
setiap tahunnya. Mendengarkan
keluhan dan memberikan sedikit
perhatian, menurut Dadang, su
dah sewajarnya dilakukan seorang
pernimpin terhadap rakyatnya.
"Kunjungan ini kami lakukan

juga ke semua rumah sakit di
Kabupaten Bandung. Bukan
hanya RSUD, RSAl-Ihsan pun ka
mi kunjungi, karen a banyakjuga
warga Kabupaten Bandung yang
dirawat di sana, meskipun di
bawah naungan provinsi. lni su
dah sewajarnya kami lakukan,
sedikit berbincang dan menden
garkan keluh kesah mereka, mu
dah-mudahan menambah seman
gat untuk sembuh," ujarnya.
(B.122)**

sakit. Untuksementara ada beber
apa pasien yang dirawat di UGD
dan di lorong-lorong," terangnya.
Rencana pemindahan lokasi

RSUD Soreang, lanjut dia, tetap
berjalan. Lambatnya proses pe
mindahan ini, dikarenakan per
lunya kehati-hatian dalam proses
tender.
"Kita membicarakan anggaran

yang cukup besar, kurang lebih Rp
350 miliar. Di sini kami mohon
pendampingan dari KPKsejak aw
al, agar tidak ada kesalahan dalam
proses pembangunannya,"
katanya.
Rumah sakit menjadi salah satu

. tempat yang dikunjungi Bupati
besertajajaran Pemkab Bandung

lakukan penyempurnaan untuk
memberikan pelayanan yang lebih
baik lagi," ujar Dadang.
Meskipun ruang rawat inap su

dah representatif, kata Dadang,
khusus untuk kelas III kapasitas
nya tidaksebanding denganjum
lah pasien yang membutuhkan.
Membludaknyajumlah pasien
dikarenakan hadirnya Badan
Penyelenggara Jami nan Sosial
(BPJS).
"Dengan keterbatasan lahan,

tidak memungkinkan lagi ditam
bah ruangan. Kapasitas tidak se
banding denganjumlah pasien
yang mas uk, terlebih dengan
adanya BPJS, masyarakat banyak
yang berobat langsung ke rumah

Klipping Media Massa

SOREANG, (GM).-
Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Soreang menyandang
predikat sebagai Rumah Sakit
Tipe C yang Paripurna. Hal terse
but dikatakan Bupati Bandung, H.
Dadang M. Naser saat melakukan
kunjungannya sebagai rangkaian
kegiatan Safari Ramadan 1439 H,
Rabu (23/5).
"Fasilitas dan ruangan sudah

baik, peralatan yang tersediajuga
cukup canggih. Sehingga RSUD
Soreang layak menyandang
Rumah Sakit Tipe Cyang Paripur
na. Tadi kitajuga melihat ruang
cuci darah, ini akan segera diop
erasikan dan masih dalam proses
.perizinan. Kami akan terus
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