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Dinkes Jatim Sediakan

243 Pos Kesehatan
di Jalur Mudik

Tips Mudik Supaya Asyik

RSUD Dr Soetomo 
Siap Layani 24 Jam

luar RSUD dr Soetomo. 
Koordinasi ini dilakukan me

ngingat RSUD Dr  Soetomo men jadi 
rumah sakit rujukan ter akhir bagi 
rumah sakit lain.  “Se andainya me
lakukan rujukan, pasien tidak boleh  
langsung di bawa ke sini kalau bisa 
ditangani di rumah sakit tipe B atau 
C, ke cuali kalau pasien gawat da
rurat,” imbuhnya. 

Persiapan lintas sektor juga di
lakukan dengan melakukan ko
ordinasi untuk keamanan di 
sekitar RSUD Dr Soetomo, mulai 
dengan danramil, kapolsek, hing
ga dandim. RSUD Dr Soetomo 
juga bekerja di bawah koordinasi 
de ngan Dinas Kesehatan (Din
kes) Kota Surabaya sehingga jika 
terjadi suatu hal yang mendesak, 
bisa dilakukan koordinasi. 

Terkait libur yang panjang ini, 
pihaknya mengatakan tidak ada 
ma salah pada pengaturan jad
wal. Seluruh jajaran manajemen 
dan tenaga medis sudah dijad
walkan sehingga siap siaga. Har
sono berharap, dengan waktu li
bur yang panjang ini, tidak akan 
ada lagi pasien datang karena 
kecelakaan lalu lintas maupun 
kecelakaan karena kelalaian lain. 

“Karena liburannya panjang ya, 
jadi tidak perlu terburubu ru lah. 
Berdasarkan dari data tahun lalu, 
kecelakaan karena kelalaian seperti 
lalu lintas, rumah tangga maupun 
pe tasan, dan sebagainya sudah ber
kurang. Untuk ini ka mi berterima 
ka sih kepada ja jaran kepolisian 
yang bekerja se cara maksimal na mun 
kita tetap harus siaga,” imbuhnya. 

Yang perlu diwaspadai, menu
rut Harsono, adalah momen se
saat setelah Lebaran dimana ba
nyak pasien datang karena pe
nyakit yang timbul akibat pola 
ma kan yang tidak baik. Untuk 
itulah, ia menghimbau untuk te
tap mengatur pola makan yang 
sehat meski telah berpuasa. 

“Penyakitpenyakit seperti 
jantung diabetes kolestrol itu 99 
per sen disebabkan oleh maka
nan, jadi meskipun sudah tak 
berpuasa, usahakan untuk tetap 
mengatur pola makan sehat dan 
seimbang,” pungkasnya. (is/hen)

UNTUK mengan ti si
pasi terjadi beberapa 
ma salah kesehatan se
lama mudik Lebaran dan 
libur panjang, Dinas Ke
sehatan Provinsi Jawa 
Timur (Dinkes Jatim) 
me nyediakan 243 pos 
kesehatan di berbagai 
jalur  mudik, baik jalur 
ar teri maupun jalur yang 
lain. Jumlah ini me ning
kat dari tahun lalu yang 
hanya sebanyak 145 
titik. Dengan adanya pos 
ini, diharapkan dapat 
membantu masyarakat 
saat bermudik.

“Pos ini untuk mengan
ti sipasi kondisi gawat 
da rurat, seperti kece la
kaan. Ada berbagai gra
de, termasuk rumah sa
kit. Grade terendah ada
lah penanganan dasar di 
lo kasi, nanti jika dibu
tuh kan yang lebih lanjut 
bisa dirujuk ke rumah 
sakit,” ujar Kepala Din
kes Jatim, Dr. Kohar Ha
ri Santoso saat dtemui 
Ra dar Surabaya di Kan
tor Dinkes Jatim, Sura
baya, Jumat(8/6). 

Selain pos kesehatan, 
kohar mengatakan, Din
kes Jatim juga mela ku
kan koordinasi dengan 
835 puskesmas, 159 ru
mah sakit, dan 38 klinik. 
Dengan total 1.275 fa si
litas kesehatan dari ber
bagai tingkat di berbagai 
daerah untuk ikut siaga 
dalam mengantisipasi 
arus mudik ini. Pela ya
nan ini sudah mulai be r
operasi sejak 823 Juni 
mendatang. 

Berdasarkan data yang 

dihimpun Dinkes Jatim 
pada tahun 2017, angka 
ke celakaan lalu lintas di 
Jatim sebanyak 656 ka
sus dengan 38 orang me
ninggal, 827 orang luka 
ringan, dan 278 yang ra
wat inap. Angka kece
lakaan tinggi ini dido mi
nasi oleh pemudik yang 
menggunakan ken da raan 
roda dua. Memper tim ba
ngkan hal itu, Din kes Ja
tim tahun ini  be ru paya 
un tuk menekan angka ke
celakaan lalu lintas.

Beberapa upaya telah 
dilakukan, di antaranya 
dengan melakukan pe
me riksaan kepada peme
gang kendaraan besar 
seperti sopir bus yang ma
singmasing kita da tangi 
POnya. Juga me lakukan 
tindakan pro mo tif dan 
preventif un tuk mencegah 
masalah kesehatan de
ngan me nyosialisasikan 
kepada masyarakat pola 
hidup sehat. 

“Dan tentu saja, kita 
me ngoptimalkan pela ya
nan kesehatan yang 
sudah tersedia. Upaya 
me dia promosi juga kita 
la kukan dengan membu
ka pos di terminal yang 
di isi dengan talkshow 
dan sharing dengan mas
yarakat,” paparnya. 

Selain itu, pemerintah 
ju ga memiliki sebuah sis
tem yang dinamai pu blic 
safety center (PSC). De
ngan menekan angka 119, 
sistem akan melacak lo
kasi penelfon dan akan 
mengarahkannya dengan 
fasilitas yang terdekat dan 
secara nasional. (is/hen)

MUDIK memang men
ja di kegiatan tahunan 
yang mengasikkan. Di em
pat hari terakhir ini, Su ra
baya mulai nampak le
ngang dengan berpen car
nya pemudik ke daerah 
ma singmasing, ada yang 
pergi dengan menggu na
kan sepeda motor, mobil 
pri badi maupun dengan 
kendaraan umum. Apapun 
moda transportasi yang 
dipilih, jangan sampai mo
men berkumpul dengan 
ke luarga ini rusak karena 
kecerobohan di jalan.

Untuk itulah, Kepala Di
nas Kesehatan Provinsi Ja
wa Timur, dr. Kohar Ha ri 
Santoso, Sp.An., KIC, KAP 
membagikan tips bagai ma
na agar kegiatan mudik ini 
berjalan lancar dan selamat 
sampai ke ke luarga. Tips 
ini dinamakan MUDIK.

MUDIK ini merupakan 
ga bungan dari beberapa 
tips yaitu, M, Membawa 
be kal yang cukup ; U, Upa
yakan kendaraan dalam 
kondisi fit; D, Datangi fas
kes bila ada keluhan; I, 
Istirahat yang cukup, dan 
K, Kendalikan emosi. 

M: Membawa bekal cu kup 
termasuk obat yg biasa

Membawa bekal yang cu
kup disini adalah mem ba
wa bekal makanan dan 

obatobatan selama per ja
lanan. Hendaknya saat mu
dik segala sesuatunya ha
rus dipersiapkan mulai dari 
makanan saat ber buka. Air 
minum juga sa ngat perlu 
untuk dibawa agar ter hin
dar dari de hidrasi selama 
menempuh perjalanan pan
jang. dan yang tak kalah 
penting adalah persediaan 
obatobatan terutama bagi 
mereka yang memiliki ri
wayat penyakit 

U: Upayakan Kendaraan dan 
Tubuh Dalam Kondisi Fit 

Sebelum mudik, upaya
ka n untuk memeriksa ke
adaan mesin. jangan sam
pai, kenadaraan meng
alami masalah di jalan. 
Selain itu, upayakan agar 
tubuh juga berada dalam 
keadaan fit sehingga k e
nyamanan saat ber ke n
dara tidak terganggu dan 
sampai dengan selamat. 

D: Datangi Faskes Bila Perlu 
Menyiasati arus mudik 

ini, Dinas Kesehatan Pro
vinsi Jawa Timur Me
nyediakan 243 pos kes e
hatan yang tersebar di be
berapa rute mudik. Dalam 
pos ini tersedia perto lo
ngan pertama lengkap de
ngan alat dan obatobatan. 
posko ini juga terhubung 
de ngan rumah sakitru mah 

sakit terdekat sehingga bi
sa langsung melakukan pe
nanganan jika diperlukan. 

“Kalau ada keluhan ke
sehatan, bisa mapir di pos
pos yang kami sediakan,” 
imbuhnya. 

I: Istirahat cukup
Usahakan setiap 4 jam 

berhenti. bisa di rest area 
yang ada di sepanjang ja lan 
maupun di tempat umum 
lain. Jika merasa mengantuk 
dan payah, jangan dipak sa
kan untuk lanjut berkendara. 
Karena hal ini tentu saja 
mem bahayakan bagi diri 
sen diri dan pemudik lain. 

K: Kendalikan emosi
Yang terakhir, jangan 

sampai karena keinginan 
untuk segera berkumpul 
dengan keluarga, kita ter bu
ruburu dalam ber ken dara. “ 
tahun ini kan masa li burnya 
panjang, jadi jangan terburu
buru lah, santai di jalan tapi 
selamat,” imbuhnya. 

Diakhir, Dr. Kohar me
nyampaikan selamat mudik 
kepada masyarakat. pesan
nya adalah untuk selalu 
menjaga kesehatan selama 
mudik dan saat di kampung 
halaman.“ Kami berharap 
mas yarakat bisa melaku
kan mudik yang sehat, 
aman dan selamat,” pung
kasnya. (is/hen)

RUMAH Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Dr Soetomo siap mem be
rikan pelayanan 24 jam selama 
libur panjang dan Hari Raya Idul 
fitri.  Segala persiapan mulai dari 
si mulasi tugas, sarana, dan pra
sa rana tenaga medis tambahan 
hing ga koordinasi dengan ber ba gai 
pihak terkait sudah dilakukan. 

Direktur Utama RSUD Dr 

Soetomo Harsono mengatakan, 
pihaknya telah melakukan tiga 
ko ordinasi yakni internal, eks ter
nal, dan lintas sektor demi me
ma ksimalkan pelayanan selama 
libur panjang dan Lebaran. 

“Untuk koordinasi internal, 
kami sudah siapkan tenaga kita, 
mulai dari IGD, sampai dengan 
peralatannya. Dokter, perawat 

sampai dengan instalasi apapun, 
semuanya sudah siap,” paparnya. 

Untuk berjagajaga, lanjut dia, 
RSUD telah mempersiapkan te
naga cadangan on call sebanyak 
249 orang yang setiap waktu da
pat dipanggil ketika diperlukan. 

Persiapan eksternal dilakukan 
dengan melakukan koordinasi 
dengan beberapa rumah sakit di 
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NONSTOP: Pelayanan di IGD RSUD Dr Soetomo selama 24 jam. Selain itu, disiagakan tenaga cadangan on call sebanyak 249 
orang yang setiap waktu dapat dipanggil ketika diperlukan. 
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ANTRE: Bila hendak mudik, harus dipersiapkan perbekalan yang cukup termasuk obat-obat, kondisi 
kesehatan harus fit, dan istirahat yang cukup bila lelah.


