6-08-2020

1/1

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

WUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI YANG LEBIH BAIK
DIPUBLIKASIKAN PADA : JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014 00:00:00, DIBACA : 58.426 KALI

Makkah, 19 September 2014
Pelayanan kesehatan haji di Klotermerupakan ujung tombak dari seluruh rangkaian
pelayanan kesehatan haji. Apabila pelayanan di Kloter berlangsung dengan baik, maka
kesinambungan pelayanan kesehatan di tingkat sektor dan daerah kerja (Daker) akan
berjalan dengan baik pula, ucap Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes yang juga
sebagai Kabid Kesehatan PPIH, DR. dr. Fidiansjah, Sp.KJ pada acara rapat koordinasi
pelayanan kesehatan TKHI Kloter yang diadakan di ruang terbuka lantai 3, Kantor
Kesehatan Haji Indonesia Daker Makkah, (19/9).
Selain Kabid Kesehatan PPIH, rapat dihadiri oleh Kasie Kesehatan Daker Makkah beserta
jajaran di Kantor Kesehatan Haji Makkah, serta petugas TKHI Kloter sejumlah 213 orang
dari 175 Kloter yang telah berada di kota Makkah. Dalam arahannya, Kabid Kesehatan
berpesan kepada seluruh petugas TKHI untuk berkerja Keras, Cerdas, Ikhlas dan Tuntas,
sesuai motto seluruh petugas kesehatan haji Indonesia. Selain itu, juga ditekankan kepada petugas TKHI Kloter untuk bekerja secara efektif dan efisien, dengan
manfaatkan kecerdasan, sumber daya dan potensi yang tersedia, dalam upaya pelayanan kesehatan haji yang maksimal di Kloter.
Dalam kesempatan ini pula, Kasie Kesehatan Daker Makkah, dr. M. Ilyas Ambo Tuwo, Sp.P,Sp.PD menegaskan kembali tupoksi seorang TKHI kloter. Siap
bekerja 24 Jam penuh tanpa pungutan biaya, serta melayani dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada yang menetapkan jam kerja sendiri. Ingat kembali kontrak
kerja, serta kewajiban petugas TKHI untuk melayani jemaah haji sepanjang waktu. Untuk menjaga kesehatan jemaah, utamakan pengawasan jemaah risti Kloter
sebelum memasuki periode puncak Armina, agar kondisi jamaah dapat terkontrol dengan baik.
Ilyas juga berpesan untuk tetap mengingat prinsip Tugasku adalah Ibadah Utamaku. Petugas TKHI tidak pelu khawatir dalam urusan ibadah, mengingat menjaga
dan melayani kesehatan jemaah haji pun merupakan suatu nilai ibadah tersendiri yang tentu mendapat balasan amal baik yang besar disisi Allah SWT.
Kegiatan Rakor ini juga diselingi latihan peregangan (stretching) yang dipimpin oleh dr. Imran, Sp.KO. Peregangan perlu dilakukan rutin oleh oleh para petugas
TKHI Kloter agar tetap bugar dan fit dalam menjalankan tugasnya nanti.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes
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