FKKMK UGM dan Kagamadok Adakan Charity Peduli Covid19
Friday, 13 November 2020 WIB, Oleh: Ika

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM menggelar kegiatan
charity peduli Covid-19.
Dalam kegiatan yang bernama Medical Charity Concert (MERIDIAN) tersebut dilakukan bekerja
sama dengan Keluarga Alumni Gadjah Mada Kedokteran/ KAGAMADOK, RSUP Dr. Sardjito dan RS
Akademik UGM.
Humas FKKMK UGM, Dian Paramitasari, menjelaskan MERIDIAN merupakan program charity
tahunan yang diselenggarakan FK-KMK UGM. Namun, pada penyelenggaraan kali ini dilakukan
bekerja sama dengan mitra dan mengusung konsep virtual dalam keseluruhan programnya baik
penggalangan dana maupun seminar.
"Hasil dari seluruh penjualan tiket dalam MERIDIAN 2020 ini akan didonasikan untuk nakes garda
depan dan masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Kalimantan, Papua, dan Lombok," ungkapnya
dalam rilis yang diterima Jumat (13/11).
Dian mengatakan penyelenggaraan konser amal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat dan tenaga medis garda depan pandemi Covi-19 di Kalimantan, Lombok, dan Papua
lewat Alumni FK-KMK UGM di daerah-daerah tersebut. Selain itu, mengetahui dan memetakan
kebutuhan di wilayah yang disasar terkait kebutuhan dana, APD dan logistik.
Berikutnya, meningkatkan keilmuan dalam bentuk seminar dengan topik Penanganan Penyakit
Autoimun Terintegrasi serta Penyakit Menular Seksual dan Kesehatan Mental.

"Topik ini diangkat karena jarang dibahas sedangkan insidensi penyakitnya makin meningkat dari
tahun ke tahun," katanya.
Rangkaian acara MERIDIAN 2020 diawali dengan Seminar Series tanggal 7 dan 8 November 2020
pukul 10.00-12.00 secara virtual dengan narasumber dokter, perawat dan ahli gizi.
Sementara untuk konser amal virtual dan talk show akan digelar pada Minggu, 15 November 2020
pk. 18.30-21.30 dan disiarkan secara langsung dari Auditorium Gedung Pascasarjana Tahir FK-KMK
UGM, dan dimeriahkan oleh para alumni serta Civitas Akademika dan Hospitalia RSUP Dr. Sardjito
dan RSA UGM.
Konser amal ini juga dilengkapi dengan talkshow tentang filantrofi kesehatan dan sharing tenaga
medis garda depan serta penampilan dari berbagai angkatan alumni dan civitas FK-KMK UGM
menjadi konsep utama dalam konser amal ini.
Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan kepada peserta seminar tentang
pentingnya penanganan terintegrasi multidisiplin interprofesi. Disamping hal tersebut juga menjadi
ajang silaturahmi dan sumbangsih alumni FK KMK UGM berbagi kebaikan dan kemanfaatan untuk
negeri.
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