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SALAM DIREKTUR

i

DAFTAR ISI

Puji syukur kami panjatkan atas karunia dari 
Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat melak-
sanakan amanah dan tugas sebagai Rumah Sakit 
Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya.

Permenkes no. 44 tahun 2018, mengamanah-
kan Rumah Sakit untuk menjalankan tugas promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam bidang kese-
hatan. Dalam rangka implementasi tersebut di atas 
maka Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota 
Palangka Raya menerbitkan buletin sebagai fungsi 
informasi, komunikasi dan edukasi kesehatan bagi 
warga Kota Palangka Raya. Buletin ini diharapkkan 
dapat mendekatkan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kelas D Kota Palangka Raya dengan masyarakat.

Sebagai Direktur, saya memberikan apresiasi 
atas kerja keras tim redaksi. Semoga edisi berikutn-
ya rutin terbit sebagai sumbangsih bagi peningkatan 
kesehatan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit. 
Saya berharap media ini dikelola secara sung-
guh-sungguh dan profesional. Saya menyadari 
bahwa media ini masih jauh dari sempurna. Maka 
kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan 
selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas 
bantuan semua pihak yang telah mendukung terbitn-
ya buletin ini. Semoga terbitnya buletin memberi 
manfaat bagi kita semua.

RSUD Kota Palangka Raya
Direktur

dr. Abram Sidi Winasis

R A D I A S I



#BERHENTIMEROKOKSEKARANG

Menurut Kementrian 
Kesehatan, rokok adalah hasil 
olahan tembakau, termasuk 
cerutu atau bentuk lainnya. 
Bentuk lainnya berupa rokok 
filter (tembakau dan bahan 
tambahan lain yang digulung/ 
dilinting dengan kertas baik 
dengan tangan atau 
menggunakan mesin), Cerutu 
(Tembakau murni yang 
berbentuk lembaran yang 
menyerupai rokok filter), Shisha 
atau rokok arab (tembakau yang 
dicampur dengan perasa 
buah-buahan dan 
rempah-rempah yang dihisap 
dengan alat khusus, dan 
terakhir pipa atau cangklong 
adalah tembakau yang 
dimasukkan ke dalam pipa.

Saat ini kita akan 
membahas rokok yang paling 
banyak digunakan oleh 
masyarakat Indonesia yaitu 
rokok filter. Rokok Filter adalah 
silinder dari kertas berukuran 
panjang antara 70 hingga 120 
mm (bervariasi tergantung 
negara) dengan diameter sekitar 
10 mm yang berisi daun-daun 
tembakau yang telah dicacah. 
Rokok dibakar pada salah satu 
ujungnya dan dibiarkan 
membara agar asapnya dapat 
dihirup lewat mulut pada ujung 
yang lainnya.

Rokok Filter biasanya dijual 

dalam bungkusan berbentuk 
kotak atau kemasan kertas yang 
dapat dimasukkan dengan 
mudah ke dalam kantong. Sejak 
smoke atau electrosmoke atau 
smartcigarette merupakan suatu 
alat yang berfungsi seperti rokok 
yang tidak menggunakan 
ataupun membakar daun 
tembakau,melainkan mengubah 
cairan menjadi uap yang dihisap 
oleh perokok ke dalam 
paru-parunya. Rokok elektrik 
umumnya mengandung nikotin, 
zat kimia lain serta perasa dan 
bersifat toksik/ racun.

Vape sering diklaim sebagai 
jenis rokok yang sehat 
dibanding rokok biasa. 
Benarkah demikian? Menurut 
dokter spesialis paru, Agus Dwi 
Susanto vape juga 
membahayakan kesehatan. 
Bahaya vape bisa dilihat dari 
kandungannya dan proses 
menghasilkan uap. " Vape itu 

yang dikeluarkan bukan asap, 
tetapi uap. Cairan yang 
dipanaskan dan mengeluarkan 
uap dengan mekanisme elektrik 
itu menimbulkan radikal bebas," 
jelas Agus. Radikal bebas yang 
masuk ke tubuh lama-kelamaan 
dapar merusak sel sehat. Selain 
itu, penelitian menemukan, 
cairan vape yang dipanaskan itu 
juga menghasilkan zat yang 
bersifat karsinogen atau bisa 
memicu kanker.Zat perasa 
untuk menghasilkan aroma 
buah-buahan yang beraneka 
ragam pun mengandung bahan 
kimia yang tak menyehatkan.

Untuk itu sejumlah riset 
tidak pernah menyarankan 
merokok elektronik. Begitu pula 
dengan shisha. Direktur 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular Kementerian 
Kesehatan, dr Lily Sulistyowati 
menambahkan, bahan 
campuran cairan pada vape 
juga tak bebas dari kandungan 
yang membahayakan 
kesehatan. "Tetap ada bahan 
yang berbahaya, apalagi jka ada 
ekstrak tembakau. Tidak ada 
rokok yang menyehatkan," kata 
Lily. Bahaya lain dari rokok 
elektronik adalah 
kemungkinannya untuk 
meledak. Dalam sejumlah 
laporan kasus, vape membuat 
celaka penggunanya karena 

meledak di tangan, bahkan di 
mulut ketika diisap. Jika ingin 
sehat, bukan mengganti rokok 
konvensional dengan rokok 
elektronik. Cara paling tepat 
adalah dengan berhenti 
merokok.

Menurut riset 51,1% rakyat 
Indonesia adalah perokok aktif, 
tertinggi di ASEAN dan sangat 
jauh bedanya dengan 
negara-negara tetangga, 
misalnya: Brunei Darusallam 
0,06% dan Kamboja 1,15%. 
Pada tahun 2013, 43,8% 
perokok berasal dari golongan 
lemah; 37,7% perokok hanya 
memiliki ijazah SD; petani, 
nelayan dan buruh mencakup 
44,5% perokok aktif. Sebanyak 
33,4% perokok aktif berusia di 
antara 30 hingga 34 tahun. 
Bagusnya hanya 1,1% 
perempuan Indonesia adalah 
perokok aktif, walaupun 
tentunya perokok pasif akan 
lebih banyak.

Telah banyak riset yang 
membuktikan bahwa rokok 
sangat menyebabkan 
ketergantungan, di samping 
menyebabkan banyak tipe 
kanker, penyakit jantung, 
penyakit pernapasan, penyakit 
pencernaan, efek buruk bagi 
kelahiran, dan emfisema. 

BAHAN KIMIA YANG 
TERKANDUNG DALAM 
ROKOK

Berikut adalah beberapa 
bahan kimia yang terkandung 
dalam rokok: 
• Nikotin, kandungan yang 

menyebabkan perokok 
merasa rileks, zat ini juga 
dapat membuat perokok 
menjadi kecanduan. Nikotin 
berasal dari daun tembakau.

• Tar, yang terdiri dari lebih dari 
4.000 bahan kimia yang 
mana 60 bahan kimia di 
antaranya bersifat 
karsinogenik.

• Sianida, senyawa kimia yang 
mengandung kelompok 
cyano.

• Benzene, juga dikenal 
sebagai bensol, senyawa 
kimia organik yang mudah 

terbakar dan tidak 
berwarna.

• Cadmium, sebuah logam 
yang sangat beracun dan 
radioaktif.

• Metanol (alkohol kayu), 
alkohol yang paling 
sederhana yang juga 
dikenal sebagai metil 
alkohol.

• Asetilena, merupakan 
senyawa kimia tak jenuh 
yang juga merupakan 
hidrokarbon alkuna yang 
paling sederhana.

• Amonia, dapat ditemukan di 
mana-mana, tetapi sangat 
beracun dalam kombinasi 
dengan unsur-unsur tertentu.

• Formaldehida, cairan yang 
sangat beracun yang 
digunakan untuk 
mengawetkan mayat.

• Hidrogen sianida, 
racun yang 

digunakan sebagai fumigan 
untuk membunuh semut. Zat 
ini juga digunakan sebagai 
zat pembuat plastik dan 
pestisida.

• Arsenik, bahan yang terdapat 
dalam racun tikus.

• Karbon monoksida, bahan 
kimia beracun yang 
ditemukan dalam asap 
buangan mobil dan motor.
Meskipun demikian, hanya tar 

dan nikotin saja yang 
dicantumkan dalam bungkus 
rokok.

BAHAYA MEROKOK: AKIBAT 
DAN BAHAYA ROKOK

Bahaya rokokdan dampak 
rokok bagi kesehatan memang 
sudah dicantumkan dalam 
bungkus rokok yang dijual 
dipasaran. Disana disebutkan 
bahaya rokok untuk kesehatan 

"bisa menyebabkan kanker, 
serangan jantung, impotensi 
dan gangguan kehamilan dan 
janin".

Akan tetapi, walaupun 
bahaya rokok serta zat rokok 
yang terkandung didalamnya 
sudah disebutkan bungkus, 
masih banyak masyarakat 
Indonesia yang merokok aktif. 
Bukan saja Indonesia, bahkan 
dunia.

Sebenarnya, perang 
terhadap rokok sudah dilakukan 
oleh berbagai orang secara 
individu maupun secara 
kelembagaan dan organisasi. 
Tidak salah akhirnya jika pada 
setiap tanggal 31 Mei seluruh 
dunia merayakan atau 
mengkampanyekan World No 
Tobacco Day, atau di Indonesia 
kita menyebutnya hari tanpa 
asap rokok. Perlu diketahui, 
bahwa World No Tobacco Day 

tersebut adalah program dari 
badan kesehatan dunia-WHO. 
Jadi, bisa dipastikan bahaya 
merokok memang benar dan 
bukan main-main.
1. Penyakit jantung

Rokok menimbulkan 
aterosklerosis atau terjadi 
pengerasan pada pembuluh 
darah. Kondisi ini 
merupakan penumpukan zat 
lemak di arteri, lemak dan 
plak memblok aliran darah 
dan membuat penyempitan 
pembuluh darah. Hal ini 
menyebabkan penyakit 
jantung. Jantung harus 
bekerja lebih keras dan 
tekanan ekstra dapat 
menyebabkan angina atau 
nyeri dada. Jika satu arteri 
atau lebih menjadi 
benar-benar terblokir, 
serangan jantung bisa 
terjadi. Semakin banyak 
rokok yang dihisap dan 
semakin lama seseorang 
merokok, semakin besar 
kesempatannya 
mengembangkan penyakit 
jantung atau menderita 
serangan jantung atau 
stroke.

2. Penyakit paru
Risiko terkena pneumonia, 
emfisema dan bronkitis 
kronis meningkat karena 
merokok. Penyakit ini sering 
disebut sebagai penyakit 
paru obstruktif kronik 
(PPOK). Penyakit paru-paru 
ini dapat berlangsung dan 
bertambah buruk dari waktu 
ke waktu sampai orang 
tersebut akhirnya meninggal 
karena kondisi tersebut. 
Orang-orang berumur 40 
tahun bisa mendapatkan 
emfisema atau bronkitis, tapi 
gejala biasanya akan*jauh 
lebih buruk di kemudian hari, 
menurut American Cancer 
Society.

3. Kanker paru dan kanker 
lainnya
Kanker paru2 sudah lama 
dikaitkan dg bahaya rokok, 
yang juga dapat 
menyebabkan terhadap 
kanker lain seperti dari 

mulut, kotak suara atau 
laring, tenggorokan dan 
kerongkongan. Merokok 
juga dikaitkan dengan 
kanker ginjal, kandung 
kemih, perut pankreas, leher 
rahim dan kanker darah 
(leukemia).

4. Diabetes
Merokok meningkatkan 
resiko terjadinya diabetes, 
menurut Cleveland Clinic. 
Rokok juga bisa naik 
menyebabkan komplikasi 
dari diabetes, seperti 
penyakit mata, penyakit 
jantung, stroke, penyakit 
pembuluh darah, penyakit 
ginjal dan masalah kaki.

5. Impotensi
Rokok merupakan faktor 
resiko utama untuk penyakit 
pembuluh darah perifer, 
yang mempersempit pemb-
uluh darah yang membawa 
darah ke seluruh bagian 
tubuh. Pembuluh darah ke 
p3nis kemungkinan juga 
akan terpengaruh karena 
merupakan pembuluh darah 
yg kecil & dapat mengaki-
batkan disfungsi ereksi/im-
poten.

6. Menimbulkan Kebutaan
Seorang yang merokok 
menimbulkan meningkatnya 
resiko degenerasi makula 
yaitu penyebab kebutaan 
yang dialami orang tua. 
Dalam setudi yg diterbitkan 
dalam 'Archives of Ophthal-
mology' pada tahun 2007 
menemukan yaitu orang 
merokok empat kali lebih 
mungkin dibanding orang 
yang bukan perokok untuk 
mengembangkan degenera-
si makula, yg merusak 
makula, pusat retina, dan 
menghancurkan penglihatan 
sentral tajam.

7. Penyakit mulut
Penyakit mulut yang dise-
babkan oleh rokok antara 
lain kanker mulut, kanker 
leher, penyakit gigi, penyakit 
pada gigi dan nafas.

8. Gangguan Janin
Merokok berakibat buruk 

terhadap kesehatan repro-
duksi dan janin dalam kand-
ungan dan kehamilan, 
termasuk infertilitas (keman-
dulan), keguguran, kematian 
janin, bayi lahir berberat 
badan rendah, dan sindrom 
kematian mendadak bayi.

9. Gangguan Pernafasan
Merokok meningkatkan 
risiko kematian karena 
penyakit paru kronis hingga 
sepuluh kali lipat. Sekitar 
90% kematian karena 
penyakit paru kronis 
disebabkan oleh merokok. 
Sebagai generasi muda 
bangsa yang dituntut lebih 
aktif dan berperan dalam 
negara, baiknya kita bisa 
memahami dan ikut 
mengkampanyekan 'no 
smoking' bukan hanya dihari 
kampanye 31 Mei, akan 
tetapi setiap hari dan setiap 
saat. Mirisnya, saat ini 
Rokok sudah dikonsumsi 
oleh anak-anak dibawah 
umur dan sudah menjadi 
sebuah 'keharusan' dalam 
artian mereka sudah candu 
terhadap rokok tersebut. 
Mereka seakan terbebaskan 
oleh sebatang rokok yang 
mereka isap. Jika saja anda 
adalah salah satu orang 
yang merokok aktif, cobalah 
untuk berhenti merokok 
dengan melakukan cara 
sebagai berikut. Hal penting 
yang harus dilakukan dalam 
berhenti merokok adalah 
NIAT yang 
sungguh-sungguh.
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Menurut Kementrian 
Kesehatan, rokok adalah hasil 
olahan tembakau, termasuk 
cerutu atau bentuk lainnya. 
Bentuk lainnya berupa rokok 
filter (tembakau dan bahan 
tambahan lain yang digulung/ 
dilinting dengan kertas baik 
dengan tangan atau 
menggunakan mesin), Cerutu 
(Tembakau murni yang 
berbentuk lembaran yang 
menyerupai rokok filter), Shisha 
atau rokok arab (tembakau yang 
dicampur dengan perasa 
buah-buahan dan 
rempah-rempah yang dihisap 
dengan alat khusus, dan 
terakhir pipa atau cangklong 
adalah tembakau yang 
dimasukkan ke dalam pipa.

Saat ini kita akan 
membahas rokok yang paling 
banyak digunakan oleh 
masyarakat Indonesia yaitu 
rokok filter. Rokok Filter adalah 
silinder dari kertas berukuran 
panjang antara 70 hingga 120 
mm (bervariasi tergantung 
negara) dengan diameter sekitar 
10 mm yang berisi daun-daun 
tembakau yang telah dicacah. 
Rokok dibakar pada salah satu 
ujungnya dan dibiarkan 
membara agar asapnya dapat 
dihirup lewat mulut pada ujung 
yang lainnya.

Rokok Filter biasanya dijual 

dalam bungkusan berbentuk 
kotak atau kemasan kertas yang 
dapat dimasukkan dengan 
mudah ke dalam kantong. Sejak 
smoke atau electrosmoke atau 
smartcigarette merupakan suatu 
alat yang berfungsi seperti rokok 
yang tidak menggunakan 
ataupun membakar daun 
tembakau,melainkan mengubah 
cairan menjadi uap yang dihisap 
oleh perokok ke dalam 
paru-parunya. Rokok elektrik 
umumnya mengandung nikotin, 
zat kimia lain serta perasa dan 
bersifat toksik/ racun.

Vape sering diklaim sebagai 
jenis rokok yang sehat 
dibanding rokok biasa. 
Benarkah demikian? Menurut 
dokter spesialis paru, Agus Dwi 
Susanto vape juga 
membahayakan kesehatan. 
Bahaya vape bisa dilihat dari 
kandungannya dan proses 
menghasilkan uap. " Vape itu 

yang dikeluarkan bukan asap, 
tetapi uap. Cairan yang 
dipanaskan dan mengeluarkan 
uap dengan mekanisme elektrik 
itu menimbulkan radikal bebas," 
jelas Agus. Radikal bebas yang 
masuk ke tubuh lama-kelamaan 
dapar merusak sel sehat. Selain 
itu, penelitian menemukan, 
cairan vape yang dipanaskan itu 
juga menghasilkan zat yang 
bersifat karsinogen atau bisa 
memicu kanker.Zat perasa 
untuk menghasilkan aroma 
buah-buahan yang beraneka 
ragam pun mengandung bahan 
kimia yang tak menyehatkan.

Untuk itu sejumlah riset 
tidak pernah menyarankan 
merokok elektronik. Begitu pula 
dengan shisha. Direktur 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular Kementerian 
Kesehatan, dr Lily Sulistyowati 
menambahkan, bahan 
campuran cairan pada vape 
juga tak bebas dari kandungan 
yang membahayakan 
kesehatan. "Tetap ada bahan 
yang berbahaya, apalagi jka ada 
ekstrak tembakau. Tidak ada 
rokok yang menyehatkan," kata 
Lily. Bahaya lain dari rokok 
elektronik adalah 
kemungkinannya untuk 
meledak. Dalam sejumlah 
laporan kasus, vape membuat 
celaka penggunanya karena 

meledak di tangan, bahkan di 
mulut ketika diisap. Jika ingin 
sehat, bukan mengganti rokok 
konvensional dengan rokok 
elektronik. Cara paling tepat 
adalah dengan berhenti 
merokok.

Menurut riset 51,1% rakyat 
Indonesia adalah perokok aktif, 
tertinggi di ASEAN dan sangat 
jauh bedanya dengan 
negara-negara tetangga, 
misalnya: Brunei Darusallam 
0,06% dan Kamboja 1,15%. 
Pada tahun 2013, 43,8% 
perokok berasal dari golongan 
lemah; 37,7% perokok hanya 
memiliki ijazah SD; petani, 
nelayan dan buruh mencakup 
44,5% perokok aktif. Sebanyak 
33,4% perokok aktif berusia di 
antara 30 hingga 34 tahun. 
Bagusnya hanya 1,1% 
perempuan Indonesia adalah 
perokok aktif, walaupun 
tentunya perokok pasif akan 
lebih banyak.

Telah banyak riset yang 
membuktikan bahwa rokok 
sangat menyebabkan 
ketergantungan, di samping 
menyebabkan banyak tipe 
kanker, penyakit jantung, 
penyakit pernapasan, penyakit 
pencernaan, efek buruk bagi 
kelahiran, dan emfisema. 

BAHAN KIMIA YANG 
TERKANDUNG DALAM 
ROKOK

Berikut adalah beberapa 
bahan kimia yang terkandung 
dalam rokok: 
• Nikotin, kandungan yang 

menyebabkan perokok 
merasa rileks, zat ini juga 
dapat membuat perokok 
menjadi kecanduan. Nikotin 
berasal dari daun tembakau.

• Tar, yang terdiri dari lebih dari 
4.000 bahan kimia yang 
mana 60 bahan kimia di 
antaranya bersifat 
karsinogenik.

• Sianida, senyawa kimia yang 
mengandung kelompok 
cyano.

• Benzene, juga dikenal 
sebagai bensol, senyawa 
kimia organik yang mudah 

terbakar dan tidak 
berwarna.

• Cadmium, sebuah logam 
yang sangat beracun dan 
radioaktif.

• Metanol (alkohol kayu), 
alkohol yang paling 
sederhana yang juga 
dikenal sebagai metil 
alkohol.

• Asetilena, merupakan 
senyawa kimia tak jenuh 
yang juga merupakan 
hidrokarbon alkuna yang 
paling sederhana.

• Amonia, dapat ditemukan di 
mana-mana, tetapi sangat 
beracun dalam kombinasi 
dengan unsur-unsur tertentu.

• Formaldehida, cairan yang 
sangat beracun yang 
digunakan untuk 
mengawetkan mayat.

• Hidrogen sianida, 
racun yang 

digunakan sebagai fumigan 
untuk membunuh semut. Zat 
ini juga digunakan sebagai 
zat pembuat plastik dan 
pestisida.

• Arsenik, bahan yang terdapat 
dalam racun tikus.

• Karbon monoksida, bahan 
kimia beracun yang 
ditemukan dalam asap 
buangan mobil dan motor.
Meskipun demikian, hanya tar 

dan nikotin saja yang 
dicantumkan dalam bungkus 
rokok.

BAHAYA MEROKOK: AKIBAT 
DAN BAHAYA ROKOK

Bahaya rokokdan dampak 
rokok bagi kesehatan memang 
sudah dicantumkan dalam 
bungkus rokok yang dijual 
dipasaran. Disana disebutkan 
bahaya rokok untuk kesehatan 

"bisa menyebabkan kanker, 
serangan jantung, impotensi 
dan gangguan kehamilan dan 
janin".

Akan tetapi, walaupun 
bahaya rokok serta zat rokok 
yang terkandung didalamnya 
sudah disebutkan bungkus, 
masih banyak masyarakat 
Indonesia yang merokok aktif. 
Bukan saja Indonesia, bahkan 
dunia.

Sebenarnya, perang 
terhadap rokok sudah dilakukan 
oleh berbagai orang secara 
individu maupun secara 
kelembagaan dan organisasi. 
Tidak salah akhirnya jika pada 
setiap tanggal 31 Mei seluruh 
dunia merayakan atau 
mengkampanyekan World No 
Tobacco Day, atau di Indonesia 
kita menyebutnya hari tanpa 
asap rokok. Perlu diketahui, 
bahwa World No Tobacco Day 

tersebut adalah program dari 
badan kesehatan dunia-WHO. 
Jadi, bisa dipastikan bahaya 
merokok memang benar dan 
bukan main-main.
1. Penyakit jantung

Rokok menimbulkan 
aterosklerosis atau terjadi 
pengerasan pada pembuluh 
darah. Kondisi ini 
merupakan penumpukan zat 
lemak di arteri, lemak dan 
plak memblok aliran darah 
dan membuat penyempitan 
pembuluh darah. Hal ini 
menyebabkan penyakit 
jantung. Jantung harus 
bekerja lebih keras dan 
tekanan ekstra dapat 
menyebabkan angina atau 
nyeri dada. Jika satu arteri 
atau lebih menjadi 
benar-benar terblokir, 
serangan jantung bisa 
terjadi. Semakin banyak 
rokok yang dihisap dan 
semakin lama seseorang 
merokok, semakin besar 
kesempatannya 
mengembangkan penyakit 
jantung atau menderita 
serangan jantung atau 
stroke.

2. Penyakit paru
Risiko terkena pneumonia, 
emfisema dan bronkitis 
kronis meningkat karena 
merokok. Penyakit ini sering 
disebut sebagai penyakit 
paru obstruktif kronik 
(PPOK). Penyakit paru-paru 
ini dapat berlangsung dan 
bertambah buruk dari waktu 
ke waktu sampai orang 
tersebut akhirnya meninggal 
karena kondisi tersebut. 
Orang-orang berumur 40 
tahun bisa mendapatkan 
emfisema atau bronkitis, tapi 
gejala biasanya akan*jauh 
lebih buruk di kemudian hari, 
menurut American Cancer 
Society.

3. Kanker paru dan kanker 
lainnya
Kanker paru2 sudah lama 
dikaitkan dg bahaya rokok, 
yang juga dapat 
menyebabkan terhadap 
kanker lain seperti dari 

mulut, kotak suara atau 
laring, tenggorokan dan 
kerongkongan. Merokok 
juga dikaitkan dengan 
kanker ginjal, kandung 
kemih, perut pankreas, leher 
rahim dan kanker darah 
(leukemia).

4. Diabetes
Merokok meningkatkan 
resiko terjadinya diabetes, 
menurut Cleveland Clinic. 
Rokok juga bisa naik 
menyebabkan komplikasi 
dari diabetes, seperti 
penyakit mata, penyakit 
jantung, stroke, penyakit 
pembuluh darah, penyakit 
ginjal dan masalah kaki.

5. Impotensi
Rokok merupakan faktor 
resiko utama untuk penyakit 
pembuluh darah perifer, 
yang mempersempit pemb-
uluh darah yang membawa 
darah ke seluruh bagian 
tubuh. Pembuluh darah ke 
p3nis kemungkinan juga 
akan terpengaruh karena 
merupakan pembuluh darah 
yg kecil & dapat mengaki-
batkan disfungsi ereksi/im-
poten.

6. Menimbulkan Kebutaan
Seorang yang merokok 
menimbulkan meningkatnya 
resiko degenerasi makula 
yaitu penyebab kebutaan 
yang dialami orang tua. 
Dalam setudi yg diterbitkan 
dalam 'Archives of Ophthal-
mology' pada tahun 2007 
menemukan yaitu orang 
merokok empat kali lebih 
mungkin dibanding orang 
yang bukan perokok untuk 
mengembangkan degenera-
si makula, yg merusak 
makula, pusat retina, dan 
menghancurkan penglihatan 
sentral tajam.

7. Penyakit mulut
Penyakit mulut yang dise-
babkan oleh rokok antara 
lain kanker mulut, kanker 
leher, penyakit gigi, penyakit 
pada gigi dan nafas.

8. Gangguan Janin
Merokok berakibat buruk 

terhadap kesehatan repro-
duksi dan janin dalam kand-
ungan dan kehamilan, 
termasuk infertilitas (keman-
dulan), keguguran, kematian 
janin, bayi lahir berberat 
badan rendah, dan sindrom 
kematian mendadak bayi.

9. Gangguan Pernafasan
Merokok meningkatkan 
risiko kematian karena 
penyakit paru kronis hingga 
sepuluh kali lipat. Sekitar 
90% kematian karena 
penyakit paru kronis 
disebabkan oleh merokok. 
Sebagai generasi muda 
bangsa yang dituntut lebih 
aktif dan berperan dalam 
negara, baiknya kita bisa 
memahami dan ikut 
mengkampanyekan 'no 
smoking' bukan hanya dihari 
kampanye 31 Mei, akan 
tetapi setiap hari dan setiap 
saat. Mirisnya, saat ini 
Rokok sudah dikonsumsi 
oleh anak-anak dibawah 
umur dan sudah menjadi 
sebuah 'keharusan' dalam 
artian mereka sudah candu 
terhadap rokok tersebut. 
Mereka seakan terbebaskan 
oleh sebatang rokok yang 
mereka isap. Jika saja anda 
adalah salah satu orang 
yang merokok aktif, cobalah 
untuk berhenti merokok 
dengan melakukan cara 
sebagai berikut. Hal penting 
yang harus dilakukan dalam 
berhenti merokok adalah 
NIAT yang 
sungguh-sungguh.
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Menurut Kementrian 
Kesehatan, rokok adalah hasil 
olahan tembakau, termasuk 
cerutu atau bentuk lainnya. 
Bentuk lainnya berupa rokok 
filter (tembakau dan bahan 
tambahan lain yang digulung/ 
dilinting dengan kertas baik 
dengan tangan atau 
menggunakan mesin), Cerutu 
(Tembakau murni yang 
berbentuk lembaran yang 
menyerupai rokok filter), Shisha 
atau rokok arab (tembakau yang 
dicampur dengan perasa 
buah-buahan dan 
rempah-rempah yang dihisap 
dengan alat khusus, dan 
terakhir pipa atau cangklong 
adalah tembakau yang 
dimasukkan ke dalam pipa.

Saat ini kita akan 
membahas rokok yang paling 
banyak digunakan oleh 
masyarakat Indonesia yaitu 
rokok filter. Rokok Filter adalah 
silinder dari kertas berukuran 
panjang antara 70 hingga 120 
mm (bervariasi tergantung 
negara) dengan diameter sekitar 
10 mm yang berisi daun-daun 
tembakau yang telah dicacah. 
Rokok dibakar pada salah satu 
ujungnya dan dibiarkan 
membara agar asapnya dapat 
dihirup lewat mulut pada ujung 
yang lainnya.

Rokok Filter biasanya dijual 

dalam bungkusan berbentuk 
kotak atau kemasan kertas yang 
dapat dimasukkan dengan 
mudah ke dalam kantong. Sejak 
smoke atau electrosmoke atau 
smartcigarette merupakan suatu 
alat yang berfungsi seperti rokok 
yang tidak menggunakan 
ataupun membakar daun 
tembakau,melainkan mengubah 
cairan menjadi uap yang dihisap 
oleh perokok ke dalam 
paru-parunya. Rokok elektrik 
umumnya mengandung nikotin, 
zat kimia lain serta perasa dan 
bersifat toksik/ racun.

Vape sering diklaim sebagai 
jenis rokok yang sehat 
dibanding rokok biasa. 
Benarkah demikian? Menurut 
dokter spesialis paru, Agus Dwi 
Susanto vape juga 
membahayakan kesehatan. 
Bahaya vape bisa dilihat dari 
kandungannya dan proses 
menghasilkan uap. " Vape itu 

yang dikeluarkan bukan asap, 
tetapi uap. Cairan yang 
dipanaskan dan mengeluarkan 
uap dengan mekanisme elektrik 
itu menimbulkan radikal bebas," 
jelas Agus. Radikal bebas yang 
masuk ke tubuh lama-kelamaan 
dapar merusak sel sehat. Selain 
itu, penelitian menemukan, 
cairan vape yang dipanaskan itu 
juga menghasilkan zat yang 
bersifat karsinogen atau bisa 
memicu kanker.Zat perasa 
untuk menghasilkan aroma 
buah-buahan yang beraneka 
ragam pun mengandung bahan 
kimia yang tak menyehatkan.

Untuk itu sejumlah riset 
tidak pernah menyarankan 
merokok elektronik. Begitu pula 
dengan shisha. Direktur 
Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular Kementerian 
Kesehatan, dr Lily Sulistyowati 
menambahkan, bahan 
campuran cairan pada vape 
juga tak bebas dari kandungan 
yang membahayakan 
kesehatan. "Tetap ada bahan 
yang berbahaya, apalagi jka ada 
ekstrak tembakau. Tidak ada 
rokok yang menyehatkan," kata 
Lily. Bahaya lain dari rokok 
elektronik adalah 
kemungkinannya untuk 
meledak. Dalam sejumlah 
laporan kasus, vape membuat 
celaka penggunanya karena 

meledak di tangan, bahkan di 
mulut ketika diisap. Jika ingin 
sehat, bukan mengganti rokok 
konvensional dengan rokok 
elektronik. Cara paling tepat 
adalah dengan berhenti 
merokok.

Menurut riset 51,1% rakyat 
Indonesia adalah perokok aktif, 
tertinggi di ASEAN dan sangat 
jauh bedanya dengan 
negara-negara tetangga, 
misalnya: Brunei Darusallam 
0,06% dan Kamboja 1,15%. 
Pada tahun 2013, 43,8% 
perokok berasal dari golongan 
lemah; 37,7% perokok hanya 
memiliki ijazah SD; petani, 
nelayan dan buruh mencakup 
44,5% perokok aktif. Sebanyak 
33,4% perokok aktif berusia di 
antara 30 hingga 34 tahun. 
Bagusnya hanya 1,1% 
perempuan Indonesia adalah 
perokok aktif, walaupun 
tentunya perokok pasif akan 
lebih banyak.

Telah banyak riset yang 
membuktikan bahwa rokok 
sangat menyebabkan 
ketergantungan, di samping 
menyebabkan banyak tipe 
kanker, penyakit jantung, 
penyakit pernapasan, penyakit 
pencernaan, efek buruk bagi 
kelahiran, dan emfisema. 

BAHAN KIMIA YANG 
TERKANDUNG DALAM 
ROKOK

Berikut adalah beberapa 
bahan kimia yang terkandung 
dalam rokok: 
• Nikotin, kandungan yang 

menyebabkan perokok 
merasa rileks, zat ini juga 
dapat membuat perokok 
menjadi kecanduan. Nikotin 
berasal dari daun tembakau.

• Tar, yang terdiri dari lebih dari 
4.000 bahan kimia yang 
mana 60 bahan kimia di 
antaranya bersifat 
karsinogenik.

• Sianida, senyawa kimia yang 
mengandung kelompok 
cyano.

• Benzene, juga dikenal 
sebagai bensol, senyawa 
kimia organik yang mudah 

terbakar dan tidak 
berwarna.

• Cadmium, sebuah logam 
yang sangat beracun dan 
radioaktif.

• Metanol (alkohol kayu), 
alkohol yang paling 
sederhana yang juga 
dikenal sebagai metil 
alkohol.

• Asetilena, merupakan 
senyawa kimia tak jenuh 
yang juga merupakan 
hidrokarbon alkuna yang 
paling sederhana.

• Amonia, dapat ditemukan di 
mana-mana, tetapi sangat 
beracun dalam kombinasi 
dengan unsur-unsur tertentu.

• Formaldehida, cairan yang 
sangat beracun yang 
digunakan untuk 
mengawetkan mayat.

• Hidrogen sianida, 
racun yang 

digunakan sebagai fumigan 
untuk membunuh semut. Zat 
ini juga digunakan sebagai 
zat pembuat plastik dan 
pestisida.

• Arsenik, bahan yang terdapat 
dalam racun tikus.

• Karbon monoksida, bahan 
kimia beracun yang 
ditemukan dalam asap 
buangan mobil dan motor.
Meskipun demikian, hanya tar 

dan nikotin saja yang 
dicantumkan dalam bungkus 
rokok.

BAHAYA MEROKOK: AKIBAT 
DAN BAHAYA ROKOK

Bahaya rokokdan dampak 
rokok bagi kesehatan memang 
sudah dicantumkan dalam 
bungkus rokok yang dijual 
dipasaran. Disana disebutkan 
bahaya rokok untuk kesehatan 

"bisa menyebabkan kanker, 
serangan jantung, impotensi 
dan gangguan kehamilan dan 
janin".

Akan tetapi, walaupun 
bahaya rokok serta zat rokok 
yang terkandung didalamnya 
sudah disebutkan bungkus, 
masih banyak masyarakat 
Indonesia yang merokok aktif. 
Bukan saja Indonesia, bahkan 
dunia.

Sebenarnya, perang 
terhadap rokok sudah dilakukan 
oleh berbagai orang secara 
individu maupun secara 
kelembagaan dan organisasi. 
Tidak salah akhirnya jika pada 
setiap tanggal 31 Mei seluruh 
dunia merayakan atau 
mengkampanyekan World No 
Tobacco Day, atau di Indonesia 
kita menyebutnya hari tanpa 
asap rokok. Perlu diketahui, 
bahwa World No Tobacco Day 

tersebut adalah program dari 
badan kesehatan dunia-WHO. 
Jadi, bisa dipastikan bahaya 
merokok memang benar dan 
bukan main-main.
1. Penyakit jantung

Rokok menimbulkan 
aterosklerosis atau terjadi 
pengerasan pada pembuluh 
darah. Kondisi ini 
merupakan penumpukan zat 
lemak di arteri, lemak dan 
plak memblok aliran darah 
dan membuat penyempitan 
pembuluh darah. Hal ini 
menyebabkan penyakit 
jantung. Jantung harus 
bekerja lebih keras dan 
tekanan ekstra dapat 
menyebabkan angina atau 
nyeri dada. Jika satu arteri 
atau lebih menjadi 
benar-benar terblokir, 
serangan jantung bisa 
terjadi. Semakin banyak 
rokok yang dihisap dan 
semakin lama seseorang 
merokok, semakin besar 
kesempatannya 
mengembangkan penyakit 
jantung atau menderita 
serangan jantung atau 
stroke.

2. Penyakit paru
Risiko terkena pneumonia, 
emfisema dan bronkitis 
kronis meningkat karena 
merokok. Penyakit ini sering 
disebut sebagai penyakit 
paru obstruktif kronik 
(PPOK). Penyakit paru-paru 
ini dapat berlangsung dan 
bertambah buruk dari waktu 
ke waktu sampai orang 
tersebut akhirnya meninggal 
karena kondisi tersebut. 
Orang-orang berumur 40 
tahun bisa mendapatkan 
emfisema atau bronkitis, tapi 
gejala biasanya akan*jauh 
lebih buruk di kemudian hari, 
menurut American Cancer 
Society.

3. Kanker paru dan kanker 
lainnya
Kanker paru2 sudah lama 
dikaitkan dg bahaya rokok, 
yang juga dapat 
menyebabkan terhadap 
kanker lain seperti dari 

mulut, kotak suara atau 
laring, tenggorokan dan 
kerongkongan. Merokok 
juga dikaitkan dengan 
kanker ginjal, kandung 
kemih, perut pankreas, leher 
rahim dan kanker darah 
(leukemia).

4. Diabetes
Merokok meningkatkan 
resiko terjadinya diabetes, 
menurut Cleveland Clinic. 
Rokok juga bisa naik 
menyebabkan komplikasi 
dari diabetes, seperti 
penyakit mata, penyakit 
jantung, stroke, penyakit 
pembuluh darah, penyakit 
ginjal dan masalah kaki.

5. Impotensi
Rokok merupakan faktor 
resiko utama untuk penyakit 
pembuluh darah perifer, 
yang mempersempit pemb-
uluh darah yang membawa 
darah ke seluruh bagian 
tubuh. Pembuluh darah ke 
p3nis kemungkinan juga 
akan terpengaruh karena 
merupakan pembuluh darah 
yg kecil & dapat mengaki-
batkan disfungsi ereksi/im-
poten.

6. Menimbulkan Kebutaan
Seorang yang merokok 
menimbulkan meningkatnya 
resiko degenerasi makula 
yaitu penyebab kebutaan 
yang dialami orang tua. 
Dalam setudi yg diterbitkan 
dalam 'Archives of Ophthal-
mology' pada tahun 2007 
menemukan yaitu orang 
merokok empat kali lebih 
mungkin dibanding orang 
yang bukan perokok untuk 
mengembangkan degenera-
si makula, yg merusak 
makula, pusat retina, dan 
menghancurkan penglihatan 
sentral tajam.

7. Penyakit mulut
Penyakit mulut yang dise-
babkan oleh rokok antara 
lain kanker mulut, kanker 
leher, penyakit gigi, penyakit 
pada gigi dan nafas.

8. Gangguan Janin
Merokok berakibat buruk 

terhadap kesehatan repro-
duksi dan janin dalam kand-
ungan dan kehamilan, 
termasuk infertilitas (keman-
dulan), keguguran, kematian 
janin, bayi lahir berberat 
badan rendah, dan sindrom 
kematian mendadak bayi.

9. Gangguan Pernafasan
Merokok meningkatkan 
risiko kematian karena 
penyakit paru kronis hingga 
sepuluh kali lipat. Sekitar 
90% kematian karena 
penyakit paru kronis 
disebabkan oleh merokok. 
Sebagai generasi muda 
bangsa yang dituntut lebih 
aktif dan berperan dalam 
negara, baiknya kita bisa 
memahami dan ikut 
mengkampanyekan 'no 
smoking' bukan hanya dihari 
kampanye 31 Mei, akan 
tetapi setiap hari dan setiap 
saat. Mirisnya, saat ini 
Rokok sudah dikonsumsi 
oleh anak-anak dibawah 
umur dan sudah menjadi 
sebuah 'keharusan' dalam 
artian mereka sudah candu 
terhadap rokok tersebut. 
Mereka seakan terbebaskan 
oleh sebatang rokok yang 
mereka isap. Jika saja anda 
adalah salah satu orang 
yang merokok aktif, cobalah 
untuk berhenti merokok 
dengan melakukan cara 
sebagai berikut. Hal penting 
yang harus dilakukan dalam 
berhenti merokok adalah 
NIAT yang 
sungguh-sungguh.
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Pepatah mengatakan tak 
kenal maka tak sayang, kali ini 
Buletin Rumah Sakit akan 
mengorek lebih jauh salah satu 
Dokter Umum yang juga 
merupakan koordinator Dokter 
IGD di Rumah Sakit Umum 
Kelas D Kota Palangka Raya. 
Dokter berkacamata satu ini 
memiliki nama lengkap Hendra 
Panguntaun, namun lebih akrab 
dipanggil dengan Dokter 
Hendra.

Dokter yang lahir di 
Palangka Raya 35 tahun yang 
lalu ini memiliki Istri bernama 
Ria Yustina dan memiliki 2 
orang anak yaitu Irene Riandra 

Angelina (7 tahun) 
dan Garcia 
Josephine Arindra 
(5 tahun). Dokter 
Hendra mulai 
bertugas di Rumah 

Sakit Umum 
Kelas D 
Kota 

Palangka Raya sejak bulan 
Januari 2019 lalu, sebelumnya 
dokter Hendra sudah lama 
bertugas di Tamiang Layang. 
Selalu Membahagiakan 
keluarga dan segera 
melanjutkan pendidikan adalah 
cita-cita yang selalu dipupuk 
Dokter Hendra.

Karena belum lama 
bertugas di Rumah Sakit Umum 
Kelas D Kota Palangka Raya, 
belum banyak cerita menarik 
bagi Dokter Hendra, namun 
yang sangat berkesan baginya 
adalah semangat dari 
teman-teman di bagian 
pelayanan maupun managemen 
yang terus berkobar meskipun 
Rumah Sakit Umum Kelas D 
Kota Palangka Raya merupakan 
Rumah Sakit baru dimana 
fasilitas yang dimiliki masih 
terbatas dan sangat sederhana. 
Dokter Hendra berharap 
Pemerintah kota lebih lagi 
mendukung keberadaan rumah 
sakit ini agar terus berkembang. 
Dukungan dapat berupa 
melengkapi sarana pelayanan 
nya misalnya fasilitas bedah, 
radiologi, ICU. Selain itu beliau 
berharap agar pemerintah kota 

lebih serius dalam 
melengkapi RS Kota ini 
dengan tenaga dokter 
spesialis baik dengan cara 
merekrut dokter spesialis 
baru, maupun membiayai 
dokter-dokter umum untuk 
mengikuti program 
pendidikan dokter 
spesialis.

Apabila lengkapnya sarana 
dan juga Sumber Daya Manusia 
(SDM) maka Rumah Sakit 
Umum Kelas D Kota Palangka 
Raya ini tidak akan kalah 
dengan Rumah Sakit lain yang 
ada di tengah kota. Dokter 
Hendra mewakili dokter umum  
juga berharap pemerintah kota 
untuk lebih memperhatikan 
kesejahteraan karyawan di 
Rumah Sakit, memberikan 
insentif bagi dokter, apoteker, 
juga tenaga non medis lain. 
Juga memperhatikan tenaga 
non PNS agar juga 
mendapatkan gaji yang lebih 
layak dan pembayaran nya tidak 
tertunda.

Sedangkan untuk kesehatan 
di kota Palangka Raya Dokter 
Hendra berharap semua warga 
kota Palangkaraya bisa sehat. 
Tugas Rumah Sakit Umum 
Kelas D Kota Palangka Raya 
juga menjadi salah satu 
penjamin kesehatan warga kota 
Palangka Raya. Tetapi tanpa 
dukungan dari pemerintah baik 
itu dalam mendukung sarana, 
prasarana, SDM rumah sakit, 
juga dukungan untuk 
kesejahteraan karyawan nya, 
rasanya harapan tersebut akan 
berat untuk di capai. Tetapi 
sekali lagi meskipun ada di 
tengah keterbatasan, saya tetap 
berusaha untuk menjalankan 
tugas sebagai dokter di RS kota 
Palangka Raya dengan 
semangat dan sepenuh hati.

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI

PROFIL DOKTER
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KENALI GANGGUAN SARAF
AKIBAT PENYAKIT GULA

bermanfaat untuk mengontrol 
kadar gula darah, juga berman-
faat untuk menurunkan berat 
badan dan menstabilkan 
tekanan darah, yang secara 
tidak langsung juga mengatasi 
neuropati diabetikum.

Vitamin B kombinasi yang 
terdiri dari vitamin B1, vitamin 
B2, dan vitamin B12 merupakan 
salah satu terapi yang diberikan 
pada pasien neuropati diabeti-
kum. Berbagai penelitian mem-
buktikan pemberian vitamin 
tersebut menurunkan derajat 
keparahan gejala neuropati 
diabetikum dan memperbaiki 
kualitas hidup pasien. Obat lain 
yang sering digunakan untuk 
menangani neuropati diabeti-
kum adalah obat antinyeri (mis-
alnya ibuprofen dan capcaisin), 
obat antidepresi (misalnya 
amitriptilin dan duloxetine), dan 
obat anti kejang (misalnya 
gabapentin dan pregabalin).

Dokter umum di RSUD Kota 
Palangka Raya berperan 
sebagai dokter yang mendeteksi 
awal adanya penyakit DM. 
Melalui konsultasi dengan 
dokter umum maka pasien 
diberikan terapi awal yang 
kemudian dapat diarahkan 
untuk pengobatan selanjutnya. 
Konsultasi dengan ahli gizi juga 
dapat dilakukan untuk meny-
usun pola dan menu diet 
sehari-hari. Penanganan yang 
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gejala yang khas meliputi 
kelemahan otot, gangguan 
tekanan darah (misalnya hipo-
tensi ortostatik), gangguan 
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Langkah pencegahan bisa 
diterapkan melalui:
- Mengonsumsi makanan 

sehat.
- Mengurangi konsumsi 

garam dan kafein.
- Berhenti merokok.
- Berolahraga secara teratur.
- Menurunkan berat badan, 

jika diperlukan.
- Mengurangi konsumsi 

minuman keras.
Mencegah hipertensi lebih 

mudah dan murah dibandingkan 
dengan pengobatan. Karena itu, 
pencegahan sebaiknya dilaku-
kan seawal mungkin. Jika 
didiamkan terlalu lama, hiper-
tensi bisa memicu terjadinya 
komplikasi yang bahkan bisa 
mengancam jiwa pengidapnya.

JADI BERAPA TENSI ANDA 
HARI INI??

Hipertensi atau tekanan 
darah tinggi adalah kondisi 
kronis di mana tekanan darah 
pada dinding arteri (pembuluh 
darah bersih) meningkat. Kondi-
si ini dikenal sebagai “Pem-
bunuh Diam Diam” karena 
jarang memiliki gejala yang 
jelas. Satu-satunya cara menge-
tahui apakah Anda memiliki 
hipertensi adalah dengan men-
gukur tekanan darah.

Jika Anda belum memeriksa 
dan tidak tahu tekanan darah 
Anda, mintalah kepada dokter 
untuk memeriksanya. Semua 
orang dewasa sebaiknya 
memeriksa tekanan darah 
mereka setidaknya setiap lima 
tahun sekali.

Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) pada tahun 2013 
menunjukkan bahwa penderita 
hipertensi yang berusia di atas 
18 tahun mencapai 25,8 persen 
dari jumlah keseluruhan pen-
duduk Indonesia. Dari angka 
tersebut, penderita hipretensi 
perempuan lebih banyak 6 
persen dibanding laki-laki. 
Sedangkan yang terdiagnosis 
oleh tenaga kesehatan hanya 
sepertiganya saja yaitu sekitar 
36,8 persen. Ini artinya masih 
banyak penderita hipertensi 
yang tidak terjangkau dan terdi-
agnosa oleh tenaga kesehatan. 
Terlebih lagi dari pasien yang 
telah terdiagnosis hipertensi 

sedini mungkin akan meningkat-
kan kemungkinan untuk 
menurunkan tekanan darah ke 
taraf normal. Hal ini bisa dilaku-
kan dengan mengubah gaya 
hidup menjadi lebih sehat tanpa 
perlu mengonsumsi obat.

Mengukur Tekanan Darah
Kekuatan darah dalam 

menekan dinding arteri ketika 
dipompa oleh jantung ke 
seluruh tubuh menentukan 
ukuran tekanan darah. Tekanan 
yang terlalu tinggi akan membe-
bani arteri dan jantung Anda, 
sehingga pengidap hipertensi 
berpotensi mengalami serangan 
jantung, stroke, atau penyakit 
ginjal.

Pengukuran tekanan darah 
dalam takaran merkuri per 
milimeter (mmHG) dan dicatat 
dalam dua bilangan, yaitu 
tekanan sistolik dan diastolik. 
Tekanan sistolik adalah tekanan 
darah saat jantung berdetak 

memompa darah keluar. 
Sedangkan tekanan diastolik 
merupakan tekanan darah saat 
jantung tidak berkontraksi (fase 
relaksasi) . Saat ini darah yang 
baru saja dipompa keluar 
jantung (tekanan sistolik), 
berada di pembuluh arteri dan 
tekanan diastolik juga menun-
jukkan kekuatan dinding arteri 
menahan laju aliran darah.

Tekanan darah Anda 130 
per 90 atau 130/90 mmHG, 
berarti Anda memiliki tekanan 
sistolik 130 mmHg dan tekanan 
diastolik 90 mmHg. Angka 
normal tekanan darah adalah 
yang berada di bawah 120/80 
mmHG.

Anda akan dianggap men-
gidap hipertensi atau tekanan 
darah tinggi jika hasil dari beber-
apa kali pemeriksaan, tekanan 
darah Anda tetap mencapai 
140/90 mmHg atau lebih tinggi.

Pencegahan dan Pengobatan 
Hipertensi

Jika tekanan darah Anda 
tinggi, pantaulah dengan ketat 
sampai angka tersebut turun 
dan bisa dikendalikan dengan 
baik. Dokter biasanya men-
yarankan perubahan pada gaya 
hidup yang termasuk dalam 
pengobatan untuk hipertensi 
sekaligus pencegahannya. 

tersebut, hanya 0,7 persen yang 
meminum obat rutin. Hal terse-
but menyebabkan hipertensi 
sebagai salah satu penyebab 
kematian tertinggi di Indonesia.

Risiko Mengidap Hipertensi
Penyebab hipertensi belum 

bisa dipastikan pada lebih dari 
90 persen kasus. Seiring 
bertambahnya usia, kemungk-
inan Anda untuk menderita 
hipertensi juga akan meningkat. 
Berikut ini adalah faktor-faktor 
pemicu yang diduga dapat 
memengaruhi peningkatan risiko 
hipertensi.

Risiko mengidap hipertensi 
dapat dikurangi dengan mengu-
bah hal-hal di atas dan mener-
apkan gaya hidup yang lebih 
sehat. Pemeriksaan tekanan 
darah secara rutin juga bisa 
membantu diagnosis pada 
tahap awal. Diagnosis hipertensi 

HIPERTENSI
DIAM-DIAM MEMBUNUH!!!
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Langkah pencegahan bisa 
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pencegahan sebaiknya dilaku-
kan seawal mungkin. Jika 
didiamkan terlalu lama, hiper-
tensi bisa memicu terjadinya 
komplikasi yang bahkan bisa 
mengancam jiwa pengidapnya.

JADI BERAPA TENSI ANDA 
HARI INI??

Badan Pengembangan dan 
Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Provinsi Kalimantan 
Tengah kembali menggelar 
Pelatihan Dasar (LATSAR) 
kepada ratusan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) di Aula 
BPSDM, sekitar pukul 07.00 
WIB (9/11/2019).

Latsar golongan ketiga, 
gelombang keenam ini 
merupakan Latsar terakhir bagi 
CPNS yang menjalani tes tahun 
2018 lalu dan NIP 2019. 
Peserta latsar golongan III yang 
berasal dari RSU Kelas D Kota 
Palangka Raya sendiri 
berjumlah 12 orang yang terdiri 
dari 8 dokter, 1 apoteker dan 2 
ners. Berikut nama-nama 
peserta latsar yang berasal dari 
RSU Kelas D Kota Palangka 
Raya; dr. Jeikawati, dr. Ferina 
Natasya, dr. Rani Oktaviani, dr. 
Dewa Gede Putra Angga P, dr. 
Andy Pratamajaya, dr. Yulia 
Aventa A, dr. Yosapat F, dr. Lia 
Susanti, Eka Kaharap, S. Farm., 

Apt, Artha Butar-butar, S.Kep., 
Ners dan Fransiska W, S.Kep., 
Ners.

Latsar merupakan syarat 
wajib bagi CPNS yang akan 
diangkat menjadi Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 100 persen. 
Waktu terselenggaranya Latsar 
ini sudah ditentukan di dalam 
Undang-Undang. Yakni, hanya 
setahun. Pertama 21 hari. 
Kemudian 1 bulan dalam 
kampus (on campus) dan 

kembali ke intansinya 
masing-masing (off campus).

Melalui kegiatan Latsar ini 
diharapkan CPNS yang nanti 
diangkat menjadi PNS dapat 
berkerja secara profesional dan 
berkompeten serta bekerja 
sesuai aturan yang berlaku 
sesuai nilai-nilai PNS yang 
disingkat ANEKA (Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, 
Komitmen Mutu dan Anti 
Korupsi).

LATSAR CPNS KESEHATAN RSU
KOTA PALANGKARAYA “MENJADI PNS IDEAL”
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Rumah sakit Umum Daerah 
Kota Palangka Raya adalah 
rumah sakit milik Pemerintah 
Kota Palangka Raya yang mulai 
beroperasi tahun 2016 sebagai 
sebuah rumah sakit di wilayah 
Kota Palangka Raya yang 
merupakan peningkatan status 
dari fasilitas kesehatan tingkat 
pertama Puskesmas 
Kalampangan menjadi Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota 
Palangka Raya yang berlokasi 
di Jalan Mahir Mahar Km. 18,5 
Kalampangan Kecamatan 
Sebangau Kota Palangka Raya 
Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 1980, UPT Trans 
Bereng Bengkel sebagai 
pelayanan kesehatan dasar 
didirikan di jl. Bereng Bengkel 
dengan kondisi bangunan 
berupa rumah panggung yang 
terbuat dari kayu. Tahun 1982, 
berganti nama menjadi Balai 
Pengobatan dan masih di 
alamat jl. Bereng Bengkel. 
Tahun 1985, berganti nama 
menjadi Puskesmas Trans 
Bereng Bengkel serta seiring 
dengan bertambahnya jumlah 
penduduk dan perluasan 
wilayah Kalampangan. Tahun 
1997, berganti nama menjadi 
Puskesmas Bereng Bengkel 
dengan beralamat jl. Bereng 
Bengkel.  Tahun 2000, 
kemudian direlokasi ke jl. Mahir 
Mahar km 18,5 dengan 

PROFIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D KOTA PALANGKA RAYA

menempati gedung puskesmas 
yang sudah dibangun 
permanen.

Tahun 2007, berdasarkan 
SK Walikota Palangka Raya no. 
255 tahun 2006 yang direvisi 
dalam SK Walikota Palangka 
Raya nomor 125 tahun 2007 
tanggal 6 April 2007 yang 
sebelumnya bernama 
Puskesmas Bereng Bengkel 
berganti nama menjadi 
Puskesmas Kalampangan. 
Diiringi dengan dibangunnya 
Ruang Rawat Inap pada akhir 
tahun 2008 dan berubah status 
menjadi Puskesmas Rawat Inap 
Kalampangan. Dan tahun 2014, 
seiring dengan dikeluarkannya 
Perwali No; 58 Tahun 2014 
maka dibentuk Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Palangka 
Raya dengan nama Rumah 
Sakit Kelas D Kota Palangka 

Raya.
RSUD Kota Palangka Raya 

mempunyai tugas pokok 
membantu Walikota Palangka 
Raya dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pelayanan 
kesehatan khususnya di wilayah 
Kota Palangka Raya Sebagai 
Rumah Sakit Rujukan Tipe D.

Dalam melaksanakan 
tugas pokok tersebut RSUD 
Kota Palangka Raya mempu-
nyai fungsi, sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan kebijakan 

operasional pelayanan 
medik;

2. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan 
penunjang medik dan non 
medik;

3. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan dan 
asuhan keperawatan;

4. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional administrasi 
umum dan keuangan;

5. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan ruju-
kan;

6. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pendidikan dan 
pelatihan;

7. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional penelitian dan 
pengembangan
Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Perangkat daerah 
sebagai unsur pelaksana 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, dipimpin oleh Direktur 
yang berada di bawah Dinas 
Kesehatan Kota Palangka Raya.

VISI
Visi RSU Kelas D Kota 

Palangka Raya adalah “Menjadi 
Rumah Sakit Mandiri, Unggul 

dan Bermartabat Demi 
Pelayanan Kesehatan Yang 

Optimal”.

MISI
Misi Rumah Sakit  Umum  

Daerah Kota Palangka Raya 
meliputi:

1. Memberikan pelayanan 
secara profesional dan optimal.

2. Meningkatkan sarana dan 
prasarana rumah sakit

3. Meningkatkan kualitas dan 
kesejahteraan SDM Rumah 

Sakit
4. Menciptakan lingkungan kerja 

yang sehat, bersahabat dan 
berkualitas

SEPUTAR RSUD
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PELAYANAN DI RSU KELAS D
KOTA PALANGKA RAYA

A. RAWAT JALAN
a. PELAYANAN GAWAT 

DARURAT 
   1). Instalasi Gawat Daru-

rat
b. PELAYANAN MEDIK 

UMUM 
1). Poliklinik Gigi dan 
Mulut 
2). Poliklinik Umum
3). Poliklinik KIA-KB

c. PELAYANAN MEDIK 
DASAR 
1). Obstetry dan Gine-

kologi
2). Poliklinik Bedah

d. PELAYANAN SPESIA-
LIS PENUNJANG 
MEDIK 
1). Pelayanan Radiologi
2). Pelayanan Laboratori-

um
3). Pelayanan Fisioterapi

e. PELAYANAN MEDIK 
SPESIALIS GIGI MULUT
1). Pelayanan Periodonti

f. PELAYANAN PENUN-
JANG KLINIK 
1). Pelayanan Gizi
2). Pelayanan Farmasi
3). Sterilisasi Sentral
4). Rekam Medik

g. PELAYANAN PENUN-
JANG NON KLINIK 
1). Laundry
2). Jasa Boga/Dapur
3). IPSRS
4). IPAL
5). Ambulance

 

B. RAWAT INAP
a. Pelayanan rawat inap 

Kelas I
b. Pelayanan rawat inap 

Kelas II
c. Pelayanan rawat inap 

Kelas III
b. Pelayanan rawat inap 

Kebidanan
c. Pelayanan rawat inap 

Anak
d. Pelayanan rawat inap 

Isolasi
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seiring dengan dikeluarkannya 
Perwali No; 58 Tahun 2014 
maka dibentuk Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Palangka 
Raya dengan nama Rumah 
Sakit Kelas D Kota Palangka 

Raya.
RSUD Kota Palangka Raya 

mempunyai tugas pokok 
membantu Walikota Palangka 
Raya dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pelayanan 
kesehatan khususnya di wilayah 
Kota Palangka Raya Sebagai 
Rumah Sakit Rujukan Tipe D.

Dalam melaksanakan 
tugas pokok tersebut RSUD 
Kota Palangka Raya mempu-
nyai fungsi, sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan kebijakan 

operasional pelayanan 
medik;

2. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan 
penunjang medik dan non 
medik;

3. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan dan 
asuhan keperawatan;

4. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional administrasi 
umum dan keuangan;

5. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pelayanan ruju-
kan;

6. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional pendidikan dan 
pelatihan;

7. Penyelenggaraan kebijakan 
operasional penelitian dan 
pengembangan
Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Perangkat daerah 
sebagai unsur pelaksana 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, dipimpin oleh Direktur 
yang berada di bawah Dinas 
Kesehatan Kota Palangka Raya.

VISI
Visi RSU Kelas D Kota 

Palangka Raya adalah “Menjadi 
Rumah Sakit Mandiri, Unggul 

dan Bermartabat Demi 
Pelayanan Kesehatan Yang 

Optimal”.

MISI
Misi Rumah Sakit  Umum  

Daerah Kota Palangka Raya 
meliputi:

1. Memberikan pelayanan 
secara profesional dan optimal.

2. Meningkatkan sarana dan 
prasarana rumah sakit

3. Meningkatkan kualitas dan 
kesejahteraan SDM Rumah 

Sakit
4. Menciptakan lingkungan kerja 

yang sehat, bersahabat dan 
berkualitas
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Tak terasa sebentar lagi 
libur panjang akhir tahun untuk 
memperingati Natal dan Tahun 
baru. Tentunya tradisi mudik 
telah menjadi sebuah agenda 
wajib tahunan nih, saatnya 
pulang ke kampung halaman 
untuk melepas rindu dengan 
keluarga dan handai taulan. 

Berbagai pilihan model 
transportasi telah tersedia untuk 
mengakomodasi pemudik baik 
via jalur darat, laut dan udara. 
Meskipun telah tersedia moda 
transportasi umum seperti bus 
antar kota antar provinsi, kereta 
api, kapal laut dan pesawat, 
pemudik juga banyak yang 
memilih menggunakan 
kendaraan pribadi seperti mobil 
dan motor. Alasannya beragam 
mulai dari fleksibilitas 
keberangkatan-kepulangan 
(tidak perlu takut kehabisan 
tiket), ekonomis (bila membawa 
anggota keluarga), jarak 
kampung halaman masih 
terjangkau dengan kendaraan 
pribadi dan juga sensasi mudik 
mandiri yang menyenangkan.

Himbauan bagi para 
pemudik yang menggunakan 
kendaraan pribadi, haruslah ada 
persiapan khusus seperti 
pengecekan kondisi kendaraan 
apakah dalam keadaan yang 
prima dan tidak ada masalah 
pada mesin. Tunggu dulu, tidak 
hanya pengecekan pada mesin 
kendaraannya, namun 
pengemudi juga harus 
memastikan kondisinya sehat 
untuk melakukan 

perjalanan.Berikut ini tips sehat 
mudik aman dan nyaman ala 
Kementerian Kesehatan bagi 
para pemudik:

1. Bila menderita sakit, 
manfaatkanlah pos 
kesehatan terdekat
Pengemudi bisa jadi merasa 
baik-baik saja saat baru 
berangkat. Namun kondisi 
perjalanan yang jauh dan 
melelahkan ditambah dengan 
kondisi cuaca tak menentu 
menjadikan daya tahan 
pengemudi menjadi turun dan 
timbul sakit. Jika berada dalam 
kondisi sakit selama 
perjalanan, manfaatkanlah 
fasilitas kesehatan yang telah 
disediakan. 

2. Konsumsi makanan yang 
bersih dan sehat.
Hal ini menjadi penting karena 
kesehatan selama perjalanan 
menjadi hal yang utama. 
Pilihlah makanan yang bersih 
dan sehat untuk dikonsumsi 
selama perjalanan.

3. Beristirahat setiap 4 jam 
perjalanan, jangan paksakan 
mengemudi bila lelah dan 
mengantuk.
Perjalanan yang jauh pastilah 
akan melelahkan. Usahakan 
untuk berhenti setiap 4 jam 
perjalanan untuk beristirahat 
sejenak. Pengemudi juga wajib 
untuk tidur sebentar bila 
merasa mengantuk. Hal ini 
sangat penting karena 
konsentrasi selama 

mengemudi harus dalam 
keadaan 100%.

4. Jangan mengonsumsi 
makanan dan minuman dari 
orang yang tidak dikenal.
Berbaik sangka kepada orang 
lain tentu saja tidak apa, namun 
kita tidak akan pernah tahu 
kapan oknum-oknum nakal 
memanfaatkan “kesempatan 
dalam kesempitan”. Alangkah 
baiknya dalam perjalanan kita 
menghindari untuk 
mengonsumsi makanan dan 
minuman yang diberikan oleh 
orang-orang yang tidak kita 
kenal. Kita bisa membeli atau 
membawa bekal sendiri selama 
perjalanan.

5. Hindari stres dan nikmati 
perjalanan anda.
Momen libur panjang bersama 
keluarga adalah hal yang 
mungkin sulit ditemui. Apabila 
saat diperjalanan anda masih 
memikirkan pekerjaan anda 
atau hal lain yang membuat 
anda stress, maka perjalanan 
anda menjadi tidak 
menyenangkan bagi anda 
maupun keluarga anda.

6. Gunakan masker dan 
lindungi diri kamu dari asap 
dan debu.
Khusus bagi pemudik yang 
menggunakan motor, alangkah 
baiknya menggunakan masker 
untuk melindungi paru-paru dari 
asap kendaraan bermotor dan 
juga debu selama perjalanan.

7. Mencuci tangan memakai 
sabun dan menggunakan air 
mengalir sebelum dan 
sesudah makan.
Perjalanan yang membutuhkan 
waktu panjang dan lama, 
usahakan kita selalu menjaga 
kebersihan tangan dengan cara 
mencuci tangan dengan sabun 
dan menggunakan air mengalir, 
sebelum dan sesudah makan. 
Hal ini untuk mencegah 
kemungkinan kontaminasi 
bakteri penyebab infeksi pada 
saluran pencernaan.

8. Siapkan fisik yang sehat dan 
prima.
Selain kendaraan yang oke, 
kesehatan pengemudi juga 
menjadi hal yang paling utama. 

Pastikan kondisi tubuh berada 
dalam keadaan yang sehat. 
Perhatikan tanda-tanda dari 
tubuh, jangan memaksakan 
diri tetap berpuasa selama di 
perjalanan apabila timbul 
gejala kurang enak badan. 

9. Batasi barang bawaan.
Bawalah barang secukupnya, 
baju yang dibutuhkan 
setidaknya untuk tiga hari, 
obat-obatan pribadi serta bekal 
makanan selama diperjalanan. 
Selebihnya adalah barang 
yang bias dibeli dimana saja, 
lebih baik tidak usah dibawa.

10. Buanglah sampah pada 
tempatnya
Pemudik bijak akan 
membuang sampah pada 
tempatnya. Kebersihan 

lingkungan selama perjalanan 
menjadi tanggung jawab kita 
semua para pengguna 
fasilitas.

11. Tidak buang air 
sembarangan, gunakan 
toilet yang telah disediakan.
Kendala berikutnya adalah 
ketika perjalanan akan merasa 
ingin buang air kecil maupun 
buang air besar. Tidak perlu 
khawatir, karena rest area 
telah tersedia di sepanjang 
jalur mudik. Jika memang tidak 
tersedia, bisa izin meminjam 
toilet warga sekitar yang 
terdekat.

12. Membawa obat-obatan 
pribadi selama perjalanan.
Pengemudi disarankan untuk 
membawa obat-obatan pribadi 

selama perjalanan, alasannya 
karena apotek tidak selalu ada 
di setiap perjalanan, selain itu 
obat yang dibutuhkan tidak 
selalu ada di setiap apotek. 
Alangkah baiknya jika 
obat-obatan pribadi selalu ada 
di kantong anda.

Nah, mudik sehat pastinya 
akan lebih nyaman dan juga 
selamat sampai tujuan. Kalau 
kata pepatah Jawa “alon-alon 
waton kelakon” yang maknanya 
“pelan-pelan asal selamat”. 
Ingat keluarga kita tercinta 
menunggu di rumah, pastikan 
kita sampai selamat dan sehat 
agar lebaran dan liburannya 
semakin mantap. Selamat 
mudik ya

TIPS & TRIK

10R A D I A S I



TEKA-TEKI SILANG

Tak terasa sebentar lagi 
libur panjang akhir tahun untuk 
memperingati Natal dan Tahun 
baru. Tentunya tradisi mudik 
telah menjadi sebuah agenda 
wajib tahunan nih, saatnya 
pulang ke kampung halaman 
untuk melepas rindu dengan 
keluarga dan handai taulan. 

Berbagai pilihan model 
transportasi telah tersedia untuk 
mengakomodasi pemudik baik 
via jalur darat, laut dan udara. 
Meskipun telah tersedia moda 
transportasi umum seperti bus 
antar kota antar provinsi, kereta 
api, kapal laut dan pesawat, 
pemudik juga banyak yang 
memilih menggunakan 
kendaraan pribadi seperti mobil 
dan motor. Alasannya beragam 
mulai dari fleksibilitas 
keberangkatan-kepulangan 
(tidak perlu takut kehabisan 
tiket), ekonomis (bila membawa 
anggota keluarga), jarak 
kampung halaman masih 
terjangkau dengan kendaraan 
pribadi dan juga sensasi mudik 
mandiri yang menyenangkan.

Himbauan bagi para 
pemudik yang menggunakan 
kendaraan pribadi, haruslah ada 
persiapan khusus seperti 
pengecekan kondisi kendaraan 
apakah dalam keadaan yang 
prima dan tidak ada masalah 
pada mesin. Tunggu dulu, tidak 
hanya pengecekan pada mesin 
kendaraannya, namun 
pengemudi juga harus 
memastikan kondisinya sehat 
untuk melakukan 

perjalanan.Berikut ini tips sehat 
mudik aman dan nyaman ala 
Kementerian Kesehatan bagi 
para pemudik:

1. Bila menderita sakit, 
manfaatkanlah pos 
kesehatan terdekat
Pengemudi bisa jadi merasa 
baik-baik saja saat baru 
berangkat. Namun kondisi 
perjalanan yang jauh dan 
melelahkan ditambah dengan 
kondisi cuaca tak menentu 
menjadikan daya tahan 
pengemudi menjadi turun dan 
timbul sakit. Jika berada dalam 
kondisi sakit selama 
perjalanan, manfaatkanlah 
fasilitas kesehatan yang telah 
disediakan. 

2. Konsumsi makanan yang 
bersih dan sehat.
Hal ini menjadi penting karena 
kesehatan selama perjalanan 
menjadi hal yang utama. 
Pilihlah makanan yang bersih 
dan sehat untuk dikonsumsi 
selama perjalanan.

3. Beristirahat setiap 4 jam 
perjalanan, jangan paksakan 
mengemudi bila lelah dan 
mengantuk.
Perjalanan yang jauh pastilah 
akan melelahkan. Usahakan 
untuk berhenti setiap 4 jam 
perjalanan untuk beristirahat 
sejenak. Pengemudi juga wajib 
untuk tidur sebentar bila 
merasa mengantuk. Hal ini 
sangat penting karena 
konsentrasi selama 

mengemudi harus dalam 
keadaan 100%.

4. Jangan mengonsumsi 
makanan dan minuman dari 
orang yang tidak dikenal.
Berbaik sangka kepada orang 
lain tentu saja tidak apa, namun 
kita tidak akan pernah tahu 
kapan oknum-oknum nakal 
memanfaatkan “kesempatan 
dalam kesempitan”. Alangkah 
baiknya dalam perjalanan kita 
menghindari untuk 
mengonsumsi makanan dan 
minuman yang diberikan oleh 
orang-orang yang tidak kita 
kenal. Kita bisa membeli atau 
membawa bekal sendiri selama 
perjalanan.

5. Hindari stres dan nikmati 
perjalanan anda.
Momen libur panjang bersama 
keluarga adalah hal yang 
mungkin sulit ditemui. Apabila 
saat diperjalanan anda masih 
memikirkan pekerjaan anda 
atau hal lain yang membuat 
anda stress, maka perjalanan 
anda menjadi tidak 
menyenangkan bagi anda 
maupun keluarga anda.

6. Gunakan masker dan 
lindungi diri kamu dari asap 
dan debu.
Khusus bagi pemudik yang 
menggunakan motor, alangkah 
baiknya menggunakan masker 
untuk melindungi paru-paru dari 
asap kendaraan bermotor dan 
juga debu selama perjalanan.

7. Mencuci tangan memakai 
sabun dan menggunakan air 
mengalir sebelum dan 
sesudah makan.
Perjalanan yang membutuhkan 
waktu panjang dan lama, 
usahakan kita selalu menjaga 
kebersihan tangan dengan cara 
mencuci tangan dengan sabun 
dan menggunakan air mengalir, 
sebelum dan sesudah makan. 
Hal ini untuk mencegah 
kemungkinan kontaminasi 
bakteri penyebab infeksi pada 
saluran pencernaan.

8. Siapkan fisik yang sehat dan 
prima.
Selain kendaraan yang oke, 
kesehatan pengemudi juga 
menjadi hal yang paling utama. 

Pastikan kondisi tubuh berada 
dalam keadaan yang sehat. 
Perhatikan tanda-tanda dari 
tubuh, jangan memaksakan 
diri tetap berpuasa selama di 
perjalanan apabila timbul 
gejala kurang enak badan. 

9. Batasi barang bawaan.
Bawalah barang secukupnya, 
baju yang dibutuhkan 
setidaknya untuk tiga hari, 
obat-obatan pribadi serta bekal 
makanan selama diperjalanan. 
Selebihnya adalah barang 
yang bias dibeli dimana saja, 
lebih baik tidak usah dibawa.

10. Buanglah sampah pada 
tempatnya
Pemudik bijak akan 
membuang sampah pada 
tempatnya. Kebersihan 

lingkungan selama perjalanan 
menjadi tanggung jawab kita 
semua para pengguna 
fasilitas.

11. Tidak buang air 
sembarangan, gunakan 
toilet yang telah disediakan.
Kendala berikutnya adalah 
ketika perjalanan akan merasa 
ingin buang air kecil maupun 
buang air besar. Tidak perlu 
khawatir, karena rest area 
telah tersedia di sepanjang 
jalur mudik. Jika memang tidak 
tersedia, bisa izin meminjam 
toilet warga sekitar yang 
terdekat.

12. Membawa obat-obatan 
pribadi selama perjalanan.
Pengemudi disarankan untuk 
membawa obat-obatan pribadi 

selama perjalanan, alasannya 
karena apotek tidak selalu ada 
di setiap perjalanan, selain itu 
obat yang dibutuhkan tidak 
selalu ada di setiap apotek. 
Alangkah baiknya jika 
obat-obatan pribadi selalu ada 
di kantong anda.

Nah, mudik sehat pastinya 
akan lebih nyaman dan juga 
selamat sampai tujuan. Kalau 
kata pepatah Jawa “alon-alon 
waton kelakon” yang maknanya 
“pelan-pelan asal selamat”. 
Ingat keluarga kita tercinta 
menunggu di rumah, pastikan 
kita sampai selamat dan sehat 
agar lebaran dan liburannya 
semakin mantap. Selamat 
mudik ya

Mendatar
2. Gandum (inggris)
3. Membaca huruf satu per satu
5. Bagian dari mata
7. Temperatur
8. Tidak nyata
10. Bagian dari tangan
14. Intim
15. Bahasa nasional di tiongkok
16. Nomor yang dimiliki anggota 
TNI
17. Suluh
18. Tikar rotan
19. Beras yang ditanak
20. Film tentang tenggelamnya 
kapal tahun 1912

Menurun
1. Badan khusus penanggulan-
gan bencana di indonesia
4. Pemimpin
6. Jemu
9. Pembantu
11. Tiga hal yang saling bertaut 
dan saling bergantung
12. Nampan
13. Keikutsertaan merasakan 
perasaan orang lain
15. Tempat surat
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Poli Spesialis Gigi drg. Rosy Valensia, Sp. Perio 
Senin-Kamis : 08.00-12.00 
Jumat : 08.00-10.00 
Sabtu : 08.00-11.00 

Poli Spesialis Obstetri/ 
Gynecologi 

dr. Menik utami, Sp.OG Senin-Kamis : 08.00-12.00 
Jumat : 08.00-10.00 
Sabtu : 08.00-11.00 

dr. Enricko Michael Sanjaya Djangkan,  
M.Biomed, Sp.OG 

Poli Spesialis Bedah dr. Ade Christian Alexander Rompas, Sp.B Selasa : 08.00-12.00 
Jumat : 08.00-10.00 

Poli Gigi drg. Firmansyah Satrio Adi Prayogo 
Senin-Kamis : 08.00-12.00 
Jumat : 08.00-10.00 
Sabtu : 08.00-11.00 

Poli Dokter Umum 

dr. Oktavines S.K. Tarigan, M.Kes 

Senin-Kamis : 08.00-12.00 
Jumat : 08.00-10.00 
Sabtu : 08.00-11.00 

dr. Nila Kusuma Wardhani 
dr. Hendra Panguntaun 
dr. Jeikawati,MH.Kes 
dr. Yosapat Febrianus 
dr. Ferina Natasya 
dr. Lia Susanti 
dr. Andy Pratamajaya 
dr. Rani Oktaviani 
dr. Dewa Gede Putra Angga Pradnyana 
dr. Yulia Aventa Anugerahani 

IGD DILAYANI DOKTER UMUM 24 JAM 
 

JADWAL PRAKTEK DOKTER
RSUD KELAS D PALANGKA RAYA

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,

Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah negeriku,

Bangsaku, Rakyatku, 
semuanya,

Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

WR. SUPRATMAN
INDONESIA RAYA


