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SALAM REDAKSI
Om Swastiyastu,
Assalam ‘ualikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Shalom,
Namo Buddaya,
Salam Kebajikan
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya tim redaksi Hospitalica dapat mempersembahkan Buletin Hospitalica Edisi ke-XIV kepada para pembaca.
Buletin Hospitalica Edisi ke-XIV RSD Mangusada Kabupaten Badung kembali menyapa pembaca dengan
tampilan yang lebih fresh dan berita-berita terkini dari para civitas hospitalia. Hal itu sebagai upaya untuk
meningkatkan dan menjalin komunikasi serta informasi kepada masyarakat, dimana RSD Mangusada Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit kebanggaan warga Badung, selalu berupaya memberikan pelayanan
kesehatan terbaik dan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat.
Pada edisi kali ini redaksi menampilkan seluk beluk Akreditasi Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sebagai kabar utama. RSD Mangusada telah mengikuti survey dan penilaian
akreditasi SNARS Edisi 1 dimana penilaian Akreditasi adalah untuk merekam keseharian Rumah Sakit dalam
memberikan pelayanan kepada pasien dan menyesuaikannya dengan standar penilaian yang ada sehingga
nantinya diharapkan dapat terjadinya peningkatan mutu rumah sakit.
Dalam buletin kali ini pembaca dapat mengetahui deteksi dini tuli kongenital dengan coachlear implant, h
 idup
cerdik jantung sehat, Menteri Kabinet Jokowi periode 2019-2024, Mangusada On Mobile RSD Mangusada,
mengurangi sampah plastik melalui GERTAK, dan manfaat kebersihan tangan yang praktis dan hygienis.
Pada rubrik profil redaksi menampilkan dokter senior RSD Mangusada dr. Anak Agung Mas Wiryati,Sp.A dan
dokter yang tak kalah energik dr. Ni Raka Setiawati, MM. Jadi, jangan sampai kelewatan yaa….
Semoga sajian kami bisa bermanfaat….
Salam Hospitalia…..
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh
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AKREDITASI RUMAH SAKIT
UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN
KESELAMATAN PASIEN
Renungan dr. I A Chandranita Manuaba SpOG(K). MM
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Rumah Sakit sesungguhnya merupakan

si 
Rumah Sakit seperti diatas dimulai

sebuah wadah untuk memberikan pe-

dengan melakukan skrining pasien secara

layanan sesuai standar kompetensi (dan

integratif oleh para pemberi asuhan (tidak

kewenangan) pemberi asuhan (Dokter,

hanya dokter), pemeriksaan fisis, menem-

Bidan, Perawat, dll), kepada pasien yang

patkan pemeriksaan penunjang secara bi-

datang dengan berbagai masalah keseha-

jak, termasuk melakukan tindakan o perasi

tan, tentunya dengan satu harapan yai-

atau tindakan lainnya sesuai kebutuhan

tu keluhan yang dirasakan pasien dapat

pasien, serta upaya rehabilitatif terkontrol

diredakan atau bahkan disembuhkan. Di

hingga pasien sudah dipulangkan. Semua

Indonesia pertumbuhan Rumah Sakit bak

upaya tersebut harus memiliki standar

jamur dimusim hujan, disebabkan karena

yang sama diseluruh Indonesia dengan se-

memang keinginan untuk selalu sehat di

lalu mengedepankan mutu pelayanan dan

kalangan masyarakat sudah menjadi kebu-

keselamatan pasien.

tuhan utama. Kepercayaan terhadap pen-

Pada era sekarang, Rumah Sakit juga ber-

gobatan tradisional yang terkadang tidak

peran sebagai tempat pendidikan tenaga

memiliki standar pasti untuk suatu kesem-

kesehatan serta tempat penelitian klinik.

buhan, telah bergeser menjadi kebutuhan

Sebagai sarana pendidikan, Rumah Sakit

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

dituntut

yang lebih memberikan kepastian “hasil”

didikan berbasis kompetensi ketrampilan

yaitu layanan di Rumah Sakit.

klinik yang merupakan lanjutan dari pen-

Rumah Sakit di Indonesia memegang

didikan berbasis teori dari institusi pen-

peranan penting dalam sistem layanan

didikan. Tentunya proses tersebut harus

kesehatan. Layanan kesehatan di R
 umah

berjalan secara terintegrasi untuk men

Sakit sangatlah beragam, secara ke

jamin kualitas dan kompetensi tenaga ke

lompok besar dibagi menjadi 4 fungsi

sehatan yang dihasilkan. Sejalan dengan

utama yaitu Preventif, Kuratif, Rehabili-

peran dibidang pendidikan dan pening-

tatif, dan Paliatif. Penyelenggaraan fung-

katan kualitas tenaga kesehatan, upaya

untuk

menyelengaraan
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menyelenggarakan penelitian klinik juga

mutu pelayanan yang diberikan. Per

menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

menkes RI no. 012 tahun 2012 tentang

Penelitian klinik diselenggarakan dengan

Akreditasi 
Rumah Sakit, menyebutkan

memakai pasien sebagai subjek penelitian.

bahwa pe
ngertian akreditasi adalah pe

Baik sebagai sarana pendidikan klinik

ngakuan terhadap Rumah Sakit yang

maupun sebagai sarana penelitian klinik,

diberikan oleh sebuah lembaga Independen

Rumah Sakit wajib selalu mengedepankan

penyelenggara akreditasi yang ditetapkan

mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

oleh Menteri Kesehatan, setelah dilaku-

Undang undang nomor 44 tahun 2009 ten-

kan penilaian terhadap Rumah Sakit

tang Rumah Sakit, yaitu pasal 29 huruf

tersebut dan dinyatakan memenuhi stan-

b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wa-

dar Pelayanan Rumah Sakit yang meng-

jib

kesehatan

utamakan mutu pelayanan Rumah Sakit

yang aman, bermutu, anti diskriminasi,

secara berkesinambungan serta kesela-

dan efektif dengan mengutamakan ke

matan pasien.

pentingan pasien sesuai dengan standar

Pelaksanaan

pelayanan Rumah Sakit. Dan pada p
 asal

di Indonesia dilakukan oleh lembaga

40 ayat 1 juga menyebutkan bahwa da-

independen yang diatur dalam Permenkes

lam upaya meningkatkan mutu pelayanan

no. 428 tahun 2012 tentang penetapan

dan keselamatan pasien, terhadap Rumah

lembaga independen pelaksanaan akre

Sakit wajib dilakukan akreditasi secara

ditasi Rumah Sakit di Indonesia yaitu oleh

berkala minimal 3 tahun sekali.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

memberikan

pelayanan

akreditasi

Rumah

Sakit

Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit

6

merupakan proses yang dirancang untuk

PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI

menilai pelayanan yang diselenggarakan

RS

oleh Rumah Sakit, apakah sudah me

Survei

ngutamakan budaya keselamatan pasien

laksanakan oleh KARS setelah adanya

dan selalu menjaga serta mengingkatkan

permohonan oleh pihak Rumah Sakit, di-
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akreditasi

Rumah

Sakit

di

mana dalam permohonan tersebut Rumah

akan datang sehari sebelum pelaksanaan

Sakit wajib mengirimkan data data me

survei akreditasi (H-1). Pada malam hari

nyangkut Rumah Sakit sesuai isian yang

nya akan diadakan pertemuan H-1 antara

dapat di download melalui www.kars.or.id.

pihak surveior (dipimpin oleh Ketua Tim

. Tentu saja sebagai syarat utama dapat

Survei/ KTS) dengan pihak Rumah Sakit

dilakukannya survei akreditasi adalah

dengan tujuan untuk saling memperkenal-

apabila pimpinan tertinggi Rumah Sakit

kan diri dan menyelaraskan jadwal survei

(Direktur) memenuhi ketentuan pasal 34

keesokan harinya agar tidak mengganggu

UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah

fungsi utama Rumah Sakit yaitu member-

Sakit.

ikan pelayanan kepada pasien. Pertemuan

Berdasarkan berkas yang dikirimkan Ru-

H-1 juga bertujuan untuk membacakan

mah Sakit, KARS akan memberikan feed

tata tertib surveior, serta apa yang boleh

back kepada Rumah Sakit selambatnya 10

dan tidak boleh dilakukan oleh surveior

hari sebelum pelaksanaan survei, menge-

selama melakukan survei. Disampaikan

nai tanggal pelaksanaan survei, biaya sur-

juga bahwa pihak Rumah Sakit tidak

vei, jadwal survei, jumlah surveior yang

diperkenankan untuk menyuguhkan aca-

ditunjuk tergantung dari jumlah tempat

ra penyambutan terhadap surveior secara

tidur dan kompleksitas layanan di Rumah

berlebihan serta tidak memberikan bing

Sakit, serta apakah Rumah Sakit menjadi

kisan kepada surveior.

sarana pendidikan dan penelitian klinik

Survei terhadap Rumah Sakit akan diba-

atau tidak.

gi menjadi 3 kelompok yaitu bidang Me-

Sesuai jadwal yang ditentukan, surveior

dis, Manajemen dan Keperawatan. Ma

yang sudah mendapatkan surat tugas dari

sing - masing bidang memiliki surveiornya

KARS dan sudah mengirimkan pernyata-

tersendiri yang bertugas untuk memotret

an akan merahasiakan data dan informa-

apa yang telah dilakukan oleh Rumah

si dari Rumah Sakit serta tidak memiliki

Sakit selama 1 tahun sebelumnya. Tidak

konflik kepentingan dengan Rumah Sakit

hanya memotret pelaksanaan, surveior
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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juga wajib memberikan solusi atas per-

SURVEIOR

masalahan yang ada serta memberikan

KELULUSAN

TIDAK

MENENTUKAN

bimbingan untuk memperbaiki ketidakse-

Tugas seorang surveior adalah hanya

suaian pelaksanaan standar yang tertuang

mencari kesesuaian pelaksanaan di Ru-

dalam buku Standar Nasional Akreditasi

mah Sakit dengan standar sesuai buku

Rumah Sakit (SNARS). Secara garis besar

SNARS. Jika kesuaian antara temuan

apa yang dilakukan oleh surveior selama

yang didapatkan dengan SNARS diatas

survei di Rumah Sakit adalah :

80%, maka dalam elemen penilaian akan

1. Menerima informasi lisan atau contoh

diberikan nilai 10. Namun jika kesesuaian

pelaksanaan standar

hanya sebesar 20 sampai kurang dari 80%,

2. Melakukan pengamatan pelayanan, ke-

akan diberikan nilai 5. Dan nilai 0 akan

giatan, fasilitas, sarana dan prasarana,

diberikan jika kesesuaian hanya dibawah

serta lingkungan Rumah Sakit

20%. Pemberian nilai 5 atau 0 pada ele-

3. Telaah dokumen yang dapat membuk-

men penilaian mewajibkan surveior untuk

tikan informasi lisan maupun mencer-

menjabarkan ketidak sesuaian tersebut,

minkan kepatuhan Rumah Sakit terh-

serta mengusulkan rekomendasi agar ke

adap standar

sesuaian dengan standar SNARS menca-

4. Simulasi terhadap pelaksanaan stan-

pai diatas 80%.

dar keamanan, pelayanan dan mutu

Temuan dan rekomendasi oleh surveior

Rumah Sakit

selanjutkan akan dikirim ke KARS un-

5. Melihat dan telaah fungsi Rumah Sakit

tuk kemudian dilakukan penilaian ulang

sebagai sarana pendidikan, baik dari

terhadap temuan tersebut, yang dilaku-

sudut peserta didik dan institusi pen-

kan oleh para Konselor KARS. Konselor

didikan

akan memberi penilaian secara acak, yang

6. Menilai pelaksanaan penelitian klinis

artinya saat konselor memberi penilaian,

di Rumah Sakit sesuai dengan regulasi

nama rumah sakit dan nama surveior yang
menilai dibuat “Anomin” (dirahasiakan)
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dengan tujuan agar penilaian oleh konsel-

dengan batasan waktu maksimal 6 bulan

or menjadi lebih objektif.

dari sejak diumumkan oleh KARS, serta

Tingkat kelulusan Rumah Sakit baru

nilai Bab yang tidak lulus diatas 60%.

dapat diumumkan setelah penilaian oleh
konselor selesai. Tingkat kelulusanpun

AJANG KOMERSIL ATAU UPAYA MEN-

dibagi menjadi 4 tingkat yaitu

JAGA MUTU DAN KESELAMATAN PA-

1. Tingkat Dasar (bintang 2) : jika nilai lu-

SIEN?

lus diatas (paling sedikit) 80% untuk 4

Tidak bisa dipungkiri masih banyak

bab dan 11 bab lainnnya nilai minimal

pendapat negatif dan sikap skeptis ter

diatas 20%

hadap dilaksanakannya akreditasi Rumah

2. Tingkat Madya (bintang 3) : jika nilai

Sakit. Mulai dari staf Rumah Sakit men-

lulus diatas (paling sedikit) 80% untuk

jadi sering lembur untuk mempersiapkan

8 bab dan 7 bab lainnya nilai minimal

elemen penilaian, biaya akreditasi mem-

diatas 20%

bebani Rumah Sakit, terkaitnya akreditasi

3. Tingkat Utama (bintang 4) : jika nilai

dengan BPJS, dll.

lulus diatas (paling sedikit) 80% untuk

Sebenarnya jika kita memahami mak-

12 bab dan 3 bab lainnya nilai minimal

sud dan tujuan diadakannya penilaian

diatas 20%

akreditasi Rumah Sakit, yaitu terjaminnya

4. Tingkat Paripurna (bintang 5) : jika

mutu pelayanan Rumah Sakit dan fokus

nilai lulus diatas (paling sedikit) 80%

pada keselamatan pasien, maka penilaian

untuk 15 bab

negatif tersebut seharusnya tersingkir-

Untuk Rumah Sakit yang menerima pe-

kan. Untuk menjamin pelayanan Rumah

serta pendidikan, jumlah bab yang dinilai

Sakit bermutu dan selalu mengedepan

adalah 16 bab, dengan uraian kelulusan

kan keselamatan pasien, memang membu-

sama seperti diatas. Terhadap hasil pe-

tuhkan adanya standar penilaian (elemen

nilaian yang belum memenuhi penilaian

penilaian dalam SNARS) yang menjadi

diatas 80%, masih dapat dilakukan remidi

acuan agar 2 tujuan tersebut tercapai.
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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Elemen penilaian dalam SNARS bermak-

jadi seolah olah KARS menjadi penentu

sud untuk menstandarkan pelayanan Ru-

apakah Rumah Sakit bisa bekerjasama de

mah Sakit dimanapun di Indonesia dan

ngan BPJS. BPJS adalah sebuah lembaga

menjamin pelaksanaannya berkesinam-

yang menjadi penjamin pembayaran atas

bungan setelah penilaian berakhir hingga

klaim pelayanan kesehatan pesertanya di

menjadi budaya bagi staf di Rumah Sakit.

Rumah Sakit. Sebagai lembaga resmi yang

Kembali lagi ke tanggung jawab Rumah

diperkenankan oleh pemerintah mengum-

Sakit ter
hadap pasien, yaitu menjamin

pulkan iuran dari pesertanya untuk men-

asuhan yang diberikan oleh pemberi asu-

jamin pembiayaan kesehatan pesertanya,

han agar sesuai kompetensi dan panduan

maka sudah pasti BPJS juga menginginkan

praktek klinik (PPK) Rumah Sakit, maka

peserta BPJS mendapat layanan di Ru-

sebenarnya penilaian Akreditasi hanyalah

mah Sakit sesuai standar layanan keseha-

merekam keseharian Rumah Sakit terse-

tan yang bermutu. Melakukan penilaian

but dalam memberikan pelayanan kepada

layanan Rumah Sakit agar sesuai standar

pasien dan menyesuaikannya dengan stan-

yang menjamin mutu pelayanan dan ke

dar penilaian yang ada. Jadi jika menjaga

selamatan pasien itulah merupakan tugas

mutu pelayanan serta mengutamakan ke-

KARS. KARS dalam hal ini hanya bertugas

selamatan pasien memang sudah menjadi

mengeluarkan tingkat kelulusan akredi-

budaya di Rumah Sakit, ketika akan dilak-

tasi sebuah Rumah Sakit, bukan sebagai

sanakannya penilaian akreditasi seharus-

lembaga penentu apakah Rumah Sakit

nya tidak ada staf yang sampai lembur ha-

tersebut dapat menjalin bekerjasama de

nya untuk mempersiapkan akreditasi.

ngan BPJS atau tidak.

Terkait dengan syarat Rumah Sakit

Jadi bijaklah menilai proses akredita-

harus terakreditasi terlebih dahulu, agar

si terhadap rumah sakit, karena penilaian

BPJS mau melakukan ikatan kerjasama

akreditasi bukan bertujuan merepotkan

dengan Rumah Sakit, ini sebenarnya 2

atau menjatuhkan Rumah Sakit. Tetapi

hal yang berbeda yang diplesetkan men-

justru untuk membenahi Rumah Sakit,

10 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

mengajak Rumah Sakit dalam memberi

nya Survei Verifikasi 2 , untuk menjamin

kan pelayanan kepada pasien selalu se

ke
sinambungan

nan
tiasa menjaga mutu pelayanan dan

Sakit dalam memberikan pelayanan kepa-

keselamatan pasien. Proses tersebut di-

da pasien. Sejatinya, Akreditasi itu mudah

harapkan dilakukan berkesinambungan

dan menyenangkan, dimana surveior yang

bukan hanya saat penilaian saja. Itu se-

sebenarnya adalah PASIEN.

(konsistensi)

Rumah

babnya, setelah dilaksanakan penilaian
akreditasi, setahun kemudian akan dilaksanakan Survei Verifikasi 1 dan selanjut

Salam Akreditasi Rumah Sakit

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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HIDUP CERDIK JANTUNG SEHAT
Oleh : dr. A A Istri Murwitha Prasanti Agung, SpJP
koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang bertugas untuk
mensuplai oksigen jantung. Ketika aliran
oksigen jantung terhambat atau bahkan
terhenti, jantung akan mengalami kondisi iskemia. Kondisi iskemia adalah kondisi
Penyakit jantung sampai saat ini masih

dimana jantung kekurangan oksigen yang

menjadi momok yang menakutkan bagi

berakibat penurunan fungsi jantung untuk

masyarakat. Penyakit jantung identik

memompa darah. Penurunan daya pom-

dengan kematian dan buruknya kualitas

pa jantung inilah yang mengakibatkan

hidup. Ketakutan masyarakat ini cukup

asupan darah ke seluruh tubuh terganggu

beralasan, mengingat angka kematian

sehingga dapat terjadi gangguan fungsi or-

akibat penyakit jantung terus meningkat

gan vital lainnya seperti ginjal, hati, otak

beberapa tahun terakhir. Kematian aki-

dan berakhir dengan kematian.

bat penyakit jantung seringkali terjadi

Serangan jantung seringkali terjadi

mendadak dan tanpa didahului keluhan

mendadak tanpa didahului keluhan yang

yang signifikan sebelumnya. Tingginya

signifikan sebelumnya. Mengingat kom-

angka kematian akibat penyakit jantung,

plikasi yang fatal dari serangan jantung

khususnya serangan jantung, selayaknya

ini, maka perlu dilakukan suatu deteksi

menjadi perhatian masyarakat dan petu-

dini serta pencegahan terhadap penyakit

gas kesehatan sehingga deteksi dini ser-

jantung koroner. Faktor-faktor risiko pe

ta pencegahan terhadap penyakit jantung

nyakit jantung koroner telah diteliti dan

dapat lebih digalakkan.

diketahui sebelumnya, sehingga memuakibat

dahkan masyarakat melakukan pence-

adanya sumbatan pada pembuluh darah

gahan terhadap penyakit mematikan ini.

Serangan

jantung

terjadi
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Faktor

risiko penyakit jantung koroner

tekanan darah yang bernilai lebih dari

dapat kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu

atau sama dengan 140/90 mmHg. Hiper-

faktor risiko yang dapat dimodifikasi ser-

tensi disebabkan karena adanya penya-

ta faktor risiko yang tidak dapat dimodi-

kit primer yang mendasari atau karena

fikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifi-

berbagai sebab lainnya. Semakin tua usia

kasi artinya pasien dan petugas kesehatan

seseorang maka risiko terkena hipertensi

dapat melakukan sesuatu untuk mengata-

lebih besar. Hal itu disebabkan karena de

si faktor risiko tersebut. Sementara faktor

ngan bertambahnya usia maka kekakuan

risiko yang tidak dapat dimodifikasi arti

pembuluh darah meningkat, yang akan

nya faktor risiko tersebut melekat pada

mempengaruhi tekanan darah. Selain

diri pasien serta tidak dapat dihindari.

usia, jenis kelamin sangat mempengaruhi

Contoh faktor risiko yang tidak dapat di-

kecenderungan seseorang menderita hip-

modifikasi adalah usia dan jenis kelamin.

ertensi. Pria memiliki risiko 2,3 kali lipat

Jenis kelamin laki-laki dengan usia diatas

lebih tinggi untuk menderita hiperten-

40 tahun memiliki risiko terserang penya-

si dibandingkan wanita. Namun, setelah

kit jantung koroner lebih tinggi. Mengingat

memasuki usia menopause wanita memi-

usia dan jenis kelamin termasuk kelompok

lik risiko yang sama dengan pria. Bahkan

faktor risiko yang tidak dapat dihindari,

setelah usia 65 tahun, wanita memiliki

maka hanya faktor risiko yang dapat di-

risiko hipertensi lebih tinggi dibandingkan

modifikasi saja yang dapat dihindari serta

pria, akibat dari faktor hormonal. Sese

ditangani. Faktor risiko yang dapat dimod-

orang dengan riwayat keluarga hipertensi

ifikasi diantaranya hipertensi, kegemukan

juga memiliki risiko peningkatan tekanan

(obesitas), diabetes mellitus (kencing ma

darah lebih tinggi dibanding yang lainnya.

nis), kolesterol tinggi, kurang aktivitas

Gaya hidup sangat mempengaruhi

fisik, serta merokok.

peningkatan

1.

makanan tinggi lemak, kegemaran makan

Hipertensi
Hipertensi

didefinisikan

sebagai

tekanan

darah.

Makan

makanan dengan kadar garam berlebih
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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(junk food, penyedap rasa), konsumsi al-

hitung indeks massa tubuh (IMT). Seseo-

kohol berlebihan, merokok, kurangnya

rang dikatakan menderita obesitas jika

aktivitas fisik yang berakibat obesitas, me

memiliki IMT ≥ 30. Cara menghitung IMT

rupakan penyumbang terbesar terhadap

adalah berat badan (kg) : tinggi badan2

peningkatan tekanan darah. Selain itu

(m). Selain itu indikator lain untuk me-

faktor stress dan psikososial juga dapat

nilai adanya kegemukan adalah dengan

mempengaruhi tekanan darah.

mengukur lingkar perut. Seseorang dika-

2.

Kencing manis

takan obesitas jika lingkar perut laki-laki

Kencing manis atau dikenal dengan

> 90 cm , dan lingkar perut wanita > 80 cm.

penyakit diabetes mellitus merupakan

4.

Kolesterol tinggi

salah satu penyakit yang cukup ditaku-

Kolesterol terdiri dari kolesterol jahat

ti karena memiliki banyak komplikasi.

(LDL) dan kolesterol baik (HDL). LDL yang

Kencing manis dipengaruhi oleh genetik,

tinggi dapat menumpuk di dinding pembu-

kegemaran makan makanan manis dan

luh darah sehingga berisiko menyebabkan

berlemak, serta gangguan hormon akibat

penyakit jantung koroner atau stroke. Se-

kerusakan pankreas atau bawaan.

mentara HDL bertugas untuk meningkat-

Sama halnya seperti hipertensi, kencing

kan pembuangan LDL sehingga memban-

manis adalah penyakit kronik progresif,

tu mengurangi kadar LDL dalam darah.

artinya penyakit yang dibawa seumur hi

Apabila kadar LDL tinggi sementara kadar

dup dan berisiko mengalami perburukan

HDL rendah, maka risiko penyakit jantung

dengan cepat. Untuk mencegah progesifit-

koroner akan meningkat. Untuk itu perlu

as kencing manis, gula darah haruslah se-

dijaga supaya kadar HDL tetap normal

lalu terkontrol. Oleh karena itu, konsumsi

dengan cara melakukan rutin melakukan

obat teratur disertai dengan pemantauan

aktivitas fisik (olahraga) dan menurunkan

gula darah rutin sangatlah penting.

kadar LDL dengan menghindari makanan

3.

tinggi lemak.

Kegemukan (obesitas)
Obesitas ditentukan dengan meng-
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5.

Kurangnya aktivitas fisik

kan perkembangan plak lemak di dalam

Dibandingkan dengan populasi di dun-

pembuluh darah koroner.

ia, orang Indonesia dikategorikan kelompok yang malas berjalan kaki. Menurut
survey, orang Indonesia berjalan kaki rata-rata 3.513 langkah per hari, dibandingkan dengan populasi dunia pada umumnya yang berjalan rata-rata 4.961 langkah
per hari. Aktivitas berjalan kaki yang disarankan per hari rata-rata sebanyak 10.000

Mengingat

berbahayanya

penyakit

langkah. Menurut penelitian pula, kelom-

jantung terutama penyakit jantung koroner

pok orang yang malas melakukan aktivitas

yang seringkali mengakibatkan kematian

fisik memiliki peningkatan risiko kematian

mendadak, maka sangatlah penting untuk

oleh berbagai sebab sebanyak 20-30 %. Se-

melakukan pencegahan penyakit jantung

mentara kelompok yang melakukan olah-

koroner. Usaha pencegahan ini tidaklah

raga rutin dengan intensitas sedang sela-

sulit, cukup mengikuti beberapa langkah

ma 30 menit per hari memiliki penurunan

“CERDIK” berikut ini :

risiko penyakit jantung koroner sebesar 30

Cek kesehatan rutin

% dan penurunan risiko kencing manis se-

Apabila anda adalah seorang laki-laki

besar 27 %.

dengan usia > 40 tahun atau wanita yang

6.

Merokok

sudah memasuki usia menopause, maka

Merokok merupakan kebiasaan bu-

sebaiknya lakukan pemeriksaan keseha-

ruk yang merugikan diri sendiri serta

tan berkala. Pemeriksaan kesehatan ini

merugikan orang disekitar anda. Merokok

meliputi : pemeriksaan tekanan darah,

memberikan tubuh anda stress oksidatif

kolesterol darah, kadar gula darah dan

yang merusak pembuluh darah termasuk

fungsi ginjal. Jangan abaikan setiap kelu-

pembuluh darah jantung serta meningkat-

han yang anda rasakan, misalkan sering
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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sesak saat aktivitas, sering merasakan

da, dan lain-lainnya. Apabila anda adalah

nyeri dada saat aktivitas, kaki bengkak,

orang sibuk yang tidak sempat melakukan

perut membesar, sering terbangun malam

olahraga, anda dapat menyiasati dengan

hari karena sesak. Karena keluhan terse-

meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari.

but bisa jadi merupakan awal dari suatu

Misalnya dengan menggendong anak sam-

penyakit jantung. Selain itu apabila anda

bil berjalan-jalan bukan menggunakan

menderita penyakit kronis seperti hiper-

kereta dorong, melakukan kegiatan rumah

tensi, kencing manis, atau penyakit gin-

tangga seperti menyapu, mengepel, dan

jal kronis, sebaiknya anda lebih sering

lain-lain , menggunakan tangga bukan

melakukan pemeriksaan kesehatan rutin

menggunakan lift atau escalator.

serta minum obat teratur.

Diet seimbang

Enyahkan asap rokok

Prinsip dasar pola makan sehat un-

Dengan berhenti merokok berarti anda

tuk jantung adalah : (1) makan buah dan

menyelamatkan jantung dan paru-pa-

sayuran minimal 2 porsi per hari , (2) pi-

ru anda serta orang-orang sekitar anda.

lih cemilan kaya gandum, (3) tingkatkan

Berbagai metode untuk berhenti merokok

konsumsi ikan minimal 2 kali seminggu,

telah dikembangkan diantaranya dengan

(4) kurangi konsumsi makanan dengan ka-

obat-obatan serta kombinasi antara obat

dar garam tinggi misalnya junk food dan

dengan psikoterapi.

lemak jenuh, misalnya minyak goreng be-

Rajin aktivitas fisik

rulang kali pakai, (5) konsumsi lebih ban-

Aktivitas fisik merupakan setiap ger-

yak makanan yang diolah dengan direbus

akan tubuh yang diakibatkan kerja otot

atau dipanggang dibandingkan dengan di-

rangka. Semua kegiatan sehari-hari ter-

goreng.

masuk aktivitas fisik. Sementara olahraga

Istirahat cukup

adalah bentuk khusus dari aktivitas fisik

Istirahat yang cukup harus memenuhi

yang terencana dan sengaja dilakukan,

kuantitas dan kualitas yang baik. Kuan-

misalnya senam, berenang, lari, bersepe-

titas yang baik yaitu tidur minimal 7 jam

16 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

setiap hari. Sementara tidur berkualitas

yang dapat dipercaya, lakukan kegiatan

baik ditandai dengan tidak sering terba

yang sesuai dengan minat dan kemam-

ngun saat tidur, bangun di pagi hari den-

puan, kembangkan hobi yang bermanfaat,

gan segar, dan dapat tidur dengan mudah

meningkatkan ketaatan ibadah , selalu

30 menit setelah berbaring.

berpikir positif, serta tenangkan pikiran

Kelola stress

dengan cara relaksasi atau rekreasi bersa-

Stress psikis merupakan salah satu
faktor

ma teman dan keluarga.

penyumbang berbagai penyakit,

Penyakit jantung memang penyakit

salah satunya hipertensi dan penyakit jan-

yang menyeramkan dan berbahaya, teta-

tung koroner. Sehingga mengatasi stress

pi dengan melakukan langkah kecil yang

sangat penting untuk dilakukan. Berbagai

”CERDIK”, anda dapat terhindar dari an-

cara untuk mengelola stress diantaran-

caman penyakit jantung. Jadi mulailah

ya : bicarakan masalah dengan seseorang

hidup “CERDIK” demi menuju jantung
sehat.
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PENANGANAN TULI KONGENITAL
DENGAN IMPLANT KOKLEA
Oleh : dr. Nyoman Dian Permata Sari, Sp.THT-KL
Pendengaran memegang peranan yang sa
ngat penting bagi anak dalam mempelajari
bicara dan bahasa, sosialisasi dan perkembangan kognitif. Anak belajar berbicara
berdasarkan pada apa yang dia dengar, sehingga gangguan pendengaran yang dialami
anak sejak lahir akan mengakibatkan keterlambatan berbicara dan berbahasa.
Intervensi dini pada gangguan pendengaran dapat memberikan hasil yang le
bih baik dalam kemampuan untuk berbicara
dan berbahasa. Penanganan gangguan pendengaran yang terbaik dilakukan dibawah
usia 6 bulan karena akan memberikan hasil
intervensi yang optimal.
Gangguan pendengaran kongenital
dapat diturunkan secara genetik maupun
non genetik. non genetik dapat disebabkan
oleh faktor prenatal, perinatal dan postnatal.
Gangguan pendengaran adalah kasus kelainan bawaan tersering dengan angka kejadian
berkisar antara 1 sampai 3 kejadian setiap
1000 kelahiran hidup. Angka tersebut dapat
meningkat 10 hingga 50 kali lipat bila dilakukan survei pada kelompok dengan risiko
tinggi. Angka kejadian gangguan pendengaran pada neonatus yang diobservasi ketat di
Neonatal Intensive Care Unit (NICU) adalah
18 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

2,5 setiap 100 bayi risiko tinggi.
Rehabilitasi

sebagai

upaya

untuk

mengembalikan fungsi pendengaran dilakukan dengan pemasangan alat bantu dengar
atau hearing aid. Memasang suatu alat bantu dengar merupakan proses yang rumit yang
tidak hanya melibatkan derajat dan tipe
ketulian, namun juga perbedaan antar telinga, kecakapan diskriinasi dan psikoakustik
lainnya. Selain itu pertimbangan kosmetik,
tekanan sosial, dan keluarga. Saat ini implan koklea telah digunakan untuk anakanak dengan gangguan pendengaran derajat
berat dan sangat berat bilateral yang kurang
mendapatkan manfaat setelah pemakaian
alat bantu dengar konvensional. Disebutkan
bahwa implan koklea dapat meningkatkan
kemampuan berbicara dan berbahasa pada
anak-anak.
Implan koklea merupakan perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk
menggantikan fungsi koklea untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi pada pasien tuli sensorineural berat dan total bilateral. Indikasi pemasangan
implant koklea adalah :
1. Tuli sensorineural berat bilateral atau
tuli total bilateral pada anak maupun de-

wasa yang tidak / sedikit mendapat man-

kongenital (kelainan bawaan atau cacat la-

faat dari ABD

hir), pada Sabtu, 08 Juni 2019 di Ruang Op-

2. Usia 12 bulan sampai 17 tahun

erasi Instalasi Bedah Sentral, RSD Mangu-

3. Tidak ada kontraindikasi medis

sada Kab. Badung. Operasi ini merupakan

4. Calon pengguna mempunyai perkemban-

operasi pertama di Kab. Badung bahkan di

gan kognitif yang baik.

Bali.

Kontraindikasi pemasangan implant koklea

Direktur RSD Mangusada dr. I Nyoman Gu-

antara lain:

narta, MPH mengatakan bahwa tindakan

1. Tuli akibat kelainan pada jalur pusat

operasi pemasangan alat bantu dengar yang

2. Proses penulangan koklea

dilaksanakan serangkaian dengan HUT ke-

3. Koklea tidak berkembang.

17 RSD Mangusada ini, dilakukan oleh Tim

Adapun cara kerja implant koklea adalah,

KSM THT RSD Mangusada yang berkolab-

impuls suara ditangkap oleh mikrofon dan

orasi dengan Tim THT RSUP Sanglah, Den-

diteruskan menuju speech processor melalui

pasar. Adapun sebagai operator adalah dr.

kabel penghubung, speech proscessor akan

Eka Putra Setiawan, Sp.THT-KL (K), dan dr.

melakukan seleksi informasi suara yang se-

Nyoman Dian Permata Sari, Sp.THT-KL.

suai dan mengubahnya menjadi suara yang

Dukungan Pemkab Badung terhadap kegia-

akan disampaikan ke transmitter. Kode su-

tan Mangusada Peduli Anak dengan Ketu-

ara akan akan dirubah menjadi sinyal listr-

lian ini sangat besar. Pemkab melalui Ketua

ik dan akan dikirim menuju elektrode-elek-

Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Ny.

trode yang sesuai di dalam koklea sehingga

Seniasih Giri Prasta yang hadir langsung,

menimbulkan

serabut-serabut

guna memberikan support kepada keluarga

saraf. Pada speech processor terdapat sirkuit

pasien dan tim operasi. Turut hadir Wakil

khusus yang berfungsi untuk meredam bis-

Ketua TP PKK Ny. Kristiani Suiasa dan Ny.

ing lingkungan.

Rasniati Adi Arnawa serta Ketua WHDI Ny.

stimulasi

Keberhasilan implan koklea ditentu-

Isyudayani Widia Astika.

kan dengan menilai kemampuan mendengar,

Melalui operasi perdana pemasangan Co-

pertambahan kosakata dan pemahaman ba-

chlear Implant ini diharapkan, anak-anak

hasa.

dengan ketulian kongenital dapat mendenDi

Rumah

Sakit

Daerah

(RSD)

Mangusada Kabupaten Badung telah melak-

gar kembali serta menyiapkan generasi sehat bebas ketulian.

sanakan Operasi Perdana Pemasangan Co-

chlear Implant pada anak dengan ketulian
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dr. Anak Agung Mas Wiryati, Sp. A

BLAK-BLAKAN DEMI KEBAIKAN
Sosok dokter yang tegas dan lugas
ini biasa kita panggil dengan nama dr. Mas.
Dokter spesialis anak kelahiran Jakarta, 10
Agustus 1960 bernama lengkap Anak Agung
Mas Wiryati. Lahir sebagai putri Kepala
Bank BRI membuat beliau harus berpindah-pindah tempat tinggal keliling wilayah

Indonesia mengikuti sang Ajik (Ayah, red).
Dari Jakarta kemudian berpindah ke
Medan, Aceh, Demak, kemudian kembali ke
Denpasar untuk melanjutkan pendidikan di
SMA 2 Denpasar. Setelah tamat SMA pada
tahun 1980, beliau melanjutkan pendidikan
dokter di Universitas Udayana, dan lulus
pada tahun 1988. Bergelar dokter, beliau
mengabdi di RS Dharma Asih yang merupakan cikal bakal RSD Mangusada pada saat
ini.

Biodata
Nama 		

: dr. Anak Agung Mas Wiryati, Sp.A

Tempat tgl lahir : Jakarta, 10 Agustus 1960
Nama Suami

: I Gusti Ngurah Parwata Kusuma

Tempat tgl lahir : Badung, 2 Desember 1958
Nama Anak

:

1. I Gusti Ngurah Gede Purwita, ST.
(Sarjana Teknik Mesin, RSD Mangusada)
2. dr. I Gusti Ngurah Wisudamanik
(Dokter, PNS di Waingapu)
3. dr. Anak Agung Bulan Genitri (Dokter)
Jumlah cucu

: 5 orang

Organisasi

: Wakil Ketua IDAI Provinsi Bali (2018-

2021)
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Pada tahun 1989 beliau diangkat menjadi
PNS, dan ditugaskan di UGD Rumah Sakit
Sanglah hingga tahun 1990, kemudian pindah tugas menjadi staf bagian anak-anak di
RSUP Sanglah. Di sinilah beliau mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tokyo
Hospital, Jepang pada tahun 1991 untuk
melakukan studi banding pada divisi anakanak di rumah sakit tersebut.
Kecintaan beliau pada dunia kedokteran anak-anak mendorong beliau untuk
melanjutkan pendidikan spesialis anak dengan beasiswa dari Depkes pada tahun 1994

hingga tahun 2000 di Universitas Udayana.
Seusai pendidikan spesialis tahun 2000, Beliau yang saat itu sudah memiliki 3 orang
anak harus meninggalkan putra-putrinya
untuk tugas di Waingapu selama 4 tahun
untuk memenuhi syarat Depkes, Sang suami
pun mengambil pensiun muda untuk mendampingi dokter cantik ini bertugas di NTT .
Selepas tugas di Waingapu, pada Juli
2004, beliau berniat kembali ke RSUP Sanglah untuk melanjutkan profesinya, namun
ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu melanjutkan pendidikan spesialisnya lagi. Saat itu
adalah pilihan berat, karena putra-putri beliau pun sedang mencari sekolah, maka beliau
memilih untuk mengutamakan masa depan
anak-anak dengan tidak kembali ke RSUP
Sanglah dan akhirnya dokter yang berasal
dari Puri Cemenggon Penarungan ini kembali ke RSD Mangusada yang saat itu masih
bernama RS Kapal.
Ditemani oleh tiga dokter spesialis
anak lainnya yaitu dr. Putra Arcana, Sp.A,
dr. Prayoga, Sp.A, dan dr. Budi Kartika Yasa,
Sp. A, beliau adalah satu-satunya dokter spesialis anak wanita saat itu. Mereka membentuk tim yang sangat kompak dan kekeluargaan, bahu-membahu saling menuntaskan
pekerjaan jika salah satu dokter berhalangan.
Ibu 3 anak ini juga berprinsip bahwa
segala sesuatu harus fair. Pun, prinsip tersebut juga diterapkan kepada pasien dalam
menjelaskan kondisi anak dan bayi kepada
orang tuanya, karena menurutnya pasien
berhak tahu apa yang harus diketahui. “Ban-

yak yang bilang dokter mas sadis banget,
karena Saya tidak mau PHP kepada pasien,
supaya ketika tiba-tiba kondisinya berat,
nggak kita disalahin” urainya.
Hal yang paling membuat beliau merasa
dilema saat merawat pasien adalah ketika
mengetahui kondisi pasien dengan harapan
hidup kecil, dan tujuan dalam perawatan hanyalah untuk memperpanjang hidup pasien.
Bagi beliau hal ini hanya memperlama penderitaan pasien.
Dokter yang terkenal tegas tanpa basa-basi ini mengatakan, “Saya sangat me
megang teguh tat wam asi. Saya adalah
Kamu. Jika ingin kita dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu tanpa perlu
alasan. Serta buatlah kebaikan sebanyak-
banyaknya. Jadi prinsipnya, apa yang kita
berikan melalui tangan kanan, tangan kiripun tidak perlu tahu”
Bagi dokter Mas, berpikir positif adalah sebuah keharusan. Baginya, tantangan
seberat apapun harus dihadapi, dan harus
diselesaikan dengan sebaik-baiknya, seperti
saat beliau terpilih menjadi ketua Akreditasi pertama kali di Rumah Sakit Mangusada.
“Waktu itu kita baru mulai akreditasi ya,
berdarah-darah rasanya, sampe pukul meja
segala macem. Tapi kemudian kita berhasil
(paripurna: red) ya, itu suatu kebanggaan,
bukan atas pekerjaan saya, tidak. Ternyata
saya bisa menggerakkan teman-teman untuk
memulai sesuatu yang tadinya gelap menjadi paham proses akreditasi”, kenangnya
Oleh : Putu Eka Widya Santi, S.Farm, Apt
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dr. Ni Raka Setiawati, M.M.

HIDUP SEHAT UNTUK INVESTASI
MASA DEPAN

“Saya sangat bersyukur bisa bekerja dan dipercaya untuk mengabdikan diri di tanah kelahiran
saya, K
 abupaten Badung. Sebagai seorang wanita yang memiliki kodrat untuk memberikan kasih
sayang k epada keluarga, saya juga harus profesional bekerja di belakang meja ataupun di lapangan.
Terkadang hal tersebut terasa berat, tetapi seorang wanita selalu dianugrahi sifat untuk ‘menjelma’
dalam berbagai peran dan kuat dalam berbagai tekanan. Jika hal tersebut dijalani dengan bersungguh
– sungguh dan ikhlas, semua akan berjalan dengan baik”.
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BIODATA
Nama		

: dr. Ni Raka Setiawai, M.M.

TTL			

: Kerobokan, 17 Juni 1968

Alamat		

: Jln Kesambi Gg. Pondok Rahayu No. 6 Kerobokan, Kuta Utara, Badung

Status		

: Menikah

Nama Suami

: Made Suartama

Nama Anak

: 1. Rai Rajendra Ega Dwitama

		

2. Nyoman Yudayana Indratama

Jabatan		

: Kepala Bagian Tata Usaha RSD Mangusada Badung

Hobi		

: Olahraga dan travelling

Data Pendidikan :

1. SD No. 1 Kerobokan (1973 – 1980)

			

2. SMP Budi Utama Kerobokan (1980 – 1983)

			

3. SMA Negeri 4 Denpasar (1983 – 1986)

			

4. FK Universitas Udayana (1986 – 1993)

			

5. Program Magister Manajemen Undiknas (2012 -2014)

Pengalaman Bekerja : 1. Dokter umum Klinik Manuaba Tuban (1993)
			

2. Dokter PTT Puskesmas Kuta Selatan (1993 – 1997)

			

3. Dokter Umum Klinik Kasih Tanjung Benoa (1994 – 1996)

			

4. Dokter Umum Puskesmas Mengwi II (1997 – 2002)

			

5. Pimpinan Klinik Prasada (1998 – sekarang)

			

6. Kepala Puskesmas Mengwi III (2002 – 2009)

			

7. Kepala Puskesmas Kuta Utara (2009 – 2012)

			

8. Kepala Bagian Tata Usaha RSD Mangusada (2012 – sekarang)
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PROFIL

Sosok wanita yang berada di jajaran

sore hingga malam hari, sebisa mungkin

manajemen RSD Mangusada ini pasti ti-

saya tidak akan campuri dengan urusan

dak asing lagi bagi seluruh pegawai di RSD

pekerjaan, karena saya harus tetap mengu-

Mangusada. Sehari – harinya beliau akrab

rus dan mendidik anak saya. Hal yang se-

dipanggil dr. Raka atau Ibu KaBag dan se-

lalu saya tekankan adalah soft skills yang

lalu terlihat bugar di setiap kegiatan. Tim

meliputi perilaku, pembentukan karakter,

redaksi Buletin Hospitalica berkesempa-

belajar bertanggung jawab, mandiri, em-

tan mewawancarai beliau mengenai hidup

pati, dan berbagi kepada sesama. Menurut

sehat dan tips beliau menjaga kesehatan

saya, hal akademis bisa mereka dapat di

nya. Mau tahu keseharian dan rahasia

sekolah maupun buku bacaan, tetapi untu

beliau menjaga kesehatannya? Yuk kita

soft skills, emosi dan spiritual dalam diri

simak wawancaranya.

anak saya akan bergantung pada hasil di-

Bagaimana cara membagi waktu untuk di

dikan orangtuanya. Maka dari itu penting

RS, di rumah, dan kegiatan lainnya?

bagi saya memberikan porsi yang adil di

Saya selalu menentukan skala pri
oritas terlebih dahulu. Jika ada keperluan
yang berbenturan, saya akan lihat apakah
hal tersebut bisa diwakilkan atau tidak.
Jika menyangkut nama sendiri, tentu hal
tersebut sebaiknya tidak diwakilkan oleh
orang lain. Selain di tempat kerja, saya
juga aktif dalam kegiatan pelayanan ibadah di Pura Desa Kerobokan. Kegiatan
tersebut juga sebisa mungkin saya utamakan 
dengan mebagi waktu di tempat
kerja, kecuali saya dalam keadaan tidak
sehat. Untuk waktu bersama keluarga di
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tempat kerja, tempat ibadah, dan di rumah.

Kendala apa yang paling sering dihadapi
selama bekerja di RSD Mangusada?
Kendala yang saya sering hadapi dan
menjadi bagian tersulit selama bekerja adalah menghadapi berbagai karakter
dari atasan maupun bawahan saya. Untuk
mengendalikannya, saya selalu berpikir
bahwa perbedaan karakter adalah suatu
hal alamiah. Hal tersebut akan semakin
membuat kita banyak belajar, saling memahami, dan semakin bersatu seperti semboyan bangsa kita : Bhineka Tunggal Ika.
Hal apa yang paling menarik selama bekerja di RSD Mangusada?

Apa rahasia dokter dalam menjaga kese-

Saya sering bertemu dengan orang

hatan sehari – hari mengingat kegiatan

yang mengalami berbagai penyakit wa-

dokter yang sangat padat?

laupun tidak berperan langsung untuk

Saya sangat hobi berolahraga. Saat

menangani penyakitnya. Hal ini membuat

usia sekolah saya hampir menguasai se-

saya termotivasi untuk membantu dari

gala jenis olahraga permainan terutama

sisi manajemen sebaik mungkin, sehingga

bola voli dan basket. Untuk usia sekarang,

masyarakat yang sedang kesulitan atau

saya rutin berolahraga di treadmill dan

sedang sakit bisa mendapat akses yang se-

jogging 2 – 3x seminggu secara bergantian.

suai dan pelayanan yang maksimal. Usa-

Selain itu, saya juga rutin melakukan yoga

ha ini diharapkan mampu mengurangi be-

sekitar 2-3x seminggu. Selain berdampak

ban masyarakat yang sedang sakit di RSD

tubuh menjadi bugar, olahraga (terutama

Mangusada.

yoga) juga mengurangi stres.
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PROFIL

Setiap pagi saya selalu sarapan den-

ngat kompleks. Kita tidak bisa membena-

gan segelas jus buah, 1 mangkok oatmeal

hinya hanya dalam 1 atau 2 tahun. Yang

atau sereal yang dicampur madu. Setelah

bisa saya simpulkan dari sumber perma-

itu, saya mempersiapkan 2 botol minum

salahan tersebut adalah kurangnya pe-

yang akan dibawa ke tempat kerja. Botol

mahaman preventif (pencegahan) dari

minum pertama saya jadikan infused wa-

masyarakat. Mencegah selalu lebih baik

ter yang berisi air mineral dengan campu-

daripada mengobati. Mengingat biaya ke

ran irisan lemon, timun, dan sayur okra.

sehatan yang sangat tinggi, ada baiknya

Sayur okra diketahui baik untuk mengen-

kita mengubah pola hidup kita sejak dini

dalikan kadar gula dan menurunkan ko-

agar terhindar dari penyakit. Pola hidup

letserol. Botol minum kedua saya isi de

sehat harus kita mulai dari mengkonsumsi

ngan air hangat yang saya campur dengan

makanan yang sehat, berolahraga secara

irisan jahe, kunyit, dan serai. Minuman ini

rutin, menjaga lingkungan sekitar kita

membuat tubuh tetap hangat, meningkat-

senantiasa bersih, dan menjaga pikiran

kan daya tahan tubuh, dan meningkatkan

kita agar terhindar dari stres.

stamina.

Apa harapan dokter ke depannya untuk

Beberapa kali dalam sebulan saya

Civitas Hospitalica?

juga menyempatkan diri bersama keluarga

Harapan saya ke depannya agar semua

untuk travelling ke daerah – daerah yang

pegawai di lingkungan RSD M
 angusada

memiliki suasana pedesaan. Saya sangat

ataupun masyarakat yang membaca Bule-

menyukai daerah yang banyak pepohonan,

tin Hospitalica, apapun tugas anda kita

penuh hamparan sawah, dan dilalui aliran

harus tetap semangat, bekerja keras, dan

sungai. Hal ini membuat saya melupakan

jagalah persatuan. Astungkara RSD Man-

kepenatan dan mampu mengurangi stres.

gusada akan tetap menjadi RS pilihan di

Bagaimana tanggapan dokter tentang ma-

hati masyarakat.

salah kesehatan di Indonesia?
Masalah kesehatan di Indonesia sa
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Oleh : dr. Eka Pujanta Putra, S.Ked

OPINI

OPINI MASYARAKAT
Berikut ini adalah sekilas wawancara kami kepada pasien dan penunggu pasien di lingkungan RSD
Mangusada, dengan adanya masukan tersebut, kami berharap dapat membenahi pelayanan kami
menuju kearah yang lebih baik.

Nama

: Made Mudiastra

Nama

: Ni Ketut Surati

Alamat

: Br. Datengan Tumbak Bayuh

Alamat

: Br. Delod Pasar Taman, Abiansemal

Opini		

:

Opini		

:

Fasilitas Rumah Sakit Daerah Mangusada, sudah

Secara umum pelayanan RSD Mangusada sudah

sangat bagus, perawat ramah, dokter visite tepat

sangat baik, keluarga saya sudah berobat (HD) dari

waktu dan penjelasan tentang perawatan sudah

tahun 2013 pelayanan yang diberikan dari tahun

jelas, mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

ke tahun sudah meningkat sangat bagus, fasilitas
sudah semakin lengkap perawat dan dokter yang
ramah.

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

27

Nama

: Made Mawar

Alamat

: Br. Nyelati Kuwum

Nama

: I Wayan Febri Adiasa

Opini		

: Pelayanan Rumah Sakit Mangusa-

Alamat

: Br. Binong Werdi Bhuwana

da sudah bagus, baru masuk UGD cepat mendapa-

Opini		

: Pelayanannya Perawat sangat baik

tkan penanganan, fasilitas ruang perawatan sudah

dan Ramah terhadap pasien dan penunggu pasien,

bagus, perawat dan dokter juga sopan dan ramah,

cepat dan tanggap, pelayanan dokter disini baik dan

semoga makin ditingkatkan

ramah serta mau menjelaskan keadaan pasien.

Nama

: Ni Made Rusni

Nama

: Ni Nyoman Rusi

Alamat

: Perum. Graha Permai Cica No. 14

Alamat

: Br. Datengan Tumbak Bayuh

Opini		

: Pelayanan Oleh Perawat Sudah Pro-

Opini		

: Pelayanan baik, tempat charger ku-

fesional dan ramah, tapi masih ada yang jutek

rang, wifi kurang bagus signalnya, AC Kurang di
ngin, suara pengharus ruangan sedikit menggang-

Nama

: I Gusti Agung Oka Wirati

Alamat

: Br. Pande Abiansemal

Opini		

: Pelayanan Oleh Perawat baik ramah

gu

dan telaten, dokter baik dan penjelasan mudah di-

Terimakasih kepada pasien dan penunggu pasien

mengerti.

atas opini yang diberikan, kami selalu berusaha
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan

Nama

: Agus Saptiawan

tidak segan untuk melakukan perubahan demi

Alamat

: Br. Banjaran Abiansemal

kepentingan masyarakat.

Opini		

: Untuk dokter selama ini baik dan

belum ada masalah, semua doketr baik dan ramah.

Oleh :

Petugas lain pelayanan baik tapi harus ditingkatkan

I Gede Agus Artana, A.Md.Kep

lagi. Untuk petugas gizi sangat baik dan mudah

I Komang Adi Nurjaya, Amd.Kep

mendapatkan masukan
Nama

: I Gede Mastra

Alamat

: Br. Lalang Pasek Cepaka , Kediri

Opini		

: Pelayanan perawat sudah baik,

visite dokter baik, fasilitas Rumah Sakit

sudah

bagus
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NEWS

RSD Mangusada Raih Penghargaan Public Services of
The Year Provinsi Bali Tahun 2019
Dengan ditetapkannya sebagai Piloting
Project Pelayanan Publik, Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung melakukan
berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan
sebagai sebuah penyelenggara pelayanan publik
bidang jasa kesehatan, yang meliputi:
1. Mempublikasikan VISI dan MISI rumah
sakit dan Jenis Pelayanan yang disediakan
oleh rumah sakit.
2. Menyusun dan mempublikasikan Maklumat
Pelayanan, Standar Pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta alur pelayanan yang berlaku di rumah sakit.
Prestasi kembali diraih oleh RSD Mangu-

3. Menyediakan kotak saran yang dapat diman-

sada Kabupaten Badung. Kali ini dalam rangka

faatkan oleh masyarakat untuk menyam-

Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2019 ketu-

paikan kritik, saran dan apresiasi terhadap

juh di Provinsi Bali, RSD Mangusada sebagai

pelayanan rumah sakit.

salah satu dari tiga organisasi perangkat dae

4. Menyiapkan papan informasi yang digu-

rah Kabupaten Badung berhasil meraih peng-

nakan untuk menyebarluaskan informasi

hargaan bergengsi Public Service Award Bali

kesehatan, artikel maupun foto-foto kegiatan.

2019 yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc

5. Melaksanakan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien

bekerjasama dengan Majalah Marketeers. Penghargaan ini diberikan kepada RSD Mangusada,
karena telah melaksanakan inovasi, branding
dan marketing sektor publik dengan baik.

6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
secara berkala
7. Membuat website yang memudahkan mas-
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yarakat untuk mengakses berbagai informasi

P.A.C.S (Picture Archiving Communication

tentang RSD Mangusada

System) dan pada Instalasi Laboratorium be-

8. Menyediakan fasilitas layanan yang leng-

rupa L.I.S (Laboratory Information System),

kap dan terstandar, seperti Hemodialisa, En-

4. MOM, yaitu Mangusada On Mobile yang mer-

doscopy, Cathlab, MRI, ESWL, Ambulance,

upakan layanan pendaftaran online rawat

Evakuasi Medis Udara (EMU), Klinik esteti-

jalan guna mempercepat pelayanan kepada

ka dan Dental estetika.

masyarakat. Pengunjung dapat mendaftar

Dalam upaya pembangunan dan pengembangan

berobat secara online dengan download ap-

Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan Permen-

likasi Mangusada On Moblie di Google Play

pan nomor 30 tahun 2014, RSD Mangusada telah

Store, dan inovasi-inovasi lain yang tidak ka-

melakukan berbagai inovasi di masing – masing

lah menarik.

unit pelayanan seperti:

Penghargaan pada sektor

Pelayanan Publik

1. Malaikat yaitu inovasi pelayanan publik dari

tersebut diberikan setelah melalui proses penja-

ruang Rawat Inap Cilinaya, yang berisi ten-

ringan usulan pejabat Pemerintah Daerah dan

tang sistem informasi pengetahuan peman-

evaluasi panel oleh juri yang terdiri dari tim ma-

tauan anak sakit pasca rawat inap,

najemen MarkPkus, Inc, tokoh masyarakat serta

2. Tangga berbisik, yaitu inovasi berupa pene-

media. Penganugerahan Public Service Award

mpelan stiker pada anak tangga dengan ka-

Bali 2019 yang diserahkan oleh Gubernur Bali,

limat tertentu yang dapat dibaca ketika naik

diwakili Asisten Perekonomian dan Administra-

tangga. Informasi ini merujuk pada ajakan

si Pembangunan Provinsi Bali, Ida Bagus Kade

untuk menggunakan tangga, demi jantung

Subhiksu ini diterima langsung oleh Direktur

sehat, kaki kuat dan listrik hemat,

RSD Mangusada dr. I Nyoman Gunarta, MPH.

3. MIS-OH,

yaitu

Mangusada

Information

Kegiatan ini dihadiri 500 peserta termasuk

System On Hand. Inovasi ini menggunakan

undangan VIP bertempat di Hotel Harris Sunset

teknologi digital dalam pembacaan dan pe

Road, Selasa 6 Agustus 2019.

nyimpanan hasil pemeriksaan. Teknologi ini
digunakan pada instalasi Radiologi berupa
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By. Ni Luh Putu Ariyantini, S.KM

NEWS

RSDM Mempersiapkan Generasi Sehat Bebas Ketulian
Tahun 2030 dengan “1st Mangusada Clinical Update”
Dalam rangka HUT ke-17 RSD Mangu-

ie, M.H.Kes; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

sada mengadakan Mangusada Clinical Update

Badung dr. I Gede Putra Suteja, Direktur RSD

(MCU1) untuk mempersiapkan generasi sehat

Mangusada Kabupaten Badung dr. I Nyoman

bebas ketulian tahun 2030, di ruang pertemuan

Gunarta, MPH; dan Kepala Bidang Pelayanan

Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Kabupat-

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr.

en Badung pada hari Sabtu, 13 Juli 2019. Acara

Kadek Iwan Darmawan, MPH.

tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabu-

Acara ini dihadiri 470 orang yang berasal

paten Badung I Wayan Adi Arnawa yang ditand-

dari rumah sakit dan klinik se- Bali dan anggota

ai dengan pemukulan gong dan didampingi oleh

Ikatan Dokter Indonesia se-Bali. Turut hadir da-

Dirjen P2PTM Kemenkes RI dr. Cut Putri Arian-

lam kesempatan tersebut Wakil Ketua II TP PKK
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Ny. Rasniathi Adi Arnawa, Ketua Darma Wanita

sukses menjalani operasi Cochlear Implant dan

Persatuan (DWP) Ny. Nesya Yoga Segara, Ketua

saat ini mereka sudah bisa berinteraksi seperti

Gatriwara Ny. Ayu Parwata, Organisasi kewani-

anak-anak normal lainnya.

taan Kabupaten Badung, Kepala BPJS Cabang

Sementara itu Direktur RSD Mangusada dr. I

Badung dan segenap Civitas Akademika

Nyoman Gunarta, MPH mengatakan, Tema Hut

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris

RSD Mangusada ke-17 yakni ”Mangusada Kren-

Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arna-

ovatif”. “Ini berarti Mangusada yang kreatif dan

wa dalam sambutannya mengatakan Mangu-

inovatif di usia RSD Mangusada yang ke-17.

sada Clinical Update (MCU1) adalah momen

Operasi Cochlear Implant ini menjadi tonggak

yang tepat menginformasikan kepada dunia

bagi Mangusada untuk terus melakukan lang-

Internasional bahwa di Pulau Bali khususnya

kah-langkah inovatif serta saat ini berupaya

di Kabupaten Badung saat ini sudah memili-

mencegah ketulian dari saat hamil, tumbuh kem-

ki fasilitas kesehatan Standard Internasional

bang, deteksi dini seperti apa, serta penanganan

(SI). Lebih lanjut Adi Arnawa mengatakan, RSD

apa yang bisa diberikan kepada anak-anak kita

Mangusada telah berhasil melaksanakan opera-

yang mengalami ketulian, sehingga tidak sampai

si pemasangan cochlear implant kepada pasien

terjadi bisu tuli di masyarakat.”kata I Nyoman

yang mengalami ketulian. “Kami pemerintah

Gunarta.

Kabupaten Badung sangat mendukung operasi

Yang tidak kalah menarik dari acara

ini dan akan mensupport karena dapat memini-

Mangusada Clinical Update (MCU1) adalah men-

malkan generasi muda Badung yang mengalami

datangkan pembicara yang sangat berkompeten

ketulian sehingga dapat meningkatkan derajat

di bidangnya diantaranya :

kesehatan masyarakat Badung. Saya harapkan

1. Sunil Kappoor dari Singapore dengan materi

kepada RSD Mangusada untuk terus melakukan

“Cohlear Implant For Children with Congen-

layanan-layanan yang baru untuk mengangkat

ital Deafness”

branding RSD Mangusada.” ungkapnya. Dalam

2. dr. Damayanti Soetjipto, Sp.THT-KL(K) dari

kesempatan tersebut Sekda Badung Adi Arnawa

Komnas dan Komda PGPKT (Penanggulan-

juga menerima bunga dari anak-anak yang telah

gan Gangguan Pendengaran dan Ketulian)
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NEWS

dengan materi “Skrining Pendengaran Bayi

Sari, Sp.THT-KL ini membahas 4 (empat) materi,

Baru Lahir, Peluang dan Tantangannya”

yaitu mengenai Tuli Sejak Lahir (Mengapa Per-

3. dr. Ni Made Susilawathi, Sp.S(K) dari RSUP

lu Deteksi Dini dan Rujukan Cepat Tepat) Oleh

Sanglah dengan materi “Problem Neurologi

KomNas dan Komda PGPKT (Penanggulangan

pada Infeksi Rubella”

Gangguan Pendengaran & Ketulian), Ketulian

4.

dr. I Made Aryana, Sp.OG dari RSD Mangu-

Pada Anak oleh dr. Eka Putra Setiawan, Sp.THT-

sada dengan materi “Apa Yang Terjadi Jika

KL (K), FICS, Post Implant Performance CI oleh

Ibu Hamil Terinfeksi Rubella”

The Board of Directors for the hear the world

5. dr. Anak Agung Ayu Windi Antari, MSc, Sp.A

foundation & AVT therapist Mr. Sunil Kapoor

dari RSD Mangusada dengan materi “Tata-

dan Skrining Pendengaran Bayi Baru Lahir, Pe

laksana dan Pencegahan Sindrom Rubella

luang dan Tantangan oleh Prof. Dr. W. Suardana,

Kongenital.

Sp.THT-KL (K).
Acara yang berlangsung selama 1 (satu)
hari ini ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan kepada Narasumber, pembagian door
prize, sesi foto bersama dan makan siang bersama.

Pada segmen acara dibagi menjadi 2 panel, panel 1 yang dimoderatori oleh dr. I.A Chandranita Manuaba, Sp.OG (K), MM, membahas 3
(tiga) materi yaitu mengenai Apakah yang terjadi Bila Ibu Hamil Terinfeksi Rubella, Sindrom
Rubella Kongenital dan Problem Neurologi pada

Oleh : I G A Saraswati Jelantik

Infeksi Rubella.
Panel 2 yang dimoderatori oleh dr. Dian Permata
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DID YOU KNOW

MENTERI KABINET JOKOWI
“INDONESIA MAJU 2019 – 2024“

Pesta demokrasi rakyat Indonesia 2019

nama Kabinet Indonesia Maju di Istana

telah usai dengan terpilihnya Presiden

Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H.

Pengumuman dan perkenalan para calon

Ma’ruf Amin. Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan oleh Jokowi Bersama Wakil

Indonesia terpilih yang telah dilantik pada

Presiden Ma’ruf Amin sambil duduk santai

tanggal 20 Oktober 2019 lalu, yang digelar

di tangga istana

dalam sidang Paripurna MPT di Kompleks

Bapak Presidien Jokowi mengungkapkan

Parlemen, Senayan, Jakarta.

Para Menteri dipilih melalui seleksi ketat.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo mengu-

Tak hanya penelusuran melalui KPK tapi

mumkan susunan kabinetnya yang diberi

juga melihat kemampuan para meteri ser-
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ta mempertimbangkan berbagai aspek,

banguan Manusia dan Kebudayaan,

mulai dari suku, agama dan wilayah. Ti-

Muhadjir Effendy

dak mudah menyusun kabinet yang harus

4. Menteri Koordinator Bidang Kemariti-

beragam, karena Inonesia adalah Bhinne-

man dan Investasi, Luhut B Pandjaitan

ka Tunggal Ika. Kabinet inilah yang nan-

5. Menteri Pertahanan, Prabowo Subian-

tinya akan menjadi para eksekutif utama

to

visi dan tekad Presiden membangun Indo-

6. Sekretaris Negara, Pratikno

nesia ke depan.

7. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Tito

Pada susunan kabinet Indonesia Maju

Karnavian

ada lima orang perempuan yang menjadi

8. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi

Menteri yaitu, Menteri Luar Negeri Retno

9. Menteri Agama, Jendral Fachrul Razy

Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani,

10. Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan-

11. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

an Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenaga-

12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

kerjaan Ida Fauziyah, serta Meteri Pem-

Nadiem Makarim

berdayaan Perempuan dan Perlindungan

13. Menteri Kesehatan, Letjen TNI Dr.dr.

Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. Jum-

Terawan Agus Putranto, Sp.Rad

lah Menteri perempuan pada kabinet ini

14. Menteri sosial, Juliari Batubara

lebih sedikit dibandingan dengan kabinet

15. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah

kerja sebelumnya.

16. Menteri Perindustrian, Agus G
 umiwang

Berikut daftar susunan Menteri Kabinet

Kartasasmita

Indonesia Maju :

17. Menteri

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam,
Mahfud MD
mian, Airlangga Hartato
Koordinator

Agus

Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya

2. Menteri Koordinator Bidang Perekono3. Menteri

Perdagangan,

Mineral, Arifin Tasrif


19. Menteri Pekerjaan Umum dan PeBidang

Pem

rumahan

Rakyat

(PUPR),

Basuki
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Hadimuljono

Zainudin Amal

20. Menteri Perhubungan, Budi Karya
Sumadi

diperbincangkan oleh masyarakat karena

21. Menteri Komunikasi dan Informasi,
Johny G Plate
22. Menteri

latar belakang mereka yang unik, misal
nya Nadiem Makarim adalah mantan CEO

Pertanian,

Syahrul

Yasin

Limpo
23. Menteri

Nama – nama Menteri diatas banyak

dan pendiri Gojek, Wishnutama sebagai
mantan CEO NET TV yang dikenal sebagai

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan, Siti Nurbaya

konseptor ulung. Erick Thohir merupakan pendiri dan komisaris utama Mahaka

24. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy
Prabowo

Group dan juga ketua panitia pelaksana
Asian Games (INASGOC) 2018. Prabowo

25. Menteri PDT dan Transmigrasi, Abdul
Halim Iskandar

Subianto yang juga sebelumnya adalah rival dari Presiden Joko Widodo saat pemili-

26. Menteri ATR/Kepala BPN, Soyan Djalil

han presiden 2019 lalu.

27. Menteri

Dan ada juga Menteri kesehatan Let-

PPN/Kepala

Bappenas,

Suharso Monoarfa

jen TNI Dr.dr. Terawan Agus Putranto,

28. Menteri PAN-RB, Thahjo Kumolo

Sp.Rad, lahir di Sitisewu, Yogyakarta 5

29. Menteri BUMN, Erick Tohir

Agustus 1964, yang beberapa tahun lalu

30. Menteri Koperasi dan UKM, Teten

sempat diperbincangkan karena metode

Masduki
31. Menteri

pengobatannya “cuci otak” yang dinilai
Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif, Wishnutama

an Ikatan dokter Indonesia ( MKEK IDI )

32. Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang
Darmawati
Brodjonegoro
Pemuda

belum dilakukan penelitian ilmiah, diusia
nya yang saat ini 55 tahun beliau dipercaya

33. Menteri Riset dan Teknologi, Bambang
34. Menteri

oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokter-

Presiden sebagai salah satu menterinya.
Menteri Terawan berjanji berusaha untuk

dan

Olahraga,
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mewadahi apa yang diinginkan IDI demi

kemaslahatan umat dalam bidang keseha-

nai Asuransi Sosial Jaminan kesehatan

tan nasional. Jajaran kementrian Keseha-

Nasional yang diselenggarakan BPJS Kes-

tan akan kembali mengadakan pertemuan

ehatan.

pertemuan dengan IDI agar bias membuat

Selamat bertugas untuk Presiden dan

keputusan-keputusan yang baik. “ Regula-

kabinetnya yang diharapkan dapat mem-

si-regulasi yang saya keluarkan akan se-

bawa perubahan untuk rakyat Indonesia

suai dengan yang menjadi keinginan dan

selama 5 tahun kedepan mejadi semakin

cita-cita luhur dari para dokter” ujar Men

baik dari sebelumnya.

teri Kesehatan seperti yang dikutip penulis dari media elektronik TEMPO.CO.

Oleh :

Banyak keinginan dan harapan yang

Gst. A. Mirah Agung Suarwidhi, S.Kep

digantungkan rakyat Indonesia kepada
Presiden, Wakil Presiden, juga meteri-menterinya, khususnya pada sektor ekonomi,
politik, hukum dan kesehatan. Dalam sektor ekonomi, salah satu yang palig disoroti
adalah masalah lapangan kerja yang stagnan dan pertumbuhan ekonomi yang juga
masih belum maksimal, sehingga diharapkan adanya lebih banyak lapangan pekerjaan. Penegakkan hokum juga diharapkan
dapat adil bagi setiap lapisan masyarakat.
Tidak berat sebelah, tidak runcing kebawah namun tumpul keatas. Dalam
sektor kesehatan diharapkan dr.Terawan
mampu menuntaskan persoalan-persoalan
kesehatan di Indonesia terutama mengeHOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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Tidak Perlu Antri !!! Mangusada On Mobile Solusi
Pendaftaran Mudah dari Rumah
Antrian pasien di loket pendaftaran me
rupakan pemandangan yang lazim di lihat
di berbagai institusi kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan sejenis
nya. Tak jarang pasien/calon pasien harus
datang pagi-pagi untuk mendapatkan nomor antrean kecil. Namun usaha ini jarang
berjalan sesuai dengan harapan karena
banyak calon pasien yang berpikiran sama
sehingga walaupun sudah datang pagi,
jumlah calon pasien yang telah menunggu sudah banyak. Panjangnya antrean
pendaftaran ini merupakan momok bagi
rumah sakit karena ini berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit itu sendiri.
Panjangnya antrean juga menjadi masalah
tersendiri bagi calon pasien. Antrean yang
panjang juga berarti waktu tunggu yang
lama. Hal ini tentunya sangat tidak nyaman jika anda sedang memiliki keluhan
kesehatan.
Merujuk pada fenomena tersebut di atas,
rumah sakit terus berupaya berinovasi untuk mengatasi masalah ini. Tidak
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ter
kecuali Rumah Sakit Daerah (RSD)

masing- masing pada playstore / google

Mangusada Kabupaten Badung. Sebagai

play

rumah sakit rujukan daerah, jumlah pa-

2.

sien dan calon pasien yang datang dan

menu akun hanya dengan memasukkan

mendaftar ke poliklinik mencapai 400 pa-

nomor handphone yang aktif dan yang di-

sien per hari. Untuk mengurai permasala-

gunakan pada smartphone androidnya.

han antrean tersebut RSD Mangusada Ka-

3.

bupaten Badung mengembangkan aplikasi

dapat ditemukan beberapa fitur unggu-

pendaftaran online berbasis android.

lan yang diharapkan dapat membantu

Aplikasi ini diberi nama Mangusada On

masyarakat atau pengguna aplikasi da-

Mobile. Melalui apikasi ini, pasien dan

lam memperoleh informasi terkait RSD

calon pasien dapat melakukan pendaftaran

Mangusada


dari mana saja dan kapan saja tanpa ha-

yang terdapat di RSD Mangusada, keter-

rus datang langsung ke RSD Mangusada

sedian tempat tidur, jadwal praktek para

Kabupaten Badung. Pendaftaran cukup

dokter, letak RSD Mangusada dalam peta

dilakukan melalui gadget masing-masing

/ maps, serta yang paling penting adalah

yang berbasis android. Hal ini diharapkan

pendaftaran online yang ada pada menu

dapat mengurai permasalahan antrean di

Reservasi. Pada menu tersebut terdiri dari

loket pendaftaran. Calon pasien juga dapat

2 bagian yang diperuntukkan untuk mas-

memeriksa jadwal dokter dan informasi

yarakat yang ingin melakukan pendaftar

ketersediaan kamar.

an / reservasi ke RSD Mangusada dengan

Berikut

disampaikan

Lakukan login terlebih dahulu pada

Pada Aplikasi Mangusada On Mobile

seperti

layanan

unggulan

langkah-langkah

pembagian pasien baru (masayarakat yang

untuk melakukan pendaftaran online via

baru pertama kali berkunjung dan belum

smartphone android:

memiliki nomor rekam medik RSD Man-

1.

Masyarakat / Pengguna dapat men-

gusada) serta pasien lama (masyarakat

download aplikasi Mangusada On Mobile

yang sudah pernah berkunjung dan su-

melalui gadget/ smartphone androidnya

dah memiliki nomor rekam medik di RSD
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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Mangusada ).

pendaftaran ke rumah sakit serta mampu

Aplikasi ini diharapkan mampu mem

menjadi daya jual dan daya saing dengan

berikan kemudahan, efisien waktu bagi

rumah sakit daerah lainnya di perkemban-

masyarakat khusunya bagi masyarakat

gan jaman yang sangat cepat ini.

di

GO UP…GO FAST…GO SMART

daerah

pelayanan

Kabupaten
kesehatan

Badung
khususnya

dalam
saat

Oleh : Gede Agustana, S.Kom
Gede Agus Dirgayusa

40 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

SERBA - SERBI

Kurangi Kantong Plastik dengan GERTAK
Badung Bersih

Langkah nyata penanganan sampah

telah menyebabkan masalah selama ber-

laut sebagaimana spirit Presiden Joko

tahun-tahun. Seperti menyumbat saluran

Widodo (Jokowi) yang telah diangkat pada

air, meningkatnya risiko banjir dan per-

KTT ASEAN di Bangkok, terus diaktual-

masalahan lingkungan yang sangat serius.

isasikan dan ditindaklanjuti secara nyata

Pemerintah

Kabupaten

(Pemkab)

di berbagai daerah di Tanah Air. Sampah

Badung menggelar aksi Gerakan Se


plastik yang memenuhi sungai dan lautan

rentak (Gertak) Badung Bersih. Gertak

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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Badung Bersih akan dilaksanakan setiap

yaitu Reuse, Reduce, Recycle. Selanjut

bulan pada Minggu pertama hari Jumat

nya, terbentuknya Bank Sampah Mandiri

yang berlokasi di setiap desa dan kelurah

(BSM) PKK di seluruh banjar binaan ma

an se-Kabupaten Badung. Adanya gera-

sing-masing sesuai amanah Peraturan Bu-

kan serentak untuk mewujudkan Badung

pati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang

bersih, dengan melibatkan seluruh kom-

Bank Sampah, serta pembinaan terwujud-

ponen Perangkat Daerah Badung, Perusa-

nya kawasan bebas anti kantong plastik

han Daerah, perangkat kecamatan, desa

sebagai penjabaran Perbup Badung No-

dan kelurahan, BPD, LPM serta komponen

mor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan

masyarakat se-Badung.

Penggunaan Kantong Plastik.
Mengingat Gertak Badung Bersih
ini dengan pola berkelanjutan, maka lokasi masing-masing Perangkat Daerah
yang telah ditentukan sebagai pembina
lingkung
an akan dilakukan secara permanen selama enam bulan. Dan reward
alias penghargaan atas kinerja Perangkat
Daerah di masing-masing lokasi Gertak

Badung Bersih akan diumumkan setiap
enam bulan sekali. Hasil binaan atas Ger-

Kegiatan ini sangat efektif untuk

tak Badung Bersih akan dievaluasi oleh

mewujudkan Badung bersih. Untuk itu

instansi yang ditunjuk oleh Bupati Ba

diharapkan semua pimpinan OPD agar

dung.

berkoordinasi dengan kepala desa dan lurah di tempat lokasi binaan. Adapun fokus
Gertak Badung Bersih adalah membina
dan memfasilitasi pembentukan TPS 3 R
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Oleh : A A Alit Agung Sri Widari, A.Md.Kep

BERAGAM MANFAAT CUCI TANGAN YANG
PRAKTIS DAN HYGIENIS
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dimaksudkan untuk tujuan perawatan atau
penyembuhan pasien, bila dilakukan tidak
sesuai prosedur berpotensi untuk menularkan penyakit infeksi, baik bagi pasien
(yang lain) atau bahkan pada petugas ke
sehatan itu sendiri. Awalnya digunakan istilah infeksi nosokomial (Hospital acquired
infection) digunakan namun karena seringkali tidak bisa secara pasti ditentukan asal
infeksi, maka sekarang istilahnya diganti
dengan istilah baru yaitu “Healthcare Associated Infections” (HAIs) dengan penger-

“Cuci tangan sesuai WHO”, “five mo-

tian yang lebih luas tidak hanya di rumah

ment”, “enam langkah cuci tangan”. Kata
– kata ini sering kali kita dengar di RSD
Mangusada kita ini, terutama saat men-

ehatan lainnya. Juga tidak terbatas infeksi
pada pasien saja, tetapi juga infeksi pada

jelang akreditasi. Sedikit sedikit cuci tan-

petugas kesehatan yang didapat pada saat

gan, barusan sudah cuci tangan, kok seka-

melakukan tindakan perawatan pasien.

rang harus cuci tangan lagi, apakah tidak

HAIs sangat merugikan rumah sakit mau-

boros dengan air atau handrub?
Penyakit infeksi masih merupakan salah
satu masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Tindakan medis yang

sakit tetapi juga di fasilitas pelayanan kes-

pun pasien itu sendiri. HAIs mengakibatkan lama hari rawat meningkat, meningkatkan angka kesakitan bahkan kematian
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sehingga biaya bertambah, produktifitas

in Health Care 2009).

pasien menurun, menurunkan mutu dan

Kebersihan tangan bertujuan untuk:

citra rumah sakit, dimana pada masa men-

1. Untuk memutus transmisi

datang akan muncul tuntutan hukum bagi

organisme melalui tangan;

rumah sakit maupun pelayanan kesehatan
lainnya.

mikro

2. Untuk mencegah kolonisasi patogen
pada pasien (termasuk yang multiresisten); penyebaran patogen ke area pe
rawatan; infeksi yang disebabkan oleh
kuman endogen; serta kolonisasi dan
infeksi pada petugas kesehatan.
Di tangan kita terdapat mikroorganisme
residen dan mikroorganisme transien.
Mikroorganisme residen adalah mikroorganisme yang tinggal dilapisan kulit yang
lebih dalam serta didalam folikel rambut,

Salah satu strategi untuk menurunkan

dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya,

angka HAI’s adalah melakukan hand hy-

Sedangkan Mikro organisme transien be-

giene. Hand hygiene/ kebersihan tangan

rada dalam lapisan luar kulit, dapat diper-

adalah proses yang secara mekanik mele-

oleh melalui kontak dengan pasien, petugas

paskan kotoran dan debris dari kulit tan-

kesehatan, atau permukaan lingkungan

gan dengan menggunakan cairan antisep-

yang terkontaminasi. Tujuan kita melaku-

tik atau air. Indikasi kebersihan tangan 1)

kan cuci tangan adalah untuk menghilang

Sebelum kontak pasien; 2) Sebelum tinda-

kan mikroorganisme transien yang seha-

kan aseptik; 3) Setelah kontak darah dan

rusnya tidak berada di area t angan.

cairan tubuh; 4) Setelah kontak pasien; 5)
Setelah kontak dengan lingkungan sekitar
pasien (WHO Guidelines on Hand Hygiene
44 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

Kebersihan tangan adalah bagian dari
tindakan pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI). Mempraktikkan kebersihan tangan yang baik sangat penting untuk mencapai UHC karena merupakan
pendekatan praktis dan berbasis bukti
dengan dampak yang ditunjukkan pada
kualitas perawatan dan keselamatan pasien di semua tingkatan sistem kesehatan.
Sayangnya, jutaan pasien di seluruh dunia
menderita infeksi terkait perawatan kesehatan (HAIS’s). Infeksi ini dapat memperburuk penyakit pasien, memperpanjang
tinggal di rumah sakit, menyebabkan cacat
KEBERSIHAN TANGAN,

jangka panjang dan bahkan menyebabkan

COST E
 FFECTIVENESS OR COST MORE

kematian. HAI’s juga menghabiskan sumber daya dan merugikan secara finansial

“Perawatan bersih untuk semua - ada di

pada sistem jaminan kesehatan, juga pada

tangan Anda” Global Hand Hygiene Day

keluarga pasien.

akan dirayakan di seluruh dunia pada

HAIs meningkatkan risiko resistensi an-

5 Mei 2019. Tahun ini, fokusnya adalah

timikroba melalui penggunaan antibiotik

pentingnya praktik kebersihan tangan

untuk sesuatu yang awalnya tidak diderita

yang baik sebagai bagian dari peningkat

oleh pasien. Apalagi saat ini harga antibio-

an keselamatan pasien secara global. Un-

tik sangatlah mahal. Antara 50% dan 70%

tuk mencapai Universal Health Coverage

infeksi terkait perawatan kesehatan ditu-

(UHC), dengan tema “Perawatan bersih

larkan dengan tangan dan pertumbuhan

untuk semua - ada di tangan Anda”.

resistensi mikroba dapat meningkatkan
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV
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keparahan infeksi ini, karena infeksi yang

perawatan kesehatan dan mencapai UHC,

biasanya kita sembuhkan dengan antibio-

kepatuhan secara keseluruhan untuk ke-

tik akan menjadi tidak dapat diobati.

bersihan tangan masih jauh dari optimal

Untuk semua alasan ini, kebersihan

dalam perawatan kesehatan. Diperkira-

tangan dan pencegahan infeksi harus men-

kan 70% pekerja layanan kesehatan tidak

jadi first line untuk mencegah resistensi

secara rutin mempraktikkan kebersihan

antimikroba di rumah sakit, tetapi sering-

tangan.

kali diabaikan.

Mempromosikan kebersihan tangan mem-

“Mempromosikan kebersihan tangan dan

butuhkan upaya terkoordinasi oleh banyak

praktik PPI yang baik sangat penting un-

pemangku kepentingan sistem kesehatan

tuk mencapai UHC. Pada Hari Kebersihan

yang berbeda untuk menghilangkan risiko

Tangan Global 2019, WHO menyerukan

tertular infeksi terkait perawatan keseha-

kepada semua orang untuk terinspirasi

tan.

oleh gerakan global untuk mencapai UHC.

Menurut CDC (Center for Disease Con-

Memastikan cakupan kesehatan univer-

trol and Prevention) dengan melakukan

sal akan menghasilkan kesehatan dan ke

kebersihan tangan rutin, dapat mencegah

sejahteraan yang lebih baik untuk semua

satu juta kematian akibat HAI’s. Putuskan

orang di segala usia, termasuk perlindung

rantai transmisi infeksi dengan melaku-

an finansial, akses ke layanan keseha-

kan kebersihan tangan. Budayakan cuci

tan dasar yang berkualitas dan akses ke

tangan mulai dari “saya”

obat-obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas dan terjangkau untuk
semua, ”kata Dr Ahmed Al-Mandhari, Direktur Regional WHO untuk Mediterania
Timur.
Meskipun peran penting kebersihan
tangan dalam mengurangi infeksi terkait
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					Komite PPI

SNAPSHOT PHOTO

Juli 2019
Pelatihan HPK

Mangusada Clinical Update 1

Sursim SNARS Edisi 1

Agustus 2019
Lomba Tradisional 17 Agustus

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

47

SNAPSHOT PHOTO

Kunjungan Mahasiswa Bali Summer School UNUD

Baksos di Desa Pelaga Dalam Rangka HUT Mangusada ke-17

FUN RUN Mangusada HUT 17

September 2019
Tali kasih pasien

48 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XIV

Pembukaan bazzar HUT ke-17 Mangusada

Lomba Olahraga Gembira HUT ke-17 Mangusada

Puncak HUT 17 Mangusada

Oktober 2019
Pelatihan Perawatan Pasien dengan Kemoterapi
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SNAPSHOT PHOTO

Survei Akreditasi SNARS Edisi 1

Presentasi Penerapan Standar ISO 9001 : 2015 dan 37001 : 2016

Nopember 2019
Upacara Piodalan Pura Luhur Mahasada

Visitasi Pelayanan Kemoterapi dan Cathlab dari BPJS
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Audit Manajemen Mutu ISO

Desember 2019
Visitasi Izin Operasional RS
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