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"The discovery that sodium transport and glucose transport are coupled 
in the small intestine so that glucose accelerates absorption of solute 
and water was potentially the most important medical advance in this 
century". 
(Lancet, 1978, ii, 300). 
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·' " 
Yang terhormat . , 

Saudara ~etua dan Anggauta Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 
Saudara Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga 
Saudara-saudara Guru Besar, . ' 
Saudara-saudara Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas-fakultas di 
lingkungan Universitas Airlangga, 
Sivitas Akademika Universitas Airlangga, 
Saudara-saudara para Undangan dan hadirin sekalian yang saya 
muliakan • 

. :at 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengawali pidato pengukuhan 
Guru Besar ini dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 
Yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, 
sehingga pada bali ini, yang merupakan salah satu hari yang sangat 
berbahagia bagi saya sekeluarga, hingga para hadirin memerlukan datang 
kemari untuk dapat menghadiri upacara pengukuhan jabatan saja 
sebagai Guru Besar dalam mata pelajaran ilmu kesehatan anak pada 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini. 

Saya ditugaskan di Laboratorium/UPF llmu Kesehatan Anak Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, suatu rumah sakit type A, rumah 
sakit yang paling Iengkap, setaraf dengan Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, Jakarta. Tugas saya selain memberi kuliah dan 
membimbing mahasiswa dan calon spesialis anak, juga memeriksa dan 

mengobati penderita yang sakit. 
Disana tersedia 200 tempat tidur. Yang membutuhkan rawat nginap 
600 _ 700 anak per bulan. Biasanya tempat itu hampir selalu penuh 

(B.O.R. umumnya rata-rata diatas 100%). 
Bila ada wabah dan memerlukan tempat Iebih banyak, anak terpaksa 
ditidurkan di tempat seadanya, diatas meja dan lain-lain. Tak jarang 
ruangan dokter, tempat mereka membaca dan menulis terpaksa 
dikosongkan untuk keperluan pender ita dan dipakai sampai 7 -10 hari. 
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terlihat adalah bayi yang me d 't C ' . n en a ow s MIlk protein Sensitive 
en~ropathy yaitu tidak tahan terhadap protein yang berasal dari susu 
sapI. Untungnya mereka mas'h tah te . 1 an rhadap susu kedelai atau susu 
lain yang bukan berasal dari susu sapi. 

Terhadap penyerangan d . I 
ka . an uar, tubuh melengkapi diri dengan 

me msme pertahanan yang serb I ka 
artificial Wakt lah' a. eng p baik secara lahiriah maupun 

u lr pertahanan unmunoloai hi' h lengkap teta . fu k . b"s-morp 0 ogIs usus suda 
, pI n smya belum s 

baik bila anak ih empurna. Immun response kurang 
mas sangat muda lebih 1 b'h b'l letih, kurang ka d ' " -ell a dalam keadaan stress, 

. rna n an lam-lam Y 
bagi terjadinya diare t I tak . ang mengatur mekanisme utama 
Inte 't er e pada mUkosa usus. ,j4 

gn as mukosa usus akan ter an . 
karena toksin bakteri d la' g, ggu bIla mukosa mengalami injury 

, an m-Iam dan b 'k tergantung dari' ber t k . per al an dari mukosa usUS 
a nya erusakan da k k 

memperbaikinya. Dan ini b' n emampuan badan untu 
berkepanjangan atau menjadilS~ege~a sembuh atau terjadi diare yang 
disembuhkan sama sekali roms, bahkan kadang-kadang tak dapat 
berakibat fatal bila tak dal~tractable diarrhoea) sampai akhirnya 
pembuluh darah (nutr" a mtervensi pemberian makanan melalui 

lSI parenteral) K 
dapat dilihat dengan pem iks . .erusakan pada usus saat ini sudah 
Cr er aan hasil b' , d ' 

osby atau dengan end' IOPSI usus dengan Capsul an OSCOpi. 

Hadirin yang mulia , 
-

Bayi yang sehat buang air b 
nampak encer banyak esar normal 1 - ax sehari. Tetapi bila tinja 
d" ' mengandun' lSertai lendir semu 't g all, warna kehija uan kadang 
te ,a I u merupak 

rserang diare Bila ak' , an tanda bahwa bayi itu sedang 
k . mmsermgb . b eadaannya. uang aIr besar, berarti makin para 

Berat ringann d' '. ya !are ditentukan 
umur, tingkat keadaan ai 'd oleh beberapa faktor diantaranya: 

. o·ZI an lat ' 
USianya Makin besar Pul: ar belakang si anak. Makin rnuda 
y a reslkonya S'tu ' 

ang kena diare menderit . I aSI akan tam bah buruk la¢ kaIall 

Bronchopneumonia, sepsis ~btambahan penyakit infeksi lain, seperti : 
, c, campak, dan lain-lain. 
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Gejala klinik permulaannya tidak seragam tergantung penyebabnya. 
Ada yang dimulai dengan panas atau tidak suka makan, ada yang mulai 
dengan sakit perut, ada' yang hanya menangis saja, sehingga 
membingungkan pengasuhnya, tetapi ada juga yang tidak menunjukkan 
tanda-tanda sakit sama sekali, lall .! mendadak muntah, terutama sehabis 
makan atau minum, atau hanya timbul dyspepsia ringan. 
Tinja yang semula lunak, lama kelamaan cair, berwarna kuning, 
kadang-kadang kehijauan karena bercampur empedu yang tak diserap, 
mencretnya tambah keras, kadang menyemprot karena banyak 
produksi gas, karena adanya fermentasi; berak makin cair, kadang 
seperti cucian nasi atau air tajin karena berlendir yang kadang-kadang 
berwarna 'coklat, kadang bernanah (mucopurulent) atau ada darah 
(mucosanguis) seperti pada disentri. Cairan yang keluar tambah banyak, 
tampaknya keadaan menjadi gawat. 

Hadirin yang terhormat, 

Karena kehilangan banyak air dan elektrolit, berat badan turun, bisa 
sampai lebih dari 10% berat badannya, kulitnya menjadi kering dan 
din gin, turgor kulit makin jelek, lama kelamaan kencing tak ada, tangan 
dan jari berkeriput dan pucat seperti tangan seorang wanita yang 
mencuci (wash women's hand), ubun-ubun besar cekung sekali, mata 
sangat co wong, sebelum orang tua menyadari, anak yang tadinya 
gemb ira, paras muka berseri, dalam beberapa jam saja berubah menjadi 
makluk yang tenggangnyawa(moribund) dengan pernapasan cepat dan 
dalam (Kussmaull) muka cyanotis menunjukkan adanya asidosis, 
kadang-kadang pandangan merenung hampa ke depan, nadi tidak 
teraba, karen a collaps perifer, anak telah berada dalam keadaan shock 
dan kadang sebentar lagi timbul gangguan syaraf pusat, dimulai dengan 
gelisah atau agitasi, timbul kejang-kejang dan akhirnya jatuh' dalam 
keadaan coma. Inilah gambaran anak yang menderita gastroenteritis 

dengan dehidrasi yang berat yang Makin 1p.emburuk. 
Diare yang terjadi berulang-ulang pada anak akan berakibat 
terganggunya pertumbuhan dan perkembangan oleh karena. adanya 
malabsorbsi lama kelamaan penderita akan jatuh kedalam malnutrisi 
berat yang justru akan, memperberat dan mempermudah terjadinya 
diare yang berulang, jadi antara ~~nutrisi dan diare adalah 
diumpamakan lingkaran setan (circulus VitlOSUS), 
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Hadirin yang mulia, 

Ap~pun . pen~ebabnya, gastroenteritis dapat mengakibatkan sindroma 
dehldrasl, yaltu adanya kekurangan air dan elektrolit dan akhirnya 
gan~gua~ sirkulasi dengan shock. Pengobatan yang pertama-tama, bila 
maslh blsa minum sedapat k' . ,mung m mengoreksi keadaan tersebut 
~t: de~~n j~lan rehidrasi sedini mungkin per oral dengan pemberian 
all .n. e e trolit untuk dapat mengembalikan kehilangannya. Menurut 
penehtrnn, larutan per oral yang bisa diserap secara maximal ialah bila 
mengandung 60 mEq Na dan 111 mM I 1 

. . 0 g ucose (2%). 
Pembenan callan ora lit i . d t· . k di mapa menolong Jutaan orang dari kematIan 
arena are dengan dehydrasi b 1 

Pembe . dil k k " yang e urn shock. Paling tepat apabila 
!Ian a u an sedml m k' 

boleh banyak sekalig ung m secara sedikit demi sedikit, tak 
us sebab usus belum normal. 

Menurut pengamatan lebih dari 67 ' 
dehidrasi bila oralit d'b' % pendenta dapat dicegah timbulnya 

1 enkan di' mahal dan pemb t se m mungkin. Beayanyapun tidak 
ua annya sederha ak ' , , lah 

berusaha mencegah kern t' dna, m a darl ItU pemermtah te 
sampai ke pelosok_pelosoak~an engan membagikan oralit seluas-Iuasnya 

Dalam jangka pendek upa a ' 
rehidrasi dikalangan y dlUtamakan untuk membudayakan 

masyarakat kh k 
rehidrasi oral Usaha reh'dr '" Ususnya dengan penggunaan bubU 

, • 1 aSl ml har d'l ' lam seperti pengam t us 1 allJutkan dengan upaya-upaya 
a an penyakit, ' 

keadaan kesehatan lin k' menmgkatkan keadaan gizi dan 
, . g ungan termasuk " 'a 

atr mmum dan jamban k I samlJaga, (singkatan dan saran 
kegiatan yang bersifat p ,e uarga) dan sebagainya sehingga merupakan 

arlpurna dan berkesinambungan. 

Andaikata penderita data ng sebel ' h 
sebelumnya diberi oralit . urn parah ke rumah sakit dan Jau 
Maka itu perlu diberi ~ mungkm keadaan penderita masih bisa diatasi, 
menyediakan dan memb a:a penerangan pada masyarakat luas untuk 

Perlu adanya center-ce:~r an o~alit pada penderita bila dibutuhka~. 
Kemudian timbul aag kecil sebelum dibawa ke rumah saklt . 
d' b' asan cente h g 

lcetuskan dalam sun' P' r re ydrasi dengan sistem referal yan 
S OSlUm C ' 

eptember 1970. Sist auan Tubuh I di Surabaya pada buIa~ 
s I uh em referal . , ' dl 
e ur Indonesia. Sesud h' ~l sampai sekarang tetap dipaka1 

a ItU dlperbaiki dan disyahkan lagi beserta 
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pengobatannya pada Rehydration Course'I di Surabaya pada tahun 
1971 dengan moderator Dr. N.F. Pierce, ahli dari John's Hopkin's 
University. 
Perbaikan dilanjutkan pada Seminar Rehydrasi I dan II. Dampak positif 
jelas adanya penurunan angka kematian di ruangan bagian anak seperti 
tabel. 
Berhubung pembagian dan penyediaan oralit belum merata, telah 
dicoba penelitian pemberian air kelapa muda pada penderita Cholera 
per oral setelah pemberian initial dengan Ringer Lactate. Air kelapa 
d9.pat dipakai sebagai pengganti oralit. 

Bila penderita menjadi gawat karena dehidrasi yang terlalu berat sampai 
shock dan tak dapat minum, maka harus diberikF.n larutan steril Ringer 
Lactate melalui infus intravena sampai nadi teraba lagi dan keadaan 
tubuh lebih baik, perfusi darah mulai lancar ke seluruh tubuh, dan usus 
lebih baik untuk dapat menerima oralit lagi per oral. 
Disamping itu penderita muntaber sering datang dalam keadaan asidosis 
metabolik, pH serum kadang-kadang dibawah 7.30 dan bicarbonas 
dibawah 10 mEq/l. Pengamatan membuktikan bahwa Ringer Lactate 
dapat mengatasi, sebab mengandung K+ (4 mEq/1), Na+ (138 mEq/1), 
CI+ (109 mEq/l) danCa++(3 mEq/1) yang cukup. Pada anak-anak kecil 
harus hati-hati karena menimbulkan hypernatremi, dan ini dapat 
dihindari apabila diberi tambahan minum air + or alit setelah mulai bisa 

minum. 

Penderita dengan muntaber yang datang di R.S. U.D. Dr. Soetomo 
untuk rawat nginap, biasanya klinis dalam keadaan dehydrasi berat dan 

metabolic acidosis. 

Pada tahun enam puluhan pengetahuan para dokter masih minim sekali 
dan keadaan ruangan pada saat itu belum baik dan teratur seperti 
sekarang begitu juga obat-obatan, sehingga penderita banyak meninggal 
(± 30%).' Akibatnya anggapan masyarakat bahwa bila penderita dengan 
muntaber dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo pasti 
mati. Mungkin sampai sekarang anggapan itu m~ih tetap me~uas pada 
masyarakat. Segala pemikiran dan upaya perb~an kemudl~n terus 
dilakukan untuk menurunkan kematian. Berbagal usaha telah dilakukan 
untuk memperbaiki jenis cairan dan cara pemberian cairan untuk 
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HASIL PENCATATAN Jumlah masuk dan % kematian (C.F.R~) gastroenteritis termasuk cholera eli Ruang 
Anak-anak R.S.U.D. Dr. Soetomo Surabaya. 

UMUR 

rAHUN 0-2th ' 2-5th 5-9th 

MRS. MATI MRS. MATI MRS. 

1971 1202+ 21.1% 179 10.6% 106+ 
1972 1762+ 29.1% 415+ 10.4% 266+ 
1973 1944+ 22.1% 280++ 11.8% 151++ 
1974 1975++ 20.5% 346 5.7% 160 
1975 1879 15.8% 365 3.8% 230 
1976 2279 14.9% 698 2.1% 410 
1977 2330 11.4% 582 1.7% 230 
1978 3507 7.81% 527 2.6% 236 
1979 2450 8.12% 564 1.9% 344 
1980 3078 8.57% 429 2.7% 171 
1981 2895 9.38% 317 0.01% 207 
1982 2765 7.6% 543 0.01% '293 
1983 2225 7.5% 239 0.03% 122 
1984 1943 7.5% 224 0% 91 
1985 1771 6.38% 434 1.3% 165 

Sejak tho 1973 mulai mengedrop cairan Ringer Lactate dari pusat 

+ = dengan pedoma,n pengobatan lama, tidak memakai Ringer Lactate 
++ = sebagian mulai memakai Ringer Lactate 

MATI 

14.2% 
4.9% 
7.0% 
1.5% 
2.9% 
1.7% 
0.5% 

1.27% 
1.2% 
0.5% 

0.01% 
0.01% 
0.01% 

0% 
1.22% 

9-12 th 

MRS. MATI 

18+ 16.7% 
46+ 6.5% 
58++ 0% 
75 0% 
68 1.4% 

132 0% 
97 _ 0% 
98 0% 

168 0.6% 
45 0% 
76 0% 

208 0% 
88 0% 
48 0% 
57 0% 
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Rata-rata yang masuk tahun . 
2000 - 3000/tahun. Kematia 1971 sampai dengan 1985: 
dan penurunannya lebih la~:umnya ~da wnur muda lebih tinggI 
terlambat, sebaaian kar . Sebaglan karena memang datang 

b" ena penyakit h n 
1985 umur 0-2 tahun : penYerta, wnpama untuk ta U 

Bronchopneumonia 
Malnutrisi 
Encephalopathi 
Sepsis 

7.28% 
7.05% 
6.3% 
1.46% 

Letak kesalahan sebab k . 
tetapi sebagian perlu dil'",:mdi~tllan bUkan di dalam din ding rumah sakit 

""'U uar dind· . 
mg rumah sakit sebelum diaI'e. 

10 

Hadirin yang mulia, 

Apakah waktu diare anak boleh makan ? 
Jawabnya tergantung keadaan penderita. Memang pemberian makanan 
waktu diare selalu merupakan dilemna untuk seorang dokter, 
menghentikan makan mungkin memperbaiki keadaan diare, tetapi bisa 
mengaJak anak kearah penyakit malnutrisi atau lama-lama menjadi 
kwashiorkor. Sebaliknya bila ada usaha untuk memberi makan, ini bisa 
memperburuk diarenya. Jadi menambah resiko lebih besar. Bila tak 
diberi makan hanya beberapa saat saja, sebenarnya tak perlu cemas, 
sebab kwashiorkor tak akan terjadi dalam waktu satu dua hari. 

Sebaiknya pada anak dengan diare akut setelah diberi oralit selama 
24 - 48 Jam, harus dimulai susu yang diencerkan dan kemudian bersama 
makanan secara berangsur ditingkatkan dan baru makanan penuh 
setelah 2 - 5 hari, sesuai keadaan penderita. Bila keadaan sudah pulih 
kembali, biasanya anak yang besar akan minta dan mengatur senrfui 
macam dan jumlah makanan yang diperlukan, tetapi bila anak masih 
enggan makan, jangan dipaksakan. Anak boleh diberi makan bila ia 
merasa lapar dan mulai minta, walaupun beraknya masih agak encer, 
lebih-Iebih untuk bayi yang minum ASI, bahkan selama diare, selama 
bayi masih bisa minum, ASI tak perlu dihentikan. 

ASI merupakan susu alamiah yang paling baik terutama untuk bayi 
yang bB.rU lahir, lebih-Iebih bila prematur. Bayi baru lahir mendapat ASI 
yang mengandung colostrum jarang terserang infeksi terutama ususnya. 
Pengama tan membuktikan bahwa ASI melindungi ~us dan anggota 

badan lainnya. 
Kadar IgA dalam colostrum ASI ·tinggi sekali dan IgA perlu sekali untuk 
membasmi kuman. Selain itu ASI mengandung faktor-faktor anti 
infeksi yang lain, seperti immunoglobulin '(S Ig.A, Ig.M, Ig.G, Ig.D, 
Ig.E), faktor anti stafilokokus, faktor kemotaktik, laktoferin, makrofag, 
liInfosit B, interferon dan lain-lain. 

Lisozim merupakan protein spesifik yang berguna sebagai faktor 
antimikroba non-spesifik dan merupakan suatu enzim yang mempunyai 
daya bakteriolitik terhadap enterobakteria dan bakteri gram positif, 
antara lain Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus fecalis, dan 
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Staphylococcus aureus. Dan lisozim juga membantu serta memelihara 
pertumbuhan flora usus bayi yang mendapat AS!. Laktoperoksidase 
juga merupakan bahan antibakteri dalam ASI yang melindungi bayi 
dari infeksi. . 

Anti infeksi lain adalah faktor bifidus yang terdiri dati karbohidrat yang 
mengan~ung .~gus nitrogen, dan dapat menunjang pertumbuhan 
laktobasllus blfldus. Laktobasilus tersebut akan memetabolisir laktose 
menjadi asam ·laktat, asam asetat, asam formiat dan asam suksinat, 
sehingga menimbulkan suasana asam dalam usus bayi. Suasana asam ini 

ak~ merupak~ penghambat pertumbuhan kuman patogen terutama 
stafilokokus, shIgella dan protozoa. 

Pada bayi ~~g me~d~pat ASI, sisa laktosa yang tidak tercerna akan 
membuat tmja menjadl agak lunak dan m b bk . d ksi ., . . ,enye a an hasil tes re u 
pada tmja posltlf. Tetapi hal ini tidak ber t' bah " b bsi 
laktosa mel",;nk ak ar I wa tel'jadl mala sor 

, '"'¥. an merup an hal yang normal. 
ASI tak perlu diragukan baik h 
susu lin arganya maupun faedahnya. ASI adalah 

yang pa g gampang dida at k' ih 
instant dari ' p, apan saJa dan dimana saja, leb 

susu manapun Juga dapat dib ' an 
suhu yang optimal dan b b k' enkan secara hangat deng 

, . e as ontaminasi. 
StatIstlk menunjukkan bahwa b" 
pernapasan dan pencernaa b ~or ldltas karena infeksi pada salura~ 
dibandingkah dengan baYI' n aY

d
l , yang diberi ASI lebih jarang terjadl 

yang lberi . g 
terce mar atau tidak memenuh' k susu formula oleh karena senn 
D· Pil' , I ebutuhan I lpma sejak digalakann . 
CLAY ANO pada tahun 19~~ promosi ASI yang dilaporkan oleh 
kampanye susu formula d' R dengan rawat gawat dan }arangan 

drama tis kejadian infeksi (di~e),:a.h Sakit dijumpai penurunan yang 
Pemberian ASI juga meng t arl 15%0 menjadi 1,5%0. , 

t k un ungkan b . , gSI 
un u merenggangkan kel h' agI lbu oleh karena berfun 

. a Iran anak S g 
menyusUl anaknya, dibanyak ne . ayangnya persentase ibu yan 

terutama diperkampllngan miskin ~ara berkembang, terus menurun, 
dl daerah perkotaan. 

Dati penduduk indonesia 24 . 
d . , ml Juta (+ 15 'ga 

arl j~ ah anak Balita tadi (+ 8-' %) adaIah anak Balita. Sepertl 
Ma~ ItU pemberian ASI untuk -ba ~uta) masuk dalam usia menyUStl. 
Urucef menganjurkan sedikit YI yang baru lahir perlu digalakkan. 
Islam dapat dibaca didaIa nya llntuk 5-6 bulan perta Untuk tlJlla~ 

m aYat sUci Al rna. datI 
12 Qur'an kalimat pertaIIla 

surat Al Baqaroh ayat 233 yang tafsirannya sebagai berikut : Para ibu 
hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan masa penyusuhannya. Dan kewajiban ayah, 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. 
Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seseorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seseorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. 

';umlah kasus 1 
27 

24 

21 
18 

15 
12 

9 

6 
3 

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 

1973 1974 i 1975 1976 

Gambar 1. : Kejadian diare sesudah promosi ASI 
Clavano, 1981 Pilipina 

1 hatas waktu 

i mulai promosi 

\ ASI 

~Bulan 

1977 
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ASI yang bemsal dari ibu dengan gizi yang tidak baik, kadar nutrient 
kurang, antibodi dengan sendirinya kurang, dan distribusi pada bayinya 
juga kurang. Seorang ahli gizi HUMBERTO SURIANO mengatakan: 
"A baby who is breast-fed by a well nourished mother will be well 
nourished and will have a little risk of death from diarrhoea. A 
malnourished mother produced a malnourished child who will have a 
great risk from diarrhoe" . . 

Kekurangan susu dan m k d . a anan apat beraklbat terganggunya 
pertumbuhan berat dan panJ'ang badan dan b ·t· . 1 . 
M b . egI u Juga mte egenslnya. 

emang masa aYl merupakan 
• 41 k . d' masa yang rawan, sebab gampang kena 
IDJ.e SI, an aklbatnya pe t b h r urn u an mudah terganggu Masa 
pertengahan kehamilan sampa' k b . . 

kt k Iana erUSla sekitar 3 tahun merupakan 
wa u per embangan yang t . 

. pesa darl otak anak. Kurang gizi pada 
masa-masa ItU termasuk pre t· . 
gizi setelah lahir akan rna urltas, kecil masa kehamilan, dan kurang 
membantu mengur . k mengganggu perkembangan otak sehingga 

angl ecerdasan rnereka dikemudian hari. 

Anak-anak yang kurang gizi ka 
tenaga mereka terutama ak a n berusaha rnengurangi pengeluaran 

, an rnengur . d 
sekelilingnya bersikap a h tak ang! keterlibatan mereka pa a 

, cu acuh 
respons dan kepekaan me k ak ' yang rnengakibatkan kekurangan 

re a an rangs 
Sikap masa bodoh dan b k angan. 

er urangnya k . t g 
makan, memperkecil . te k' egla an fisik anak yang kuran 

m ra smya d· 'b t lepasnya kesempatan bel' . engan hngkungan dan akl a 
ajar, sehmgga I Q . . . tetap rendah. 

Kekurangan sesuatu bah 
. an rnakan ak 

pathogen seperti: bakte.. an an rnernungkinkan kuman 
berkeliaran dengan leluas:'da~us, protozoa, bahkan cacingpun biS~ 
salah satu vitamin saja b' rn badan si anak. Begitu pula defisienSl 
anemia kekurangan zat b l~a rnernpengaruhi tirnbulnya infeksi. Juga 

eSl yang serin d' t 
rnenyebabkan kelemahan k 1 g Itemukan di Indonesia dapa 

, e esuhan d h 
. an turunnya daya tahan tubU . 

Memperbaiki nutr·· lSI adalah h 1 
Mkesleha~ anak yang kura . ~ yang essensiel dalam pelayanaJl 

a nutIlsi me . ng glZI seb b . 
juga ngurang! resistensi 'te h ~ sUSceptibel terhadap in fekSl: 
. rnemperburuk keadaan '. r a ap infeksi sebaliknya infe}tSl 

Imgkaran setan yang rnakin 1 glZl yang keduany~ akan membentuk 
ama rnaki 

n sernpit seperti spiral dan akaJl 
14 

berakhir dengan kematian, apabila lingkarannya jauh sebelumnya tidak 
dipotong. 

Hadirin yang mulia, 

Akhir-akhir ini setiap hari di beberapa negara berkembang ribuan anak 
meninggal karena kekurangan gizi dan infeksi seperti yang seringkita 
lihat dalam televisi. Bila seseorang anak baru meninggal, tampak 3 atau 
4 orang lainnya sedang menunggu gilirannya atau bila anak itu dapat 
mengatasikeadaan ini akan terus membekas pada hidup mereka 
selamanya~ berupa cacat badan atau mental. Terlihat seorang ibu duduk 
dari jam demi jam dengan rasa ketakutan dengan menyandarkan 
anaknya pada dadanya, kepala anak merunduk, disamping kedua 
lengannya yang lemah lunglai, terlalu lemah untuk bergerak dan bila 
diusahakan untuk digerakkan, sedikitpun tak bisa berdaya oleh karena 
tak ban yak lagi tenaga yang tersisa didalam hidupnya. Bila dilihat warna 
langit-langit mulutnya, nampak pucat yang tak ban yak berbeda dengan 
pucatnya kulit yang sudah mati itu. Pada matanya yang dulunya masih 
terlihat basah dan terang, sekarang terlihat kebingungan didalamnya 
dan sebentar kemudian baru diketahui bahwa kehidupan telah 
meninggalkan. Inilah tragedi meninggalnya seorang anak dengan gizi 
jelek, yang mati ibarat lilin yang perlahan-lahan habis terbakar yang 
akhirnya padam dan dunianya menjadi gelap. 

Sejak perang dunia ke-II terutama di negara yang miskin, juinlah anak 
yang hidup dalam keadaan serba kurang dengan akibat anak yang 
kurang makan makin ban yak, kira-kira 10% dari anak tersebut biasanya 
meningga1 sebelum umur 1 tahun, dan nyaris tidak sampai merayakan 
hari ulang tahun yang ke-5. 

Masalah kesehatan yang dihadapi negara yang sedang berkembang adalah 
penyakit infeksi dan menular. Disamping itu ada sanitasi lingkungan 
yang jelek, gizi yang kurang dan angka kelahiran yang tinggi. 
Masyarakat yang sehat akan memperoleh manusia dengan gizi baik dan 
akan !ahir bayi yang sehat pula. Namun bila perekonomiannya lemah, 
rakyatnya akan berpenghasilan rendah ~ang masih dibawah rata-rata 
cukup, akibatnya gizi juga rendah. Para ahli dalam bidang ini merasakan 
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betapa sulitnya, membuat anak-anak itu tetap sehat eli dalam dunia 
yang Makin penuh sesak, kurang makan, tanpa air bersih, tanpa 
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. 

Hadirin yang mulia, 

Ang~ kematian bayi merupakan indikator yang peka untuk mengukur 
deraJat kesehatan masyarakat, angka kematian bayi eli Indonesia 
memang masih tinggi. . 
Pada periode 1961 - 1971 k 0 187 
per 1000 kela 0 0 ang a kematlan bayi di Indonesia adaIah 
hid BOl ~n ohidup. Tabun 1980 menjadi 100 per 1000 kelahiran 

up. 1 a elibanding dengan. 0 ggi 
2 - 4 kali lebih tin 0 d 0 negara-negara lain masih sangat ~lIl ' 

ggJ. all angka beberapa negara Asean dan lain-lalIl. 

I 
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Angka kematian bayi merupakan tolak ukur untuk kemakmuran suatu 
negara: Angka kela~iran perlu diturunkan dan lebih penting lagi angka 
kematum perlu leblh eepat diturunkan pula. 

10 sebab utama kematian pada bayi tahun 1980 di negara kita. 

No. Penyakit 
% 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Diare 

Infeksi akut saluran napas 
Tetanus 

Neonatus (kematian lain) 
Meningitis 

Infeksi parasit lain 
Neoplasma ganas 
Penyumbat usus 
Kelainan bawaan 
Typus perut 

24.1 
22.1 
20.2 

9.5 
7.5 
3.5 
2.0 
2.0 
1.2 

·0.4 

Dan seperti diketahui trias 
di Indonesia adalah I pe~~ebab utama kematian pada ahak balita 

, , ma nutrlSl dia' kan 
segItlga yang satu de ' re dan mfeksi yang merupa 
mempengaruhi dan me~gank yang lain saling kait mengkait, saling 

Upa an lin k t..l'an 
secara sendiri-sendiri mal ' k g aran yang tidak bisa dipecaJlJ'-

am an harus d't ula. I anggulangi seeara terpad uP, 
Peneegahan infeksi disa ' 
k h mping mem b iki 

ese atan anak sehingga d per aiki gizi anak akan memperba 
apat tUmbuh d baile• 

an berkembang dengan 
Immunisasi terhadap tet ' 
ka anus dift ' Ie 

a n me mpunyai pe ' ell, pertusis, polio tbe dan caIIlpa , 
k ranan ya ' an 

ang a-angka tersebut. ng eukup besar dalam penurun 

Immunisasi sangat vit I ' 
ki a dl du ' aJ1l 

Pheny~ t tersebut telah memb Dla yang berkembang karena ke-en 
amplr sep rt' unuh kir plln, 

suatu e Iga dari seluruh ke a-kira 5 juta anak setiaP ta 1, .. n 
penyakit matian pfl~" 

m 't yang mulai anak. Campak. yang merll 'p 
emm a korban 40 menurun d' . ' me.Sl 

menderita k k 0 kali lebih b 1 negara-negara maJu, e.ng 
diperoleh d e urangan gizi, Padah lanyak dikalangan anak-anak YbiSe. 

engan murah. a vaksin terhadap penyakit itll 
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Disamping itu perlu adanya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak 
yang kegiatannya harus dilaksanakan secara terpadu. Anjurannya adalah 
dengan teratur memeriksakan pertumbuhan bayinya ke dokter dan 
bayinya dimintakan suntikan kekebalan terhadap penyakit tertentu 
dalam jangka waktu tertentu pula. 

Menurut sensus tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.0 juta, 
tahun 1971 berjumlah 119.2 juta, tahun 1980 berjumlah 147.5 juta, 
Rata-rata kenaikan penduduk : 

Periode 1930 -1961 = 1.5 % per tahun 
Periode 1961 -1971 = 2.1 % per tahun 
Periode 1971 - 1980 = 2.3 % per tahun 

Penambahan penduduk melaju terus, walaupun terdapat angka 
kematian yang tinggi, terutama pada anak Balita. Laju pertambahan 
penduduk perlu dikendalikan, karena dapat menghambat laju 
pembangunan nasional. Dengan menjarangkan lahirnya anak dalam 
keluarga akan membahagiakan anak yang hid up. Program keluarga 
berencana perlu lebih digalakkan, Keluarga Berencana ini bisa lebih 
berhasil bila ilmu kedokteran, khususnya IImu Kesehatan Anak lebih 
maju daripada saat sekarang ini untuk dapat memberi jaminan pada 
orang tua, agar anak yang hanya 2 orang itu bisa hidup panjang dan 

layak. 

Pemerintah telah bertekad untuk menurunkan angka kematian bayi dari 
100 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1980 menjadi 40 per 1000 
kelahiran hidup pada tahun 2000. Untuk itu kegiatan harus difokuskan 
pada penanggulangan diare dan peningkatan immunisasi. Upaya 
penanggulangan diare perlu terus dikembangkan sesuai dengan Sistem 
Kesehatan Nasional sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan 

Nasional. 
Tujuan strategi, penyusunan, sasaran dan kebijaksanaan harus 
disesuaikan dengan S.K.N. Selain itu perlu dipadukan dengan segala 
kegiatan yang lain bersama-sama dengan masyarakat agar lebih eepat 
dalam meneapai tujuan, yaitu: menurunkan kematian karena diare 

pada tahun 2000. 
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Tahun 

1981 
1990 
2000 

Insya Allah. 

Jumlah penduduk 

150.3 juga orang 
172.2 juta orang 
215.6 juta orang 

Kematian Diare 

3% 
2% 

0.15%. 

Untuk meningkatkan kemam ua 
yang optimal sebagal' p 'dP n dalam meneapai derajat kesehatan 

erwuJ u an kes . ht d 
dalam Pembukaan U d eJa eraan umum seperti dim aksu 

n ang-Undang D lah 
menetapkan reneana pok k asar 1945, pemerintah te 
kesehatan. 0 pembangunan jangka panjang dibidang 

I 

I 
I 
~ ! 
" 

i 
Adapun tujuan dari reneana te b ~ 

, rse ut adalah : ii' 

a. perungkatan kemampuan m II asyarakat d' ' 
dalam bidang kesehatan' untuk menolong dirinya sen Jl'l Ii 

" b. mengadakan perbaikan :nutu r ' 1 
kesehatan; mgkungan hidup yang dapat menjaIIliIl II 

e. usaha-usaha meningkatka " ~ n status ai ' I 
d. penurunan mortalit ",,"ZI masyarakat· 'I" 

as dan m b' " ' I, 

termasuk penyakit diare' or Idltas penyakit-penyakit infeks1 
":'11 

e. usaha pengembangan k' . 
eseJahtera n 

norma keluarga keeil bahag' ,an termasuk usaha pengernbanga : 
la seJahtera (N K K 

Untuk meneapai tUJ'ua ' . . .B.S.). 
" n~mak . 

men~nkan angka kematian b a ~asaran utama telah ditetapkan ya1ttl ~I 
menJ,a~i 35 - 45 per 1000 k a~1 <:iari 100 per 1000 kelahiran hidl.lP 1.'1' 

Demlkmn pula diusahakan elahlran hidup dipermulaan tahun 2000. " 
per 1000 m 'd' agar angka k '19.6 '[ 

, enJa 1 9 per 1000 ematian balita turun darl II 
besar dan Rumah " , serta u h tiaP 

"1'1 

penuruna Sakit menjad' sa a penurunan angka keIlla }all 
7o/r. n persentase ke1ahir ~ 9 per 1000. Usaha lain ada . :1 

0, serta meningkatka an dlbawah 2500 epjadl 
'III' 

tah da n umur bar gm dari 14% III 6 
un po !>ennulaan tahun 2000~POn hidup dati 56 tahun meniadi 6 :1 

Agar tujuan dan sasar I 
' an ren 

paIlJang tereapa~ Pe ' eana POkok '9.J1glC" i 
program yait. Inenntah dala peInbangunan kesehatan J dfli: 
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" u , In Petit I erb""" I a V, telah menyusun b 
I 
! 

1. Program pelayanan kesehatan. 
2. Program peneegahan dan pemberantasan penyakit termasuk 

didalamnya penyakit diare. 
3. Program penyuluhan kesehatan. 
4. Program pendidikan/latihan pendaya-gunaan tenaga kesehatan. 
5. Program pengendalian, pengadaan, pengawasan 

obat/makanan/kosmetika dan lain-lain. 
6. Program perbaikan gizi masyarakat terutama perbaikan gizi 

anak-anak balita. 
7. Program penyediaan air bersih. 
8. Program penin"gkatan kesehatan lingkungan. 
9. Program penyempurnaan efisiensi aparatur kesehatan. 

10. Program penyempurnaan prasarana fisik kesehatan. 
11. Program penelitian dan pengembangan kesehatan. 
12. Program pembinaan generasi muda. 
13. Program pengembangan peranan wanita di bidang kesehatan. 

Khusus dalam pena,nggulangan masalah diare perlu dilakukan 
usaha-usaha terpadu agar angka kesakitan diare 40% dart angka kematian 
diare sebesar 2,8% pada permulaan Pelita III, pada tahun 2000 dapat 
diturunkan menjadi 20% angka kesakitan dan 0.15% angka kematian 
karena diare. Untuk itu perlu digalakkan keterlibatan masyarakat 
sepenuhnya dengan berbagai cara antara lain mengembangkan sistem 
informasi dan komunikasi yang berhasil guna, khususnya kepada 
ibu-ibu. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan P.K.K. Proyandu, 

L.K.M.D., dan lain-lain. 

Tidak diragukan lagi peranan wanita didalam perjuangan pembangunan 
nasional sangat besar dimulai sejak perjuangan kemerdekaan, 
perjuangan fisik selama revolusi fisik hingga era pembangunan masa 
kini, terutama peran serta mereka dalam penanggulan penyakit diare. 
Untuk itu kita harus dan· wajib memberikan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada para ibu tersebut. Saya pribadi wajib memberi 
"salut" kepada Dharma Wanita Fakultas Kedokteran Unair yang sudah 

memeiopori dalam hal itu. 
Peran para dosen Fakultas Kedokteran dalam menunjang Program 
Pemerintah terutama dalam usaha membantu penanggulangan masalah 

diare amat penting, yaitu : 
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1. Dalam bidang pelayanan d b k " engan e erJa sarna dengan petugas 
kesehatan baik di lingkungan Fakultas K d kt d" r k D e 0 eran maupun I 
mg unga~ epartemen Kesehatan bersama-sarna menanggulangi 
masalah diare antara lain d " engan membenkan contoh penggalakan 
penggunaan Upaya Rehidrasi Oral (U R 0 ) serta 
penyuluhan-penyuluhan ke d . . . 
tl"mbul d" pa a masyarakat dalam usaha pencegahan 

nya lare. ' 
2. Didalam bidang pendidikan " 

para mahasiswa b' menunJukkan serta menekankan kepada 
agalmana pentingn h 

diare. Hal ini dapat dOl k ya usa a-usaha penanggulangan 
I a sanakan deng I"b 0 

secara aktif dilapa g d an me I atkan para mahaslSwa 
n an an melatih mer k b 0 " d 

mencegah diare di masyarakat. e a agalmana mengatasl an 

3. Dibidang penelitian staf d 
b " osen dapat melak k nelitian 
agalmana melakukan penan I " u an pe 

efisien, antara lain : ggu angan dmre secara efektif dan 

a. penelitian pelaksanaan pe b 
tenaga kesehatan desao m uatan U.R.O. oleh ibu/keluarga serta 

b. penelitian pemberian ~iet I 
o seamadans d h " 

Co penelitian pemberian U.R.O e~u a dlare; 
menderita diare' . pada baYI kurang dari 3 bulan yang , 

d. penelitian tentang sik d 
k h ap an perilaku as 

ese atan terhadap U.R.O. masyarakat serta petug 

Semua ° hasil yang dike b 
membantu Pemerintah d m angkan oleh Fakultas Kedokteran amat 
d" h" an masyarakat d I' Inn mre, se mgga tercapai t " a am usaha-usaha penangguw 
k t" d" Ujuan kita b h k ema lan tare tinggal 0.15%. a Wa pada tahun 2000 ang a 

Hadirin yang mulia , 

Perkenankanlah sayao d 
kar ]a " pa a akhir "d 

::uf~ gl ~engucapkan puji SYUk: ato pengukuhan saya ini untuk 
dan hldayah Yang telah d01im kehadirat Allah SWT atas sega1a 

I pahkanN arga. 
Pad k ya kepada saya sekelu 

a esempatan m" " 
° I saya " 

kepada Bap k " mgin m a 
kehormata a Preslden dan p en!ampaikan "terima kasih saY 

n yang dill emermtah dan mpahkan pad atas kepercayaan 
a saya dengan pengangkatan saJa 

22 

sebagai Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa tetap memberi kekuatan pada 
saya hingga saya dapat meneruskan tugas dan kewajiban saya 
sebaik-baiknya. 

Ucapan terima kasih saya sarnpaikan pula kepada Saudara Rektor, 
Saudara Dekan Fakultas Kedokteran dan para Guru Besar, atas usul dan 
kes~diaan Saudara, menerima saya dalam lingkungan Saudara. Semoga 
apa yang diletakkan di atas bahu saya tidak mengecewakan 
Saudara-saudara dan mudah-mudahan saya dapat melaksanakan tugas 
saya dengan sempurna. 

Terkenang dan terima kasih saya kepada Almarhumah Dr. Soerti Gondo 
Subaryo Tirtotenoyo, Kepala Laboratorium/UPF Ilmu Kesehatan Anak 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 19-56 atas 
penerimaan saya sebagai Semiarts Assistent. 

Begitu pula terima kasih saya sampaikan kepada Dr.M. Soedewo pejabat 
Kepala Laboratorium/UPF Ilmu Kesehatan Anak tahun 1958, ketika 
saya lulus sebagai dokter dan mengijinkan saya tetap bekerja sebagai 
assisten dan melanjutkan pendidikan saya dalarn ilmu Pediatri. 

Terkenang dan terima kasih saya kepada Almarhum Prof.Dr.R. Kwari 
Satjadibrata, Kepala Laboratorium/UPF Ilmu Kesehatan Anak pada 
tahun 1960 sampai tahun 1975, karena beliaulah yang memberikan 
kepada saya brevet dan kemudian bula naik pangkat terus sehingga 
memungkinkan saya mencapai seperti sekarang ini. 

Kepada rekan seluruh anggota staff dosen, tenaga non edukatif, para 
medis, para karyawan dan karyawati, saya sampaikan terimakasih atas 
semua bantuan yang telah diberikan kepada saya. Bila ada sesuatu yang 
mungkin kurang berkenan di hati Saudara, saya mohon maaf. 

Juga kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, saya 
sampaikan terima kasih atas pengarahannya untuk menjaga nama baik 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo. 
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Kepada bekas guru-guru . 
Dasar Mulo d' saya mulal Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Jepa~g dan pe~::nT!ela.nd~, Sekolah Menengah Atas di zaman II 

terima kasih sebanyak-ban ggl dl zam~ Republik, saya mengucapkan fi 

yaknya alas J ... ·ja.anya pada diri saya. I 
Terkesan bagi saya almarhu B 1'1 

beliaulah sebagai hopm ' m apak Kusnadi, guru saya di S.D., I, 

(Nederlands Indische pand ~ang melantik saya sebagai pramuka NIPV i 
a vmders Vere " ). ' K'd 1 ,. 

Jember. Akhirnya pada tah filglng dl pantai segoro 1 U I 
Angkatan Darat di Je b un 1949, beliau gugur sebagai Kapten T.N.!· / 

. m er melawan " /I! 

pada dui saya. penJaJah. Pendidikannya meresap II 

Kepada Saudara Mahas' 
lSwa yang kucintai, 

Kalian memilih i1m 
pe bd' U kedokter tuk nga lan Saudara unt k an dengan tujuan utama un 
penyakit. Hendakny u. keperluan orang lao d ·ta sesuatu 
. . a pakallah. In men en 'f 

smgkat dl Fakultas Kedokt s.e~alk-baiknya kesempatan yang relat1 
sudah sel . . eran 1m B'1a rJllal . esal, tldak berarti b . 1 nanti pendidikan secara fo 
tlba saatnya untuk ahwa mencari i1 d hI' JustrU 
. la menCari pe mu su a se eSa!· 
Ja n pendidikan non f ngalaman dan menambah iImu dengan 
alma mater r ormal guna aIPa 

. Jazah dan gelar b k' pengabdian dan menjaga n , 
mempunyai arti U an unt k tetap1 

menambah ta U mempercantik nama, 
nggung jawab 

Saya mengenang aim . 
bangganya andaik arhum ayah dan . }caP 
beribu-ribu t . ata beliau-beliau almarhumah ibu saya. AIang1",:tI 

enma k saat in' 'k 'd }c l"JJ' 
bimbin ganny asih Saya 11 ut menyaksikan. Ti a datl 

a. persembahkan atas asuhan 

Begitu juga almarh 
~ begitu juga ibu um aYah mertua s udiJl' 
Inl, terima kasih at mertua saya Yan ;ya Prof. Dr. R. Moh. ImaJl batl 
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as segala nasihat d g apat hadir pada saat pengu}cu 
an bantuannya pada diri saya. 

1/ 
jl 
~i 

II 
I! 
II 

Kepada anak-anakku yang kucintai, 

Saya doakan agar tercapai cita-citamu dan menjadi orang yang berguna, 
suka dUka kalian berarti suka duka bagi ayah dan ibumu juga. 

Khusus kepada isteri saya ingin menyampaikan cinta kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya, sebab tigapuluh tahun dengan 
sabar dan penuh pengertian mendampingi saya, sehingga saya dapat 
mengabdi pada rakyat dan nega'ra saya. 

Akhirnya kepada para hadirin yang saya hormati saya ucapkan terima 
kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti pengukuhan 

saya ini. 

Sekali lagi terima kasih. Wabillahi Taufik Wal Hidayah. 

Wassalam Wr. Wb. 
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RIWAYAT BIDUP 

Nama 
NIP 

Prof. Dr. Haroen N oerasid. 

130432594/B. 

Tempat dan tanggallahir Jember, 24 Februari 1925. 

Islam. Agama 
Nama Istri 

Anak 
Alamat 

Pendidikan 

Tahun 1956 
Tahun 1958 
1'ahun 1960 
Tahun 1964 

R.A. Koostantinah. 
3 (tiga) orang, cucu 2 (dua) orang. 
Jl Jawa 33, Surabaya. 

Lulus semi arts Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Lulus Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Brevet Spesialis Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Lulus Graduate School of Medicine in Pediatrics di University of 

Pennsylvania. Philadelphia, U.S.A. 

Pengalaman yang penting : 

Tahun 1969 
Tahun 1971 

Tahun 1974 
Tahun 1974 
Tahun 1975 

Tahun 1976 
Tahun 1976 

Tahun 1978 
Tahun 1978 : 

Tahun 1978 
Tahun 1979 

Tahun 1980 
Tahun 1981 
Tahun 1982 
Tahun 1982 

Tahun 1982 
Tahun 1984 

Tahun 1985 

Latihan Kerja Pendidikan (W.E.M.) Universitas Indonesia. 
Rehydration Course - W.H.O. - SEARO 0144 . Surabaya. 

Seminar Rehidrasi I, Jakarta. 
Penataran methode penelitian & statistik di Surabaya. 
Inter Country Conference on Pediatric Post Graduate Education 

di Bangkok. 
5th Asian Pacific Congress of Gastroenterology di Singapore. 

2nd Asian Congress of Pediatric di Jakarta. 
International Congress of Gastroenterology di Madrid· Spanyol. 

Penataran Management Rumah Sakit di Surabaya. 

Seminar Nasional Rehidrasi II di Jakarta. 
International Congress on Infant Nutrition and Diarrhoeal Disease 

di Kuala LumPur. 
Penataran Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I (P4) di Surabaya. 

Clinical Course in Parenteral Nutrition di Sydney. 
Seminar Nasional Rehidrasi III di Semarang. 
w.ao. Inter Regional Course on Management of National 

Diarrhoeal Disease di Cipanas. 
3rd Asian Paediatric Congress di Seoul· Korea. 
Mengikuti temu karya Lintas Program dan lintas Sektoral 

Penatalaksanaan Penyakit Diare di Yogyakarta. 
Penataran Gastroentestinal Endoskopi. Diagnosis dan terapi. 

Jakarta Desember 1985. 
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Jabatan: 

Tahun 1977 - 1985 

Tahun 1985 - Sekarang: 

Tahun 1960 - sekarang : 

Pekerjaan di luar Unair : 

Tahun 1945 - 1950 
Tahun 1951- 1955 
Tahun 1956-1958 

Tahun 1958- 1960 . 
Tahun 1960 - seka . rang· 
Tahun 1960 - s k . 

Wakil Kepala B ' 
F.K. Unair/Rsu~g~n Lab./UPF Ilmu Kesehatan Anak , 

Pejabat Kepal B . r. Soetomo Surabaya. 
F.K. Unair/RS~aglan Lab./UPF ILmu Kesehatan Anak 

Kepala seks' Dr. Soetomo Surabaya. 
I gastroente I . ro ogl anak RSUD Dr. Soetomo. I 

'I 
I 

i 

Trip-TKR _ : 
Guru SMP _ SM~tnan II TNI Angkatan Darat Surabaya. , 

Wakil Kepala S Tentara di Surabaya. I 
S ekolah T k d' ' urabaya e nik Menengah swasta I Ii 

Guru Perawat R S D ii 
Pengurus y " r. Soetomo Surabaya. III 

G ayasan Al K 
Uru S.P.K. as . ~a umara Ward ana. ' 

J . Wilham Booth S b 1'1 

asa yang diperoleh . ura aya. I 

Tahun 1975 P [I 

e arang: 

Tahun 1981 
Tahun 1983 
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sertany Dlr. Jen. P3M ' t 
Tr' L a dalam Dep. K Departemen Kesehatan atas Ikll 

la es & W 'n I 

Vet . .H.O. Penelitian Cholera VacCI 
: 

eran Pejuan K 
Satya L . g emerdeka encana K an. 

arya Satya Tk. II. 
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1. Dua Saudara dengan Gargoylism : 

2. 

3. 

4. 

5. 

J.S. Part ana, Haroen Noerasid. 
Majalah Kedokteran Indonesia, 1960. 
Penderita dengan stenosis pulmonalis pada anak : 

Haroen Noerasid. 
Majalah Kumpulan Malam Klinik, Agust., Sept. Okt. 1960. 
Perbandingan antara dua macam pengobatan pada gastroenteritis 
dehidrasi berat pada anak : 
Haroen Noerasid, Erwin Sarwono. 
Majalah Kedokteran Indonesia, 1969. 
Pengalaman pengobatan Cholera EITor pada anak di Surabaya : 

Haroen Noerasid, Supijati Santoso. 
Majalah Kedokteran Indonesia, 7 : 242, 1969. 
An idea for rehydration centres : 
Haroen Noerasid. 

dan 

Symposium on water & electrolyte, Surabaya - Sept. 1970. 
6. Cholera problems in children, recent therapy at the Dr. Soetomo Hospital 

Surabaya - Indonesia : . 
Haroen Noerasid. 
Rehydration Course, W.H.O. - SEARO 0144 Surabaya - Indonesia, April 

12 - .16, 1971. . 
7. Pathogenesis and clinical pictures on paediatric cholera : 

Haroen Noerasid. 
Majalah Kedokteran Surabaya, Okt. - Des. 1971. 

8. Result of the therapy in children with dehydration in Dr. Soetomo Hospital 

Surabaya: 
Musief Munir, H. Soewondo, Iskaq Darsono, Haroen Noerasid. 

KONIKA k~n, Bandung 1971. 
9. Modified fluid therapy in cholera EITor (Preliminary Report) : 

Subagyo M.D., LG. Suwenda, Sardjito Dj., Haroen Noerasid. 

Pediatr. Indon. Jan. 1972, VoL 12, No.6. 
10. Management of pediatric cholera: 

Haroen Noerasid. 
Inter Regional W.H.O. Course on Cholera Controle, July 1973. 

11. Beberapa segi pengalaman dalam suatu Pusat .Rehidrasi Anak : 
IG.N. Gde Ranuh, PitonQ Soeparto, M. Faried Kaspan, Soejono D.A., Haroe~ 
Noerasid, 
KONIKA ke·III, Surabaya 1974. 

12. Plasma protein and hematocrit in pediatric cholera: 
Ismoedijanto, Wahyunarso, Dwi Atmadji S., M. Faried Kaspan, IG.N. Gde 

Ranuh, Haroen Noerasid. 
KONIKA k~UI, Surabaya 1974. 
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Pltono Soeparto H . " , aroen No r 'd I Soegijanto. e aSI , Lely S.M. Bing Rudyanto, soegeng'll 

KONlKA ke-III, Surabaya 1974 i: 
14. Small b . I' I . owe morphology in childr . (; 

Pltono Soeparto LG en With malnutrition: I 
Giri. ,. Suwenda, Bing Rudyanto, Haraen Noerasid, I. Wayani: 

KONIKA k II ,I 

15. Intra per't e- I, Surabaya 1974. ,Ii 

, I oneal fluid ther . 
Haroen Noera'd " apy In children: 
Ab SI , Pldltono S ~' d~1 Hamid, Saraswati. oeparto, Bing Rudyanto, Soegeng soegijanto,! 

Paedmtr. Indon. i 
16. Fluid therapy ~5.: 211, 1975. 1:1.1 

dehyd' Infants under 2 .' nd i 
I ration at Dr. Soetom H . years of age with gastroenteritIS a II 

man T. Rachman lrw 0 oSPltal Surabaya . \ 
PIB-BKG ,al1tono F J p.' I' 

17. Incide AI ke-III, Surabaya 1~;~ Itono Soeparto, .Haraen Noerasld• I 

nce of cholera in' . 
Surabaya : chddren under 2 tJosPitalil Har years of age at Dr. SoetomO 

oen Noerasid, P' ' 
Adnan. Itono Soeparto . rd'j 
Paediat I ' Bing Rudyanto, Syaifullah Noer, I 

18 r. ndon. 15 I 
• Prevalence of b : 219, 1975. 'i 

S d' acterlUria .1 
ar lito OJ., Ima In infants suffe . .' . j, 

M. n T. Rachman P' nng frm acute gastroenteritIS' .dio III 
th ' Itono So 'd SoeblOll : 

5 Asian P '. eparto, Haraen Noerasl , II 
19 aCiflc C ' II 

. Electrolyt d ongress of G 'I e eterm: astroent I I 
Haraen NOerasid. Ination on fecal . er~ ogy, Singapore 1976. ' 
PIB-BKGAI pediatriC cholera: 

20. Carb h ke-IV Den 
o ydrate int .. pasar 1976 

Pitono S 0 erance in . . 
th oeparto Ii Infants with, . 

5 Asian Pa 'f" aroen NOeras'd chrome recurrent diarrhoea· 
P CIICC IK' 

aediatr. Ind Ongress of G ' wan Satjadibrata. 
P d' on. 17 . 15 astroen18 I 

2 ~ Iatric Digest.. F' 3, 1977. ro ogy, Singapore 1976. 
1. Disaccharid . eb. 1979 

e IOtol ' page 1 
gastroenterit. erance in' • lit' 
Pito IS : Infants du' of g.c 

no Soepart Ii nng the diarrhoeal stage 
Noer, Prapto S 0, araen Noe U9~ 
5th A . utjipto raBid, Soeb" Sysifll 
P SIan Congr • I)anto M.S., Ismoedijanto, 

aediatr I ess of G 
22. Peri • ndon. 17. astroenterolo . 

pheral intrav .161,1977 gy, Singapore 1976. 
Ismo ed i)' enous al' • 

anto R llnent t· 
PIB-BKGJ\I'ke-atnPengan T.; 10.n in children: 

V, Med ' Pltono S an 1977. oeparto, Haraen Noerasid. 
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23. Evaluation on the therapy oC pediatric gastroenteritis and dehydration at the 
Dr. Soetomo Hospital: 
Haroen Noerasid. 
KONIKA ke-IV? Yogyakarta 1978. 

24. Management oC cholera in inCants and children (Clinical Reviews) : 

Haroen Noerasid. 
Mother and Child. A. Journal oC Paediatrics, Obstetrics and Gynaecology, 

VoL 4, No.1, 1978. 
25. Cholera ElOOr in inCants below 2 years oC age as seen in private and 

hospitalized patients : 
Haroen Noerasid, Pitono Soeparto, Bing Rudyanto, Hananto Wiryo, Yuliati 

S.W., Soeharyono P. 
Paediatr. Indon. 19 : 79, 1979. 

26. Cholesteramine in the treatment of recurrent diarrhoea in inCancy : 
Pitono Soeparto, Subijanto M.S., Haroen Noerasid. 
PIB-BKGAI ke- VI, Ujung Pandang 1979. 
Paediatr. Indon. 22 : 1 4, 1982. 

27. Sucrose oral electrolyte solution in the treatment of mild and moderate 

dehydration due to gastroenteritis : 
Pitono Soeparto, Subijanto M.S:, Haroen Noerasid, Aryanto Harsono Achmad 

Rizan~ Edyanto S.P. 
PIB-BKGAI ke-VI, Ujung Pandang 1979. 

28. Prolonged diarrhoea following acute gastroenteritis : 
PiOOno Soeparto, Subijanto M.S., Haroen Noerasid. 
PIB-BKGAI ke-VI, Ujung Pandang 1979. 

29. The Use of Young Coconut Water in Pediatric Cholera. 
Haroen Noerasid, Teddy Ontoseno, Subijanto Poerwodibroto. 
Paediatr. Indon. 19 : 219 - 225, Sept. - Oct. 1979. 

30. Loperamide for acute diarrhoea in infancy: 
PiOOno Soeparto, Liek S. Djupri, Hardjono, So~parto, Haroen Noerasid. 

PIB-BKGAI, Manado 1980. . 
31. Problem terapi cairan pada gastroenteritis akuta. : 

Haroen Noerasid, pitono Soeparto. 
Continuing Education I, 1980. 

32. Recurrent abdominal pain in children: 
Pitono Soeparto, Liek S. Djupri, Hardjono Soeparto, Haroen Noerasid. 

Kongres Nasional Radiologi ke-I1, Surabaya 1980. 
33. Dysentry Corm gastroenteritis in infancy: 

pitono Seoparto, Liek S. Djupri, Haroen Noorasid, Darto Saharso. 

Paediatr. lridon. 21 : 101, 1981. 
34. Cow's milk sensitive enteropathy: 

Pitono Soeparto, Liek S. Djupri, Haroen Noerasid. 
Konggres Nasional I KOPGI- KOPEGI, Jakarta 1981. 

Simposium Diare Khronik. 
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35. Thiamphenicol in the treat : 
Haroen Noerasid Ek S . ment of cholera in children . 
S t ,0 uJanto Ismo d" . ura a. ' e IJanto, Djoko Sujono, IG.G. Djelantik, . 

Paediatr. Indon. VoL 21 N 
36. Gastroenteritis akut ,0.9, Sept. - Okt. 1981. 
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L ke-V, Medan 1981 ,I ono Soeparto, Yuliati S.W., Suharyono P, 
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Haroen Noeras'd I R.S, Dr. Soeto 
KONlKA I ,Pitono So mo Surabaya : 

40, Amoeb' ~e-V, Medal11981eparto, Subijanto M.S 
laslS pada' . 

(Suatu pitfal dal:~ 
Sarojo H., Pitono dlagnosa) 
KONIKA ke- Soeparto, Haroe 

41. The role of :ti~ed,an 1981. n Noerasid. 
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N " ub A S ment of' f oeraaid. . ., S. Wiadny In antile gastroenteritis : 
PIB-BK ana, Aryant H alll'oeil 42 GAl ke-VIII 0 " Pitono Soeparto, i 
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43. Shock k g ducation ke-V n, Pltono Soepar i 
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Broen Noerasi .0 eml (Hy 
Continuing Ed d, Pltono SoepPOvolemic Shock) . 

44. E t Ucati arto S b' . n eroPath., on ke-Vnl ' u Ijanto M 
Pitono S les In infants . ,1983. .S" Liek S. Djupri. 

XVII I oeparto, Harae With prolonged d' 
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. Upper gastro' of Pediatr' .S., Liek S. Djupri. l~t 
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46. Gambaran bakteriologi dan virus pada anak-anak dengan infantile 

gastroenteritis : 
Made Widya, Moh. Slamet Chandra K., Pitono Soeparto, Liek S. Djupri, 

Subijanto M.S., Haroen Noerasid. 
KONlKA ke-VI, Denpasar - Bali 1984. 
PIB-BKGAl ke-IX, Palembang 1984. 

47. Pittfall in diagnosing patients with severe melena : 
Priyono, Subijanto M.S., Pitono Soeparto, Liek S. Djupri, Haroen Noerasid. 

KONlKA ke·VI, Denpasar - Bali 1984. 
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Liek S. Dju~ri, Eddy Bagus, Netty E.P., Subijanto M.S., Pitono Soeparto, 

Haroen Noerasid. 
KONIKA ke-VI, Denpasar - Bali 1984. 

49. Megacolon Congenita : 
Syamsul ARief, Subijanto M.S., Ratna Indrawati, Haroen Noerasid. 
KONlKA ke·VI, Denpasar - Bali 1984. 

50. Short Bowel Syndrome: 
Subijanto M.S., Prasodjo, Pitono Soeparto, Liek S. Djupri, Haroen Noerasid. 

PIB-BKGAI ke-IX, Palembang 1984. 
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Noerdjatmiko M.A., Subijanto M.S., Pitono Soeparto, Haroen Noerasid, Liek 

S. Djupri. 
PIB-BKGAI ke-IX, Palembang 1984. 

52. ASI dan acute infantile gastroenteritis: 
Lintang Kawuryan, Noerdjatmiko M.A., Nyoman Sugitha, Pitono Soeparto, 

Subijanto M.S., Haroen Noerasid, Liek S. Djupri. 
PIB-BKGAI ke·IX, Palembang 1984, 
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Lintang K., Noerdjatmiko M.A., Subijanto M.S., Hamen Noerasid, Liek S. 

Djupri, Pitono Soeparto. 
PIB-BKGAl ke-IX, Palembang 1984. 

54. Gambaran bakteriologi dari penderita diare pada anak diatas 2 tahun : 
Dwi Atn:Iadji S., Eddy Widodo, Haroen Noerasid, Soegeng Soegijanto, Budi 
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PIB-BKGAI ke-IX, Palembang 1984. 
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