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Editorial
Perkembangan start-up kesehatan yang disruptif sebagai bagian dari revolusi
industri ke-4 telah sampai pada masyarakat 5.0 (Society 5.0). Pada masyarakat ini keinginan
pelayanan kesehatan harus bersifat personal.
Untuk itu pada edisi kali ini eMagz Ringerlaktat akan menyajikan berbagai
aktivitas, review dan profil beberapa startup kesehatan yang bergerak kearah tersebut.
Selain itu pada edisi ini ada beberapa kelas pilihan yang menarik untuk diikuti atau menjadi
inspirasi sejawat nakes membuat kelas sendiri di RingerLaktat.id. Karena banyaknya minat
dari bidang rumpun kesehatan lain, maka tagline “Lets Disrupt Medical Education” kami
lebarkan sayapnya agar lebih luas menjadi “Lets Disrupt Health Education”
Jangan lupa, ada kompetisi kelas online yang seru karena hadiahnya bermacam
gadget menarik. Ingin ikut tapi belum tahu cara buatnya? Tenang, ada panduannya kok di
dalam eMagz ini.
Semoga bermanfaat, selamat membaca ya..
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Langkah Demi Langkah
dalam Pendidikan Dokter
di Indonesia
Oleh : dr. Utari Nur Alifah

Menjadi dokter masih menjadi pilihan karier yang banyak
diminati hingga saat ini. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang terus
berkembang sehingga orang-orang yang menekuni profesi dokter,
apapun alasan dan motivasinya, haruslah konsisten untuk terus
belajar sepanjang hayat. Sejak masa pendidikan pun pendidikan
kedokteran merupakan sebuah proses yang cukup panjang dengan
berbagai tahapan-tahapannya yang memiliki standar nasional agar
proses pendidikan ini dapat menghasilkan dokter yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
3
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Ketika seseorang diterima menjadi
mahasiswa kedokteran di sebuah institusi
pendidikan kedokteran yang secara
langsung ada di bawah Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti), ia akan menjalani
dua tahapan pendidikan yaitu tahap
sarjana kedokteran dan tahapan profesi
dokter. Model kurikulum yang menjadi
standar nasional pendidikan dokter di
Indonesia saat ini adalah kurikulum
berbasis kompetensi yang berorientasi
pada masalah kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat dalam konteks pelayanan
kesehatan primer. Walaupun memiliki
standar nasional, tiap institusi pedidikan
kedokteran diberikan kebebasan untuk
mengembangkan kurikulumnya masingmasing asalkan terdiri dari 80% kurikulum
yang disahkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia, dan 20% sisanya adalah muatan
unggulan
lokal.
Hal
inilah
yang
menyebabkan adanya variasi di tiap
institusi pendidikan dokter di Indonesia.
Tahapan pertama pendidikan dokter
adalah tahap akademik setingkat sarjana.
Di tahap ini mahasiswa akan mempelajari
ilmu biomedis, kedokteran klinis, bioetika
dan humaniora kesehatan, ilmu pendidikan
kedokteran serta kedokteran komunitas
dan kesehatan masyarakat. Ada juga
kurikulum elektif yang dapat dipilih oleh
mahasiwa kedokteran
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Kurikulum elektif ini dikembangkan oleh
masing-masing institusi sesuai dengan
keunggulan atau kebutuhan daerah di
institusi tersebut berada. Contoh kurikulum
elektif yaitu kedokteran herbal, akupuntur
medis, bioteknologi, kedokteran olahraga,
kedokteran penerbangan, dan lain-lain.
Masa pendidikan tahap akademik
bervariasi di tiap institusi. Rata-rata
mahasiswa kedokteran di Indonesia
menempuh tahapan ini selama 3,5-4 tahun
dengan minimal 144 sks. Waktu maksimal
yang diberikan untuk menempuh tahapan
ini adalah tujuh tahun akademik sesuai
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1d.
Apabila sudah menyelesaikan masa
pendidikan akademik, mahasiswa akan
memperoleh gelar sarjana kedokteran
(S.Ked).
Tahapan kedua dari pendidikan
dokter adalah tahap profesi dokter.
Beberapa institusi pendidikan dokter ada
yang mensyaratkan ujian komprehensif
sebagai syarat bagi mahasiswa untuk masuk
ke tahap ini. Di tahap ini mahasiswa akan
mendapatkan pembelajaran klinik dan
komunitas. Masa pendidikan pada tahap
profesi dokter adalah minimal empat
semester.
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Mahasiswa menjadi dokter muda yang
terlibat
langsung dalam
pelayanan
kesehatan di bawah supervisi dosen
pembimbing. Pembelajaran dilakukan di
rumah sakit pendidikan, pusat kesehatan
masyarakat, laboratorium atau fasilitas lain
yang sudah bekerja sama dengan institusi
pendidikan kedokteran. Semenjak tahapan
ini dokter muda mulai menerapkan etika
profesi dan ilmu yang sudah didapat
selama tahap akademik. Di tahap ini dokter
muda akan menjalani rotasi klinik per
departemen, beberapa institusi pendidikan
dokter di Indonesia juga menyelenggarakan
stase terintegrasi setelah dokter muda

menyelesaikan rotasi klinik di semua
departemen.
Setelah
menyelesaikan
pendidikan profesi dokter, seorang dokter
muda tidak otomatis memperoleh gelar
dokter. Dokter muda harus mengikuti Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter (UKMPPD) yang bersifat nasional
dengan tujuan memperoleh ijazah dokter
dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari
Konsil Kedokteran Indonesia. Setelah
dinyatakan lulus UKMPPD maka mahasiswa
berhak mengangkat sumpah dokter,
mendapatka sertifikat profesi dan sertifikat
kompetensi.

Daftar Pustaka
Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jakarta: KKI.
Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. Jakarta:
KKI.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013
tentang Pendidikan Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerain Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2015. Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
Kementerain Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Jakarta: Kemenristekdikti.
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MEDICAL START-UP
Kemajuan teknologi yang hadir saat ini sudah merambah berbagai bidang,
bidang kesehatan pun tidak luput dari terjangannya. Dengan dukungan dari
berbagai kecanggihan teknologi, berbagai start up digital mulai bermunculan.
Mulai dari edisi ini, tim ringer laktat akan membahas beberapa start up
dibidang keseshanan. Kali ini yang akan kita bahas adalah ATM sehat dan
komunitas peduli diabetes
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Cek Kesehatan Semudah
Cek Saldo di ATM Sehat

A

njungan Telehealth Masyarakat
(ATM) Sehat adalah perangkat
dan aplikasi telehealth yang
menggunakan sistem IoT all-in-one
untuk memantau kesehatan personal
masyarakat. Pengguna dapat melakukan
pemeriksaan
kesehatan,
skrining,
konsultasi
langsung,
penyuluhan
kesehatan, pembelian produk kesehatan,
dan memanggil ambulans menggunakan
tombol “panic button” hanya dengan
satu perangkat yang terkoneksi dengan
mobile app.
Lewat inovasi disruptif ini, ATM Sehat
mempersingkat
kendala
geografis,
waktu, tenaga, dan keuangan dari
layanan kesehatan Indonesia yang sering
dijumpai oleh masyarakat kebanyakan.
Lewat inovasi disruptif ini, ATM Sehat
mempersingkat
kendala
geografis,
waktu, tenaga, dan keuangan dari
layanan kesehatan Indonesia yang sering
dijumpai oleh masyarakat kebanyakan.
7

“Layanan ATM Sehat mempermudah
tenaga kesehatan untuk melakukan
anamnesis dan health recording. ATM
Sehat juga membantu pemerintah
dan perusahaan, karena mengurangi
biaya yang terkait dengan klaim
kesehatan dan juga memberikan
pendapatan tambahan bagi rekanrekan kami yang mengoperasikan
ATM Sehat di lokasinya”, ujar Najla
Claryssa, Deputy CEO ATM Sehat.
Dianugerahi penghargaan dan hibah dari
lembaga seperti Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan
Tanoto Research Award, tahun ini ATM
Sehat siap untuk diproduksi massal
bekerjamasa dengan grup-grup perusahaan
besar, rumah sakit, ruang publik, dan desadesa yang membutuhkan.
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“Kami telah melaksanakan pilot
project di klinik-klinik di desa, dan
saat kembali ke kota menemukan
bahwa bahkan di kota-kota besar
pun, pekerja luput untuk cek
kesehatan karena terhalang biaya,
administrasi, dan waktu. Kami
mencoba melawan silent killer
seperti stroke dan diabetes yang
mengakibatkan kerugian triliunan
rupiah”.

ATM
Sehat
membuka
kesempatan
bekerjasama dengan penyedia layanan
kesehatan dan tenaga kesehatan. “Kami
terbuka untuk kesempatan bekerjasama,
baik untuk penggunaan ATM Sehat di lokasi
Anda atau jasa Anda di platform ATM Sehat.
Kami berusaha membawa akses kesehatan
yang lebih merata di Indonesia lewat
teknologi dan kami mengajak Anda yang
memiliki visi sama untuk bergabung
bersama kami”, tutup Najla.
ATM
Sehat
dapat
dihubungi
di
contact@tsi.co.id

ATM Sehat dan aplikasi TEA (Telehealth Easy Access) ATM Sehat
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Komunitas Diabetasi Indonesia
Berdasarkan data IDF (Internatioal Diabetes Federation), jumlah penderita diabetes di
Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.
10.3 juta dari total 260 juta penduduk Indonesia yaitu orang dewasa berumur 20-79 tahun
merupakan penderita diabetes. Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai jumlah
penderita diabetes dewasa tertinggi di dunia dengan total lebih dari 10,3 juta orang. Angka
ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan mencapai 16,7 juta pada tahun 2045

B

erdasarkan data terbaru Riset
Kesehatan Dasar 2018, secara
umum angka prevalensi diabetes
mengalami peningkatan cukup signifikan
selama lima tahun terakhir. Diperkirakan
38 juta orang di Indonesia telah
mengalami kondisi Pra Diabetes.
Melihat
tingginya
angka
prevelansi yang cukup tinggi ini, Albert
Lutano sang founder dari startup
kesehatan PeduliDiabetes.com berusaha
membangun sebuah platform komunitas
digital khusus penderita diabetes
9

untuk memberikan 'one stop solution'
bagi para penderita diabetes di
Indonesia dan edukasi diabetes kepada
masyarakatIndonesia pada umumnya.
Komunitas PeduliDiabetes.com
menyelenggarakan berbagai kegiatan
komunitas meliputi seminar edukasi,
pemeriksaan gula darah pada acara
setiap 'Car free day', konsultasi online
dengan para dokter dan membangun
marketplace yang berisi produk-produk
diabetasi dan kerjasama dengan
laboratorium / klinik yang memberikan
harga spesial untuk para member.
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Albert Lutano sebagai founder, cukup
aktif mencari cara terbaru bagi para
penderita
diabetes
untuk
bisa
mengendalikan
gula
darah
yang
seringkali naik turun seperti roller
coaster

"Kami melalui Peduli Diabetes
telah mempersiapkan beberapa
program terbaru seperti puasa
khusus penderita diabetes yang
kami namakan Rehat 168 yang
telah kami teliti bersama team
dokter, secara signifikan bisa
menstabilkan gula darah serta
memperbaharui sel-sel pankreas
yang rusak. Program ini akan kami
launch dalam bulan ramadhan
tahun ini. 2019 akan banyak sekali
program komunitas yang akan
kami luncurkan khusus member
kami seperti jalan sehat 8rb
langkah dan berbagai program
menarik lainnya"
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Selain itu PeduliDiabetes.com
menyediakan banyak sekali artikel
tentang Diabetes dan berbagai e-book
seperti: resep masakan diabetes,
panduan berolahraga untuk diabetes dan
panduan bercinta untuk diabetes yang
bisa didapatkan melalui websitenya di
PeduliDiabetes.com.
Dengan jumlah member sekitar
3000 orang di seluruh Indonesia, Peduli
Diabetes menargetkan pertumbuhan
member hingga 10.000 orang pada akhir
2019.
Keuntungan dari member Peduli
Diabetes. ini selain mendapatkan e-card
member yang bisa digunakan sebagai
kartu diskon di berbagai merchar, dapat
juga digunakan mendapatkan harga
khusus
untuk
konsultasi
dokter,
pemeriksaan lab dan produk-produk
yang dijual melalui diabetasi.com serta
mengikuti berbagai program yang
diadakan oleh Peduli Diabetes
Keterangan
lengkap
dapat
mengunjungi PeduliDiabetes.com
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DOC-COMES STROKE (DOCTOR`S
COMMUNITY, EDUCATION, AND
SHARING STROKE)

S

troke adalah sebuah penyakit
yang menyerang otak secara
mendadak, terjadi akibat suplai
oksigen dan nutrient terganggu karena
sumbatan dan pecahnya pembuluh
darah di otak.
 1 dari 6 orang di dunia pernah
terserang penyakit stroke.
 17 juta orang di dunia menderita
penyakit stroke.
 6 juta orang di dunia meninggal dunia
akibat stroke.
 Sejak 2010, stroke menjadi salah satu
penyebab kematian dan kecacatan
terbanyak di Indonesia menurut
kemenkes RI.
Sebenarnya 90% stroke dapat dicegah
dengan memodifikasi faktor risikonya.
Doc-Comes Stroke (Doctor's
Community, Education and
Sharing
Stroke) adalah startup dengan platform
The Gamification Wellness
11

untuk mempertemukan dokter , keluarga
penderita stroke dan masyarakat untuk
mencegah stroke dan membantu
penderita stroke sehingga mempunyai
kualitas hidup yang lebih baik dengan
menggunakan
teknologi
kesehatan
digital yang terbaru, melibatkan peran
aktif masyarakat dan komunitas secara
berkesinambungan sehingga beban
akibat penyakit stroke di Indonesia akan
berkurang.
Apa yang dapat kita lakukan untuk
mencegah stroke?
Jika anda adalah dokter, perawat, bidan,
organisasi
kesehatan,
relawan,
masyarakat, penderita stroke, keluarga
penderita stroke yang sangat peduli
terhadap penyakit stroke silahkan
bergabung bersama kami dengan
mendaftarkan diri pada :
http://do-comes.org
WA : 081312009905
Email : comeon4bdg@gmail.com
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RekMed.com: Layanan Rekam
Medis Berbasis Cloud

K

einginan para dokter klinisi
memiliki rekam medis elektronik
untuk
praktek
pribadi
memunculkan ide bagi dr.Yudhistya
Insan Ksatria Sp.OG dan Lukman
Heryawan, ST, MT untuk membuat
layanan Rekam Medis online berbasis
cloud.
Dengan hanya memerlukan
akses internet, klinisi dapat langsung
menggunakan layanan ini tanpa perlu
membeli software atau menginstal
aplikasi tertentu.
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Layanan ini telah berjalan sejak 2016
dengan pengguna banyak dari dokter
praktek pribadi baik spesialis maupun
umum. Tertarik menggunakan? Silahkan
langsung klik ke Rekmed.com
Selamat mencoba
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TUTORIAL

RINGERLAKTAT.ID

Panduan pembuatan

Akun RL.id

Panduan pembuatan

Akun RL.id

Buka website www.ringerlaktat.id dan pilih daftar sekarang

Pilih daftar sekarang

1

Panduan pembuatan

Akun RL.id

Isikan data diri anda pada kolom yang tersedia

Pada kolom peran pilih Fasilitator jika anda seorang dokter
dan pilih peran peserta jika anda seorang mahasiswa
Untuk kode akses fasilitator adalah 019607
Untuk kode akses peserta adalah 043591
Jika terdapat pertanyaan dalam pembuatan akun ringer
laktat, silahkan menghubungi admin di 085339166466

Panduan pembuatan

Akun RL.id

Jika anda sudah memiliki akun maka pilih tombol masuk
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Masukan akun dan password yang telah anda buat dan
klik masuk
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Panduan pembuatan

Akun RL.id

Panduan pembuatan

Course Materi
Bagi fasilitator yang ingin membuka kelas, silahkan pilih tab
Belajar kemudian pilih tombol “+buat sumber belajar”

2

Isi kolom sesuai dengan kelas yang akan anda buat

Panduan pembuatan

Course Materi

1

Bagian ini merupakan bagian cover dari kelas (Bukan
materi). 3 poin berikut adalah poin penting yang perlu
diisi (contoh tertera):
• Nama sumber belajar : nama kelas
• Deskripsi sumber belajar : menjelaskan singkat materi
apa yang akan dibahas, dapat ditambahkan manfaat
• Tag : kata kunci yang sesuai dengan kelas anda,
gunakan spasi pada setiap akhir kata.
Jika semua sudah terisi tekan tombol tambah

Panduan pembuatan

Course Materi
Pada layer akan muncul tampilan berikut, cari kelas yang
telah anda buat, dan klik masuk

2

Untuk menambahkan materi pembelajaran baru pilih
tambah sesi
3

Panduan pembuatan

Course Materi
Akan tampak tampilan seperti dibawah ini, isikan judul sub
bagian dan jelaskan secara singkat pada kolom dibawahnya

Jika sudah maka judul sub bagian & deskripsinya akan
muncul seperti gambar dibawah

Panduan pembuatan

Course Materi
Untuk menambahkan materi dalam bentuk pdf, ppt
ataupun video dapat dilakukan dengan menekan tombol +
4

• Tambah forum : menambahkan forum diskusi pada sub
materi yang telah anda buat.
• Tambah bacaan : menambah materi dalam bentuk pdf,
ppt ataupun video.
• Tambah quiz : menambahkan soal untuk pretest
maupun posttest.
Pada bagian ini kita akan membahas penambahan materi
saja, penambahan quiz akan dibahas pada bagian
berikutnya.

Panduan pembuatan

Course Materi
Isikan judul dan materi pada kolom-kolom yang tersedia

Pada tipe bacaan pilih berkas jika ingin memasukan pdf/ppt

Pada tipe bacaan pilih video jika ingin memasukan video

Panduan pembuatan

Course Materi
Contoh input video

Contoh input pdf/ppt
Pada tipe bacaan pilih video jika ingin memasukan video

Panduan penambahan

Media

Panduan penambahan

Media

Jika anda ingin menambahkan media gambar, video pada
dsekripsi atau soal, dapat dilakukan dengan menekan
tombol unggah berkas
1

1

Panduan penambahan

Media

Akan muncul tampilan berikut

Drag dan letakan file yang ingin di unggah pada kotak,
atau pilih choose a file from computer, untuk
memunculkan kotak browse.
Jika sukses akan muncul fitur crop dan tekan tombol done
jika sudah selesai

Panduan pembuatan

Bank Soal

Panduan pembuatan

Bank Soal

Pilih 1. tab Personal lalu klik 2.Bank Soal

1

2

Panduan pembuatan

Bank Soal
Pilih tanda 3. (+)

3

Isikan data 4. Nama bank soal, deskripsi dan Tag
4

Nama menunjukan identitas bank soal, deskripsi dapat
digunakan untuk menjelaskan isi dari bank soal, dan tag
digunakan untuk mempermudah pencarian. Setelah semua
terisi klik tambah

Panduan pembuatan

Bank Soal

Setelah bank soal berhasil dibuat, maka tampilan akan
tampak seperti gambar dibawah ini
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Klik 5. “nama bank soal yang anda” buat untuk mulai
membuat soal
Pilih 6. Tambah soal untuk menambahkan soal
6
Penambahan soal dengan menggunakan “teknik import
pertanyaan dari excel” akan dibahas pada bagian
selanjutnya

Panduan pembuatan

Bank Soal

Isikan pertanyaan pada kolom “soal”, tipe pertanyaan
yang tersedia adalah “pilihan ganda” dan essay.
Penjelasan mengenai soal dan kuncinya dapat diisikan
pada kolom “Pembahasan”

Jika anda memilih pilihan ganda maka akan muncul
kolom baru untuk mengisikan pilihan jawaban
Jawaban benar

Panduan pembuatan

Bank Soal

Jika soal telah selesai dibuat, anda dapat memilih
“Selesai”. Jika anda ingin menambahkan soal lainnya,
silahkan pilih “selanjutnya”. Jika anda ingin mengulang
pembuatan soal, klik “reset”

Berikut tampilan bank soal dan soal yang telah berhasil
dibuat

Jika terdapat pertanyaan dalam pembuatan bank soal dan
soalnya, silahkan menghubungi admin di 085339166466

Panduan pembuatan

CBT

Panduan pembuatan

CBT

Pada sesi yang telah dibuat pilih tambah quiz

Isikan nama CBT dan
deskripsinya, masukan
kapan soal dapat diakses
dan kapan soal ditutup
Jika anda sudah pernah
membuat bank soal maka
nama bank soal yang anda
buat akan tampak pada
layar, beri centang dan
soal CBT dapat digunakan

Periode :

Hadiah :

10 Mei- 10 Juni 2019

Juara 1 : Smartwatch
Juara 2 : Fitness Tracker
Juara 3 : Gelang
pengukur tekanan darah

Ketentuan :

1. Peserta mendaftarkan diri sebagai fasilitator di www.ringerlaktat.id
2. Membuat kelas dengan konten berupa slide/vlog/pdf dan CBT
3. Penilaian kelas terbaik berdasarkan kelengkapan konten dan jumlah
rata rata peserta yang mengikuti kelas
Info lebih lanjut : www.ringerlaktat.id

+62 853-3916-6466

KELAS
PILIHAN
Ethicolegal Aspect of Telemedicine
Fasilitator: dr.Rani Tiyas Budiyanti,MH
Materi ini merupakan
salah satu presentasi yang
dr.Rani Tiyas Budiyanti, MH
sampaikan dalam salah satu
seminar nasional
Sebagai
seorang
pengajar di bagian Analisis
Kebijakan Kesehatan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, beliau ingin berbagi agar nakes ataupun calon
nakes aware mengenai teknologi telemedicine yang sedang berkembang saat ini dalam aspek
etikolegal.
Untuk itu beliau membuat kelas online ini agar materi tersebut dapat dinikmati dan
bermanfaat untuk sejawat nakes dimanapun dan kapanpun.
Seru juga ya kita bisa berbagi pengetahuan, yuk ikuti kelasnya atau buat kelas sendiri
untuk berbagi dengan sejawat nakes di seluruh indonesia lewat RingerLaktat.id
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Pengantar Ilmu Penyakit Kardiovaskuler
Fasilitator: dr. Vianney Tedjamulia, M.Biomed, Sp.JP, FIHA

Sebagai kardiolog salah satu RS di Jawa Timur, dr.Vianney Tedjamulia Sp.JP ingin
berbagi dengan para calon dokter diseluruh Indonesia.
Dengan menyempatkan di sela-sela kesibukan praktek, beliau membuat kelas online
perdana nya dengan judul “Pengantar Kardiologi”.
Konten yang disusun sederhana yang salah satu kontennya berupa Vlog, ternyata
cukup menggunakan kamera depan smartphone yang direkam sekitar 15 menit. Mudah
bukan?
Tertarik mengikuti kelas perdana beliau? Atau sejawat lain ingin membuat kelas seperti
beliau? Yuk registrasi ke RingerLaktat.id ..

Anatomi GenitoUrorepro
Fasilitator: KERABAT FK UNS

Praktikum Anatomi merupakan salah satu hal penting dalam pendidikan kedokteran.
Untuk itu para Asisten Anatomi dari FK UNS yang tergabung dalam KERABAT ingin berbagi
materi praktikum anatomi atau yang sering disebut “Tentiran”.
Dalam tentiran kali ini topik yang dibahas adalah Systema Urogenital dan Reproduksi.
Peserta kelas ini dapat belajar mengenai anatomi dari system muskulo skeletal yang
mendukung hingga organ interna dan eksterna dari Urogenital.
Materi ini selain cocok untuk mahasiswa kedokteran juga bisa untuk mahasiswa
keperawatn dan kebidanan. Tertarik mengikuti kelas ini? Atau ingin membuat kelas tentiran
serupa? Silahkan registrasi di Ringerlaktat.id
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AKTIVITAS

Kuliah WA Group (WAG) #DigiHealth
ProSehat berkolaborasi dengan RL mengadakan
acara kuliah WAG dengan judul “An Overview of
Disruptive Technology in Medical Practice” oleah
dr.Penggalih M Herlambang pada 12 April 2019.
Antusiasme peserta WAG tampak dari
pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sesi diskusi
mengenai keamanan data, sikap menghadapi
perubahan tersebut hingga masalah legalitas teknologiteknologi tersebut.

Audiensi dengan BPJS
Ringerlaktat diwakili oleh dr.Luthfi
(co-founder) bersama dengan Komunitas
Diabetes, ATM Sehat, Halodoc, Alodokter
dan
perwakilan
dari
HealthTech.id
diundang untuk audiensi dengan BPJS pada
15 April 2019.
Hasil audiensi ini sementara berupa
kesempatan pengembangan
bersama
startup kesehatan yang tergabung dalam
HealthTech.id dalam fitur JKN Mobile
terbaru agar dapat memaksimalkan
layanan preventif dan promotif.

VR in Neurology
Perkembangan teknologi virtual reality (VR)
dibidang kesehatan berpotensi mendisrupsi layanan
kesehatan.
Untuk itu Departemen Neurologi RS Hasan Sadikin
Bandung mengadakan mini seminar mengnai potensi
pengembangan VR dibidang Neurologi. Salah satu
narasumber adalah Andes Rizky dari ShintaVRID.
RLID berkesempatan menyiarkan secara live pada
30 April 2019 dan versi recorded acara ini dapat diikuti
kelasnya di RLID.
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