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Sesuai Undang-‐undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, diantara kawasan yang dibebaskan dari asap
rokok adalah rumah sakit. Namun kenyataannya,
penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih butuh
sosialisasi. Sebab masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui ketentuan terkait KTR.

Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang sehat dan
higenis. Bersih dari asap rokok yang dapat menyebabkan
dampak negatif bagi kesehatan. Penetapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Rumah Sakit telah dinyatakan secara
normatif melalui regulasi pemerintah.

Perlu diketahui berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Pasal
199 Ayat 2, seseorang yang diketahui merokok di
lingkungan rumah sakit akan diberikan sanksi yang cukup
tegas. Disebutkan bahwa “Setiap orang yang sengaja
melanggar kawasan tanpa rokok di lingkungan rumah sakit
dipidana paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta
Rupiah)”.

Untuk meningkatkan kesadaran seluruh pengunjung RSUD
A.M. Parikesit membuat berbagai macam banner larangan
merokok di setiap sudut rumah sakit dan larangan melalui
audio. Tidak hanya itu setiap petugas keamanaan selalu
melakukan patroli keliling disetiap sudut rumah sakit untuk
menertibkan pengunjung yang merokok. Tetapi dalam
kenyataanya belum sepenuhnya ditaati oleh pengunjung.

Diperlukan sosialisasi terus menerus, sebab sebagian besar
masyarakat masih belum mengetahuinya, diharapkan
pengunjung dapat mengerti dan sadar karena aturan itu
dibuat demi kepentingan bersama.
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RSUD A.M. Parikesit Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1438 H

Tahukah anda bahwa “merokok saat berbuka
puasa sangatlah berbahaya, karena kepulan
asap rokok yang dihirup saat perut kosong
dalam jangka waktu lama, dapat memicu
gejala kontraksi kardiovaskular serius.”, tubuh
membutuhkan lebih banyak oksigen, cairan
dan glukosa setelah berpuasa selama
seharian. Jika Anda langsung merokok
sesaat setelah berbuka puasa, maka rokok
akan menghambat aliran oksigen yang
dibutuhkan oleh tubuh, sehingga akan
menyebabkan terjadinya kontraksi pada
pembuluh darah, sehingga hal tersebut akan
memicu terjadinya serangan jantung.
Pada prisipnya baik saat puasa ataupun tidak
merokok sangat berbahaya bagi kesehatan.

TAHUKAH ANDA

dr.MIFTAHUL AFANDI,	  Sp.JP.FIHA
Dokter Spesialis Jantung

Kunjungi Klinik Gizi RSUD  
A.M.  Parikesit,  untuk
mendapatkan informasi
tentang pola makan yang  
sehat sesuai dengan
kebutuhan tubuh
Informasi (0541)	  661015
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