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Breaking news...

...

Dear PERKI members, dapatkan di
booth PERKI pada saat acara 25th
ASMIHA :
1. Buku Yearbook of Cardiology
2. Panduan Praktik Klinis (PPK) dan
Clinical Pathway (CP) Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
3. Buku Tatalaksana Uji Latih Jantung
4. Kartu anggota Koperasi KKJI (bagi
yang sudah member)
Kami tunggu kehadirannya tanggal
15-17 April 2016 di Ritz Carlton Hotel,
Jakarta.
<FYI> Anggota beberapa PERKI cabang termasuk Jakarta sudah 100%
menjadi anggota KKJI...
PERKI cabang lain silakan menyusul
segera...
Agar segera mendapatkan kartu member KKJI dan manfaat serta SHU dari
KKJI, caranya mudah... hanya isi formulir pendaftaran, lampirkan copy KTP
dan melunasi iuran pokok 1 juta saja....
Tak ada iuran bulanan ...
bebas ribet ...
Ayo buruan ...
Jangan sampai ketinggalan ...
KKJI sedang menggalang kerjasama
dengan berbagai vendor dengan verifikasi usaha... akan segera di launch
saat Koperki Padang Juni 2016.

Dr. Anwar Santoso, selaku Presiden Perhim
punan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indone
sia saat diwawancara dalam rangka menyambut
acara Asmiha ke-25 (8/4) menekankan 2 point
penting yang menjadi pokok pembahasan pada
acara itu, yakni:
POINT PERTAMA; Sistim Pelayanan Kesehat
an Nasional dalam hal ini Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) tahun 2019 ini akan menuju ke
pelayanan Universal Health Coverage, PERKI
sebagai organisasi profesi tidak bisa tidak harus
terlibat dalam pelaksanaan sistim pelayanan ke
sehatan yang baru ini.
Mensikapi ongkos biaya BPJS untuk JKN
terhadap Rumah sakit-rumah sakit yang dalam
2 tahun terakhir sangat besar (sekitar 16 tril
yun) dihabiskan oleh penyakit kardiovaskular,
rangking nomor satu, Menteri Kesehatan akan
merubah strategi dalam pengertian bagaimana
pelayanan kesehatan itu betul-betul efisien tidak
menghabiskan uang negara dan tidak mengha
biskan uang masyarakat yang dikumpulkan dari
premi BPJS.
Dalam hal ini perlu ditekankan kembali
adanya program-program Promosi dan Prevensi
kesehatan kardiovaskular yang merupakan tugas
bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Kini telah terbentuk satu komite penang
gulangan penyakit jantung dan pembuluh darah
Nasional/Indonesia. Yang anggota-angotanya
melibatkan berbagai organisasi profesi seperti
PERKI, PAPDI, IDAI, PERDOSSI, serta be
berapa Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk
Yayasan Jantung Indonesia dan InaSH. Komite
ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Kesehatan
RI. Komite diketuai oleh saya sendiri, Dr. Anwar
Santoso (PERKI), Wakilnya: Prof. Idrus Alwi
(PAPDI), Sekjennya dari PAPDI, Wakil Sekjen:
Dr. Isman Firdaus (PERKI). Dan personil PER
KI lainnya yang tergabung di dalam komite inti
ini adalah: dr. Anna Ulfah Rahajoe dan dr. Lies
Dina Liastuti.
Komite ini sudah bekerja selama setahun,
sudah membuat rencana startegis, salah satunya
akan membuat semacam modul panduan dan
petunjuk pelaksanaan dari semua pelayanan
kardiovaskular Indonesia baik dalam bidang
promosi, prevensi, kuratif dan rehabilitasi yang
nantinya akan dijadikan panduan Kementerian
Kesehatan. Dengan adanya komite ini, diharap
kan teman-teman anggota PERKI Cabang su
dah harus merubah pola pikirnya bahwa antara
PERKI dengan organisasi profesi lainnya harus
bekerja sama dalam satu sistim, itu intinya.
POINT KEDUA; Asmiha tahun ini adalah As
miha ke-25, sudah 25 tahun kegiatan ini dilak
sanakan. Asmiha adalah merupakan tugas pro
fesi yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Praktek Kedokteran dan Profesi, bertujuan un
tuk mempertahankan dan meningkatkan standar
kompetensi dari para dokter yang tergabung
dalam PERKI.
Sejak beberapa tahun terakhir PERKI meru
pakan affiliasi asosiasi dari organisasi-organisasi
profesi Kardiovaskular di dunia, sepeti European Society of Cardiology, American College
of Cardiology, Asean Federation of Cardiology,
Asian Facific Society of Cardiology, Japanesse
College of Cardiology, pada tahun ini kita me
ngundang World Heart Federation (WHF), Fe
derasi Jantung Dunia yang merupakan organisasi
yang bergerak dalam bidang promosi, prevensi
dan penelitian kardiovaskular dan merupakan
mitra dari WHO. Prof. Salim Yusuf sebagai Pre
siden WHF akan datang dan memberikan lecture
dalam acara Asmiha ini dan akan memberikan
lecture juga di RS Haparan Kita.
Yang merupakan catatan penting dalam
perjalanan PERKI, sejak beberapa tahun ini,
mungkin sudah empat tahun terakhir semua
paper-paper kertas kerja yang berhubungan de
ngan penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh
semua anggota PERKI ataupun Presiden telah
dicoba dipublikasikan di majalah Internasional
yang terakreditasi.
Untuk tahun ini kita memasukkan semua
paper-paper itu dalam European Heart Journal.
Ada 191 Paper Penelitian yang dimasukkan. Ini
merupakan pencapaian yang sangat baik dan
merupakan kemajuan yang sangat pesat diban
dingkan dengan Asmiha-Asmiha sebelumnya.
Sehingga partisipasi daripada Asmiha tahun ini
jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, meskipun ditengah-tengah
sukarnya kita mencari kerjasama sponsorsif de
ngan perusahaan-perusahaan farmasi mitra kerja
kita oleh karena kita juga harus memperhatikan
aturan-aturan tentang gratifikasi.*

