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Sosialiasi Thallasemia

pada acara Dies Nathalies Fakultas Teknik Universitas Udayana, 01 Oktober 2009

Rotary 4 Way
Test
1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all
concerned?
3. Will it build
GOODWILL
and BETTER
FRIENDSHIP?
4. Will it be
BENEFICIAL to
all concerned?
!

Pagi itu, hujan meng guyur kota
Denpasar. Janjinya adalah jam 8 pagi
para Rotarian berkumpul di Mc
Donald Jimbaran. Satu persatu
member yang sudah konfirmasi
datang, berguguran dengan berbagai
macam alasan. Pres Sukadana yang
sudah ada dilokasipun, menelpon

untuk memberitahukan bahwa jadwal
presentasi terundur karena adanya
hujan yang kurang bersahabat.
Hm.. lumayan bisa bernafas deh, jadi
s e m p a t m e n i k m a t i Mc D o n a l d
Breakfast juga sambil menunggu
teman-teman yang lain, (bersambung
hal 2 )

MEETING SAMBIL MAKAN IKAN BAKAR ALA JIMBARAN - DI SIANG HARI LHO

Meeting dilaksanakan setelah acara selesai, kali ini
kita melakukan meeting di warung Ikan Bakar
Shinta.
Jam masih menunjukan jam 11 pagi, tetapi PP
Suryawan dengan semangatnya membangunkan yang
punya warun untuk buka warungnya... Great eﬀorts
Pak!! Selama menunggu ikan2 ditangkap dan

dibakar, kita membicarakan Thallasemia Week yang
dicanangkan oleh Distric 3400. Disimpulkan bahwa :
a. Club kita akan mensosialisasikan Thallasemia ke
fakultas Kedokteran dan Ekonomi Udayana.
b.Dengan adanya MU antara Rotary Indonesia dan
IDI, kita akan mencocokan jadwal. (ke hal 2)
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(dari hal 1 - sosialisasi tha"asemia)

Semoga mereka tidak menjadikan brosur2 itu
Akhirnya, kami berangkat ke acara Dies Natalies sebagai bahan baku kegiatan origami:). ...we" we
Fakultas Teknik Universitas Udayana di Bukit. are hoping, at least they read it before they turn it into a
paper aeroplane..
Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi.
Spanduk Rotary (thanks to Agung) sudah terpasang
dengan cantiknya didepan kampus Teknik dan
didepan panggung. Satu hal yang cukup
mengejutkan adalah bahwa acara diadakan di
panggung terbuka.
Acara Dies Natalies yang dilakukan di panggung
terbuka bukanlah sesuatu yang ideal untuk
melaksanakan sosialisasi Thallasemia ini. Untuk
menambah dramatis suasana, hujan pun bermain
kucing-kucingan, sehingga semua mahasiswa
menyingkir dari depan panggung dan berteduh di
teras-teras beberapa bangunan.
Patut diacungi jempol, usaha dan semangat dr
Ketut Ariawati (RSU Sanglah) yang tetap gigih
Crews..mejeng sebelum mulai acara
menyampaikan pesan2 re Thalasemia meskipun
kebanyakan mahasiswa sedang berteduh:) ...suatu
tantangan yang luarbiasa...
Thank you Ibu dokter. Rasa terimakasih juga
disampaikan kepada Rtn Fina yang dengan sangat
efektif menggandeng pihak dokter dan pihak
Prodia
dalam waktu yang kurang dari 3 hari.. Welldone!
Juga untuk Agung yang dengan sangat efektif
mengusahakan spanduk2, brosurs dan juga
mengundang adik2 Rotaractors untuk datang ke
acara sosialisasi ini.
D e n g a n s e g a l a ke n d a l a d a n ke te r b a t a s a n
persiapan , akhirnya acara sosialisasi Thalasemia ini
berakhir dengan baik. Brosur dan informasi
Perhatikan penari2 latar nya..bervariasi:)
terdistribusi merata di kalangan mahasiswa.

!

(dari hal 1 - meeting)
c. Idenya sosialisasi dengan EDUTAINMENT. Edukasi dg entertainment, PRODIA
menyanggupi untuk menyediakan dana konsumsi dan material untuk sejumlah 500 peserta
dan discount 20% atas screening darah tahap awal dari IDR60ribu menjadi IDR48ribu.
Dari test awal ini, bisa diketahui apakah screening lengkap diperlukan.
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d. d i h a r a p k a n
sosialisasi
Thalasemia yg mentargetkan
mahasiswa ini juga akan
merupakan
ajang
mensosialisasikan ROTARACT

dan lupalah kita pada tujuan
diskusi semula. Kalau tidak
salah,
yang
dibahas
adalah..apakah rasanya sama
dengan Ikan bakar Jimbaran,
sambalnya lumayan mantaﬀ
etc..etc..

di.Program Nutrisi akan dimulai
Januari 2009. Dana matching
g r a n t a k a n t u r u n d a l a m g. meeting adjourned jam 12.30
beberapa bulan ini. Koordinator h. hadir dalam meeting: Pres
harap bersiap2 dengan data .
Sukadana, IPP Sisca, PP
e. Pr o g r a m Pe n g h i j a u a n y a n g
Suryawan, Rtn Suzana, Rtn Fina,
diharapkan dapat dilakukan
Rtn Chika, dr Ketut, 2 ibu dari
serentak,
masih
harus
Prodia, dan 3 Rotaractors
didiskusikan dulu pada
President meeting
Till next week ya;)
f. Pada saat tiba membicarakan
Rtn Suzana
program
untuk
Po l i o
eradication...makanan datang,
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Calendar Rotary
Thallasemia
week is coming !!
27 September ;
World Heart Day
26 - 31 October :
Thallassemia
Prevention Week
06- 07 November :
FVP dan TRF seminar
Yogyakarta

Rotractors, Mahasiswi, Dosen/Dokter
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