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Alkes RS Sanglah Tebus
Rp
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DENPASAR - Tak hanya pasien yang harus dirawat peralatan medis kesehatan pun harus mendapat perawatan
di rumah sakit. Karena alat kesehatan (alkes) faktor utama
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah
sakit. RS Sanglah sendiri butuh biaya pengeluaran cukup
banyak. Biaya operasional dan pemeliharaan alat medis
tebus hingga puluhan milyar. Karena alkes hampir setiap
hari, bulan hingga tahunan harus diperbaiki dan dirawat.
Kepala Instalansi Pemeliharaan Alat Medis RS Sanglah, I
Dewa Ayu Widia A. a.St, Selasa (13/6) kemarin mengatakan
saat ini ada sehtar 3.598 unit alkes RS Sanglah. Alat sebanyak
inilah yang harus dirawat dan dipelihara. Karena alat ini digunakan secara terus-menerus untuk pelayanan pasien. Alat ini
juga berhubungan langsung dengan dengan hidup matinya
pasien. Dapat diberikan contoh misalnya alat inkubator bayi
dan Ventilator ICU. Pemeliharaan pun harus dilakukan setiap
hari. Setiap satu bulan sekali harus dilakukan kalibrasi. Artinvi
alkes ini |rarus disesuaikan dengan standar dan besaran yang
sudah ditentukan. Teknisi dan tim dari badan pengaman fasilitas kesehatan (BPFK) di Surabaya yang datang ke RS Sanglah.

Sedangkan urltuk alat-alat kesehatan yang dapat diperbaiki
langsung seperti Spirometer (alat pengukur aliran udara keluar
masuk paru-paru), Ultrasonography (USG) alat diagnostikmedis
organ intemal dalam tubuh seseorang alat cek darah, tensi meter dan Ekg (alat pedekeksi
"Unruk biaya perawatan
dan perbaiki alat-alat medis kami sediakan anggaran mencapai
Rp 30 mitar. Biasanya biaya pengeluaran cukup besar pada alat
medis dengan teknologi tinggi dan canggih. Seperti Untuk alat
telalolo gi tinggi/canggih. Telcrisi

j*mg).

kami datang dari luar seperti
Magnetic resonance imaging
(MRI), Ct Scan, Cobalt 60 dan
lainnya. Alat medis ini tebus
biayanya mencapai Rp 10 Milyar
sampai Rp. 15 Milyar pertahun.
Mengapa demikian, karena alat

medis jumlahnya terbatas dan
satunya dimiliki oleh RS Sanglah. Kemudian untukbiaya alat
medislainnya mencapai 15 juta

pertahunj'jelasnya.
Diungkapkan perempuan berusia 35 tahun ini, ada 5 ternga
telcrisi elehomedikdan 5 tenaga
telorisi elektro umum yang ada
insnlarci pemeliharaan alat medis RS

krrylalL Paling berat

lcetika

memperbaiki alat medis dengan

tingi" IGrena tak semua
mampu diperbaiki danpahami
kompenen alar5a. "Olehkarern itu
kami siasati dengan memberikan
pelatihan kepada tenaga telorisi
alat medisj' ujamya. (u[/rid)
telcrologi
alat
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