sambutan
bupati lampung barat pada acara
pembukaan survey re-akreditasi puskesmas rawat inap fajar
bulan

=========================================
hari / tanggal
: kamis, 24 oktober 2019
waktu
: pukul 07.30 wib
tempat
: upt puskesmas fajar bulan
=========================================

assalamu ‘alaikum wr. wb.
salam sejahtera bagi kita semua.
yang kami hormati.
sdr.
sdr.
para.

rekan–rekan anggota forkopimda kab.
lampung barat;
para asissten dan staf ahli bupati;
para kepala opd di lingkungan
pemerintah kabupaten lampung barat;

tim surveyor re-akreditasi puskesmas
rawat inap fajar bulan;
yang kami hormati. uspika kecamatan fajar bulan;
para.
tokoh adat ,tokoh agama; serta,
hadirin tamu undangan,,,
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hadirin tamu undangan yang berbahagia,
pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
allah swt, tuhan yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan
karunia-nya sehingga kita semua dapat hadir disini dalam keadaan
sehat.
hadirin sekalian yang berbahagia,
pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai
investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai salah satu
jenis fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama memiliki
peranan penting dalam sistem kesehatan nasional dan mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal
perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan
maupun sumber daya yang digunakan. masyarakat menghendaki
pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta dapat
menjawab kebutuhan masyarakat,oleh karena itu upaya
peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien
perlu diterapkan dalam pengelolaan puskesmas
dalam memberikan,,,
-3dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada
masyarakat.

hadirin sekalian yang berbahagia,
pada hari ini kita akan melaksanakan survey re-akreditasi
puskesmas rawat inap fajar bulan, seperti kita ketahui bersama
tujuan akreditasi adalah pembinaan peningkatan mutu
kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap
sistem manajemen, sistem mutu dan sistem penyelenggaraan
pelayanan dan program kesehatan.
untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja
dan
penerapan
manajemen
resiko
dilaksanakan
secara
berkesinambungan di puskesmas, maka perlu dilakukan
penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan
standar yang diterapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.
hadirin yang saya horamti,
sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun
2014 bahwa setiap puskesmas wajib untuk diakreditasi
secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali. akreditasi
merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan
bpjs, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan
nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan
kesehatan nasional pasal 6 ayat (2). akreditasi puskesmas
adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh
lembaga independen peyelenggaraan akreditasi yang ditetapkan
oleh menteri kesehatan setelah dinilai bahwa puskesmas tersebut
memenuhi standar akreditasi,
saya berharap semoga,,,
-4saya berharap semoga kegiatan survey re akreditasi di upt
puskesmas fajar bulan berjalan lancar dan memperoleh hasil yang
terbaik dan kepada seluruh staf upt puskesmas fajar bulan selamat
menjalankan proses penilaian selama 3 hari kedepan
demikian beberapa hal yang saya sampaikan, semoga allah swt,
tuhan yang maha esa senantiasa memberkahi, melindungi dan
membimbing
kita,
akhirnya
dengan
mengucapkan

bismillahirohmannirrohim, kegiatan survei re-akreditasi
puskesmas fajar bulan ini saya nyatakan resmi dimulai.
terima kasih atas perhatian nya
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr.wb.

bupati lampung barat
hi. parosil mabsus

