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Pentingnya Digitalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Laboratorium Medik
MASALAH PELAYANAN KESEHATAN DI
MASA PANDEMI
Pandemi Covid-19 yang
dihadapi Indonesia telah
menjadi tantangan di berbagai aspek. Termasuk aspek pelayanan kesehatan.
Pe layanan kesehatan.
World Health Organization
(WHO) melaporkan, pada
2021, sebanyak 90 persen
negara di dunia merasakan
dampak pandemi Covid-19.
Dampak pandemi pada
pelayanan kesehatan yang
umum dapat diamati selain
distribusi alat dan obat
adalah pembatasan kunjungan pasien. Sehingga
menyebabkan pelayanan
kesehatan mengalami perubahan. Penurunan jumlah
pasien non covid pada pelayanan kesehatan rumah
sakit di Indonesia merupakan salah satu dampak
pandemi Covid-19 (Sarasnita dkk, 2021). Selain itu,
banyak pasien memilih

untuk tidak melakukan
pe me riksaan kesehatan
karena takut tertular virus pada layanan kesehatan (Zhang et al., 2020).
Menanggapi hal tersebut,
berbagai upaya telah dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes) maupun pemerintah untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar tetap
berjalan. Namun, masih terjadi penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya
kunjungan pasien. Faktor
utama yang menjadi penyebab masalah tersebut
adalah pasien memilih
untuk tidak mencari perawatan kesehatan langsung
karena takut terpapar virus
(Kazi et al., 2020; Hartnett et
al., 2020). Pandemi telah
menyebabkan perubahan
mindset masyarakat terhadap faskes. Yang semula dianggap sebagai jalan sehat
menjadi hal yang paling
ditakuti masyarakat. Se-

hingga diperlukan solusi untuk melakukan pelayanan
kesehatan di masa pandemi.
PERAN TENAGA
LABORATORIUM MEDIK
Berdasarkan peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42
tahun 2015 tentang Izin
Dan Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, “Ahli
Teknologi Laboratorium
Medik adalah setiap orang
yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis
kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis
terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan
per seorangan dan masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan’’. Selanjutnya dalam pasal 14 No
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1 Point f Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik mempunyai kewenangan “melakukan pemeriksaan dalam bidang hema to logi, kimia klinik,
imunologi, imunohematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi, virologi,
toksikologi, histoteknologi,
sitohistoteknologi”.
Parameter lain seperti

mengukur tekanan darah,
kolesterol, gula darah, dan
asam urat merupakan beberapa indikator yang sering diperiksa di laboratorium guna mengetahui
status kesehatan seseorang. Medical checkup tersebut secara rutin sangat
dianjurkan sebagai langkah
antisipasi adanya risiko
diabetes, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Tenaga
laboratorium medik tentunya memiliki kewenangan
dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Namun,
dalam situasi pandemi, terjadi penurunan minat masyarakat dalam melakukan
kontrol kesehatannya.
TEKNOLOGI DIGITAL
UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN
Menurut Kemenkes R1
(2021) hal yang menjadi
tantangan utama dalam
mem bangun kesehatan
nasional adalah lebih dari

80 persen fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia
saat ini belum tersentuh
teknologi digital. Teknologi
digital sangat mungkin dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan, termasuk
bidang laboratorium medis.
Beberapa platform pelayanan yang sudah ada saat ini
berbasis aplikasi. Hal ini
menjadi tantangan untuk
pelayanan kesehatan untuk
mengembangkan peluang
di ranah teknologi ini.
Pelayanan kesehatan
berbasis aplikasi dikhususkan pada bidang pemeriksaan laboratorium juga
menjadi peluang yang menjanjikan dalam memanfaatkan teknologi. Membuat
mobile aplikasi, pasien dari
jarak jauh dapat memesan
tenaga laboratorium untuk
datang ke rumah untuk
melakukan medical checkup tanpa harus ke Rumah
Sakit atau Klinik. Parameter yang ditawarkan bisa

seperti panel gula, lemak,
panel ginjal, panel hati dan
pengambilan sampel untuk
pemeriksaan covid. Adanya
aplikasi ini membuat masyarakat akan tetap memanfaatkan layanan kesehatan untuk melakukan
pemeriksaan baik covid
maupun non covid. Tentunya dengan penerapan
protocol kesehatan.
Tenaga laboratorium ini
merupakan tlm atau analis
yang terpercaya dan profesional. ATLM memiliki
Surat Tanda Registrasi
(STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku. Jasa penyedia layanan adalah laboratorium
resmi berizin sesuai dengan
legalitas tertentu dan juga
instrumentasi di dalamnya
telah terkalibrasi dengan
baik. Melalui aplikasi ini
masyarakat diharapkan
tidak perlu khawatir atau
ragu untuk menggunakan
jasa aplikasi tersebut. (*)

Ratusan Peserta Ikuti Seleksi Tertulis Anggota PPK
HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO

KETAT: Sejumlah peserta mengikuti seleksi tertulis anggota PPK di Kantor BKD.

KOTA-Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Sidoarjo tengah melaksanakan tahap lanjutan seleksi anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK). Selasa (6/12), ratusan calon
anggota PPK mengikuti seleksi
tertulis di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Ketua KPU Sidoarjo M Iskak
mengungkapkan, tes lanjutan bagi
yang lolos tahap seleksi administratif itu dilaksanakan dua hari.
Yakni Selasa-Rabu (7/12). “Sehari

ada tiga gelombang, dimulai pukul
08.30,” katanya.
Dia menambahkan, dalam seleksi
tertulis itu nantinya akan diambil
tiga kali jumlah kebutuhan PPK. Sedangkan tiap kecamatan membutuhkan lima anggota PPK.
Menurutnya, seleksi tertulis
yang dilakukan akan menguji
calon anggota PPK dari berbagai
aspek pengetahuan. Seperti
wawasan kebangsaan hingga
seputar pemilu.
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Angin Kencang...
Selain itu, hujan deras
disertai angin kencang
membuat Rutan Kelas I
Surabaya di Medang tergenang. Genangan air hujan masuk ke sejumlah
blok hunian warga binaan.
Kepala Rutan Kelas I
Surabaya Wahyu Hendrajati mengatakan, pihaknya langsung mengecek
genangan yang masuk ke
dalam blok hunian warga
binaan. Menurutnya, genangan air hujan membanjiri blok hunian karena
kondisi jalan lebih tinggi.
(son/far/vga)

Dengan menggunakan sarana
yang ada di BKD, hasil tes tulis juga
dengan cepat diketahui.
“Maksimal setengah jam hasil
sudah keluar, para peserta juga
sepakat untuk nilainya dipublikasikan,” sambung Iskak.
Selepas seleksi tertulis, para
calon ang gota PPK bakal mengikuti se leksi wawancara. Semen tara jumlah pe ser ta yang
mengikuti seleksi ter tulis ini total
ada 474 orang. (son/vga)
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Sakit Stroke,...
“Saat terjadi kebakaran
rumah hanya dihuni oleh
korban yang lagi sakit
stroke,” katanya kepada
Radar Sidoarjo.
Korban diketahui berada
di kamar tengah dan tidur
di lantai beralaskan kasur
kapuk. Sementara anak
laki-lakinya, JTA, 27, sedang keluar rumah. Warga
kemudian menghubungi
petugas unit pemadam
kebakaran (PMK).
Sedikitnya ada dua Unit
Mobil PMK yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Api
berhasil dijinakkan sekitar pukul 02.15. Korban
akhirnya dapat dievakuasi
usai api berhasil dipadamkan petugas. Korban
dievakuasi dalam keadaan
terlentang.
Tak hanya itu, sekujur
tubuh korban mengalami
luka bakar. “Kebakaran
rumah diduga berasal dari
obat nyamuk bakar yang
merembet ke kasur yang
ditempati korban tidur,”
terangnya. (far/vga)
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PEMBERITAHUAN
Diharapakan kepada pembaca Radar Sidoarjo untuk berhati-hati
dalam melakukan transaksi jual beli melalui sarana iklan. Modus

BPKB W-3380-N MOTOR HONDA

STNK W-2510-UA MOTOR HONDA

HILANG A/N SUHARDJONO D/A TA-

HILANG A/N PARNI D/A KEB ANSI-

MAN ALOHA BLOK D5/19 DS.SUKO
RT.40 RW.09 KEC.SUKODONO SDA.

KEP RT.04/04 KEL.KEBOANSIKEP
KEC.GEDANGAN SDA.

penipuan yang terjadi, calon pembeli diharuskan mentransfer senilai
barang yang diminati dan barang yang dipesan akan segera dikirim
oleh pihak penjual. Radar Sidoarjo tidak bertanggungjawab
terhadap semua transaksi atas pemuatan iklan. Atas perhatiannya
kami menyampaikan terima kasih.
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