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sempat juga telilit dugaan kasus pem- 
buanganlimbahmedisdiTPSwargaitu. 
Ibe menyarankan Pemkab Karawang 
menjatuhkan sanksi lain di luar pem- 
bekuan izin operasional. Bukan tan- 
pa sebab. Ia menilai, jika sanksi yang 
dijatubkan berupa pembekuan izin 
akan berbuntut pada masalah lain 
scmisal kaiyawan ruinali sakit yang 
bakal iut terdampak.

“Harus ada altematif solusi yang 
lain sebelum dilakukan pembekuan izin 
karena di dalam RS Lira Medika banyak 
tenaga keija kesehatan dan non-kese- 
hatan yang akan terpengaruhi akibat 
pembekuan izin dan tidak beroperasio- 
nalnya RS Lira Medika," tutur dia

Terkecuali, jika setelah mendapa- 
tkan sanksi atau peringat dari pe- 
merintah daerah, namun pihak RS 
Lira Medika melakukan kesalahan 
serupa alias tak ada niatan melaku
kan perbaikanan layanan, khususnya 
yang berkaitan dengan penanganan 
pasien covid-19, sah-sah saja sebagai 
solusi terakhir, pemerintah daerah 
dengan pertimbangan-pertimban-

gan yang sudah diperhitungkan un- 
tuk menjatuhkan sanksi pembekuan 
izin operasional RS Lira.

“Apabila setelah diberikari arah- 
an dan peringatan dari pemerintah 
daerah dan Gugus Tugas Covid 19 
tetap tidak melakukan perbaikan 
mungkin langkah terakhir menuju 
proses pembekuan izin RS Lira Me
dika,” tutur dia.

“Kami Komisi IV DPRD Kabupat- 
en Karawangberharap kepada RS Lira 
Medika untuk proaktif dan responsif 
dalam melakukan pelayanan kepada 
pasien khususnya pasien yang terind- 
ikasi positif covid-19,’’pung'kasnya 

Sebelum nya, ketua l.iarian Gu
gus Tugas Percepatan Penanganan 
(GTPP) Covid-19 Kabnpaten Kar
awang Acep Jamhuri m elakukan in- 
speksi mendadak (Sidalc) ke RS Lira 
Medika, Senin siang (31/8).

“Kita evaluasi keja.lian kejadian 
di RS Lira Medika,’’ujair Acep kepada 
awak media usai sidak PuS Lira Medika 

Kedepannya kata A .cep, Dinas Kes
ehatan dan Gugus Tug; is akan melaku
kan pembinaan penan; gangan Covid-19 
sehingga apa yang dij alankan oleh RS

Lira Medika dapat benar-benar sesuai 
prosedur penanganan covid-19. “Hasil 
diskusi dengan pihak RS Lira kita sepa- 
kat Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas 
akan melakukan pembinaan soal pen
anganan covid-19,’’katanya.

Adapun ramai diberitakan bah- 
wa ada pasien yang positif namun, 
tidak ditangani oleh RS Lira Medika 
menurutnya itu hanya salah faham.

“Hanya kesalahpahaman soal itu, 
nantinya tidak akan teijadi hal hal 
seperti itu,’’jelas Acep.

Sebelumnya diberitakan di media 
sosial bahwa RS Lira Medika dinilai 
tidak mendukung upaya pemerintah 
untuk memerangi covid-19, diantara- 
nya menerima pelayanan tes swab 
saat diketahui pasien positif tidak 
ditangani olehnya. Pasien itu malah 
dilimpahkan ke Puskesmas.

RS Lira Medika sama sekali tidak 
menerapkan protokol kesehatan saat 
salah satu pasien positif Covid-19 
meninggal dunia di rumah sakit itu. 
Akhirnya, pasien itu dikebumikan 
dengan cara biasa oleh pihak kelu- 
arga, tanpa menggunakan protokol 
kesehatan. (nin/ds) (kb)


