
Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di rumahsakit dan fasilitas medis lainnya perlu di perhatikan. Demikian pula penanganan faktor potensi berbahaya 
yang ada di rumah sakit serta metode pengembangan program keselamatan dan kesehatan kerja disana perlu dilaksanakan, seperti misalnya perlindungan baik ter-
hadap penyakit infeksi maupun non-infeksi, penanganan limbah medis, penggunaan alat pelindung diri dan lain sebagainya. Selain terhadap pekerja di fasilitas 
medis/klinik maupun rumah sakit, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di rumah sakit juga “concern” keselamatan dan hak-hak pasien, yang masuk kedalam program 
patient safety.

MATERI TRAINING
1. Identifikasi dan evaluasi terhadap faktor yang berpotensi berbahaya bekerja di rumah sakit (faktor fisik, kimia dan biologis)
2. Kontrol terhadap faktor risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, seperti :
1) Faktor Fisik (radiasi, bising, suhu panas, dan sebagainya)
2) Faktor Kimiawi (laboratorium, penggunaan mesin fotocopy, MSDS, Label, dsb)
3) Faktor Ergonomi (menghindarkan terjadinya penyakit otot rangka)
4) Faktor Biologis (kuman, virus, infeksi atau bloodborne pathogen, dan sebagainya)
5) Faktor Psikososial (stress kerja, kerja shhift, dsb)
6)6) Faktor lainnya, seperti : Bahaya kebakaran, Gas bertekanan tinggi (Compressed Gases), Bahan-bahan yang mudah terbakar (cair, gas) dan penyimpanannya, 
Listrik
7) Faktor bahaya spesifik menurut Bagian/Departemen
8. Health and Safety di Laboratorium
9) Penanganan Limbah medis (infectious/non-infectious dan cair/padat
10) Pengenalan Alat Pelindung Diri
11) Kontrol terhadap infeksi nosokomial serta patient safety.
3. Peraturan Perundangan yang terkait, pentingnya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan serta tugas dan fungsinya.3. Peraturan Perundangan yang terkait, pentingnya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan serta tugas dan fungsinya.

SIAPA YANG PERLU MENGHADIRI ?
- Anggota P2K3
- Managers dan supervisors
- Dokter dan Petugas medis lainnya.
- Human resources managers
- Dan lainnya yang bertanggung jawab dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.

INVESTMENINVESTMENT:
Rp. 4.749.000,- 
Rp. 4.249.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)
Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit: Goodie Bag, Tshirt, Agenda, CD, Lokasi training yg nyaman di hotel berbintang empat / lima, 
Makan Siang, coffee / tea break, Sertifikat, Foto bersama seluruh peserta
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan

Health and Safety at 
hospital

Jakarta, 16 – 17 Februari 2017
Jakarta, 23 – 24 Mei 2017
Jakarta,  19 – 20 September 2017
Jakarta, 29 – 30 November 2017

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Rumah Sakit

For further information on training fees and scheduled 
dates,contact us at:

PT. Phitagoras Global Duta
Ruko Golden Boulevard
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong, 
Tangerang Selatan 15322
Telp : (021) 53161424, 53161425
Fax : (021) 29608Fax : (021) 29608116
Email : info@phitagoras.co.id
Website : www.phitagoras.co.id


