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SALAM REDAKSI
Om Swastiastu,
Assalamualikum Warahmatullahi 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 XVI kepada pembaca setia berita Mangusada tercinta.
Buletin Hospitalica Edisi XVI RSD Mangusada Kabupaten Badung kembali menyapa pembaca dengan tampilan yang lebih fresh dan berita-berita terkini dari para civitas Hospitalia. Hal ini 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 masih menampilkan bagaimana RSD Mangusada berperang melawan COVID-19 sejak WHO menetapkan kasus ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia karena
penambahan jumlah kasus yang sangat cepat dan menyebar antar negara.
Semoga sajian kami bisa bermanfaat….
Salam Hospitalia…..
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh
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MASKER DAN VAKSINASI COVID-19 JADI
GAYA HIDUP BARU
Pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan baru yang disebut dengan adaptasi
kebiasaan baru atau new normal di masa pandemi Covid-19. Aktivitas publik kembali dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta menerapkan kebiasaan baru yaitu menggunakan masker dan mengikuti vaksinasi, sebagai
bagian menuju tatanan kehidupan baru yang berdampingan dengan Covid-19.

Masyarakat mulai menyadari

ujar profesor mikrobiologi molekuler dan

pentingnya penggunaan masker

imunologi di Johns Hopkins School of Public

“Memakai masker adalah salah satu langkah

Health, Andrew Pekosz, PhD.

paling ampuh yang dapat kita ambil bersama

Menggunakan masker sangat efektif dalam

dengan menjaga kebersihan tangan dan

pencegahan

menjaga jarak sosial untuk menghentikan

dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai

penyebaran virus corona di komunitas kita,”

alat
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virus

pelindung

corona.

diri,

Masker

masker

juga

dirancang

untuk memberikan perlindungan kepada

Pentingnya Vaksinasi dan

pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi

Efektifitasnya dalam Memutus

sarana transmisi atau penularan karena

Penularan Covid-19

penggunaan yang salah.
Maka

mari

menggunakan

perbaiki
masker,

Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk
cara

kita

tetap

dalam

membuat sistem kekebalan tubuh seseorang

gunakan

mampu

mengenali

dan

dengan

cepat

masker dengan benar di manapun dan dalam

melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.

situasi apapun, termasuk disaat kita sedang

Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian

berinteraksi dengan orang lain kita harus

vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka

tetap menggunakan masker.

kesakitan dan angka kematian akibat virus
ini.
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

5

KABAR UTAMA

Meskipun

tidak

100%

bisa

melindungi

seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini
dapat memperkecil kemungkinan terjadinya
gejala yang berat dan komplikasi akibat
COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19
bertujuan untuk mendorong terbentuknya
herd immunity atau kekebalan kelompok.
Hal ini penting karena ada sebagian orang
yang tidak bisa divaksin karena alasan
tertentu.

Penting untuk Tetap Terapkan
Protokol Kesehatan dan Jaga Daya
Tahan Tubuh

Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini,
tidak semata-mata menjadi satu-satunya
upaya melindungi masyarakat dari penularan
Covid-19. Vaksinasi tidak akan berhasil
apabila tidak diimbangi dengan protokol
kesehatan. Harus diingat, perlu waktu untuk
tubuh kita membentuk antibodi (kekebalan)
sehingga siapa pun yang sudah divaksinasi
tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan
5M yaitu, memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan, menghindari kerumunan
dan mengurangi mobilitas, sampai pandemi
dinyatakan berakhir.
Di samping menerapkan protokol kesehatan,
menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi
juga penting. Berikut adalah beberapa cara
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
6
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daya tahan tubuh, terutama selama masa
pandemi COVID-19:
1.
Berolahraga secara teratur
2.
Mengonsumsi makanan bergizi
3.
Beristirahat dengan cukup
4.
Mengonsumsi suplemen
5.
Mengelola stress dengan baik
Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi
solusi untuk menyudahi pandemi yang
telah memakan banyak korban jiwa serta
melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan
partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini
akan sangat membantu pemulihan kondisi
negara kita.
Mari kita sukseskan program vaksinasi
Covid-19. Jangan ragu untuk berkonsultasi
dengan dokter atau kunjungi RSD
Mangusada jika Anda memiliki pertanyaan
seputar vaksinasi Covid-19 atau keluhan
seputar kesehatan Anda.

Dikutip dari berbagai sumber
Direvisi oleh dr. I Nyoman Adi Suparta,
Sp.PD

KNOWLEDGE

MENGAPA IMUNISASI LENGKAP HARUS
DIBERIKAN PADA BAYI DAN ANAK ?

laran penyakit yang berbahaya.

Manfaat imunisasi untuk bayi dan anak
Imunisasi lewat pemberian vaksin merupakan salah satu cara memperkuat sistem

Kedua yaitu ketika anak mendapat imunisa-

kekebalan tubuh untuk melawan penyakit

si, mereka telah membantu melindungi kes-

serius. Terdapat dua manfaat imunisasi yang

ehatan masyarakat umum secara keseluru-

utama, yakni bagi anak itu sendiri dan bagi

han. Sebab, saat sudah cukup jumlah orang

masyarakat umum.

dalam suatu komunitas yang kebal terhadap
infeksi, makin sulit penyakit itu menyebar

Manfaat bagi anak adalah membantu sistem

dan menulari orang lain yang belum diimuni-

imun anak meproduksi antibodi khusus un-

sasi. Kondisi ini disebut sebagai herd immu-

tuk melawan jenis penyakit penyakit ter-

nity atau kekebalan komunitas. Jadi secara

tentu, sehingga tubuh mampu menghadapi,

tidak langsung anak yang menerima imuni-

mengalahkan infeksi, dan mencegah penu-

sasi telah berkontribusi terhadap komuni-
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tasnya dalam hal kesehatan yaitu mencegah

tinggi.

penyebaran dan terjadinya wabah penyakit.
Apakah bayi dan anak memerlukan imuResiko / Bahaya yang terjadi jika bayi dan

nisasi tambahan selain imunisasi dasar

anak tidak diimunisasi?

lengkap?

Penelitian di berbagai negara membuktikan

Perlu, bayi dan anak tetap harus diberikan

bahwa bayi atau anak yang tidak diimunisa-

imunisasi tambahan diluar imunisasi dasar.

si lengkap tidak mempunyai kekebalan spe-

Imunisasi tambahan adalah imunisasi di

sifik (antibodi) terhadap penyakit menular

luar imunisasi dasar yang diwajibkan oleh

berbahaya sehingga memiliki resiko lebih

pemerintah melalui Kementerian Kesehatan

tinggi untuk terinfeksi penyakit, menderi-

Indonesia. Imunisasi dasar untuk anak ter-

ta sakit berat dan terkena komplikasi yang

diri atas satu dosis vaksin hepatitis B, empat

dapat menyebabkan kecacatan bahkan ke-

dosis vaksin polio oral, satu dosis vaksin cam-

matian.

pak, tiga dosis vaksin DPT-HB-Hib, dan satu
dosis vaksin BCG. Ikatan Dasar Anak Indo-

Hal ini disebabkan karena pada bayi atau

nesia (IDAI) juga merekomendasikan imu-

anak yang tidak menerima imunisasi, tubuh

nisasi tambahan untuk melengkapi proteksi

tidak bisa mengenali bakteri, virus penyakit

pada anak.

yang masuk ke dalam tubuh sehingga tidak

Yaitu imunisasi Pneumokokus, Influenza,

bisa melawannya.

Rotavirus, Varisela, Japanese Encephalitis,
Hepatitis A, Tifoid, dan Human Papiloma Vi-

Selain itu pada anak yang tidak diimunisa-

rus (HPV) bagi anak perempuan.

si virus ataupun bakteri dalam tubuhnya
dapat menular ke bayi, anak atau orang lain

Apakah KIPI itu berbahaya? Jika terjadi KIPI,

sehingga penyebaran penyakit akan menja-

apa yang harus dilakukan oleh orang tua?

di wabah penyakit dan menyebabkan ang-

Berdasarkan WHO 2019, Kejadian Ikutan

ka kesakitan, kecacatan dan kematian yang

Pasca Imunisasi (KIPI) adalah setiap keja-
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dian medis yang tidak diinginkan yang ter-

reaksi sistemik seperti demam dapat diberi

jadi setelah pemberian imunisasi, tidak ha-

paracetamol. KIPI serius perlu pengawasan

rus memiliki hubungan sebab akibat dengan

dan perawatan dari tenaga medis. Jadi bila

vaksin. Kejadian ikutan dapat berupa geja-

terjadi KIPI segera laporkan pada fasilitas

la yang membuat tidak nyaman atau tanda

kesehatan dimana anda mendapat layanan

klinis penyakit tertentu, diagnosis atau hasil

imunisasi atau pelayanan kesehatan ter-

laboratorium yang tidak normal.

dekat.

KIPI dipengaruhi berbagai faktor baik dari
produk vaksin, kualitas vaksin, prosedur

Setelah diimunisasi, apakah bayi dan anak

imunisasi, kecemasan serta kejadian koins-

masih bisa terkena penyakit berbahaya/vi-

iden/kebetulan.

rus?
Bayi dan anak yang sudah diimunisasi ma-

KIPI dapat terjadi dengan derajat kondisi

sih bisa tertular penyakit, tetapi infeksinya

yang berbeda, mulai dari gejala ringan (lo-

jauh lebih ringan dan dampaknya tidak sep-

kal) seperti nyeri, bengkak, kemerahan hing-

arah jika tidak mendapat imunisasi. Sedang-

ga gejala serius (sistemik) seperti reaksi ana-

kan bayi dan anak yang belum diimunisasi

filaktik (alergi berat) terhadap kandungan

lengkap bila tertular penyakit tersebut bisa

vaksin.

sakit berat, cacat atau meninggal.
Oleh karena itu orang tua tetap perlu menja-

Untuk mencegah terjadinya KIPI dilakukan

ga kesehatan dan imunitas anak agar selalu

skrining dan pemeriksaan apakah ada kon-

terjaga.

traindikasi sebelum pemberian imunisasi,
dan observasi reaksi alergi selama 30 menit

Penutup

pasca vaksinasi.

Semua imunisasi pada bayi dan anak itu
penting dan wajib diberikan sesuai jadwal

KIPI dengan reaksi lokal seperti bengkak

dan selengkap mungkin untuk mencegah

dapat dikompres air hangat, yang berupa

penularan penyakit, wabah, sakit berat, ca-
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cat dan kematian bayi dan anak.
Selama masa pandemi ini anak-anak tetap

Oleh:

bisa melakukan imunisasi dengan menerap-

dr. I Made Ananta Wijaya, Sp.A

kan protokol kesehatan yang baik.

(Spesialis Anak RSD Mangusada)

Mari lengkapi dan kejar imunisasi anak untuk membangun generasi muda Badung khususnya dan Indonesia umumnya yang sehat
dan sejahtera.
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PERAN PERAWAT DALAM
MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI
COVID-19
COVID-19 saat ini, peran dan fungsi seorang
perawat menjadi sangat vital didalam memberikan asuhan keperawatan untuk pasien
baik di front line IGD dan poliklinik atau di
ruang isolasi. Belum lagi (masih ada) stigma
kurang baik dimasyarakat terhadap perawat
yang bekerja di rumah sakit khususnya di ruang isolasi, bahkan ada perawat yang tidak
bisa pulang ke rumah karena tidak diterima
oleh lingkungannya terkait pekerjaan di rumah sakit, tentu saja ini menjadi beban psikologis bagi perawat.

Ns. I Made Oka Wahyuda, S.Kep
Ketua Komite Keperawatan

Rumah Sakit Daerah Mangusada sebagai

Profesi perawat merupakan profesional pem-

rumah sakit daerah di Kabupaten Badung

beri asuhan (PPA) dengan jumlah terbesar di

telah berperan aktif dalam usaha menanggu-

rumah sakit, yang kita kenal dengan istilah

langi pandemic COVID-19 ini, dengan di bu-

PPJA (perawat penanggung jawab asuhan),

kanya poli COVID-19, ruangan isolasi Pinere

keberadaan perawat tentu saja menjadi salah

A, B, ICU COVID-19 dan NICU COVID-19,

satu faktor penting dalam menentukan mutu

tentu saja peran perawat sebgai care giv-

pelayanan di rumah sakit, dimana perawat

er didalam memberikan pelayanan asuhan

memberikan asuhan keperawatan secara

keperawatan secara langsung 24 jam kepada

integral yang menyangkut bio, psiko, sosial

pasien yang terconfirm bahkan di semua unit

dan spiritual. Menghadapi masa pandemi

pelayanan patut mendapat apresiasi, beban
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII
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kerja yang tinggi, dengan risiko penularan,

lain harus taat terhadap protokol kesehatan

memakai APD level III tentu menjadi tanta-

dan pembatasan sosial, pemerintah telah

ngan dan berpotensi dapat mempengaruhi

mencanangkan program vaksinasi, pro-kon-

psikologis dan dapat menurunkan immune

tra di masyarakat terjadi, temuan survey di

tubuh. Dari data PPNI pusat bulan Mei 2021

awal tahun 2021 oleh kementrian kesehatan

terdapat 5682 orang perawat yang terkon-

(Kemenkes), Group On Immunization (ITA-

firmasi COVID-19, 261 orang suspek, 1024

GI), World Health Organization (WHO), dan

orang kontak erat, 94 orang probable, 2624

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

orang sembuh dan ada 292 orang perawat

menunjukkan sekitar 30 persen respon-

yang gugur. Dari data diatas dapat disim-

den meragukan keamanan vaksin, 22 pers-

pulkan bahwa perawat berada dalam risiko

en tidak yakin bahwa vaksin akan efektif,

yang sangat tinggi terhadap penularan vi-

12 persen lainnya takut akan efek samping

rus ini. Seperti dibahas diatas ada beberapa

yang timbulkan. Informasi yang simpang

faktor yang dapat berkontribusi yaitu beban

siur terhadap COVID-19 menjadi salah satu

kerja yang tinggi, standar APD dan penggu-

faktornya, masyarakat kita cenderung men-

anaanya, serta ketaatan terhadap penggu-

gakses informasi dari sumber yang belum

naan APD. Beban kerja perawat yang tinggi

terverifikasi kevalidannya, hoax (maaf) disu-

dapat dilakukan dengan pemetaan ulang ter-

guhkan berulang ulang seolah-olah menjadi

hadap kebutuhan perawat di setiap unit ber-

sebuah fakta yang boombastis, sehingga per-

dasarkan jumlah dan kompetensi, rotasi se-

lu lebih bijak memilih dan memilah informa-

cara periodik dan terukur dilakukan secara

si dan sumbernya. Sebagai tenaga kesehatan

berkesinambungan. Ketaatan terhadap stan-

dalam hal ini perawat mempunyai peran

dar APD juga menjadi prioritas, baik dari je-

yang sangat penting sebagai edukator den-

nis dan ketaatan pengunannya, sesuai den-

gan melakukan edukasi kepada masyarakat.

gan amanat akreditasi pelayanan yang kita

Secercah harapan muncul ketika program

berikan adalah dengan pendekatan standar.

vaksinasi COVID-19 digulirkan pemerintah,

Setelah setahun pandemi, masyarakat se-

diawali di bulan maret 2021 sekitar 0,4 pers-
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en penduduk atau 1,1 juta sasaran tahap I

vaksinasi pada awalnya dengan menerapkan

(tenaga kesehatan), tahap II (petugas pub-

system 4 meja yaitu dari awal pendaftaran,

lik dan lansia) dan selanjutkan diikuti oleh

screening, pemberian vaksin dan tempat ob-

masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi

servasi, dan bahkan dibeberapa tempat pem-

terus di kebut dengan harapan segera ter-

berian vaksinasi dapat dimodifikasi menja-

capai kekebalan imunitas (herd immunity),

di layanan tanpa turun (lantatur) dimana

yang membutuhkan 70-80% populasi yang

sasaran vaksinasi tetap berada di kendaraan

telah menerima vaksin. Verifikasi terhadap

dengan petugas vaksinator yang mobile,

sasaran vaksin pun dilakukan secara cepat

kemudian Kementrian Kesehatan menyeder-

dan cermat baik secara top down ataupun di-

hanakan alur pelayanan vaksinasi covid-19

verifikasi lagi secara bottom up, kriteria in-

dari sebelumnya 4 meja menjadi 2 meja, yang

klusi penerima vaksinasi terus di update dan

bertujuan lebih mempercepat pelayanan seh-

di upgrade sehingga pelaksanaan vaksinasi

ingga menjadi lebih efektif dan efisien.

dapat memenuhi target. Teknis pemberian

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII
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Perawat sebagai vaksinator mempunyai peran yang sangat signifikan, tentu saja di dalam
proses pemberian vaksinasi ini, prinsip-prinsip keselamatan pasien (pasient safety) tetap
menjadi pedoman didalam memberikan pelayanan diantaranya; pertama, ketepatan
identifikasi pasien yaitu lakukan identifikasi
dan screening secara cermat terhadap penerima vaksin karena kegiatan vaksinasi bersifat masal berpotensi besar terjadi kesalahan
identifikasi, kedua : peningkatan komunikasi
yang efektif yaitu dalam konteks ini melakukan edukasi terkait manfaat, efek samping
serta penanganananya, dan ketaatan terhadap protokol kesehatan, ketiga : peningkatan
keamanan obat yang perlu diwaspadai (highalert) terkait penyimpanan vaksin, dosis
vaksin, dan rute pemberiannya, dan sasaran
yang terkait lainnya adalah pengurangan
risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
yaitu perawat memberikan edukasi terhadap
tempat injeksi vaksin yang diberikan sehingga tidak berisiko terjadi infeksi ataupun gejala yang lebih berat.
Dengan tercapainya target sasaran vaksinasi semoga angka kasus COVID-19 dapat
menurun, walaupun vaksin bukanlah
14 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

satu-satunya solusi, namun demikian sebagai tenaga kehatan, perawat harus selalu
siap baik secara fisik maupun mental, perawat senantiasa selalu dapat merawat semangat dalam melayani, menuju Bali Bangkit, sehingga kita tidak saja berada di era
new normal tapi benar-benar berada di era
true normal *svaha

PROFIL

dr. I Made Dwiguna Antara
Sejak Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi akibat tingkat penyebarannya yang eksponensial secara global. Oleh karena itu, COVID-19
tidak dikategorikan sebagai epidemi karena tidak terbatas pada satu wilayah geografis semata.
Semua orang berisiko terpapar virus ini, termasuk tenaga kesehatan tidak menutup kemungkinan untuk tidak terpapar.
dr. I Made Dwiguna Antara, seorang dokter

dan diare. Ketika itu, beliau segera melaku-

yang bertugas di Poli VCT RSD Mangusada

kan tes Swab PCR di RSD Mangusada dan

pada pertengahan Agustus 2020 lalu terpa-

hasil Swab menyatakan kalau dirinya Positif

par COVID-19. Beliau mengatakan, gejala

COVID-19, dan harus menjalani perawatan

yang dirasakan saat itu diawali dengan panas

di rumah sakit.

tinggi yang tidak turun - turun, pusing, mual,

“Sedih? Pasti. Karena selain saya, istri saya
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juga terpapar Covid-19”, ujarnya.

efek yang dirasakan adalah panas selama

Namun, dukungan serta doa dari keluarga

2 (dua) hari dan badan terasa pegal. Beliau

dan rekan kerja membuat semangat untuk

berharap, setelah vaksin pertama vaksin ini

melewati masa – masa karantina yang saat

bisa meningkatkan daya tahan tubuh terha-

itu dijalani hingga 10 (sepuluh) hari. Setelah

dap COVID-19.

selesai menjalani karantina, dr. Dwiguna

Walaupun angka COVID-19 menurun dan

menyebutkan jika gejalanya tidak langsung

sudah melakukan vaksinasi, kita wajib tetap

hilang. Ada sisa gejala yang masih dirasakan

menerapkan prokes yang ketat demi keseha-

seperti tenaga yang belum pulih, lemas yang

tan diri sendiri, keluarga di rumah beserta

dirasakan hampir sebulan setelah dinya-

lingkungan sekitar

takan Negatif dari Covid-19. Tidak hanya itu,

Percayalah COVID-19 itu ada, terbukti ban-

setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19,

yak teman, anggota yang menjadi korban

kesehatan mental kembali diguncang karena

meninggal akibat penyakit ini. Tapi kita ha-

tempat praktek menjadi sepi. “Mungkin ta-

rus optimis dan percaya apa yang dilakukan

kut terpapar, karena saya baru saja terpapar

pemerintah adalah untuk kepentingan mas-

Covid”, ujarnya sambil tertawa.

yarakat, tetap dukung pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penanggulangan kasus

Adakah rasa khawatir untuk terpapar kem-

ini.

bali?
“Jelas ada”, jawabnya. Namun saya atasi
dengan memperketat prokes dan melakukan
vaksinasi COVID-19. Setelah 5 bulan dinyatakan negatif dari COVID-19, dr. Dwiguna menjalani vaksinasi tahap pertama dan
sampai saat ini sudah menjalani vaksinasi
tahap ketiga bagi tenaga kesehatan. Setelah
vaksinasi ketiga, beliau mengungkapkan
16 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

(by: Arie)

SALAH SATU PERAWAT COVID-19 DI RSD
MANGUSADA
Sekitar akhir bulan maret tahun 2020 tepatnya ketika awal munculnya pandemi Covid-19
saya mendapatkan SK mutasi ditempatkan
ke dalam tim covid-19. Ada 3 orang pegawai
di UGD yang masuk menjadi tim covid termasuk saya sendiri.
Pertama kali saya mendapatkan SK mutasi
tersebut luar biasa membuat saya terkejut.
Dimana pada saat itu berita yang paling banyak adalah kematian para tenaga kesehatan.
Hal itu lumayan membuat saya gundah guNama: Ns.Dewa Gede Wisnu Wardana, S.Kep
Nama Istri: Dewa Ayu Warta Meilaningsih

istri dan tentu saja pada Tuhan Yang Maha

Dewa Gede Agung Wishaka Paramananda

Kuasa agar diberkati dan direstui dalam

Riwayat pendidikan:

menjalankan tugas dengan tulus iklas me-

D3 Keperawatan Poltekes Depkes Denpasar

layani pasien.

S1 Keperawatan Stikes Wiramedika Bali
Riwayat pekerjaan :

PENGALAMAN AWAL BERTUGAS DI TIM

UPT. Kesmas Tegallalang II 2010 s/d 2014

COVID-19

UPT. Kesmas Sukawati II 2014 s/d 2017

Tugas awal saya saat merawat pasien covid

RSD Mangusada 2018 s/d sekarang

sebagian besar untuk saudara- saudara kita
yang pulang ke Bali yang sebelumnya beker-

RIWAYAT BEKERJA DI RSD MANGUSADA

ja di luar negeri. Masih ada rasa takut kare-

Pertama kali saya bekerja di RSD Mangusada ditempatkan di ruangan instalasi gawat
jukan pasien dan transfer pasien yang dalam
keadaan emergency.

menjalaninya karena ini adalah sebuah tugas. Saya pun minta restu pada orang tua,

Nama anak: Dewa Ayu Agung Yuna Dewi dan

darurat di bagian ambulance atau bagian ru-

lana, tetapi siap tidak siap harus siap untuk

na masih banyak hal yang harus saya pelajari. Jadi kita terus belajar mencari ilmu.
RSD Mangusada pun pada saat itu masih
banyak merujuk pasien Covid-19 ke RS ruju-
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kan covid-19.

Tuhan kita bisa menjalankan tugas dengan

Pada saat itu pengerjaan swab PCR hanya

lancar tanpa halangan apapun. Walaupun

bisa dikirim ke Jakarta karena di Bali be-

memang terasa sangat melelahkan menggu-

lum ada alatnya. Jadi untuk menunggu ha-

nakan hasmat merujuk pasien, tetapi hal itu

sil swab, lumayan lama waktunya sekitar 1

tidak menjadi sebuah masalah untuk kami.

sampai 2 minggu. Setelah hasil swab PCR

Dalam artian kami tidak ada rasa capek,

keluar, pasien kita rujuk. Namun seiring ber-

bosan dan takut, tapi kami ingin menunju-

jalan waktu pemeriksaan PCR akhirnya bisa

kan bahwa kami bisa dan bahagia bisa mem-

dilakukan di RSUP Sanglah dan laborotari-

bantu pasien.

um rujukan.
TERJADINYA GELOMBANG/PENINGKATAN
PENGALAMAN SAAT MERUJUK PASIEN

KASUS PASIEN COVID-19

COVID-19

Saya selalu berdoa semoga kita semua di

Pada saat itu rumah sakit rujukan pasien

tim covid-19 RSDM diberikan kesehatan dan

covid-19 terpusat di RSPTN dan saya pun

tetap bisa memberikan pelayanan memban-

mendapat kesempatan sebagai tim yang

tu saudara-saudara kita yang mengalami in-

merujuk pasien yang terkonfirmasi covid-19.

feksi covid 19. Pandemi terus berlanjut sam-

Hal yang sangat luar biasa bagi saya kala itu

pai tahun 2021 ini, dari sekian perjalanan

untuk melayani pasien rujukan dengan baju

itu ada hal yang luar biasa lagi saya rasakan

hasmat pada siang hari. Ketika itu berang-

adalah pada saat adanya gelombang/pening-

kat jam 10 pagi dan lama perjalanan seki-

katan kasus yang sangat tinggi. Pasien tidak

tar satu sampai dua jam yang saya lakukan

henti-hentinya berdatangan dengan kondisi

bersama teman saya, jadi kami berangkat

yang tidak baik dan jujur saya capek pada

bertiga termasuk sopir. Lamanya perjalanan

saat itu. Capek dalam arti capek melihat pa-

dikarenakan sopir ambulance tidak bisa me-

sien covid-19 yang kita rawat sangat banyak

laju kendaraan dengan cepat dimana kondisi

dan ada yang tidak bisa kita selamatkan wa-

kita memakai baju hazmat lengkap dengan

laupun segala upaya telah kita lakukan ber-

kaca mata google untuk melindungi, akibat-

sama. Bahkan tim dokter yang merawat leb-

nya jarak pandang menjadi terbatas.

ih dari 1 orang dalam artian semua keilmuan

Ya seperti mandi sauna terpanggang jad-

saling berkolaborasi untuk melakukan pen-

inya di dalam namun kami berdoa semoga

gobatan dan perawatan yang maksimal.

bisa sampai dengan selamat. Akhirnya puji

Saya merasakan sedih yang dirasakan kelu-

18 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

arga pasien. Walaupun memang kita berusa-

irnya bisa tersenyum untuk bisa berkumpul

ha untuk tidak menunjukan rasa sedih agar

dengan keluarga tercinta dalam keadaan

keluarga dapat tegar, tapi kadang rasa sim-

sehat. Itu merupakan kebahagiaan yang

pati itu tidak bisa kita sembunyikan kare-

sangat luar biasa buat kami di tim covid19

na Kami sendiri juga manusia yang punya

seperti mendapatkan hadiah yang istimewa,

hati nurani. Kadang kami menangis, kadang

dimana Tuhan menunjukan mujizatnya. Hal

kami merasa terpukul ketika pasien kami

paling menyenangkan bagi kami memang

meninggal seakan rasa tak percaya itu pun

ketika menelepon keluarga dan mengatakan

ada. Menyampaikan kabar duka merupakan

pasien sudah bisa pulang dengan sehat.

tugas yang terberat bagi kami di tim covid19
Mangusada.

STIGMA NEGATIF PADA PASIEN COVID-19
Selama pandemi, hal yang tidak pernah hil-

BAHAGIA BISA MENYELAMATKAN PASIEN

ang adalah adanya stigma negatif baik pada

DAN MELIHAT PASIEN BISA BERKUMPUL

pasien covid 19 maupun kepada tenaga kes-

KEMBALI BERSAMA KELUARGA
Tapi diantara perasaan capek itu, ada juga
perasaan bahagia. Bahagia ketika kami
bisa menyelamatkan pasien dengan kondisi

pasien dan keluarga pasien biasanya dari
lingkungan sekitar maupun dari temanteman mereka. Bahkan ada pasien yang curhat sampai dijauhi. Hal itu cukup membuat

yang memang berat dan kritis. Kami beru-

kami prihatin karena seperti yang saya bil-

saha menyelamatkan dengan secepat mungkin dan dengan segala usaha yang bisa kita
lakukan. Bahkan hal yang tidak terduga
ketika kami sendiri hanya bisa berdoa den-

ang tidak ada seorangpun yang mencari, mau
atau berharap menderita Covid-19. Penyakit
ini bisa mengenai siapa saja. Bagi pasien
dan keluarga pasien yang mereka butuh-

gan segala upaya dan usaha itu. Berdoa dan
menyemangati pasien dan keluarga pasien.
Karena dalam pemikiran kami apapun bisa
terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tetapi keputusan terakhir kembali
kepada Tuhan.
Hal yang sangat luar biasa saya rasakan
ketika kami merawat pasien dalam kondisi
berat dan kritis tapi bisa bertahan dan akh-

ehatan itu sendiri. Stigma negatif untuk

kan bukan stigma negatif melainkan sebuah
dukungan moril serta penyemangat diri agar
mereka tetap semangat. Dengan semangat
dan dukungan moril dari semua orang, imunitas mereka akan bagus dan segera pulih,
karena stress dapat menurunkan imunitas
tubuh. Hal itu akan memberikan kebaikan
untuk mereka dan juga buat diri kita sendi-
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ri sehingga berbuat baik untuk kebaikan

dirawat rumor itu terbantahkan. “Saya Se-

orang lain akan memberikan rasa bahagia

belumnya sempat khawatir mendengar ber-

bagi kita dan merupakan doa untuk diri kita

ita negatif di luaran, tapi setelah keluar-

sendiri. Karena hal itu sebenarnya merupa-

ga saya dirawat di RSDM dan sempat saya

kan sebuah karma buat kita dan buat hidup

hubungi lewat video call berkata baik-baik

kita nantinya.

saja karena sudah mendapatkan pelayanan
yang sangat baik dan sangat perhatian, saya

MEMBANTAH STIGMA NEGATIVE PADA
TENAGA KESEHATAN RSDM
Kenyataannya stigma negatif itu masih ada.
Bahkan sampai sekarang pun perawat di
ruang isolasi covid 19 masih mendapatkan
stigma yang negatif dari masyarakat luar.
Tapi kami bantahkan semua stigma itu dengan memberikan pelayanan dan perawatan
dari hati, dengan rasa tulus untuk membantu, memberikan motivasi kepada pasien
kami, membantu pasien dengan segala keterbatasannya selama dirawat dan berusaha
untuk memberikan pasien dukungan secara
moril sehingga mereka tidak merasa sendiri dan tetap nyaman serta tenang selama
dirawat. Pada akhirnya kondisi mereka yang
dalam keadaan berat dan kritis seacara perlahan membaik, karena kami memberikan

jadi tenang” kata keluarga pasien. Akhirnya
keluarga pasien mengucapkan terima kasih
kepada semua tenaga kesehatan di ruangan isolasi Covid-19 mangusada yang sudah memberikan pelayanan maksimal dan
dukungannya. Kami pun bersyukur artinya setelah berita negatif yang ada diluaran
sana bisa kami patahkan dengan sebuah pelayanan dengan hati dan dengan rasa tulus
iklas agar pasien kami cepat pulih. Dimana
kebahagiaan kami sebagai seorang perawat
adalah ketika pasien yang kami rawat dapat
segera pulih dan sehat. Meskipun kami tahu
kami jauh dari kata sempurna tapi kami
akan selalu berusaha untuk memberikan hal
yang terbaik untuk pasien kami. Mungkin
itu sedikit kisah saya bersama teman-teman
di tim covid mangusada.

perawatan tidak hanya treatment saja tapi
care yang berasal dari hati akan memberikan efek yang ajaib bagi pasien kami.
Hal tersebut juga bisa kami bantahkan dengan cerita dari pasien sendiri. Awalnya pasien mendengar hal negatif diluaran mengenai pelayanan kami dan akhirnya setelah
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KESAN TERHADAP RSD MANGUSADA
Kesan saya kepada RSD mangusada sangat
luar biasa. Semua perencanaan dari awal
pandemi selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai
dengan peraturan yang ada. Selama pandemi

covid 19, semua unsur yang terlibat terma-

pesan dimana kita memiliki pelayanan yang

suk kami di bidang keperawatan selalu beru-

baik sehingga kita dicari. Semoga RSD Man-

saha untuk berpikir bagaimana bisa memba-

gusada menjadi trend center yang baik dari

ngun sistem pelayanan dan perawatan yang

pelayanan kesehatan yang berkualitas.

bagus dengan terus berusaha keras belajar

Mungkin hanya itu yang bisa saya sam-

dan belajar sampai bisa melewati gelombang

paikan kepada rumah sakit daerah mangu-

pertama dan kedua covid19 bersama-sama.

sada. Semoga pandemi ini segera berakhir
dan tidak ada lagi gelombang ketiga. Semoga RSD mangusada selalu jaya, lebih kreat-

PESAN DAN HARAPAN KEDEPAN
Pesan saya kepada RSD mangusada kita
tercinta jangan pernah berhenti untuk selalu berbenah sehingga dapat memberikan
pelayanan terbaik kepada pasien. Saya rasa
RSD mangusada saat ini sudah sangat luar
biasa. Pengalaman yang Luar biasa, kita
bisa mengatasi dan melewati dua gelombang
Covid-19 bersama-sama dengan semua un-

if dan sukses. Semoga semua pegawai dan
tenaga kesehatan yang bekerja di RSD mangusada diberikan kebaikan, selalu memberikan pelayanan dari hati dengan rasa tulus
iklas dan selalu diberikan berkat oleh Tuhan
Yang Maha Esa.
Terima kasih.
Sampai jumpa para civitas hospitalia dan semoga apa yang saya katakan dapat member-

sur yang terlibat.

ikan inspirasi bagi teman-teman semuanya

Pesan saya untuk RSD mangusada adalah

dan mohon maaf jika ada hal yang kurang

semoga RSD mangusada kedepannya men-

berkenaan dari apa yang saya sampaikan.

jadi rumah sakit yang lebih baik lagi, semakin kompak dalam menyerukan, menyusun
dan memberikan pelayanan kepada seluruh

By. IGA Saraswati jelantik

masyarakat. Semoga bisa menjadi rumah
sakit daerah yang Go International dimana hal itu sebagai sebuah cita-cita. Semoga
menjadi rumah sakit yang membanggakan
bagi masyarakat Badung khususnya dan
Bali pada umumnya, karena yang berobat
ke RSDM tidak hanya masyarakat Badung
tapi masyarakat dari kabupaten lain bahkan
ada dari luar Bali. Hal ini menjadi sebuah
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII
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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.

Ni Ketut Bakih
Br. Delod Pasar Taman, Abiansemal
Awal tiang takut dirawat diisolasi, tidak bisa ditunggu keluarga, tiang juga sudah tua takut tidak ada yang bantu merawat, tapi perawat membantu semua kebutuhan tiang, dari
makan, lap sampai ganti pampers semua dibantu perawat,
suksma banget,, sarana sampun bagus tiang juga dibantu
komunikasi dengan keluarga,, suksma perawatannya.
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Ni Ketut Adi Tini
Tegal Badeng Barat-Negara
Terus terang tiang takut dirawat di ruang isolasi dengan Corona, jauh dari keluarga, sakit tidak
bisa ditunggu keluarga, kondisi tiang juga lemah,
tapi suksma perawat sampun membantu kebutuhan tiang, perawat dan dokter ramah-ramah, sarana sampun becik, suksma perawatnnya semoga
tiang bisa segera sembuh.

I Komang Simpen
Br. Kwanji, Dalung
Pengalaman luar biasa, baru kali ini tiang dirawat
isolasi, jujur tiang stres, namun pasrah dengan
keadaan, beruntung perawat baik-baik, ramah selama tiang dirawat, perawat dan dokter juga selalu memotivasi tiang agar semangat, sarana sudah
lengkap, makan minum semua cukup, keluarga
tiang di rumah juga diinfo perkembangan tiang disini, suksma dumogi tiang segera bisa sembuh, rahayu sareng sami dan pandemi segera hilang.
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KESAN DAN PESAN NAKES YANG PERNAH
TERCONFIRMASI COVID 19
NAMA : DAS

Yang jelas keluarga merasa sedih.

TEMPAT TUGAS : PINERE A RSD MANGUSADA

Mohon berikan satu kalimat untuk masyarakat
agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Bagaimana

perasaan

anda

setelah

mengetahui terconfirmasi Covid-19?
Pertama kaget saat mengetahui hasil dari swab

Tetap mematuhi prokes yang ada dengan cara
menerapkan 3 M : Mencuci tangan dengan sabun di
air mengalir, memakai masker, dan Menjaga jarak

tersebut positif covid-19, kedua bingung karena
sempat kontak dengan istri karena saat itu istri

NAMA : JNR

sedang keadaan hamil besar dan mau lahiran,

TEMPAT TUGAS : Ruang Radiologi

seketika istri dan anak-anak diswab dengan hasil
swab istri positif covid-19 dan anak-anak dengan

Bagaimana

hasil negatif.

mengetahui terconfirmasi Covid-19?

Bagaimana gejala yang dirasakan?
Waktu terkonfirm covid-19 tidak ada gejala.
Dimana anda dirawat? isolasi mandiri, di
hotel atau di rawat di rumah sakit?
Saya diIsolasi di Wisma Bima
Bagaimana tanggapan keluarga, teman, dll?

24 HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

perasaan

anda

setelah

Perasaan saya pada saat mengetaui terkonfirm
covid-19, ya berasa dimana kurangnya untuk
menjaga diri dan bertanya-tanya sendiri dimana
saya bisa terpapar covid-19. kenapa saya bisa
terkena padahal sudah menggunakan masker dan
mencuci tangan.

Bagaimana gejala yang dirasakan?

& anosmia.

Awal gejala yg saya rasakan deman, badan berasa

Dimana anda dirawat? isolasi mandiri, di

meriang ngilu, indra penciuman mulai berkurang

hotel atau di rawat di rumah sakit?

dan indra pengecap makanan yang dimakan terasa

Isolasi mandiri di rumah 10 hari tapi dikarenakan

hambar semua.

masih swab postif, lanjut karantina di hotel selama

Dimana anda dirawat? isolasi mandiri, di

3 minggu.

hotel atau di rawat di rumah sakit?

Bagaimana tanggapan keluarga, teman, dll?

Saya menjalani isolasi di hotel yang masih disediakan

Keluarga khawatir dengan kondisi kesehatan saya,

oleh Dinkes Kabupaten Badung

takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagaimana tanggapan keluarga, teman, dll?

Mohon berikan satu kalimat untuk masyarakat

Tangapan keluarga pada saat saya terpapar covid19

agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

kebanyakan memberikan semangat dan motivasi

Jauhi virusnya dengan selalu melaksanakan protokol

agar bias segera sembuh.

kesehatan, bukan mengkucilkan orangnya. Karena

Mohon berikan satu kalimat untuk masyarakat

covid bisa sembuh kalau imun meningkat dgn

agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

pikiran selalu senang & kurangi cemas.

Pesan saya untuk masyarakat virus covid-19 itu
ada cara termudah untuk menghindari virus ini

NAMA : IBD

hanya menggunakan masker, mencuci tangan dan

TEMPAT TUGAS : RUANG PINERE A

menjaga jarak dari kerumunan. Kita sebagai warga
sudah berjuang sejauh ini melwan pandemi ini oke

Bagaimana

perasaan

anda

setelah

kita boleh muak dan bosan dengan virus covid-19

mengetahui terconfirmasi Covid-19?

tapi virus covid-19 ini tidak bosan untuk menularkan

Perasaanya sih biasa aja, Karena sudah tahu

kita.

gejalanya sebelum swab. Tp setelah tau hasil
thorax, langsung panik.

NAMA : PSP

Bagaimana gejala yang dirasakan?

TEMPAT TUGAS : IKO

Gejala yang saya rasakan demam, diare, parosmia.
Dimana anda dirawat? isolasi mandiri, di

Bagaimana

perasaan

anda

setelah

hotel atau di rawat di rumah sakit?

mengetahui terconfirmasi Covid-19?

Saya dirawat di RSD Mangusada selama seminggu.

Perasaan saya takut terhadap kondisi kesehatan

Bagaimana tanggapan keluarga, teman, dll?

yang tidak pasti & takut dikucilkan oleh masyarakat.

Tanggapan

Bagaimana gejala yang dirasakan?

support dan mendoakan yang terbaik.

Gejala yang saya rasakan adalah demam, menggigil

Mohon berikan satu kalimat untuk masyarakat

keluarga

saya

tetap

memberikan
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agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sudah

Covid itu nyata, tetaplah waspada, tetap taati prokes

Covid-19?

dan tetap jaga imun.

Saya sudah dua kali di vaksinasi Covid-19.

KESAN DAN PESAN NAKES YANG SUDAH
MENDAPATKAN VAKSIN COVID-19

Bagimana perasaan anda setelah mendapatkan vaksin Covid-19?
Saya merasa puas dan lebih tenang setelah
mendapatkan vaksin Covid-19
Apakah ada keluhan setelah vaksin Covid-19?
Setelah vaksinasi saya merasa mengantuk.
kali

mendapatkan

mendapatkan

vakin

Dimana dilakukan vaksinasi Covid-19?
Saya mendapatkan vaksinasi di RSD Mangusada.
Satu kalimat ajakan agar masyarakat tidak
Ayo vaksin… vaksin itu aman untuk kesehatan yang

TEMPAT TUGAS : IKO

berapa

kali

takut untuk vaksin Covid-19.

NAMA : Ns. I Kadek Purwadadi, S.Kep

Sudah

berapa

vakin

Covid-19?
Saya sudah dua kali di vaksinasi Covid-19.
Dimana dilakukan vaksinasi Covid-19?
Saya mendapatkan vaksinasi di RSD Mangusada.
Satu kalimat ajakan agar masyarakat tidak
takut untuk vaksin Covid-19.
Ayo vaksin… vaksin itu aman untuk kesehatan yang
lebih baik.
NAMA : Novi Astri Wijaya, S.ST. Keb
TEMPAT TUGAS : Ruang Margapati
Bagimana perasaan anda setelah mendapatkan vaksin Covid-19?
Saya merasa puas dan lebih tenang setelah
mendapatkan vaksin Covid-19
Apakah ada keluhan setelah vaksin Covid-19?
Setelah vaksinasi saya merasa mengantuk.
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lebih baik.
NAMA : I Putu Yogi Pradipta, A.Md Farm
TEMPAT TUGAS : Instalasi Farmasi
Bagimana perasaan anda setelah mendapatkan vaksin Covid-19?
Sedikit lebih lega karena sudah di vaksin dan turut
berbangga karena program yang dicanangkan pemerintah ini gratis dan bangga ikut menyukseskan
program vaksin oleh pemerintah ini.
Apakah ada keluhan setelah vaksin Covid-19?
Setelah vaksinasi saya tidak merasakan keluhan
yang berarti, hanya ruam dan pegal di tempat
penyuntikan, demam pun tidak.
Sudah

berapa

kali

mendapatkan

vakin

Covid-19?
Sudah 2 kali mendapatkan vaksin covid-19.
Dimana dilakukan vaksinasi Covid-19?
Sudah jelas di RSD Mangusada Tercinta.
Satu kalimat ajakan agar masyarakat tidak
takut untuk vaksin Covid-19.
Untuk masyarakat tidak usah takut di vaksin. Vaksin
Covid-19 aman karena sebelumnya sudah melalui
uji klinis. Pak Jokowi saja divaksin dan berani kenapa kamu tidak?

NAMA : Ns. S. Wisnu Yoga, S.Kep., M.Kep.

penyebaran virus corona, tp SEDIH karena dulu ha-

TEMPAT TUGAS : Pinere A

bis di vaksin pas kecil pasti dapat bubur kacang ijo

Bagimana perasaan anda setelah mendapat-

sama susu yang di bungkus plastik tapi sekarang

kan vaksin Covid-19?

kok gak dapet ya hehehe. Tapi, walaupun sudah di

Saya sangat senang setelah selesai vaksin karena

vaksin harus tetap taat prokes ya!

bisa sedikit lega untuk menjalankan aktivitas seperti

Apakah ada keluhan setelah vaksin Covid-19?

biasa khususnya untuk menjalankan tugas di RS,

Ada sih cuma terus merasa lapar, kirain karena efek

awalnya saya takut dan saya kira sakit tapi ternyata

vaksin eh...ternyata karena belum makan. Astung-

tidak sakit sama sekali dan aman-aman saja

kara setelah vaksin tidak ada keluhan sama sekali,

Apakah ada keluhan setelah vaksin Covid-19?

jadi gak perlu bikin status “SAKIT” di Facebook biar

Keluhan setelah di vaksin saya merasa sangat lapar,

ada yang nyemangatin trus bilang GWS ya...

saya sampai makan 2 porsi nasi lawar.

Sudah

Sudah

berapa

kali

mendapatkan

vakin

berapa

kali

mendapatkan

vakin

Covid-19?

Covid-19?

Astungkara sudah 2 kali dan keduanya rasanya

Sudah vaksin lengkap atau sudah 2x.

sama, pas di suntik gak kayak di gigit semut ;)

Dimana dilakukan vaksinasi Covid-19?

Dimana dilakukan vaksinasi Covid-19?

Tempat saya di vaksin adalah di RSD mangusada.

Saya di vaksin di RSD Mangusada .

Satu kalimat ajakan agar masyarakat tidak

Satu kalimat ajakan agar masyarakat tidak

takut untuk vaksin Covid-19.

takut untuk vaksin Covid-19.

Ayo teman2 kita kembangkan herd immunity atau

SEMUA AKAN Di VAKSIN PADA WAKTUNYA

kekebalan kelompok dengan cara melakukan vaksin bersama sama, vaksin tidak berbahaya, tidak
menyakitkan namun vaksin bisa sangat membantu
untuk mempercepat pandemi agar segera berlalu.
Setelah vaksin tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
NAMA : Gede Adi Kusuma Wardana, A.Md.Kep
TEMPAT TUGAS : HCU Puspanjali
Bagimana perasaan anda setelah mendapatkan vaksin Covid-19?
Syukur banget sudah bisa di vaksin, saya sudah
melindungi diri sendiri dan orang di sekitar dari
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII
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VAKSIN YANG AMAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor

ini masih menyatakan Corona Virus Disease

99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin

2019 (COVID-19) sebagai pandemi atau wabah.

dan

Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di

penanggulangan COVID-19.

Wuhan, China. Dalam hitungan hari, wabah

Vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan tujuan

telah menyebar ke berbagai negara, memicu

agar sistem kekebalan tubuh seseorang mampu

darurat kesehatan masyarakat internasional.

mengenali

Kerjasama global dalam kesehatan masyarakat

COVID-19. Tujuan akhir yang ingin dicapai

pun menghadapi tantangan dalam menghadapi

tidak lain untuk menurunkan angka kesakitan

pandemi COVID-19 ini. Perlu diakui, masih

dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun

banyak hal yang belum diketahui mengenai

pada kenyataannya vaksin COVID-19 ini tidak

COVID-19 ini sehingga satu-satunya cara adalah

bisa 100% melindungi seseorang dari infeksi

melakukan berbagai upaya pencegahan dan

virus COVID-19, namun vaksin ini diharapkan

meningkatkan kekebalan (imunitas).

dapat memperkecil kemungkinan terjadinya

Saat ini pemerintah menempuh upaya untuk

keparahan yang berat akibat COVID-19. Syarat

mencegah penularan dan penyebaran COVID-19

utama vaksin adalah aman baik dalam jangka

melalui

pendek maupun jangka panjang.

vaksinasi

masal.

Vaksinasi

masal
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pelaksanaan

dan

vaksinasi

melawan

dalam

virus

rangka

penyebab

2. Uji Klinis Fase I (safety trials): Para ilmuwan

Perjalanan Panjang Sebuah Vaksin

memberikan vaksin kepada sejumlah kecil

Tahapan membuat sebuah vaksin biasanya

orang untuk menguji keamanan dan dosis,

membutuhkan

penelitian

serta

bertahun-tahun

sebelum

dan

pengujian

mencapai

fase

klinik. Namun, ada pengecualian untuk kasus
COVID-19,

para

ilmuwan

berlomba

untuk

untuk

memastikan

bahwa

fungsi

dalam vaksin tersebut merangsang sistem
kekebalan.
3. Uji Klinis Fase II (expanded trials): Ilmuwan

menciptakan vaksin yang aman dan efektif.

memberikan vaksin pada ratusan orang yang

Kira-kira seperti apa tahap pembuatan sebuah

dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti

vaksin? Prosesnya cukup kompleks dan memakan

anak-anak dan orang tua. Tujuannya untuk

waktu yang cukup lama. Menurut Centers for

melihat apakah vaksin bekerja berbeda

Disease Control and Prevention (CDC), ada enam

pada tubuh mereka. Uji coba ini selanjutnya

tahap untuk membuat sebuah vaksin, yaitu:

menguji keamanan vaksin dan kemampuan

1. Tahap eksplorasi

untuk merangsang sistem kekebalan.

2. Tahap praklinis

4. Uji

Klinis

Fase

III

(efficacy

trials):

3. Perkembangan klinis

Memberikan vaksin pada ribuan orang dan

4. Tinjauan peraturan dan persetujuan

menunggu untuk melihat berapa banyak

5. Manufaktur

yang

6. Kontrol kualitas

sukarelawan yang menerima plasebo. Uji

terinfeksi,

dibandingkan

dengan

coba ini dapat menentukan apakah vaksin

Tahapan uji pra klinis dan klinis vaksin

melindungi tubuh dari virus corona. Pada

covid-19:

bulan Juni, Food and Drug Administration

1. Uji Praklinis: Para ilmuwan menguji vaksin

(FDA) mengatakan bahwa vaksin virus corona

baru pada sel dan memberikannya pada

harus melindungi setidaknya 50 persen

hewan seperti tikus atau monyet untuk

orang yang divaksinasi agar dianggap efektif.

melihat apakah vaksin tersebut menghasilkan

Selain itu, uji coba tahap ini berperan besar

respons imun.

untuk mengungkapkan bukti efek samping
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yang relatif jarang, dan mungkin terlewatkan

sebelum mendapatkan persetujuan resmi.

dalam penelitian sebelumnya.

Setelah vaksin dilisensikan, peneliti terus

5. Persetujuan:

Regulator di setiap negara

meninjau hasil uji coba dan memutuskan
apakah
tidak.

akan

menyetujui

Selama

pandemi,

menerima

otorisasi

vaksin
vaksin

penggunaan

memantau orang yang menerimanya untuk
memastikannya aman dan efektif.

atau

6. Fase 4 : monitoring efek samping dan efek

dapat

jangka panjang vaksin pada masyarakat

darurat

Sumber : Badan POM RI
Dalam

upaya

percepatan

penanganan

mengatasi pandemi COVID-19 ini.

pandemi Covid 19 dan memperhatikan kondisi

EUA merupakan persetujuan penggunaan obat

kedaruratan,

selama kondisi kedaruratan masyarakat untuk

Badan

POM

sebagai

Badan
di

obat yang belum mendapatkan izin edar atau

Indonesia mengambil langkah kebijakan dengan

obat yang telah memiliki izin edar tetapi dengan

menerapkan

indikasi penggunaan yang berbeda (indikasi

yang

memiliki

otoritas

Emergency

regulatori

Use

obat

Authorization

(EUA). Penerapan EUA ini dilakukan oleh semua
otoritas regulatori obat di seluruh dunia untuk
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baru) untuk kondisi kedaruratan masyarakat.

Vaksin apa saja yang telah mendapatkan EUA dari BPOM RI?
Berikut adalah 11 vaksin Covid 19 yang telah mendapatkan EUA dari BPOM RI sampai dengan
tanggal 17 November 2021.

No

Produsen/
Vaksin

1

Sinovax

2

Biofarma

3

Astra Zeneca

4

Sinopharm

5

Moderna

6

Pfizer
(Comirnaty)

7

Sputnik V

8
9

Platform
Vaksin

Jumlah dosis Rentang waktu pemberian
pemberian
Usia 6-11 tahun : 4 minggu
Inactivated Virus
2 x 0,5 ml
Usia 18-59 : 14 - 28 hari
>60 tahun : 28 hari
Usia 18-59 : 14 - 28 hari
Inactivated Virus
2 x 0,5 ml
>60 tahun : 28 hari
Non Replicating
2 x 0,5 ml
Usia >18 tahun : 12 minggu
Viral Vector
Inactivated Virus
2 x 0,5 ml
Usia >18 tahun: 21-28 hari

m-RNA

2 x 0,5 ml

Usia >18 tahun: 28 hari

Efikasi
65,3%
65,3%
62,10%
78,02%
Usia 1859 tahun :
94,1%
Usia >60 :
86,4%

m-RNA

2 x 0,5 ml

Usia >12 tahun 21 hari

Usia 12-15 :
100%
Usia >16 :
95,5%

2 x 0,5 ml

Usia >18 tahun : 1 bulan

91,6%

Janssen

Non Replicating
Viral Vector
Non Replicating
Viral Vector

Dosis Tunggal
0,5 ml

Usia >18 tahun

66,1%

CanSinoBio
Convidencia

Inactivated Virus

Dosis Tunggal
0,5 ml

Usia >18 tahun

90,1%

10

Zivifax

Rekombinan
Protein Sub Unit

Dosis Tunggal
0,5 ml

1 bulan

Usia 1859 tahun
:81,51%
Usia >60 :
87,5%

11

Covovax

Rekombinan
Protein Sub Unit

2 x 5 µg dosis

21 hari

89,7 –
90,4%
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Dengan diterbitkannya Izin Penggunaan

memiliki ijin penggunaan darurat /EUA su-

Darurat / Emergency Use Authorization

dah memenuhi syarat keamanan dan keefek-

(EUA) untuk 11 produk vaksin COVID-19 di-

tifan.

atas oleh Badan POM dan beberapa telah digunakan dalam program vaksinasi nasional

Pemerintah juga berharap kepada mas-

diharapkan dapat menjadi alternatif untuk

yarakat untuk selalu menerapkan pro-

digunakan dalam program vaksinasi kepada

tokol kesehatan sebagai upaya kunci dalam

masyarakat demi meningkatkan target cak-

memutus rantai penyebaran COVID-19 dan

upan vaksinasi.

menyukseskan program vaksinasi sebagai

Adanya perbedaan efikasi yang dimiliki oleh

senjata bagi setiap individu dalam melawan

masing-masing vaksin diharapkan agar mas-

COVID-19 sehingga bersama-sama dapat

yarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin kare-

membangun herd immunity.

na pada dasarnya semua vaksin yang telah
Sumber :
Website BPOM RI : http://pom.go.id
Instagram indonesiabaik.id
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Mengenal Lebih Dekat Rehabilitasi Medik
Layanan Baru di RSD Mangusada
penyakit pernapasan.

Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang

• Lansia dengan keterbatasan gerak.

mengalami masalah, misalnya saraf terjepit,

• Efek samping pengobatan penyakit tertentu, seperti kanker.

cedera, patah tulang, dan kelumpuhan akibat stroke. Rehabilitasi medik juga biasanya

• Operasi pada tulang atau sendi serta amputasi.

diperlukan setelah pasien menjalani operasi

• Nyeri sendi yang berlangsung menahun.

tertentu.
Beragam Kondisi yang Memerlukan Rehabilitasi Medik

Pada anak-anak, rehabilitasi medik bi-

Terapi rehabilitasi mencakup setiap kelom-

asanya diperlukan untuk kondisi:

pok umur, mulai dari bayi baru lahir, anak

• Kelainan genetik atau cacat lahir

dan remaja, orang dewasa muda, hingga

• Keterbelakangan mental

lanjut usia. Sebagai gambaran, kondisi kes-

• Penyakit otot dan saraf

ehatan yang paling umum ditangani dengan

• Gangguan perkembangan atau kelainan
sensorik

rehabilitasi ini antara lain sebagai berikut:

• Autisme dan kondisi sejenisnya

• Penyakit yang menyerang otak, seperti
stroke, multiple sclerosis, atau cerebral

• Terlambat bicara dan gangguan sejenis
nya

palsy.
• Cedera dan trauma, termasuk patah

Selain kondisi yang bersifat medis, terapi re-

tulang, luka bakar, cedera otak, dan cede-

habilitasi juga dapat dilakukan pada orang

ra tulang belakang.

sehat yang aktif berolahraga (misalnya atlet
atau binaragawan). Terapi ini bertujuan un-

• Nyeri kronis, seperti sakit pinggang dan

tuk mencegah dan mengatasi cedera akibat

sakit leher bertahun-tahun.
• Kelelahan kronis dalam masa pemulihan

aktivitas fisik berat.

dari penyakit infeksi, gagal jantung, atau
HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII
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Modalitas yang Tersedia di Layanan Re-

MICRO WAVE DIATHERMY

habilitasi Medik RSD Mangusada
ELECTRICAL STIMULATION

SHORT WAVE DIATHERMY

ULTRA SOUND DIATHERMY

PULLEY BAR

INFRARED
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QUADRICEP BENCH

Rehabilitasi medik juga bisa didapatkan dalam bentuk terapi okupasi dan terapi bicara,
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Pada intinya, rehabilitasi medik
bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat menderita suatu
kondisi atau penyakit.
Jika Anda memerlukan layanan rehabilitasi
medik, silahkan kunjungi Layanan Rehabilitasi Medik RSD Mangusada, buka setiap hari
kerja Senin-Sabtu (Minggu & Tanggal Merah Tutup). Layanan Rehabilitasi Medik RSD
Mangusada juga telah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan sehingga bagi pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah bisa
mengunjungi Layanan Rehabilitasi Medik di

SHOULDER WHEEL

RSD Mangusada.
Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter rehabilitasi medik kami, agar
dapat ditentukan terapi yang sesuai dengan
kondisi kesehatan dan kebutuhan Anda. Kesehatan Anda, Kebahagiaan Kami.
Disunting oleh : dr. Anne Marannu, Sp. KFR
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DID YOU KNOW?

HEMATURIA

Pengertian Hematuria

ini juga perlu diperhatikan apakah terjadi saat

Hematuria merupakan istilah yang berasal

diawal berkemih, diakhir, atau disepanjang

dari kata Yunani, yaitu Haima (darah)

aliran urin. Hematuria yang terjadi diawal

dan Ouron (urin), yang merupakan suatu

atau initial sering berasal dari prostat atau

kondisi adanya darah didalam urine. Atau

uretra, sedangkan hematuria terjadi diakhir

secara sederhana dapat disebut dengan

lebih menyiratkan kelainan pada kandung

kencing berdarah. Hematuria dapat terlihat

kemih. Namun apabila hematuria diseluruh

dengan mata telanjang (makrohematuria)

aliran urin lebih mengindikasikan terjadinya

atau hanya terlihat dibawah mikroskop

perdarahan dari kandung kemih dan saluran

(mikrohematuria),

menghitung

kencing bagian atas (ginjal atau ureter).

adanya 3 atau lebih sel darah merah pada

Namun diferensiasi ini masih memerlukan

satu lapang pandang besar dari pemeriksaan

pemeriksaan

urinalisis. Prevalensi kejadian hematuria di

USG, CT-scan, MRI, dan prosedur sistoskopi.

dengan

tambahan

lainnya,

seperti

Indonesia sangat bervariasi tergantung pada
usia, jenis kelamin, asal etnis, serta faktor

Non - Visible Hematuria (Hematuria yang tidak

risiko populasi.

terlihat secara kasat mata) atau mikrohematuria
Hematuria mikroskopis didefinisikan dengan

Klasifikasi Hematuria

adanya lebih dari 3 sel darah merah per lapang

Visible Hematuria (Hematuria yang terlihat

pandang besar pada pemeriksaan mikroskop

secara kasat mata) atau makrohematuria

atau setidaknya terdapat 1+ sel darah merah
gejala

dari pemeriksaan dipstick pada sampel urin.

yang paling penting dalam urologi karena

Beberapa kelainan ini sering ditemukan

berimplikasi pada suatu keganasan / kanker

pada pasien dengan infeksi saluran kemih,

dari saluran kencing (ginjal, ureter, kandung

gejala saluran kemih bawah / lower urinary

kemih, prostat, dan uretra). Pada hematuria

tract symptom (LUTS), dan setelah olahraga

Hematuria

makroskopis

adalah
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berat. Hematuria mikroskopis yang tidak
bergejala

atau

asimtomatik

biasanya

peradangan saluran kemih bawah
6. Riwayat radiasi pada daerah panggul.

merupakan tanda awal dari penyakit ginjal
kronis, dan merupakan suatu faktor risiko

Penyebab Hematuria

terjadinya keganasan saluran kencing bila

Secara garis besar penyebab hematuria

terjadi pada usia dibawah 40 tahun.

dibagi

menjadi

dua,

yaitu

kelainan

urologi dan non-urologi. Kelainan yang
ditimbulkan pada bidang urologi sesuai

Faktor Risiko Hematuria
Terdapat

beberapa

dapat

dengan lokasi anatomi yang terkena

meningkatkan risiko seseorang mengalami

(gambar 1). Sedangkan penyebab non-

hematuria. Misalnya:

urologi

1. Usia lebih dari 40 tahun

seperti

2. Pajanan terhadap bahan kimia dan

pendarahan dari sistem ginekologis yang

pewarna

di

faktor

tempat

yang

kerja

meliputi

kelainan

hematologi

trombositopenia

purpura,

(misalnya

berasal dari menstruasi normal atau

paparan kemoterapi dan / atau radiasi,

keganasan sekunder ginekologis, Olahraga

aromatic amine, anilin, dan benzena)

intensif

dengan

atau

tanpa

trauma,

3. Riwayat merokok

hematuria palsu atau pseudohematuria

4. Riwayat hematuria berat

yang berasal dari makanan (bit dan

5. Riwayat

sistitis

kronis

atau

gejala

blackberry), obat-obatan (rifampisin dan
kloroquin) dan rhabdomiolisis.

Lokasi Anatomi
Penyebab
Ginjal
• Keganasan pada ginjal : TCC, adenokarsinoma, SCC, lainnya
• Trauma : Penetrasi, tumpul
• Nefrologi : Nefropati IgA (Penyakit berger), diabetes, sindrom
alport, penyakit penipisan membran basal
• Batu ginjal
• Infeksi : TB, pielonefritis

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

37

DID YOU KNOW?

Ureter

Kandung kemih

Prostat

Urethra

Lainnya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keganasan ureter : TCC, adenokarsinoma, SCC, lainnya
Trauma : Penetrasi, tumpul
Batu ureter
Infeksi TB
Keganasan kandung kemih : TCC, adenokarsinoma,SCC, lainnya
Trauma : Penetrasi, tumpul, fraktur pelvis
Batu kandung kemih
Infeksi : bakteri, TB, skistosomiasis
Kanker prostat
Hipertrofi prostat jinak
Infeksi : prostatitis bacterial, prostatitis granulomatous (seperti :
TB)
Tumor urethra : TCC, SCC
Tumor pada penis
Infeksi : urethritis
Trauma : penetrasi, tumpul, kateter
Striktur
Epididimitis
Haid

Penyebab hematuria berdasarkan lokasi anatomi

gambar 1. Penyebab hematuria berdasarkan lokasi anatomi
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Gejala Hematuria
Infeksi saluran
kemih
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•

•

•
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•
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Trauma
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meatus

Lateralisa

iritasi

rektal

ung kemih •

Hubun-

•

Seringkali

Prostat

•

•

Hematuria

•

Darah di

•

Inkontinensia

•

Urine berjum-

si nyeri

berkemih

digital

•

Urgensi

gan

lah sedikit

panggul

(frekuensi, •

Clot Re-

•

Frekuensi

klinis

Urin berbau bu- •

Demam

urgensi,

tensi

•

Nyeri

•

suk atau keruh

•

Gejala

Keganasan

disuria)

•

•

Ketidak-

Gejala

kandung

mam-

kemih

puan

•

Nyeri

(frekuensi,

•

suprapubik

urgensi,

untuk

aliran

berkemih

yang
menurun,
nokturia)

HOSPITALICA Buletin RSD Mangusada Edisi XVII

39

DID YOU KNOW?

Diagnosis Hematuria

Gambar2. Algoritma pemeriksaan hematuria berdasarkan pedoman BAUAS (British Association
of Urological Surgeon)
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Gambar3. Kriteria NICE (National Institute for Health dan Care Excellence) untuk evaluasi dan
rujukan hematuria
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DID YOU KNOW?

PengobatanHematuria

Pencegahan Hematuria

Manajemen hematuria tergantung pada

Pencegahan perdarahan lebih lanjut diarah-

penyebabnya. Hematuria makroskopis yang

kan untuk mengobati penyebab yang men-

aktif dengan retensi bekuan darah atau

dasarinya. Ini mencakup obat-obatan yang

blood clot membutuhkan perawatan di ru-

bertujuan untuk mengurangi perdarahan,

mah sakit dengan pemasangan kateter 3

seperti inhibitor reduktase 5-alpha dapat

arah kemudian dilakukan irigasi kandung

digunakan untuk mengurangi perdarahan

kemih. Penatalaksanaan hematuria yang

pada hiperplasia prostat jinak, terapi oksi-

disebabkan oleh batu saluran kemih tergan-

gen hiperbarik dapat digunakan untuk mem-

tung pada ukuran dan lokasi batu, dimana

bantu penyembuhan sistitis pada kandung

terapi definitive yang dapat dikerjakan den-

kemih paska radiasi, dan antibiotik dapat

gan extracorporeal shock wave lithotripsy

digunakan untuk ISK berulang.

(ESWL),

percutaneous

nephrolithotripsy

(PCNL) atau ureteroskopi dengan laser litotripsi. Manajemen perdarahan prostat

Oleh:

dapat diberikan terapi farmakologis dengan

dr. I Gusti Agung Thede Surya Putra, Sp.U

alfa-5 reductase inhibitor (Finasteride atau

(Spesialis Urologi RSD Mangusada)

Dutasteride), perawatan bedah (TURP) atau
embolisasi prostat. Perdarahan oleh karena
kanker kandung kemih dapat dilakukan irigasi intravesikal dengan Alum (Aluminium
ammonium / potassium sulphate) atau mitomisin C, embolisasi yang dipandu secara
radiologis, pengobatan pro-koagulan bahkan
sampai radioterapi paliatif
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SERBA - SERBI

BAKSO SAYURAN
• 2 butir lada hitam, tumbuk halus
Cara Membuat:
1. Rebuslah bayam dan brokoli sampai
matang. Masukkan ke dalam blender dan
cacah sebentar.
2. Masukkan daging ayam, tepung kanji,
bawang putih halus, lada, dan sayuran ke
dalam sebuah wadah dan aduklah hingga
adonan bisa tercampur merata.
3. Bentuk adonan dengan menggunakan
Anak-anak umumnya menyukai bakso. Akan

sendok agar menjadi berbentuk bakso.

tetapi, lebih baik jika Moms sendiri yang

4. Panaskan air hingga mendidih dan ma-

membuat bakso yang sehat di rumah daripa-

sukkan adonan bakso sayuran kemudian

da harus beli dan jajan di luar. Berikut ini

masak hingga matang sempurna.

adalah resep makanan untuk meningkatkan
imun anak yang dibuat dari olahan sayuran

5. Angkat dan tiriskan, sajikan bakso kepada Si Kecil selagi masih hangat.

dan daging ayam untuk menjadi sebuah bakso sayur yang menyehatkan.

Selamat Mencoba Moms!

Bahan:
• 250 gram daging ayam giling
• 1 ikat bayam
• 1 buah brokoli
• 1 buah wortel, parut kasar
• 50 gram tepung kanji
• Air secukupnya
• 5 siung bawang putih, haluskan
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SERBA - SERBI

Gedung D,F,G RSD Mangusada
“Dipelaspas”

RSD Mangusada Kabupaten Badung melak-

lia yang akan bertugas di bangunan tersebut

sanakan Upacara “Pemelaspasan, Mendem

merasa aman, tenteram, serta terhindar dari

Pedagingan, Waraspatikalpa Medasar Caru

hal-hal yang tidak diinginkan.

Pancarupa di area Gedung D,F dan G, Senin
Pemelaspasan/Melaspas

Upacara tersebut dipuput Ida Pedanda Pu-

adalah upacara pembersihan dan penyucian

tra Buruan Geria Pesraman Darmasaba dan

bangunan yang baru selesai dibangun atau

Ratu Pedanda Buda Jelantik dari Geria Jadi

baru ditempati lagi seperti rumah, kantor,

Kediri Tabanan. Hadir pada kesempatan

toko dan lain sebagainya. Bagi umat Hindu,

tersebut Dewan Pengawas dr. I Nyoman Gu-

upacara ini wajib dilaksanakan dan sudah

narta, MPH dan dr. Pande Nyoman Sri Joni,

menjadi tradisi turun temurun hingga saat

M.Kes, Plt. Direktur RSD Mangusada dr. I

ini. Upacara ini digelar agar civitas hospita-

Ketut Japa, MM, Wakil Direktur Umum dan

(08/11).

Upacara
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Keuangan dr. I Putu Arya Widiyana Pasek,

mecaru ini juga ditampilkan Wewalian tope-

M.Kes, Wakil Direktur Pelayanan dr. Made

ng Sidakarya dan Wayang Lemah.

Padma Puspita, Sp.PD.,MARS, beserta segenap civitas hospitalia melakukan persem-

Gedung D,F dan G RSD Mangusada saat ini

bahyangan bersama agar upacara tersebut

sedang dalam proses penyiapan meubelair

berjalan dengan baik serta memberikan ker-

kantor. Gedung D dipersiapkan untuk po-

ahayuan bagi RSD Mangusada.

liklinik terpadu, ruang rawat inap intensif,
kamar operasi emergency. Gedung F untuk

Sebelum upacara melaspas, dilakukan up-

Radioterapy dan rawat inap serta Gedung G

acara mecaru dengan menggunakan sarana

untuk manajemen.

utama hewan kambing. Pada saat upacara
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MANGUSADA DALAM LENSA

21.01.14 Kedatangan Vaksin dan Vaksin Perdana di RSD Mangusada

21.01.15 Pencanangan Vaksinasi Perdana di Kabupaten Badung

21.01.29 Vaksinasi Tahap Kedua Bupati Badung
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21.02.10 Pelepasan Jenazah Anggota DPRD
Badung

21.02.26 Kredensial Cathlab dan Kemo

21.03.06 Vaksinasi di Banjar Peken Baleran
Bualu Nusa Dua

21.03.26 Visitasi BPJS-Cathlab dan
Kemoterapi

21.04.28 Penerimaan CSR dari Hotel Ayana
dan Perhimpunan Dokter Hewan
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MANGUSADA DALAM LENSA

21.04.30 Benchmarking ke Desa Punggul

21.05.12 Studi Banding RS Bali Med

21.06.02 Kunjungan RSUD Tabanan ke
Cathlab

21.06.11 Kunjungan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung

21.06.17 Kunjungan Wamenkes RI
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21.07.06 Kunjungan Sekda Badung terkait Ketersediaan Oksigen di RSDM

21.07.09 Kunjungan Kabid Yankes Dinkes Provinsi
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MANGUSADA DALAM LENSA

21.08.10 Kunjungan Satgas Covid19 RI

21.08.19 Vaksinasi ibu hamil

HUT 19 RSDM
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