Keseruan RSUD Sleman di Pameran Potensi Daerah 2019

Suasana Pelayanan Kesehatan : Konsultasi Dokter dan Cek Gula Darah Sesaat
Selama Pameran Potensi Daerah Kabupaten Sleman 2019 (PPD) stand RSUD Sleman selalu ramai
dengan pengunjung. Antusias masyarakat Sleman akan informasi kesehatan ternyata sangat tinggi.
Sesuai agenda kegiatan pada hari jumat 12 Juli 2019 acara stand RSUD Sleman cukup padat dan
menarik. Karena sejak pagi hari sudah ada pelayananan pemeriksaan kesehatan umum (Tinggi badan ,
Berat Badan, dan Gula Darah Sesaat, konsultasi gigi, dan pemeriksaan golong darah). Sore hari
dilanjutkan dengan pemeriksaan golongan darah untuk 100 kuota.
Talkshow RSUD Sleman menampilkan 2 sesi talkshow yang pertama dimulai pukul 15.00 wib
sampai dengan 17.00 wib membahas tentang Osteoarthritis khususnya pada lansia. Talkshow dengan
narasumber dokter orthopedi dr. Risa Dumastoro, Sp.OT , dr. Asri dokter Rehabilitasi Medik dan Dian
Wijayanti, AMG ahli gizi. Tak terasa dua jam berlangsung acara tapi para hadirin masih semangat untuk
menanyakan tentang kesehatan tulang dan hidup sehat bagi para lansia.

Suasana keseruan Talkshow Osteoarthritis khususnya pada lansia
Talkshow RSUD Sleman masih berlanjut pada malam harinya dengan topik berbeda yaitu
mengenal lebih dekat RSUD Sleman dengan menghadirkan para manajemen RSUD Sleman yang diwakili
oleh Wakil Direktur drg. Senik Windyati, M.Kes, drg. Restu Indah Nuryani, MPH sebagai Kepala Bidang
Yanmed dan Kep, drg. Ike Senja Rahmadiyani sebagai Kepala Bidang Penunjang dan Sarana, Drs.
Bambang Basusanto sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Sugeng Supriyanto, AMK sebagai Ka. Seksi
Keperawatan, dan Eko Raharjo, SKM, MPH sebagai Ka. Sub Bag. Kepegawaian. Acara ini dimulai pada
pukul 19.00 wib dan dimeriahkan dengan penampilan Hand Hygiene Dance dilanjutkan dengan
perbincangan dengan para manajemen RSUD Sleman. Dalam acara ini jajaran manajemen RSUD Sleman
menjelaskan tentang visi misi , pelayanan kesehatan yang disiapkan dan cara pendaftaran baik datang
langsung maupun melalui WA. Perencanaan pembangunan baik gedung maupun upaya kelengkapan
fasilitas pelayanan. Talkshow dilakukan dengan dialog interaktif dengan membuka kesempatan bertanya
kepada masyarakat baik tentang pelayanan maupun tentang fasilitas di RSUD Sleman. Bagi para
penonton yang bertanya mendapatkan hadiah berupa voucher pemeriksaan kesehatan gratis di RSUD
Sleman.

Talkshow tentang RSUD Sleman dilanjutkan dengan praktek 5 Langkah Cuci Tangan

Keesokan harinya sabtu tanggal 13 Juli 2019 stand RSUD Sleman dimeriahkan dengan senam
pagi bersama para lansia untuk menjadi sehat dan bugar meski dalam usia lanjut. Senam diadakan di
depan stand RSUD Sleman. Para peserta senam dapat berkonsultasi kesehatan gratis setelah senam
pagi.

Keseruan di Stand RSUD Sleman saat pembagian doorprize dan senam Lansia
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