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Yogyakarta, 30 Desember 2017
Lagi, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke
sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah untuk melihat kesiapsiagaan dan
antisipasi dari penyelenggara layanan kesehatan selama musim liburan ini.
Jika pada malam Natal lalu Menkes mengunjungi RSUD Cibabat Cimahi dan RSUP Hasan
Sadikin Bandung Jabar, hari ini, Sabtu (30/12), Menkes bertolak ke Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk meninjau RSUP Dr. Sardjito.
Pukul 16.15 WIB, sejumlah tenaga kesehatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD),
dikagetkan dengan kehadiran Menkes yang secara tiba-tiba meninjau situasi IGD di RS
Sardjito. Menkes langsung menanyakan beberapa hal kepada tenaga kesehatan yang
tengah bertugas mengenai kesiapan layanan kesehatan dalam situasi liburan.
''Bagaimana disini, apakah pasien akibat kecelakaan karena musim liburan meningkat? Apakah ruangan dan tenaga kesehatan cukup?'' tanya Menkes. Menkes
memang concern terhadap kesiapan layanan kesehatan selama musim liburan ini, karena seperti diketahui bersama, pada masa liburan, banyak masyarakat yang
berbondong-bondong menuju destinasi wisata seperti Yogyakarta misalnya.
Selepas berdialog dengan para tenaga kesehatan, Menkes lantas menengok beberapa pasien yang sedang dirawat. Salah satunya Hargito (67) yang dirawat
karena terkena serangan jantung saat tengah bermain tenis. Hargito merasa beruntung karena telah ditangani dengan cepat dan tepat di RS Sardjito, ditambah
dengan kehadiran Menkes yang menyempatkan untuk melihat langsung kondisi pasien, Hargito menjadi lebih bersemangat hingga melontarkan celotehan Pak Bu,
tolong difoto, ini ada Ibu Menteri datang menengok. Saya senang guyonnya.
Selesai berfoto, Menkes kembali melanjutkan peninjauan ke ruang Obgyn untuk melihat pasien ibu hamil. Menkes kembali berdialog dengan pasien dengan santai
sambil sesekali bercanda dan memberi semangat. ''Sabar yah Ibu. Ibu kan saat ini usianya sudah 37 dan ini adalah anak ketiga, selepas ini sudah ya Bu, dilanjut
KB saja,'' canda Menkes kepada salah satu ibu hamil yang sedang dalam perawatan.
Menutup Sidaknya, Menkes menuju ke unit farmasi guna memastikan ketersediaan obat-obatan dan menanyakan adakah kendala-kendala dalam sistem ekatalog.
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Menkes cukup senang atas hasil Sidak ini dan mengapresiasi RS Sardjito karena dirasa sudah cukup siap untuk selalu memberikan pelayanan prima. ''Saya
berharap kita tetap bersemangat dan senantiasa menjaga kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam situasi musim liburan ini''
pungkasnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes
melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.
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