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PENGANTAR

Salam Sehat

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terbitnya edisi I majalah digital 
RSUD Puri Husada “Voice Of Puri Husada” dengan tema Vaksinasi

Majalah Digital RSUD Puri Husada “Voice Of Puri Husada” adalah majalah digital yang berisi 
informasi terkait kegiatan promosi dan pelayanan di RSUD Puri Husada serta juga berisi tentang 
edukasi terkait kesehatan dari narasumber-narasumber terpercaya.

Masih banyaknya kegiatan-kegiatan dan informasi kesehatan maupun informasi terkait RS 
yang belum tersosialisasikan, melalui majalah digital “Voice Of Puri Husada” ini bisa menjadi sarana 
publikasi dan rekam jejak bagi RSUD Puri Husada

Semoga dengan terbitnya majalah digital RSUD Puri Husada “Voice Of Puri Husada” dapat 
memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi bagi para pembacanya. 

Demikian. 
Selamat Membaca

Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada
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SEKRETARIAT MAJALAH DIGITAL VOICE OF  
PURI HUSADA :
PKRS RSUD PURI HUSADA

Jl. Veteran No 52 - Tembilahan
http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id
email : pkrspurihusada@gmail.com
Instagram : @pkrsrsudpurihusada
Facebook : Pkrs Puri Husada
Youtube : Rsud Puri Husada
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Profil dr. Saut PakpahanProfil dr. Saut Pakpahan
dr.Saut Pakpahan yang akrab disapa dr.Saut yang lahir di Banda Aceh tanggal 12 November 1961 dan kini diketahui sudah 
berusia 59 tahun. Ia merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Pendidikannya SD, SMP, SMA di  Banda Aceh. Dan beliau 
kemudian melanjutkan Ke Universitas Andalas Fakultas Kedokteran. Hingga kemudian dr Saut Pakpahan menikah dan 
dikaruniai 2 orang anak . beliau pernah bertugas di puskesmas  kemudian pernah juga bertugas di Dinas Kesehatan sebagai 
Kabid Kesga dan  Kabid P2 dan  hingga sekarang menjadi  Direktur/Pemimpin BLUD di RSUD Puri Husada Tembilahan
Pengalaman organisasi yang pernah diikuti beliau antaralain: Anggota Ikatan Dokter Indonesia , anggota Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) kab, INHIL, serta anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia dan lain-lain

FIGUR
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VAKSIN DI LINGKUNGAN 
RSUD PURI HUSADA

Beberapa minggu belakangan, pemberitaan di Indonesia selalu mengangkat topik vaksinasi. Ya karena 
vaksinasi terhadap covid 19 ini sedang digalakkan di negara kita vaksinasi yang digunakan adalah vaksin 
produksi Sinovac, bekerja sama dengan PT Bio Farma

Berbicara tentang vaksinasi,apa itu vaksinasi dan  apa itu vaksin? Dirangkum dari laman resmi Covid19.
go.id vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit 

Vaksin COVID-19 adalah harapan terbaik 
untuk menekan penularan virus corona. Namun, 
mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih 
mempertanyakan manfaat vaksin COVID-19, cara 
kerjanya, atau mungkin efek samping yang dapat terjadi. 

Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin 
kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi 
satu atau lebih antigen.  Saat vaksin dimasukkan 
ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh 
akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. 

Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi 
medis yang parah dan menyebabkan kematian pada 
beberapa orang. Tidak ada cara untuk mengetahui 
bagaimana virus corona ini mempengaruhi kondisi 
tubuh seseorang. Jika satu orang tertular COVID-19, 
maka akan mudah ia menularkan virus tersebut 
kepada keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. 

Dengan mendapatkan vaksinasi covid 19, kita 
akan terhindar dari penyakit akibat virus covid 19 dan 
jikalau terinfeksi setidaknya dengan gejala yang lebih 
ringan daripada jika tidak divaksin. kita juga akan 
membantu melindungi orang-orang di sekitar dari 
virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko 
tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19.

Dirangkum dari laman World Health Organization 
(WHO), vaksin mengandung antigen yang sama 
dengan antigen yang menyebabkan penyakit. 

Namun antigen yang ada di dalam vaksin 
tersebut sudah dikendalikan (dilemahkan) sehingga 
pemberian vaksin tidak menyebabkan orang 
menderita penyakit seperti jika orang tersebut 
terpapar dengan antigen yang sama secara alamiah.

Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman 
dari musuh maka tubuh akan memproduksi antibodi 
untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan 
yang didapat melalui vaksinasi, tidaklah bertahan 
seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya.

Ada empat jenis vaksin, berikut di antaranya: 
1. Vaksin hidup. Di antaranya adalah Vaksin Polio 
Oral (OPV), campak, rotavirus, demam kuning. 
2.Vaksin yang sudah dimatikan. Di 
antaranya adalah vaksin pertusis utuh, IPV.
3. Vaksin yang berisi sub unit dari antigen (antigen yang 
sudah dimurnikan). Di antaranya vaksin Hepatitis B. 

dr. Saut Pakpahan
Pemimpin BLUD RSUD Puri HusadaPemimpin BLUD RSUD Puri Husada

ARTIKEL ARTIKEL
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ARTIKEL ARTIKEL

VAKSINATOR COVID- 19
RSUD PURI HUSADA

4. Vaksin yang berisi toksoid (Toksin yang 
sudah diinaktivasi). Di antaranya adalah 
vaksin Toksoid Tetanus dan Difteri toksoid. 

Vaksin COVID-19 ini membutuhkan 2 dosis 
yang disuntikkan dalam interval 2 minggu (14 
hari). Dosis pertama tujuannya untuk memicu 
respons kekebalan awal, sedangkan dosis kedua 
(booster) untuk menguatkan respons imun yang 
telah terbentuk sebelumnya. Antibodi akan optimal 
setelah 14-28 hari dari suntikan kedua dilakukan.

Di RSUD Puri Husada sendiri telah dilakukan 
dua kali vaksinasi terhadap 518 karyawan 
RSUD dari 715 orang karyawan. Karyawan yang 
belum divaksin dikarenakan masalah kesehatan, 
hamil, komorbid dan penyintas yang memang 
belum diprioritaskan pada vaksinasi tahap 1 ini.  
Vaksinasi tahap 1 dilaksanakan 1-5 februari di 
RSUD Puri Husada, tahap 2 15-19 februari 2021.

Setelah vaksinasi, tetap patuhi 3M: Memakai 
masker dengan benar, Menjaga jarak serta hindari 
kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun di 
air mengalir, agar pendemi dapat segera berakhir

Vaksin COVID-19 ini membutuhkan 2 dosis 
yang disuntikkan dalam interval 2 minggu (14 hari).

Dosis pertama tujuannya untuk memicu 
respons kekebalan awal, sedangkan dosis kedua 
(booster untuk menguatkan respons imun yang 
telah terbentuk sebelumnya. Antibodi akan optimal 
setelah 14-28 hari dari suntikan kedua dilakukan

Di RSUD Puri Husada sendiri telah dilakukan 
dua kali vaksinasi terhadap 518 karyawan 
RSUD dari 715 orang karyawan. Karyawan yang 
belum divaksin dikarenakan masalah kesehatan, 
hamil, komorbid dan penyintas yang memang 
belum diprioritaskan pada vaksinasi tahap 1 ini.  
Vaksinasi tahap 1 dilaksanakan 1-5 februari di 
RSUD Puri Husada, tahap 2 15-19 februari 2021.

Setelah vaksinasi, tetap patuhi 3M: Memakai 
masker dengan benar, Menjaga jarak serta hindari 
kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun di 
air mengalir, agar pendemi dapat segera berakhir.

Sumber :
https://covid19.go.id/masyarakat-umum/2-dosis-
vaksin-covid-19-ini-tujuannya
https://www.detik.com/tag/vaksin-covid_19
https://covid19.go.id/masyarakat-umum/2-dosis-
vaksin-covid-19-ini-tujuannya
https://mediaindonesia.com/humaniora/385469/
vaksinasi-lancar-imunitas-tercapai-dan-ekonomi-
bangkit
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Berdasarkan data WHO diperkirakan ada sekitar 360 juta (5,3%) orang di dunia mengalami gangguan cacat 
pendengaran, 328 juta (9,1%) diantaranya adalah orang dewasa (183 juta laki-laki, 145 juta perempuan) dan 
32 juta (9%) adalah anak-anak. Setiap tgl 3 maret diperingati sebagai hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran, 
HKTP diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan telinga dan pencegahan 
gangguan pendengaran.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi covid 19, RSUD puri husada tidak 
mengadakan kegiatan pada hari HKTP ini. dr. Firman Nurdiansah, SpTHT-KL, mengatakan, di tahun-tahun 
sebelum pandemi selalu diadakan kegiatan terkait HKTP ini dengan melibatkan pasien dan pengunjung 
RSUD. Tahun ini hanya diisi dengan webinar awam yang dilaksanakan secara daring oleh Persatuan Dokter 
THT Indonesia, kata dr. Firman.

Ditanya mengenai prevalensi gangguan pendengaran yang berobat ke RSUD, dokter yang juga ketua IDI 
cabang Inhil periode 2019-2022 ini mengatakan, angka kunjungan dengan gangguan pendengaran di poli 
THT cukup tinggi, urutan pertama. Penyebab yang banyak menjadi keluhan karena penumpukan serumen 
(kotoran telinga) dan pemahaman tentang kebersihan yang masih kurang. Kebanyakan yang datang karena 
keluhan berdengung pada telinga, setelah dilakukan pemeriksaan dijumpai adanya penumpukan serumen. 
Beliau menjelaskan, secara teori penyebab gangguan pendengaran ada 4: karena serumen, kebisingan, infeksi, 
dan keganasan bidang THT-KL

Perawatan telinga yang dapat dilakukan: antara lain Tidak boleh membersihkan telinga dengan cotton 
bud karena bisa berisiko menyebabkan iritasi, dan kotoran telinga yang terdorong ke dalam. Namun beberapa 
ahli menyebutkan boleh menggunakan cotton bud selama cotton bud yang masuk tidak terlalu jauh, hanya 

di ujung cotton bud saja, kira-kira 3 cm pada 
dewasa dan 1 cm pada anak-anak. cotton bud 
tidak boleh kering, diolesi baby oil atau minyak 
zaitun, bahkan minyak makan pun boleh, dan 
pastikan memakai cotton bud yang kuat jangan 
pada saat dibasahi cotton bud tertinggal di 
dalam.

Peralatan yang mendukung pemeriksaan 
gangguan pendengaran yang dimiliki RSUD :

1. Endoskopi THT yang berfungsi untuk 
melihat kondisi liang telinga sampai gendang   
telinga, infeksi, peradangan, benjolan, serumen 
dan apakah ada perforasi (robekan) gendang 
telinga.

2. Audio meter untuk mengetahui 
gangguan pendengaran, apakah tipe konduktif 
ataukah sensoneural ataupun tuli campur 
(mixed hearing loss) bisa juga karena pengaruh 
kebisingan ataupun tuli karena tua

3. alat-alat rutin yang biasa digunakan seperti 
otoskop, spekulum hidung, tongspatel (spatel lidah).

dr. Firman Nurdiansah, SpTHT-KL berpesan 
untuk masyarakat INHIL, agar mari kita bersama-
sama memperhatikan, menjaga organ telinga kita dan 
membersihkan telinga kita dengan aturan yang sesuai, 
kemudian juga harus rutin memeriksakan telinga ke poli 
THT, apa bila ada kotoran tidak aktif 6 bulan sekali, kalau 
kotorannya aktif 4 bulan sekali. Juga dianjurkan untuk 
remaja agar jangan menggunakan headset terlalu lama 
dan jangan bervolume tinggi karena bisa mempengaruhi 
gangguan pendengaran serta menghindari atau 
mengurangi  berada di tempat bising seperti game station, 
diskotik, dan pertunjukan musik bervolume tinggi. 

Bolehkah menggunakan Cotton Bud untuk 
membersihkan telinga?
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KEGIATAN PURI HUSADA

SENAM KARYAWAN SENAM KARYAWAN 
RUMAH SAKITRUMAH SAKIT

KUNJUNGAN KADINKES PROVINSI RIAU KUNJUNGAN KADINKES PROVINSI RIAU 
KE ISLAMIC CENTER DANKE ISLAMIC CENTER DAN

LABORATORIUM RSUD PURI HUSADA LABORATORIUM RSUD PURI HUSADA 
HUSADAHUSADA

KUNJUNGAN KETUA PKK KAB. INHILKUNJUNGAN KETUA PKK KAB. INHIL
HJ. ZULAIKHA WARDAN PADA HJ. ZULAIKHA WARDAN PADA 
PERINGATAN HARI GINJAL SEDUNIAPERINGATAN HARI GINJAL SEDUNIA
DI RUANG HEMODIALISADI RUANG HEMODIALISA

Sdengan narasumber dari BKPSDM KAB Inhil yang dilaksanaan selasa 02 maret 2021 yang dibuka 
oleh kepala bagian tata usaha Bapak Asnawi,SE dihadiri oleh pejabat eselon 3 dan 4 serta perwakilan 
ASN RSUD Puri Husada yang dilaksanakan di aula RSUD Puri Huasada tembilahan dengan tetap 

memperhatikan tata tertbi protokol kesehatan

SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 
2021 DENGAN POLA CASCADING MELALUI 
APLIKASI E-KINERJA

KEGIATAN PURI HUSADAKEGIATAN PURI HUSADA
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POJOK RSUD

Ruang kebidanan dan Penyakit kandungan RSUD 
Puri husada memiliki 3 tenaga spesialis kandungan 
yaitu

dr. H. ALFIANES, SpOGdr. H. ALFIANES, SpOG
dr. GUSFRIZER, SpOG, dandr. GUSFRIZER, SpOG, dan
dr. AIDA, SpOGdr. AIDA, SpOG
dan terdapat 21 tenaga bidan yang orang dipimpin oleh

HARINA, S.Tr.KebHARINA, S.Tr.Keb

sebagai kepala ruangan. Di Ruang Kebidanan memiliki 22 tempat 
tidur  terdiri dari: kelas 1 ada 3 kamar, kelas 2 ada 3 kamar, kelas 3 ada 1 
kamar dengan 8 tempat tidur, dan ada ruang isolasi dengan 1 tempat tidur

RUANG KEBIDANANRUANG KEBIDANAN
RSUD PURI HUSADARSUD PURI HUSADA

16 17



TANYA JAWAB TANYA JAWAB

Wawancara dengan Pemimpin BLUD dr. Saut 
pakpahan

1. Apa kesan dan pesan bapak untuk karyawan dan 
masyarakat inhil terkait vaksinasi ?
Jadi diharapkan kepadav seluruh karyawan karyawati 
rumah sakit umum daaerah puri husada untuk bisa 
mengikuti pelaksnaan vaksinasi tahap 2 bagi mereka 
yang sudah pernah divaksin pada tahap 1 dan harus 
diperiksa dulu untuk memenuhi persyaratan dan bagi 
teman-teman untuk yang masih belum mendaftar 
pada sesi pertama 14 hari yg lalu hari ini segera didaftar 
nanti akan diatur waktunya agar bisa dilakukan 2x 
vaksin 14 hari kedepan

2. Yang lansia bagaimana pak ?
Seandainya ada keluarga kita dari RSUD Puri husada 
yang usainya diatas 60 tahun dan dia adalah nakes agar 
medaftarkan diri ke purihusada nanti di koordinasikan 
dengan dinas kesehatan kabupaten indragirihilir 
mengenai vasksin dan kebutuhan vaksinnya. Tetap 
semangat dan jangan takut.

Wawancara dengan Pemimpin BLUD dr. Saut pakpahan

1. Apa kesan dan pesan bapak untuk karyawan dan masyarakat inhil terkait vaksinasi ?
Jadi diharapkan kepadav seluruh karyawan karyawati rumah sakit umum daaerah puri husada untuk bisa 
mengikuti pelaksnaan vaksinasi tahap 2 bagi mereka yang sudah pernah divaksin pada tahap 1 dan harus 
diperiksa dulu untuk memenuhi persyaratan dan bagi teman-teman untuk yang masih belum mendaftar pada 
sesi pertama 14 hari yg lalu hari ini segera didaftar nanti akan diatur waktunya agar bisa dilakukan 2x vaksin 14 
hari kedepan

2. Yang lansia bagaimana pak ?
Seandainya ada keluarga kita dari RSUD Puri husada yang usainya diatas 60 tahun dan dia adalah nakes agar 
medaftarkan diri ke purihusada nanti di koordinasikan dengan dinas kesehatan kabupaten indragirihilir 
mengenai vasksin dan kebutuhan vaksinnya. Tetap semangat dan jangan takut.

 Wawancara Bersama Kabag. TU, Asnawi, SE 15/2/2021

1. Persiapan Vaksinasi Tahap Ke 2 dan berapa jumlah peserta yang akan divaksin pada tahapke 2 ini pak ?
Hari ini (15/2/2021) adalah pelaksanaan Vaksin ke 2, dimana pelaksanaan vaksin pertama dilaksan akan pada 
tanggal 01 Februari 2021.
Pada vaksin ke 2 ini, vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan jumlah harian yang dilakukan vaksin pada tahap 
pertama
Pada hari ini Alhamdulillah saya telah di vaksinasi dan Alhamdulillah saya merupakan vaksinasi yang pertama.
Mudah-mudahan kawan yang belum vaksin hari ini, kita memiliki daftar, dan hari pertama vaksinansi tahap 
kedua ini harus selesai sebanyak 80 orang.
Himbauan beberapa karyawan kita yang selama ini menurutin formasi, untuki bu yang menyusui yang 
sebelumnya dilarang untuk divaksin nah untuk tahap ke dua ini ibu menyusui diperbolehkan dilakukan 
vaksinansi.

2. Telah diketahui pada tahap kedua vaksinasi ini, untuk lansia diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi, 
karyawan kita yang lansia apakah divaksinasi juga pak ?

Karyawan kita yang lansia terdapat 1 orang, nah karyawan kita yang lansia tersebut siap untuk dilakukan 
vaksinansi selama kategori diperbolehkan nya untuk dilakukan vaksinasi

3. Bagaimana pak jika ada karyawan yang tidak bersedia untuk dilakukan vaksinasi?

Nah bagi pemberi pelayanan langsung dibunyikan disini adalah penundaan atau penghentian pemberi jaminan 
social atau bantuan social, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau denda, hanya 
saja dendanya belum diketahui seperti apa, ini sesuai dengan perpres nomor 99 tahun 2020 nomor 14/2021 

4. Kegiatan vaksinasi tahap kedua ini akan berkahir sampai kapan pak ?

Sesuai jadwal yang ada vaksinasi ini dilaksanakan sampai tgl 19/2/2021. Untuk vaksinaisi tahap pertama seperti 
ibu menyusui, lansia, dilakukan vaksinasi pada tahap kedua in
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TANYA JAWAB TANYA JAWAB

Wawancara Seputar Vaksinasi Bersama Ketua vaksinasi Bersama dr.Rahmat Susanto

1. Vaksinasi yang dilakukan ini sudah memasuki tahap kedua, sejauh ini bagaimana perkembangan di rsud 
ini pak apakah sudah mencukupi 100 persen dari targetnya?
Alhamdulillah vaksinasi di rsud sampai saat ini berlangsung aman dan lancar kemudian untuk targetnya 
sendiri yang di tahap 1 targetnya belum tercapai karena ada bebrapa hal.jadi harapan kita di vaksinasi yang 
kedua ini mudah-mudahan selain kita mengulang vaksinasi yang pertama yang kita harapakan orang-orang 
yang masih tertunda dan sebagainya bisa kembali untuk ikut vaksin sehingga target kita bisa tercapai.

2. Apa kendala  pelaksanaan dirumah sakit ini?
Kendala untuk saat ini belum ada karena yang pertama dari segi logistik kita dengan pengambilan logistik 
dekat , koordinasi kita dengan dinas juga baik, mungkin ada komunikasi yang belum tersampaikan kesemua 
jajaran atau mungkin ada keraguan atau belum dapat informasi yang utuh sehingga banyak dari teman-temn 
yang belum siap untuk divaksin dan itu merupakan salah satu kendalal yang dialami saat ini. 

3. Keluhan yang didapat saat vaksinsi?
Sampai saat ini tidak ada keluhan yang serius , tpi kalau ada rasa yg tidak nyaman, pegel, demam, itu sangat 
subjektif
4. Untuk tenaga kesehatan lainnya yang saat ini belum divaksin juga msayarakat untuk menghadapi vaksinasi?
Dihimbau kepada SDM rumah sakit tembilahan baik nakes ataupun Non Nakes agar tidak ragu unutk 
melakukan vaksinasi karna sampai saat ini seperi kita ketahui bukan hanya kita saja tetapi juga seluruh 
indonesia sudah melakukan vaksin dan juga dijamin kehalalannya serta aman. Dan juga untuk masyarakat 
jangan khawatr dan semuanya insya allah aman.

Wawancara bersama dr. H. Irianto. SpPD, FINASIM
1. Sejauh mana efektifitas vaksinasi terhadap tenaga kesehatan khususnya di RSUD Puri Husada Tembilahan?

Sebenarnya efektifitasnya sama, untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat, hanya saja saat ini tenaga 
kesehatan prioritas, sesuai mutu vaksinasi sekita 65%, yang manamenurut WHO efektifitas vaksin diatas 50%  
bisa dilakukan vaksinasi. Jika tenaga kesehatan kita seluruh Indonesia divaksin maka 65% akan terlindungi

2. Bagaimana menurut bapak jika ada tenaga kesehatan yang tidak mau divaksin ?

Sesuai dengan perpres terbaru, maka tenaga kesehatan akan ditanyakan dan dikejar, apa alasannya, jika 
alasannya sah sesuai dengan rekomendasi dari kementerian kesehatan, tidak apa-apa, tapi jika tidak maka 
akan diberikan sanksi sesuai dengan perpres sepert isanksi social, sanksi administrasi, bahkan juga akan di 
denda.

Jika banyak masyarakat kita yang tidak divaksin maka usaha kita gagal.Masyarakat harus sadar jika dia tidak 
mau divaksin maka dia akan menyebarkan virus padahal standar WHO minimal 70% penduduk Indonesia 
ini harus divaksin, kemungkinan anak-anak juga akan divaksin

3. Masukan dari bapak untuk masyarakat dikabupaten Indragiri hilir agar mau divaksinasi?
 
Saya himbau untuk seluruh masyarakat kabupaten Indragiri hilir dan seluruh tenaga kesehatan untuk 
menguikuti vaksinasi ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Jika maksimal semua penduduk Indonesia 
dilakukan vaksinasi maka akan dapat hard imuniti. Vaksinasi ini telah disetujuioleh MUI dan diseutujui oleh 
balai POM. Efeksamping tetap ada hanya saja tidak terlalu berat, sampai hari ini hanya ada efek samping 
ringan saja, dan itu merupakan hal yang normal. Sekali lagi marilah seluruh masyarakat untuk mengikuti 
vaksinasi ini dari umur 18-50 tahun, lansia juga, yang menentukan boleh tidaknya saja dokter yang bertugas 

Wawancara Vaksinasi Tahap Kedua Bersama Tim Vaksinator dr.Olive, dr.Diki, dr. Adi

Tanggal 19.02.2021
1. Menurut bapak ibu bagaimana pelaksanaan vaksinasi di RSUD ini apakah sudah efektif ?
dr. Mengatakan untuk Sejauh ini vaksin sudah memasuki tahap kedua dan pelaksanaannya sudah berjalan 
secara efektif. Untuk mekanisme kita melaksanakannya sesuai apa yang sudah kami dapat sewaktu mengikuti 
pelatihann tim vaksinator dengan perwakilan 9 orang, dan pelatihannya langusng dari balai  pelatihan yang 
diwakilkan langsung dari kemenkes. Bagaimana mekanisme atau alur pelaksanaan vaksinasi, pelaporan, dll. 
dibandingkan fasilitas lainnya target kita lumayan banyak dan itu merupakan tantangannya juga bagaimana 
kita bisa memberikan vaksin yang jumlahnya banyak dalam waktu yang cepat namun kualitasnya tetap kita 
jaga. Dan memastikan juga bahwa setiap karyawan rumah sakit  minimal  kesempatan untuk memeriksakan 
kesehatan dirinya dan menilai apakah karyawan tersebut layak untuk mendapatkan vaksin. 

2. Vaksinator kita inikan ada 9 orang itu dipilih dari mana apakah dari kemenkes atau harus yang mempunyai 
kompetisi khusus sebelum menjadi vaksinator?

Dr menejlaskan kemarin kami ditunjuk dari direktur langsung dan sudah di SK kan, dan kami tidak hanya 
tim dokter saja dan ada juga perwakilan perawat serta bidan. Data tersebut nanti dikirim ke kemenkes.

3. Dari tahap pertama dan kedua vaksinasi ini apakah ada kendala persiapan dari obat-obatan atau yang 
sudah disedikaan oleh koordinator dan untuk peserta vaksinasi ini apakah ada kendala pada  saat vaksinator 
menyuntikkan vaksinnya?

Dr menjawab jadi kalau untuk kesulitan dan selain jumlahnya yang cukup banyak memastkan bahwa kita 
menjaga vaksinnya ini tetap aman  dalam artian suhunya jangan sampai terlalu panas hingga merusak isi 
dari vaksin tersebut. Jadi beberapa metode kita pakai , misalnya menunggu dulu pesertanya, diskrining 
terlebih dahulu baru vaksinnya kita ambil lalu kita suntikkan secara cepat jadi kita meminimalisirkan waktu 
vaksin diluar dari kulkas kontainernya, jadi untuk beberapa peserta yang sudah lansia atau misalnya dengan 
komorbid itu kita harus hati hati mematikan bahwa peserta tersebut dalam kondisi stabil dan tidak ada 
penyulit. jadi pada tahap pertama kemarin ada beberapa nakes yang terdapat gejala tapi masih tergolong 
ringan seperti mual, demam dan tidak ditemukan kasus yg serius.

4. Jadi untuk jenis vaksin, dosis, komorbid, penyintas,  dan lansia apakah sudah boleh diberikan vaksin ?
Ya sudah boleh , vaskinnya tetap sama, dosis tetap sama, mungkin yang membedakan  nanti jika lansia 
biasanya yang umurnya masih dibawa 60 tahun jarak pemeriksaan vaksin pertama dan kedua itu 14 hari. 
Kalau lansia ini memiliki kriteria khusus jadi kalau dia sudah diberikan vaksin pertama jarak dia untuk 
kevaksin kedua ini nunggu selama 28 hari, sdgkn untuk penyintas dan komorbid 14 hari 

5. Apa pesan pesan untuk masyarakat yang tidak ingin divaksin?
Khususnya masyarakat tembilahan jangan takut untuk divaksin, tenaga kesehatan saja sudah ikut untuk 
divaksin, jika masyarakat masih ada yang takut untuk divaksin jangan ragu untuk bertanya kepada kami atau 
petugas kesehatan yang lain.
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Seberapa PARAH ketergantunganmu 
pada MEDIA SOSIAL

Selain rokok, cinta dan PUBG, ternyata media sosial juga bisa membuat kita kecanduan. Kecanduan akibat media 
sosial atau medsos ini sering tidak disadari oleh sebagian kita. Padahal efek yang ditimbulkan sangatlah membahayakan. 
Bagaimana tidak, dari bisa mengakibatkan gangguan pada fisik seperti kerusakan mata, gangguan pada leher 
dan tulang belakang juga bisa mengakibatkan gangguan mental seperti stres atau depresi yang berkepanjangan.

Kebutuhan media sosial seperti kebutuhan pokok pada manusia zaman sekarang, manusia tidak bisa terlepas 
dari media sosial, dari anak-anak hingga dewasa maupun lansia menggunakan media sosial dalam kesehariannya. 

Sampai sejauh mana media sosial mempengaruhi keseharianmu? Perhatikan tanda berikut, seberapa 
perlunya kita membatasi paparan media sosial

Tidak bisa berhenti membandingkan Media sosial 
biasanya dianggap sebagai gambaran utama kehidupan 
seseorang. Namun, jangan sampai hal itu membuat 
kita tidak mampu atau tidak puas dengan kehidupan 
kita. Hal-hal negatif seperti perceraian, kesedihan, dan 
kesulitan juga terjadi di hidup mereka, namun tentu saja 
mereka tidak akan mengunggahnya. Jika kita kesulitan 
menyadari tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, 
mungkin sudah saatnya kita istirahat dari media sosial.

 
Mulai menggulir media sosial tanpa sadar Ada 

sesuatu tentang media sosial yang bisa menghibur, 
kata Ehrman. Namun, jika kita mulai menggulir 
media sosial secara tidak sadar, itu bisa menandakan 
kita tenggelam dalam "gemerlap" media sosial. 

Terganggu dengan unggahan yang kita lihat 
Unggahan mengenai politik atau unggahan yang 
sifatnya berlebihan yang tampak di beranda kita bisa 
saja membuat kita kesal. Atau, kita stres dengan apa yang 
kita lihat karena menggulir laman beranda terlalu jauh. 

Panik tidak dapat memeriksa linimasa Bisakah kita 
mengikuti rapat atau pergi membeli bahan makanan 
di toko tanpa kecemasan tidak bisa mengakses media 
sosial? Apakah kita tidak sabar menulis tweet atau 
mengunggah status dan tidak dapat memikirkan 
hal lain di luar media sosial? Jika jawabannya iya, 
maka kita perlu membatasi paparan media sosial. 

Menggulir media sosial hingga lupa waktu 
Satu studi menemukan, rata-rata orang menatap 
layar ponsel pintar mereka sebanyak 2.617 kali 
sehari, untuk menggulir media sosial, mengirimkan 
pesan, dan sebagainya. Coba tanyakan kepada 
pasangan atau teman mengenai pendapat mereka 
tentang kebiasaan kita bermain media sosial

Tidak dapat menikmati hidup tanpa mengunggah 
sesuatu Kita tidak dapat lepas dari ponsel saat berada 
di pernikahan teman tanpa mengunggah gambar 
acara tersebut. Kemudian, kita menghabiskan 
banyak waktu untuk memeriksa berapa likes yang 
sudah didapat dari gambar yang kita unggah. 

Memeriksa media sosial saat bangun dan 
sebelum tidur Satu studi menemukan, 80 persen 
pengguna ponsel pintar memeriksa ponsel mereka 15 
menit setelah bangun. Kebiasaan ini dikaitkan dengan 
peningkatan stres dan kecemasan, menyita waktu dan 
perhatian, bahkan bisa membuat kita terlambat ke 
kantor. Melihat layar ponsel sebelum tidur juga terbukti 
merangsang otak, sehingga kita lebih sulit untuk tidur. 

Media sosial tidak terasa menyenangkan 
Memiliki akun media sosial dan aktif di dalamnya 
bukanlah kewajiban. Platform media sosial dirancang 
agar menyenangkan, interaktif, dan sebagai sarana kita 
untuk terhubung dengan teman dan kerabat. Jika kita 
menganggap media sosial tidak lagi menyenangkan, 
ada baiknya untuk mengurangi paparan media sosial.

Terkadang, linimasa kita berisi semua kegiatan 
menyenangkan yang dilakukan orang lain. Kita 
pun sulit untuk mundur dan menyadari bahwa 
hidup tidak selalu menarik dan menyenangkan.

"Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak 
dalam perasaan bahwa hidup kita tidak sebaik 
hidup orang lain," kata Ehrman. "Tapi kita 
tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu."

 
Jika  sebagian besar poin di atas kita alami, 

maka sudah saatnya perlu kita untuk beristirahat 
atau berhenti sejenak mengakses media sosial.

sumber : 
https://lifestyle.kompas.com read/2020/11/07/105239920/tanda-kamu-
perlu-break-dari-media-sosial?page=all.
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TIPS PEREGANGAN DI 
TEMPAT KERJA
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Beberapa penyakit yang bisa dilakukan 
Akupuntur Medik adalah: 

• Asthma Brochial (penyakit Asma)
• Tension Headache (sakit kepala dan tengkuk)
• Dispepsia (sakit maag)
• Migraine (sakit kepala sebelah)
• Bell’s Palsy (kelemahan sebelah otot wajah)
• Frozen Shoulder (nyeri pada bahu)
• Low Back Pain (sakit pinggang)
• Trigeminal Neuralgia (nyeri pada otot wajah)
• Neuralgia Post Herpetica (nyeri setelah infeksi 

herpes)
• Insomnia (susah tidur)
• Rhinitis Allergica (alergi hidung)
• Hipertensi (tekanan darah tinggi)
• Tennis Elbow (nyeri pada siku)
• Sindome terowongan Karpal nyeri pergelangan 

tangan dan telapak tangan)
• Hemiparessi Pasca Stroke kelemahan akibat 

stroke)
• Morning Sickness (mual dan muntah karena 

kehamilan)
• Insufisiensi Laktasi (tidak keluarnya ASI setelah 

melahirkan)
• Osteoarthritis (nyeri dan radang pada sendi 

lutut)
• Achiles Tendinitis (nyeri pergelangan kaki serta 

tumit)
• Urtikaria (alergi kulit)
• Akupuntur estetika
• elektroakupuntur
• Dll
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