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SehatPay ,

. Dengan demikian, l<ata dr yanti,
pelayanan Jampcrsal benar-benai
terstruktur dan memiliki rujukan
berjenjaug. Misalnya saja untuk
persalinan, ibu hamil terlebih dahulu
memeriksa kehamilan kepada bidan
yang telah bekerjasama dengan tim
pengelola, minimal sebanyak 4 kali.
Sctelah itu, baru mendapat pelayanan
bersalin, pelayanan bufis j kali, dan
langsung ikut program KB,

"Untuk pemerilaaan kehamilan
dan persalinan nornral, dilaksanal<an

)iKora
IbuMi

PEIAYANAN bidang kesehatan
terus diberikan Pemerintah Kota pa-
yakumbuh di bawah kepemimpinan
Josrizal Zain-Syamsr:l Bahri terhadap
masyarakatrya. Setelah meluncurkan
program berobat gratis unhrk semua
masyarakat sejak tahun zoo4, peme-
rintah Kota Payakumbuh dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
63r/Menkes /P er /III I zon, mulai
melaksanakan program Jaminan
Persalinan Kesehatan atau J.ampercal.

"Dalam progtam ini, ibu hamil dari
keluarga tidak mampu tang belum
memiliki jaminan pelayanan kese-
hatan atau asuransi kesehatan, bisa
melahirkan secara gratis metalui bidan
desa,, Puskesmas Pembantu atau
rumah sakit pemerintah yang telah
menandatangani kesepakatan perjan-
jian kerja sama dengan Dinas Keseha-
tan bagian Pengelolaan rlamkesmas
atau Jampersal," ujar Kepala Dnas

Kesehatan Payakumbuh dl Hj
Yuliesday MARS didampingi-
Bidang Kesga dr H Yanti MpH
Padang Ekspres, pekan lalu.

Merry menegaskan,
Kota Payakumbuh yang sudah
kali berturut-turut memih peneh
an Kota Sehat di Indonesia,

program Jau,persal Sesuai
setiapibuyanghendak
sa melalukau persalinan

melakr:kan pemeriksaan
Tldakitu saja,

terteladur Sumbar ini

bisa kesehatan clan )anye t'ol<ol<.
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Dercran merqKsanar€n program
kesmas dan Jamkesko, Idni digu

program Jampersal. Selain b
para ibu dari keluarga yang
memiliki jaminan

mitmen untuk menvelratkan
Setelah m elaks*rJ*or p.og.,

memberi jarpinan p6mbiaya
pelayanan riifas, pelayiuran

GratisBersalin
dan pelayanan bal baru

lahir. Artinya, semua proses kehamilan
rb]-dan keJahjnrrr bayi sarnpai bcrusia
z8 hari, beniu'lrcnar digratiilcur.

"Sasaran ,Jampersal ini adalah
selunrh ibu hanril yang belum rnem-

Polindes, Puskesmas pembantu, dari
fasilitas kesehatan swajta yang me_
miliki-pe{anjian ke4'asami dJngan
Tim Pcngelola. Sedangkan .ri,rg
ll"gJ.url kedua berupayi petayana,i
tineknt lar.rjutan, diberii€n^ di rumah
sakit pemerintah dan rumah sakit
swasta yang memiliki perjanjian
ke{asama dengan tlm pengetola.lam-
I€smaf atau Jampcrsal payakumbuh

- - 
"I(rusus untuk saat uri, kita baru

lekerjasama dengan S bidan desa, r
Puskesmas Pcmbantu dan r rumah
sakit pemcriutah. Kelima bidan desa
yang bekcr jasama dengan kita, dalam
membcri pelayanan gratis buat ibu

, hamil adalah bidan Sis di Kubu Gadans

.Um, Fr.ae .qSptriadinata cli padaurg'-i
karambia, bidan yulidarnis di lan_
juangpauh, bidan Dini di Tanjua:gna_
nau danbidanVividi tamprui. Salang_
kan Pusl<csrnas yang sutlah bekcrjasi-
maadalah Puskesnms pembrultu Ibuah
dan RSUI) Adnan WD,,, ujar. rlr yirnti.-

di Poskesri, Pustu dan puskesmas.
Sedangkan-untuk yang resiko tinggi
dan penyulit, di rumah sakit berji_
sarkan ruj-ukan puskesmas. fual hal
ini lebih jelas, ktmi sudah metfuut<an
sosialisasi Icwat r.apat Iintas seldor.dan
Imtas pnlgraur di tingkat kecamatan
maupur.t kabupaten. Selain itu juga
disosialisaikan lewat tim kordin#,
pertL'muan IBI, dan media_massa,,,
dcrnikian dr Yanti. (fiw)

pas- Janngannya, tern) bidarr
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