Pengantar Ketua Panitia Forum Mutu 2009
Yang saya hormati,
Dekan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta
Para tamu undangan
Peserta Forum Mutu
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah Nya, kita
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti
seminar Forum Mutu yang akan berlangsung pada tanggal 24-25 Juni 2009.
Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir, semoga dapat
mengikuti seminar selama 2 hari ini. Seminar ini dengan tema ” Desain Mutu dan
Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan: Struktur, Proses dan Outcome”
Adapun materi-materi yang akan disajikan pada seminar ini meliputi kebutuhan Dinkes,
Pemda, Regulator, Rumah Sakit dan Primary care. Diharapkan dalam Forum Mutu ini
dapat menjadi ajang diskusi antara pembuat kebijakan, profesional, manajer, peneliti dan
pendidik serta konsumen sarana pelayanan kesehatan.
Disamping para peserta mengikuti seminar, bagi peserta yang berasal dari luar
Yogyakarta, jangan lupa menyisihkan waktunya untuk dapat menikmati obyek-obyek
wisata di Yogyakarta, seperti: Kraton Ngayogyakarta, Imogiri, wisata lahar merapi, pantai
parangtritis, candi Prambanan, Lesehan dan jangan lupa berbelanja sebanyak-banyaknya
di Kasongan, Malioboro, Batik painting, Kain batik khas Jogjakarta. Selamat menikmati
Yogyakarta.
Demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan
selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat bagi kita semua .
Wa assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yogyakarta, 24 Juni 2009
Dr. Arida Oetami, M.Kes

PENGANTAR KOORDINATOR IHQN
Assalaamu’alaikum wr.wb
Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin peserta Forum Mutu yang saya hormati,
Atas nama Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN), kami mengucapkan terima
kasih kepada Bapak/Ibu yang telah hadir dalam Forum Mutu Pelayanan Kesehatan ini.
Forum ini merupakan Forum Mutu ke-5 yang telah diselenggarakan secara rutin setiap
tahun sekali sejak tahun 2005, kali ini mengangkat tema Desain Mutu dan
Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan: Struktur, Proses dan Outcome.
Forum Mutu 2009 ini merupakan kerjasama antara Fakultas kedokteran UGM, RSUP
Dr. Sardjito, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dan PERSI.
Beberapa perbaikan dilakukan pada IHQN dan Forum Mutu ini; Pertama, tema Forum
disesuaikan dengan tema Forum internasional yang akan diselenggarakan oleh
International Society for Quality in Healthcare (ISQua) dimana IHQN telah menjadi
anggota jejaring internasional tersebut, sehingga diharapkan Forum ini juga dapat
menjadi wahana memantau perkembangan upaya peningkatan mutu di Dunia. Kedua,
pada akhir Forum akan ditawarkan kepada para peserta untuk bergabung dalam
sebuah kolaborasi yang merupakan adopsi program “breakthrough initiative” dari
Institute for Healthcare Improvement (IHI), kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi
upaya nyata kerjasama antar anggota IHQN.
Kami mengucapkan selamat mengikuti Forum ini, semoga Bapak/Ibu dapat menjalin
kerjasama dan mendapat berbagai hal yang bermanfaat dalam Forum. Kami juga
ucapakan banyak terimakasih kepada para pembicara, pembahas, moderator, dan
panitia serta pendukung Forum Mutu ini.
Wassalam

Hanevi Djasri, dr, MARS
Koordinator IHQN

