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Keseruan merayakan ulang tahun
di Kanopi Nursing Home
Oktober ceria bersama Kanopi Nursing Home (KNH) dengan merayakan ulang tahun
bersama-sama. Bukan hanya oma opa yang dirayakan bersama-sama, ada juga perawat
yang berulang tahun dibulan yang sama. Berbagi kebahagiaan ini menjadi salah satu
kegiatan dalam menunaikan salah satu dari 3 pilar KNH, yaitu: 1. Melayani penuh
kasih, 2. Memberikan asuhan keperawatan secara profesional, dan 3. Menciptakan
penghuni bahagia, aman & nyaman seperti rumah sendiri.
Selain keseruan merayakan ulang tahun ini, diwaktu yang sama juga KNH turut
berbagi kebahagiannya dengan warga sekitarnya dengan membagi-bagikan
bingkisan. Melayani setulus hati yang selalu ditampilkan memang tidak dapat
dijelaskan secara rinci, tapi dapat dirasakan seperti salah satu kegiatan perayaan
ulang tahun ini dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di KNH.

Latih perawat; disiplin membangun
mental baja bersama TNI AD

PT. Kanopi Insan Sejahtera
juga memperhatikan kesehatan perawatnya

B e r s a m a T N I A D, d i v i s i
Training Center PT. Kanopi Insan
Sejahtera (PT. KIS) melatih para
perawat membangun kedisiplan
agar membentuk mental sekuat
baja. Disiplin sangat diperlukan
perawat saat mereka merawat
pasien ditengah keluarga klien.
Karena kedisiplinan menjadikan
mereka teratur, terutama teratur
dalam membiasakan pasiennya
untuk hidup sehat, minum obat, atau bahkan saat waktu-waktu latihan
jika pasien yang dirawatnya membutuhkan latihan seperti pasca stroke
dan lain sebagainya.
Selain menjadikan teratur, disiplin juga akan membentuk
mental yang kuat seperti baja. Perawat tak akan mudah lelah untuk
membuat pasiennya lebih baik dari sebelumnya, walaupun harus
melalui kesulitan sekalipun perawat akan berusaha dan mencari jalan
agar lebih baik lagi. Tak hanya melatih mental, perawat juga dibekali
dengan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) oleh
para punggawa TNI AD tanpa bantuan alat medis atau dengan
peralatan seadanya.

Saat masa pandemi meningkat beberapa
waktu lalu, PT. KIS mengambil langkah cepat dengan
melakukan SWAB massal baik dari staff internalnya
hingga mitra perawat-perawatnya. Tidak hanya
sampai disitu, PT. KIS menyediakan rumah khusus
untuk para perawat baik yang baru datang dari luar
kota maupun yang baru menyelesaikan tugasnya di
k l i e n P T. K I S a g a r
mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan.
Selain dari hal diatas, PT. KIS turut
memperhatikan kesehatan perawatnya
mulai masih ditahap pelatihan hingga saat
mereka telah menyelesaikan tugasnya di
klien PT. KIS. Kesehatan perawat ini
dianggap perlu, karna beberapa hal;
'melayani dengan setulus hati' yang
dilakukan perusahaan diharapkan menjadi
standar perawat dalam merawat pasiennya,
dan juga untuk menjaga kesehatan pasien
yang sedang dirawatnya agar tetap terawat
dengan sepenuh hati.

Lelang Lukisan dan Perkenalan
Sincere Foundation di Kanal Youtubenya

Antusiasme berkarya bersama
PT. Kanopi Insan Sejahtera

Sincere Foundation??? Apa sih itu?.
Beberapa bulan terakhir ini beberapa kali
dibagikan tentang sesuatu yang dilakukan
Sincere Foundation, tapi mungkin ada
beberapa yang belum mengetahuhi apa itu
Sincere Foundation. Yayasan Sinar Cerah
Empati, yang di singkat menjadi Sincere
Foundation ini telah meriliskan video yang telah dibagi menjadi 3
bagian teripsah dalam mengenalkan dirinya. Jadi untuk teman-teman
Kanopian yang masih penasaran apa itu Sincere Foundation bisa
langsung simak di Kanal Youtubenya Yayasan Sinar Cerah Empati yah.
Selain itu dipenghujung bulan Oktober 2021, 'Warga Kanopi'
saling berlomba dalam kebaikan untuk membantu lansia yang
memerlukan bantuannya dalam bentuk donasi untuk mendukung
kesehatan dari sakit yang dideritanya. Dengan melakukan kegiatan
Lelang Lukisan yang dilakukan ini, ada sebagian orang yang terketuk
hatinya untuk membeli dan ada sebagian lagi yang hanya
memberikan donasinya saja. Melalui
wadah Sincere Foundation, kegiatankegiatan kemanusiaan ini dilakukan
untuk mengajak mereka yang tererak
hatinya untuk saling berbagi dan
membantu menolong sesamanya.

PT. KIS yang bergerak dalam
bidang kesehatan, khususnya dalam
layanan perawatan baik dalam
kategori home care maupun nursing
home tidak hanya menolong mereka
yang sedang membutuhkan jasa
perawatan saja. Bahkan dibeberapa
bulan terakhir ini, lebih dari 300 orang
yang terdaftar menjadi mitra perawat
PT. KIS yang siap berkarya untuk
merawat keluarga Indonesia. Artinya, besar sekali antusiasme dan
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan PT. KIS.
Tetapi, jangan khawatir dengan kualitas pelayanannya meskipun
sebanyak itu perawat yang terdaftar. Pelatihan tetap dijalankan dengan
maksimal dan tidak serta-merta
disalurkan begitu saja ketengahtengah keluarga anda. Standar
kelulusan pelatihan para mitra perawat
PT. KIS selain keahlian medisnya, yaitu
seperti semboyannya 'Melayani dengan
Setulus Hati' agar setiap pasien yang
dirawat akan merasakan 'makan enak,
tidur nyenyak'.

