
MAKANAN YANG BOLEH DIBAWA 

MAKANAN YANG BOLEH
DAN TIDAK BOLEH
DIBAWAH KE RUMAH SAKIT 

INFORMASI 
PELAYANAN
GIZI 

CATATAN :
makanan yang boleh dibawa tersebut
dalam jumlah terbatas dapat diletakkan
di atas atau didalam laci kabinet pasien. 

INSTALASI GIZI 
RSUD PURI HUSADA
TEMBILAHAN 

Makanan lebih dari 2 jam
penyajiannya.
Tidak disarankan membawa makanan
dari luar untuk pasien dengan diet
khusus 
Makanan yang menimbulkan bau
tajam 

BUAH SEGAR BERKULIT seperti pisang,

jeruk, dan produk buah kering dengan

bungkus tertutup)

KUE KERING seperti biskuit, wafer

dalam kemasan tertutup (masih dalam

masa berlaku/ belum kadaluwarsa)

KACANG-KACANGAN KERING dalam

kemasan tertutup (masih dalam masa

berlaku/ belum kadaluwarsa)

ROTI, KUE dalam kemasan tertutup

(dengan mencantumkan masa

kadaluwarsa).

MINUMAN DALAM KEMASAN misal air

mineral, susu kotak, minuman botol sekali

minum. 

MAKANAN YANG DIMASAK

KELUARGA untuk sekali makan (takaran

dan porsi sesuai dengan makanan rs

yang diberikan)

KECAP, GARAM, GULA, MADU dalam

kemasan tertutup. 

MAKANAN YANG TIDAK 
BOLEH DIBAWA 

Website : rsudpurihusada.inhilkab.go.id
Email : puri_husada@yahoo.com



Petunjuk bagi Pasien dan
pengunjung yang ingin
membawa makanan ke

Rumah sakit

Makanan bergizi dan terjami sangat
penting untuk mempercepat kesembuhan
pasien. Kami menghargai keinginan pasien
untuk mendapatkan makanan kesukaan
dari luar rumah sakit atau keinginan
keluarga untuk membawakan makanan
bagi pasien yang sedang dirawat di rumah
sakit. Namun demikian ada beberapa jenis
makanan mungkin tidak sesuai dengan
kondisi penyakit pasien atau mungkin
dapat menimbulkan bahaya. 

Makanan tertentu jika disimpan dalam
kondisi yang salah bisa menyebabkan
pertumbuhan bakteri. Lembaran ini
menginformasikan makanan yang TIDAK
DIIZINKAN di bawa ke rumah sakit,
karena BERESIKO TINGGI dapat
menimbulkan kontaminasi makanan. Kami
juga tikda mempunyai fasilitas
penyimpanan makanan untuk pasien. 

RS sudah menyediakan makanan sesuai
kebutuhan gizi pasien dan terjamin
keamanannya. Tujuan dari kami adalah
melindungi pasien dari kemungkinan
menjadi sakit karena makanan tercemar.
Terima kasih atas kerjasamanya. 

Asuhan
Gizi : 

Pelayanan
Makanan :
Anda akan mendapatkan makan utama 
3 x sehari dan 1 x makanan selingan. 
Menu yang disajikan siklus menu 10 hari. 

Jadwal
Makan :

Makan Pagi pukul 06.00 - 08.00 
Makan Siang pukul 12.00 - 14.00 
Makan Malam pukul 17.00 - 20.00

Pasien yang
terhormat, 
Kami informasikan bahwa selama Anda di
rawat di RSUD PURI HUSADA
TEMBILAHAN anda akan mendapat
Asuhan Gizi dan Pelayanan makanan. 
Makanan yang disajikan sudah sesuai
dengan kondisi penyakit dan kebutuhan
gizi. 

Pada awal perawatan di ruangan
Nutrisionis akan mengunjungi Anda untuk
menilai hasil skrining gizi, kemampuan
makan dan ada tidaknya alergi makanan. 

Bila Anda beresiko kurang gizi atau
menderita penyakit yang mengharuskan
berdiet. Nutrisionis akan memesankan
makanan sesuai kondisi anda, bila perlu
akan menyusun diet khusus untuk anda. 

Nutrisionis juga akan melakukan pengkajian
gizi lebih lanjut, memonitor asupan makan
dan status gizi selama Anda dirawat serta
memberikan edukasi/ konseling gizi. 

Untuk mempercepat penyembuhan kami
berharap makanan yang disajikan dapat

dinikmati dan dihabiskan minimal 80 % dari
diet yang disediakan. 

Alat makan akan diambil 1 jam 
setelah makanan disajikan.

Bila ada keluhan makanan bisa disampaikan
pada Nutrisionis atau pramusaji. 


