dr. Irma Chandra
Pratiwi, Sp. PD.
   Soedarso PKRS Podcast berdurasi 45
menit, denganpenonton terbanyak
mencapai 2000, merupakan salah satu
media konten yang banyak mendapat
perhatian publik karena terkesan lebih
intens dan fleksibel, banyak penonton yang
tertarik karena terdapat proses diskusi
yang menarik dan lebih santai. 
 
“ Sehat dan Cerdas Bersama PKRS “
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PEDULI BANJIR DI KALIMANTAN BARAT
RSUD DR. SOEDARSO SALURKAN BANTUAN

BAGI WARGA TERDAMPAK

Jumat, 12 november 2021 RSUD dr. Soedarso menyalurkan bantuan sosial
kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana banjir di beberapa titik wilayah
di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Bantuan dalam
bentuk logistik secara simbolis diserahkan melalui Posko setempat (Pendopo
Kantor Gubernur Kalimantan Barat).

Wakil Direktur II RSUD dr. Soedarso (Drs. Ahmad Priyono, MM) menyerahkan bantuan bagi warga
terdampak banjir melalui posko setempat.

Serah terima bantuan bagi warga
terdampak banjir

Bantuan diserahkan melalui posko setempat
(Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat)
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Kam i s ,  11  Novembe r  2021

Penganuge rahan  ke te rbukaan

in fo rmas i  badan  pub l i k

seka l iman tan  ba ra t  t ahun  2021

ka tego r i  o rgan i s a s i  pe rangka t

dae r ah  d i  l i ngkungan  peme r i n t ah

p rov i n s i  ka l iman tan  ba ra t  kepada

RSUD  Dok te r  Soeda r so  P rov i n s i

Ka l iman tan  Ba ra t  sebaga i  badan

pub l i k  pe r i ngka t  4  kua l i f i k a s i

i n f o rma t i f  a t a s  pa r t i s i pa s i nya

da l am  imp l emen ta s i  Undang -

Undang  No .  14  Tahun  2008

Ten tang  Ke te rbukaan  I n f o rmas i

Pub l i k .

Penganuge rahan  ke te rbukaan

in fo rmas i  badan  pub l i k  d i t e r ima

l angsung  o leh  D i r ek tu r  RSUD

Dok te r  Soeda r so  (d rg .  Yu l i a s t u i

Sa r i pawan ,  M.Kes )  d i  Ba l a i  Pe t i t i h

kan to r  Gube rnu r  Ka l iman tan

Ba ra t .

RSUD DOKTER SOEDARSO MEMPEROLEH
PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT 

Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik sekalimantan barat tahun 2021

Direktur RSUD Dokter Soedarso (drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes)
menerima langsung penganugrahan di Balai Petitih kantor Gubernur

Kalimantan Barat
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RSUD DR SOEDARSO MEMPEROLEH PENGHARGAAN DALAM
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa evaluasi

pelaksanaan reformasi birokrasi diawali dengan

penilaian mandiri oleh seluruh instansi

pemerintah secara daring (online) melalui

pmprb.menpan.go.id. Kami sampaikan informasi

bahwa terdapat peningkatan jumlah instansi

pemerintah dan unit kerja yang melakukan

penilaian mandiri dibandingkan tahun

sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan

mempermudah instansi pemerintah dan unit

kerja untuk melakukan pengisian penilaian

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun

2021.

   Pelaksanaan Mandiri Penilaian Reformasi

Birokrasi ini merupakan serangkaian proses yang

harus dipenuhi oleh OPD sampel baik secara

administrasi maupun input ke dalam aplikasi

PMPRB dari KEMENPANRB. Wajib memenuhi

pengisian terhadap Lembar Kerja Evaluasi ( LKE

PMPRB ) untuk tingkat Provinsi maupun di tingkat

Unit/ OPD masing – masing.

   LKE PMPRB yang dinilai meliputi 8 ( delapan ) area

perubahan, menjadi indikator yang wajib dipenuhi

oleh OPD/ Unit. 8 ( delapan ) indikator tersebut

adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan,

Penataan dan penguatan Organisasi, Penataan Tata

Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan,

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam penilaian Mandiri LKE PMPRB  Gubernur

Kalimantan Barat Bapak H. Sutarmidji, SH, M. Hum

memberikan Penghargaan Kepada Rumah Sakit

Umum Daerah Dokter Soedarso atas Prestasinya

memperoleh Peringkat II dalam Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

   PMPRB yang dilakukan, diikuti oleh seluruh

unit yang terbagi terbagi dalam 8 kelompok

kerja (pokja), yaitu; Pokja Manajemen Perubahan,

Pokja Deregulasi Kebijakan, Pokja Penataan dan

Penguatan Organisasi, Pokja Penataan Tata

Laksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen

SDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja

Penguatan Pengawasan, dan Pokja Peningkatan

Kualitas Layanan Publik.

   Atas Penghargaan yang diraih Direktur RSUD dr.

Soedarso, drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes

mengucapkan terima kasih kepada selurh Civitas

RSUD dr. Soedarso Meraih Penghargaan dalam

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.
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 Kecukupan gizi pekerja selama bekerja

merupakan salah satu bentuk penerapan

syarat keselamatan, dan kesehatan kerja

sebagai bagian dari upaya meningkatkan

derajat kesehatan pekerja. Gizi merupakan

salah satu aspek kesehatan kerja yang

memiliki peran penting dalam peningkatan

produktivitas kerja. Hal ini perlu menjadi

perhatian semua pihak, terutama pengelola

tempat kerja mengingat para pekerja

umumnya menghabiskan waktu sekitar 8

jam setiap harinya di tempat kerja.

Rendahnya produktivitas kerja dianggap

akibat kurangnya motivasi kerja, tanpa

menyadari faktor lainnya seperti gizi

pekerja. Perbaikan dan peningkatan gizi

mempunyai makna yang sangat penting

dalam upaya mencegah morbiditas,

menurunkan angka absensi serta

meningkatkan produktivitas kerja. Berat

ringannya beban kerja seseorang ditentukan

oleh lamanya waktu melakukan pekerjaan

dan jenis pekerjaan itu sendiri. Semakin

berat beban kerja, sebaiknya semakin pendek

waktu kerjanya agar terhindar dari

kelelahan dan gangguan fisiologis yang

berarti atau sebaliknya. 

 

KECUKUPAN GIZI PEGAWAI  
DALAM MENUNJANG
PRODUKTIVITAS KERJA
Oleh : Edi Ariani,SKM,M.Kes

( Fungsional Pemb.Kesehatan Kerja)

 Perlunya penilaian status gizi pekerja perlu

dilakukan, karena dengan mengetahui status

gizi pekerja dapat ditentukan kebutuhan gizi

yang sesuai serta pemberian intervensi gizi

bila diperlukan. Penilaian status gizi

dilakukan melalui beberapa cara antara lain :

pemeriksaan biokimia, pemeriksaan klinis,

pemeriksaan biofisik dan antropometri.

Antropometri merupakan metode yang paling

sering digunakan dalam penilaian status gizi.

Metode ini menggunakan parameter berat

badan (BB) dan tinggi badan (TB). Melalui

kedua parameter tersebut, dapat dilakukan

penghitungan Indeks Masa Tubuh atau

Kebutuhan gizi terutama energi dipengaruhi

oleh : Usia, Ukuran tubuh, dan Jenis kelamin.

Faktor lain penentu kebutuhan gizi yaitu:

Jenis pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan

sehari-hari, Keadaan fisiologis, Keadaan

khusus; seperti pada pemulihan kesehatan

dan anemia, Keadaan lingkungan kerja.

Faktor-faktor tersebut di atas harus menjadi

dasar dalam perhitungan besarnya energi,

komposisi zat gizi dan menu untuk konsumsi

pekerja.
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Kondisi fisiologis 

Selama Kehamilan

 Untuk perkembangan janin, pekerja perempuan

yang hamil membutuhkan tambahan energi dan zat

gizi lainnya seperti zat besi dan asam folat.

Perempuan yang berstatus gizi baik dengan tingkat

aktivitas ringan-sedang membutuhkan kalori

ekstra 180 kkal/hari pada  trimester 1, sedangkan

pada trimester 2 dan 3 dibutuhkan tambahan 300

kkal/ hari.

Selama Menyusui: untuk produksi ASI, pekerja

perempuan yg hamil membutuhkan tambahan

energi dan zat gizi lainnya. Selama enam bulan

pertama, seorang ibu menyusui membutuhkan

energi tambahan 500 kkal/ hari dan 550 kkal/hari

pada 6 bulan berikutnya. 

Kondisi tertentu 

 Anemia Besi: untuk pekerja anemia gizi besi

diberikan suplemen tablet besi dengan dosis 60 mg

2 kali seminggu sampai anemia teratasi. Selain itu,

pekerja dianjurkan mengkonsumsi makanan

bergizi seimbang yang kaya zat besi seperti hati,

daging, ikan, ayam, telur dan sayuran hijau.

Khusus bagi pekerja perempuan, untuk mencegah

anemia dianjurkan pemberian tablet besi dengan

dosis 60 mg per minggu selama 16 minggu setiap

tahun. Selama masa haid diberikan 60 mg zat besi

tiap hari. 

Kelebihan Berat Badan

 Perlu melakukan perencanaan makan atau diet

rendah kalori seimbang. Pengaturan pola makan

sehat dilakukan dengan mengurangi asupan lemak

dan mencukupi komposisi bahan makanan dengan

metode gizi seimbang, yaitu cukup sumber

karbohidrat, protein dan lemak serta cukup

vitamin dan mineral. Porsi kalori terbesar

diusahakan dikonsumsi pagi dan siang hari.

Konsumsi sayuran dan buah perlu diperbanyak

karena buah banyak mengandung serat dan

vitamin, namun sedikit kandungan kalorinya.

Makanan selingan sebaiknya diberikan berupa

buah-buahan. Susu yang dikonsumsi sebaiknya

adalah susu rendah lemak. Olahraga secara teratur

dan rutin perlu dilakukan. Olah raga apapun baik

namun jenis yang disarankan adalah olahraga

aerobik karena dapat membakar kalori lebih

banyak. Sebaiknya olahraga dilakukan 4-5 kali

seminggu selama 20-30 menit karena dengan durasi

tersebut pembakaran kalori baru dapat terjadi.

Suhu: tempat kerja dengan suhu tinggi akan

terjadi penguapan yang tinggi sehingga pekerja

mengeluarkan banyak keringat. Karenanya

perlu diperhatikan kebutuhan air dan mineral

sebagai pengganti cairan yang keluar dari tubuh.

Untuk mencegah dehidrasi disarankan untuk

minum air, konsumsi sayur dan buah.

Pengaruh bahan kimia: Bahan-bahan kimia

tertentu dapat menyebabkan keracunan kronis,

akibatnya: menurunnya nafsu makan,

terganggunya metabolisme tubuh dan gangguan

fungsi alat pencernaan sehingga menurunkan

berat badan. Oleh karena itu dibutuhkan

tambahan zat gizi. Hal ini juga terjadi pada para

pekerja yang mengalami gangguan psikologis.

Bahan radiasi mengganggu metabolisme sel

sehingga diperlukan tambahan protein dan

antioksidan untuk regenerasi sel.

Parasit dan mikroorganisme: Pekerja di daerah

pertanian dan pertambangan sering terserang

kecacingan yang dapat mengganggu fungsi alat

pencernaan dan kehilangan zat-zat gizi

sehingga dibutuhkan tambahan zat gizi.

Kondisi di tempat kerja 

Lembur dan Shift Kerja 

 Bagi pekerja yang lembur selama 3 (tiga) jam atau

lebih diberikan makanan dan minuman tambahan,

berupa makanan selingan yang padat gizi. Hal ini

juga berlaku bagi mereka yang menjalani shift

kerja malam, termasuk pekerja perempuan yang

bekerja antara pukul 23.00-07.00. 

Risiko Lingkungan Kerja 

 Beberapa faktor risiko lingkungan kerja yang

menunjukkan pengaruh terhadap gizi kerja adalah:

1.

2.

3.

4.
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Standar Penyediaan Makanan Bagi

Pekerja 

 Setelah mengetahui kebutuhan energi atau kalori, perlu

dipikirkan cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam menu

pekerja sehari-hari. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin

dan mineral, serta zat-zat lain dalam tubuh perlu

diperhatikan proporsinya agar seimbang yaitu : Karbohidrat

(50-65% dari total energi), Protein (10-20% dari total energi),

Lemak (20-30% dari total energi). Kebutuhan energi

diterjemahkan ke dalam porsi bahan makanan menggunakan

daftar bahan makanan penukar. Pemberian makanan utama

di tempat kerja dilakukan saat istirahat (4-5 jam setelah

kerja) diselingi pemberian kudapan (makanan selingan). 

Perbaikan dan peningkatan asupan gizi mempunyai makna

penting sebagai upaya mencegah morbiditas, meningkatkan

produktivitas kerja dan berperan dalam mengurangi

permasalahan kesehatan termasuk akibat perubahan gaya

hidup ataupun pola konsumsi pangan karyawan. 

Rumah sakit yang padat karya , padat sumber daya manusia

tentu harus  sehat, salah satunya adalah dengan

ketersediaan makanan sehat dalam setiapkegiatan. Ini

menjadi bentuk komitmen bersama manajemen RSUD dokter

Soedarso sebagai Rumah Sakit rujukan tertinggi di Provinsi

kalimantan Barat untuk menggiatkan perhatian terhadap

gizi kerja. 
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INFEKSI NIFAS
OLEH  :  DR .  DR .  PINDA  HUTAJULU ,  SP .OG(K)-FER

Pada saat melahirkan bisa terjadi pada wanita yang terlalu sering diperiksa dalam, kurang

minum, pada persalinan dengan alat alat, pemasangan kateter urine, terjadi perdarahan

sebelum dan setelah melahirkan, ada sisa plasenta atau ari ari yang tertinggal, persalinan lama,

persalinan yang sulit dan pada persalinan dengan seksio sesar atau menggunakan alat alat.

Beberapa tanda adanya infeksi nifas adalah adanya cairan berbau dari kemaluan, demam > 38

derajat setelah 24 jam persalinan, adanya nyeri di atas rahim pada perabaan, rasa lemah, nyeri

perut, tidak nafsu makan, rahim lebih besar dari seharusnya , denyut nadi meningkat.

Infeksi nifas adalah infeksi saluran reproduksi yang terjadi saat persalinan

atau 2 hari setelah masa persalinan. Infeksi nifas dan sepsis masa nifas

merupakan penyebab kematian ketiga setelah perdarahan dan hypertensi

pada kehamilan , menyebabkan kematian lebih kurang 260.000 dalam

setahun di seluruh dunia. Infeksi nifas bisa terjadi sebelum proses

melahirkan yaitu pada wanita dengan gizi buruk, kurang darah, dalam

proses persalinan prematur, pecahnketuban dini, persalinan yang sangat

cepat sehingga terjadi bukan di tempat yang seharusnya misalnya di jalan

atau di angkatan umum, pada wanita dengan daya tahan menurun

misalnya penyakit AIDS, wanita diabetes, wanita yang gemuk atau obesitas.  
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 Kuman yang biasanya menjadi penyebab infeksi nifas adalah bakteri streptokokkus,

staphilokokkus, clostridium perfringens, baktegioides fragilis dan escherecia coli.

 Sebelum menentukan infeksi nifas kita perlu menanyakan riwayat proses persalinan, melakukan

pemeriksaan dan menentukan lokasi infeksi dan melakukan pemeriksaan laboratorium (periksa

urine, periksa Hb, lekosit, trombosit, kultur darah, dan swab cairan dari vagina) serta menentukan

beratnya derajat penyakit.

 Beberapa lokasi infeksi yang sering pada infeksi nifas adalah endometritis yaitu pada perineum,

vagina, mulut rahim dan infeksi pada tempat plasenta menempel di rahim yang selanjutnya di

ikuti salpingitis ( infeksi pada saluran tuba ), peritonitis atau infeksi pada rongga perut dan

terbentuk pernanahan di perut hingga infeksi pada darah( septicemia). Infeksi bisa juga

menyebar hingga ke tempat yang jauh ke paru paru, hati, tungkai dan seluruh tubuh yang dapat

menyebabkan penyumbatan di sana (emboli) atau terjadi shok sepsis dengan gangguan

pembekuan dalam pembuluh darah (DIC) yang berakibat fatal. 

 Pengobatan pada infeksi nifas yang ringan dapat dengan ber obat jalan cukup di terapi dengan

pemberian antibiotik, gizi yang cukup dan banyak minum, pada kasus yang berat yang rawat

inap diberikan cairan Infus, antibiotik yang spectrum luas(untuk berbagai kuman) hingga 2 hari

bebas demam, obat demam dan obat nyeri dan terkadang diberikan terapi pengencerdarah

pada kasus phlebitis(pembengkakan di tungkai. Pada kasus terjadi penumpukan nanah, perlu

dilakukan membuka jahitan, operasi mengeluarkan nanah dari rahim, dari perut atau

mengangkat rahim. 

 Pengelolaan infeksi nifas terbaik adalah dengan mencegahnya dengan cara memberikan gizi

yang baik pada ibu hamil, pengobatan kurang darah, mengontrol perdarahan saat bersalin,

kebersihan ibu sebelum saat dan setelah bersalin, cegah persalinan yang lama, cegah persalinan

yang sulit, penanganan persalinan dengan cara tehnik bersih asepsis, hindari ke kuatiran pada

ibu, hindari misinformasi dan memonitor kondisi ibu sebelum bersalin , saat proses persalinan

dan setelah persalinan hingga masa nifas.
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