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umah sakit merupakan

institusi yang

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

perorangan secara

lengkap dengan menyediakan 3 jenis

pelayanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan

gawat darurat (Permenkes RI, 2019).

Rumah sakit adalah tempat yang unik,

dimana komitmen perawatan kepada

pasien adalah prioritas. Namun,

meningkatkan kesadaran dan memberikan

pendidikan tentang masalah kesehatan

saja itu tidak cukup untuk menjadikan

pasien sebagai prioritas. Sehingga

diperlukan adanya perbaikan dalam proses

pelayanan kesehatan rumah sakit salah

satunya dengan membangun hubungan

yang kuat melalui kolaborasi dan

komunikasi yang jelas (Laur dkk, 2017).

Salah satu tenaga kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan di

rumah sakit adalah Dietisien. Dietisien

merupakan seseorang yang telah

menempuh pendidikan profesi atau dietetic

internship selama minimal 1 tahun setelah

menempuh pendidikan Strata 1 Gizi dan

telah lulus uji kompetensi. Dietisien adalah

tenaga kesehatan yang melakukan

pelayanan kesehatan di bidang gizi

masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan

Manajemen Penyelenggaraan Makanan

(MPM) atau food service (Tim Penyusun

Naskah Akademik, 2016). Di Indonesia

sendiri, Dietisien merupakan profesi yang

baru. Dietisien berperan sebagai pemberi

asuhan gizi mandiri mulai dari assessmen

gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi,

monitoring gizi sampai dengan evaluasi

gizi. Selain itu, Dietisien juga berperan

sebagai konselor gizi mandiri, penyelia

penyelenggaraan makanan,

pengembangan produk alternatif gizi,

pengelola program gizi, advokator dan

komunikator program gizi, bagian dari tim

yang terintegrasi dan pemegang peran

kunci dalam promosi kesehatan yang

efektif untuk mengurangi kesenjangan

kesehatan (Tjaronosari dan Herianandita,

2018).
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Di negara lain yaitu UK, dietisien di

rumah sakit berperan sebagai pemimpin

dalam pengembangan, implementasi dan

pelatihan untuk pedoman terapi gizi, serta

menjadi penyedia pelatihan dan

pendidikan yang sedang berlangsung

untuk dokter, perawat, apoteker dan

tenaga kesehatan lainnya dalam hal

perawatan pasien kritis. Sebagai anggota

dari tim multidisiplin, mereka akan

berkolaborasi untuk melakukan konsultasi

pasien di rumah sakit, pertemuan tim

multidisiplin dan mereka juga melakukan

komunikasi konsultan secara rutin dimana

tujuan gizi, risiko dan rencana intervensi

gizi dibahas sesuai dengan pedoman

National Institute for Health and Care

Excellence (NICE) mengenai terapi yang

dilakukan setelah penyakit kritis pada

orang dewasa. Dietisien di UK juga ikut

berkontribusi dalam tata kelola klinis

seperti memimpin pemeriksaan terkait gizi,

menindaklanjuti hasilnya serta melakukan

rencana peningkatan kualitas yang

menunjukkan dampak diet pada

pelayanan, kualitas dan keefektifan

perawatan (Terblanche, 2019).

Untuk melakukan asuhan gizi di rumah

sakit, Dietisien tidak dapat melakukannya

sendiri. Dietisien harus melakukan

komunikasi dan kolaborasi dalam proses

asuhan gizi bagi semua pasien (Laur dkk,

2017). Komunikasi dan kolaborasi

merupakan cara yang efektif untuk

membantu meningkatkan pemberian

pesan terkait gizi kepada pasien dan dapat

mendukung terciptanya suasana nyaman

saat bekerja antar tenaga kesehatan di

ruang perawatan. Hal tersebut dapat

dilakukan bersama dengan tenaga

kesehatan lain seperti dokter, perawat dan

apoteker. Bentuk kolaborasi yang dapat

dilakukan bersama dengan tenaga

kesehatan lain adalah membuat

assessmen gizi untuk pasien berdasarkan

hasil diskusi bersama, memberikan

informasi kepada pasien secara bersama-

sama baik dari segi gizi dan hubungannya

terhadap kondisi medis pasien,

memberikan intervensi pada pasien,

melakukan diskusi rutin untuk membahas

kondisi pasien, menilai status gizi pasien,

menilai status kesehatan pasien dan

mengevaluasi kondisi terakhir pasien serta

memberikan edukasi sebelum pasien

pulang dari rumah sakit (Beckingsale dkk,

2016).

Saat melakukan kolaborasi pasti akan

terjadi kendala, misalnya adanya

perbedaan cara pandang dimana dokter

berpikir bahwa kerjasama untuk

menentukan tindak lanjut lebih cenderung

diterapkan dengan cara mengikuti instruksi

atau perintah daripada saling berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan instruksi dokter kepada

perawat/bidan/dietisien/apoteker

dipandang sebagai kolaborasi oleh dokter,

sedangkan oleh perawat, bidan, dietisien

dan apoteker merasa mereka sedang

diperintahkan untuk melakukan sesuatu

hal. Faktor lain yang dapat menghambat

kolaborasi adalah masih adanya perasaan

rendah diri dari profesi kesehatan satu
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terhadap profesi kesehatan yang lain. Hal

ini disebabkan karena adanya perbedaan

tingkat pendidikan dan pengetahuan antar

profesi kesehatan. Perbedaan tersebut

dapat berdampak pada kemampuan

anggota profesi kesehatan dalam bertukar

pikiran dan dapat menyebabkan adanya

perbedaan interpretasi terhadap masalah

kesehatan pasien sehingga akan

mempengaruhi kualitas penanganan yang

diberikan. Kesenjangan tingkat pendidikan

dan pengetahuan ini akan menghambat

proses komunikasi yang efektif (Fatalina

dkk, 2015).

Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam

penerapan kolaborasi agar tercipta

kolaborasi yang baik antar profesi

kesehatan antara lain: 1) kebersamaan

atau harus melibatkan tenaga kesehatan

dengan bidang keahlian yang berbeda

untuk bekerjasama dengan cara timbal

balik dalam perencanaan, pengambilan

keputusan, pemecahan masalah, tujuan

dan pertanggungjawaban; 2) bekerjasama

dalam memberikan pelayanan; 3)

melakukan koordinasi dalam pelayanan; 4)

keterbukaan dalam komunikasi; dan 5)

semua anggota kelompok harus memiliki

sikap tegas dan bersedia melakukan kerja

sama dengan baik (Tim CFHC-IPE, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka

pelaksanaan kolaborasi antara Dietisien

dengan tenaga kesehatan lainnya di rumah

sakit sangat diperlukan. Hal ini bertujuan

untuk menjalankan perilaku profesional,

mendukung terciptanya suasana bekerja

yang nyaman antar tenaga kesehatan dan

agar dapat memberikan pelayanan

kesehatan secara optimal kepada pasien

yang dapat dilakukan dengan cara

menerapkan hal-hal yang telah diuraikan di

atas.



Agustus 2020

Sumber :

Beckingsale, L., Fairbairn, K., dan Morris, C. 2016. Integrating Dietitians Into Primary Health

Care: Benefits for Patients, Dietitians and The General Practice Team. J Prim Health

Care, 8(4): 372-380

Fatalina, F., Sunartini, Widyandana, dan Sedyowinarso, M. 2015. Persepsi dan Penerimaan

Interprofessional Collaborative Practice Bidang Maternitas Pada Tenaga Kesehatan.

Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, 4(1): 28-36

Laur, C., Valaitis, R., Bell, J., dan Keller, H. 2017. Changing Nutrition Care Practices in

Hospital: A Thematic Analysis of Hospital Staff Perspectives. BMC Health Service

Research, 17(498): 1-15

Permenkes RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta

Terblanche, E. 2019. The Role of Dietitians in Critical Care. Journal of the Intensive Care

Society, 20(3): 255-257

Tim CFHC-IPE. 2015. Buku Acuan Umum CFHC-IPE. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Gadjah Mada

Tim Penyusun Naskah Akademik. 2016. Naskah Akademik Pendidikan Dietisien. Jakarta

Tjaronosari dan Herianandita, E. 2018. Etika Profesi. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia


