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Pembaca yang budiman, Sardjito menyapa
sebagai media informasi yang senantiasa
memberikan perhatian penuh kepada issue
hangat yang terjadi setiap bulan sebagai
event nasional maupun internasional. Pada
edisi ke 2 Bulan Desember 2021, Sardjito
Menyapa akan menyajikan mengenai
peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021.
selain itu kami sajikan berbagi informasi
kesehatan, tips &trik hidup sehat serta
profil untuk suri tauladan bagi civitas
hospitalia RSUP DR Sardjito. Kami sajikan
pula berita seputar kegiatan RSUP Dr
Sardjito selama Bulan Desember 2021
Kami berharap Majalah ini dapat
memberikan sajian yang dapat dinikmati
Civitas Hospitalia dan masyarakat umum.

Kualitas dan kuantitas pemberitaan adalah
prioritas bagi kami. Untuk itu saran
masukan pemberitaan seputar isi Sardjito
Menyapa dan kritik membangun sangat
kami harapkan demi menjadikan sebuah
media informasi ini lebih paripurna.

Salam,

Redaksi Sardjito Menyapa

Redaksi Menerima naskah berupa artikel, dengan mengutamakan tulisan tentang informasi kesehatan, 
kegiatan yang menarik di lingkungan RSUP Dr Sardjito. Naskah ditulis dalam Bahasa Artikel minimal 300 
kata, huruf Calibri,  dan dilengkapi dengan foto yang terkait dengan informasi yang disampaikan. Bila
mengambil sumber lain agar disampaikan sumbernya.
Redaksi berhak menyunting naskah yang dimuat tanpa mengubah isi
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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia NYA sehingga Sardjito Menyapa edisi ke-2 dapat kami terbitkan.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai
hari Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Tema yang ditetapkan oleh WHO Pada tahun
2021 adalah “Akhiri Ketimpangan, Akhiri AIDS“. Tema ini memberikan kesadaran bahwa kita
memberikan kesempatan yang sama kepada Orang Dengan HIV (ODHA) dalam menjalani hidup
ini sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai makhluk ciptaan Allah.
Banyak edukasi dan informasi yang sangat mudah diakses tentang penularan virus HIV,
memberikan pembelajaran bagi kita untuk bisa terbuka, melayani Orang Dengan HIV (ODHA
sesuai dengan haknya. Upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan
wujud nyata bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan pasien dengan ODHA.
Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN) tahun 2020-2024
dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020-2024 RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan Program Nasional antara lain menurunkan angka kesakitan
HIV/AIDS.
Sebagai pusat rujukan, RSUP Dr Sardjito memiliki layanan HIV-AIDS secara terpadu dan
terintegrasi yang terdiri dari beberapa KSM yang terlibat langsung dalam pelayanan HIV-AIDs.
Poliklinik Edelweis terletak di Gedung IRJ lantai 3 yang menyediakan beberapa layanan yang
berupa : konseling HIV, pemberian terapi antiretroviral, pendampingan bagi yang terinfeksi,
manajemen komprehensif terkait HIV.

Dengan dukungan dan kerjasama para tenaga medis dan Tim yang professional, serta
stakeholder terkait, maka RSUP Dr Sardjito bertekat untuk meningkatkan derajat kesehatan
pasien ODHA melalui kesetaraan dalam pelayanan kesehatan dan kemudahan akses
mendapatkan layanan Kesehatan.

“Selamat Hari AIDs Sedunia tahun 2021”

dr .Eniarti, M.Sc, Sp.KJ, M.M.R
Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito
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DAMPAK PANDEMI 

COVID-19 TERHADAP 

LAYANAN HIV 
DI RSUP Dr. SARDJITO

Dr. dr. Satiti Retno Pudjiati, SpKK(K) 

dr. Alessandro Alfieri 

KSM Kulit dan Kelamin

Data infeksi HIV di Indonesia setiap tahun terus

meningkat; sampai dengan bulan Juni tahun 2020
telah dilaporkan jumlah kasus HIV 398.784 kasus,
dengan 6.593 kasus terdapat di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY).
Respon terhadap penanggulangan HIV di
Indonesia berkembang secara signifikan sejak
tahun 2004. Jumlah orang yang menerima
perawatan, dukungan dan pengobatan terus
meningkat dari tahun ke tahun namun masih
banyak hambatan bagi orang yang terinfeksi HIV
untuk mendapatkan akses perawatan dan
pengobatan yang mereka butuhkan.
Merebaknya kasus coronavirus disease 2019
(COVID-19) di dunia, pada tanggal 11 Maret 2020
mengakibatkan World Health Organization
(WHO) mendeklarasikan kasus ini sebagai sebuah
pandemi. Adanya deklarasi dari WHO ini,
Presiden Republik Indonesia kemudian
mengeluarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-alam penyebaran
COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Kemudian,
untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin
meluas di Indonesia, pada 31 Maret 2021,
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam
Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Penerapan karantina dan social distancing pada
saat pandemi COVID-19 dapat berakibat akses
terhadap layanan HIV mengalami kendala. Hal
ini akan berimbas pada pencapaian target 90-
90-90 yang dicanangkan secara global oleh
UNAIDS, yaitu 90% orang harus di tes HIV, 90%
orang yang positif HIV terobati, dan 90% yang
diobati harus adheren pada pengobatan.
Rumah Sakit Dr. Sardjito merupakan rumah
sakit rujukan utama di DIY yang melayani
pengobatan dan dukungan pada penderita HIV
dengan memberikan ruang khusus pelayanan di
Klinik Edelweiss. Untuk melihat dampak
pandemi Covid 19 pada layanan HIV di RSUP Dr.
Sardjito, telah dilakukan pendataan tentang
layanan HIV sebelum (April 2019-Maret 2020)
dan selama (April 2020-Maret 2021) pandemi
Covid 19 dengan hasil sebagai berikut:

1. Data kunjungan pasien HIV
Tidak dijumpai adanya penurunan jumlah
kunjungan penderita HIV di RS. Dr. Sardjito
selama pandemi Covid 19, bahkan terjadi
sedikit peningkatan (0,51%).
(lihat Gambar1)

Gbr  1. Jumlah Kunjungan pasien HIV sebelum dan selama pandemi 

HIV/AIDS
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2. Data Jumlah pasien yang dilakukan tes HIV
Terjadi penurunan jumlah pasien yang dilakukan tes
HIV sebesar 26,57% pada saat pandemi Covid-19
dibanding sebelum pandemi. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena pada awal pandemi distribusi
reagen mengalami kendala

4. Data jumlah pasien yang mendapatkan ARV
Terjadi peningkatan jumlah pasien yang
mendapatkan ARV sebesar 10,75% pada saat
pandemi dibanding sebelumnya.

Kesimpulan
Selama Pandemi Covid 19, RS. DR. Sardjito tetap
melayani pasien HIV baik untuk tes, akses ARV
maupun dukungan dan perawatan terhadap
pasien HIV. Hal ini terbukti dengan tidak
berkurangnya jumlah kunjungan pasien HIV
bahkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan
dan jumlah pasien HIV yang mengakses ARV
selama pandemi Covid 19.

Salam Sehat

Gbr 2. Jumlah pasien yang dilakukan tes HIV

3. Data jumlah pasien HIV baru yang berkunjung
Terjadi sedikit peningkatan jumlah pasien HIV baru
yang berkunjung ke RS DR. Sardjito saat pandemi
dibanding sebelum pandemi. Hal ini kemungkinan
karena RS Dr. Sardjito tetap melayani pasien HIV
seperti sebelum pandemi, dan menjalankan protokol
kesehatan secara ketat.

Gbr. Jumlah pasien HIV baru

Gbr 4. Jumlah pasien yang mendapatkan ARV

Sardjito Menyapa 4



BERITA UTAMA 

Sesuai dengan Permenkes No. 21 tahun
2013 tentang Penanggulangan HIV-
AIDS,salah satu upaya penanggulangan
adalah melalui layanan Konseling dan Tes
HIV baik melalui pendekatan Konseling
dan Tes Sukarela ( KTS) maupun Tes
Inisiasi Petugas Kesehatan (TIPK),dengan
tetap memperhatikan Prinsip Tes HIV 
5C,yaitu Consent (persetujuan
pasien),Confidentiality (kerahasiaan), 
Counseling ( konseling), Correct test result
( hasil tes harus valid/benar), Connect to 
care ( dihubungkan dengan layanan
Pengobatan,Perawatan dan Dukungan). 
Dengan demikian Tes HIV berperan
sebagai pintu masuk dalam Pencegahan
dan Perawatan HIV.

• Penerimaan dan koping akan status 
barunya

Menurut Elizabeth Kubler Ross pada saat 
seseorang berduka akan mengalami 5 
fase, Denial (marah),Anger (marah),
Bargaining (tawar menawar), Depression 
(lelah, putus asa) dan Acceptance 
(penerimaan). Menerima status positif HIV 
bukanlah soal mudah,karena berimplikasi
terhadap keseluruhan daur hidup
seseorang. Perlu konseling yang adequat
agar respon negative bisa diminimalisir
dan pasien bisa bertanggung jawab
terhadap kesehatan pribadi maupun orang 
lain. Konseling post tes yang baik ikut 
berperan agar fase berduka bisa lebih 
cepat dan  penerimaan diri sebagai
mekanisme koping positif sesegera
mungkin didapatkan. Konseling yang baik
juga berperan dalam kepatuhan pasien
terhadap pengobatan ARV.

• Promosi dan fasilitasi
perubahan perilaku .

Perlu edukasi bagaimana cara
berhubungan seksual yang aman
dengan penggunaan kondom yang 
konsisten maupun akses layanan
alat suntik steril/LAS bagi
pengguna narkotika suntikan
ataupun berganti/substitusi ke
terapi Metadon. Upaya ini
seringkali menimbulkan pro dan
kontra,namun yang harus diingat
adalah prinsip harm reduction dan
harm minimisation atau
pengurangan dampak buruk. 

Perubahan perilaku termasuk 
mengajarkan pasien untuk bisa 
bersikap asertif dengan patner 
seksualnya. Era informasi teknologi 
telah merubah drastis gaya hidup 
generasi muda. Kemudahan 
mencari patner seks melalui 
berbagai aplikasi kencan semudah 
membeli kacang goreng. Dari 
konseling sering terungkap bahwa 
pasien tidak selalu menginginkan 
hubungan seks penetratif tanpa 
kondom,dalam hal ini anal seks 
pada LSL,tetapi tidak enak dan 
sungkan untuk menolak. Bersikap 
asertif menjadikan pasien lebih 
berdaya terhadap pilihannya dan 
bisa melakukan negoisasi kondom 
dengan baik.

Konseling dan Testing HIV (KTHIV)

Vol 2.Desember 2021

Sampai saat ini HIV-AIDs masih menjadi masalah kesehatan global maupun

nasional. Cita-cita untuk mengakhiri epidemi AIDS di 2030 tinggal 8 tahun lagi. Cita
– cita tercapainya getting to three zero yaitu zero new infection (tidak ada kasus
baru HIV-AIDS),zero AIDS related death(tidak ada kematian terkait AIDS) dan zero 
stigma and discrimination (tidak ada stigma dan diskriminasi )masih harus
diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Infeksi baru dikalangan usia produktif
bahkan remaja terus menunjukkan peningkatan. Pasien baru yang ditemukah pada
stadium AIDS juga masih cukup banyak. Sementara stigma dan diskriminasi juga
masih kerap terjadi didunia kerja,pendidikan termasuk dilayanan kesehatan. Kasus
terkini adalah ditolaknya ADHA ( Anak Dengan HIV-AIDS) yatim piatu tinggal di 
Panti Asuhan,meskipun saat ini sudah bisa diterima di sebuah Panti asuhan setelah
melalui proses advokasi yang panjang. 

Oleh : Mohamad Zaenal Abidin / KFK Penyakit Dalam

• Pencegahan Penularan dari
Ibu ke Anak (PPIA)

Penularan ibu kepada bayi yang 
dikandungnya bisa terjadi pada
saat dalam kehamilan,saat
persalinan dan menyusui. 
Dengan deteksi dini melaui
penawaran tes rutin pada ibu
hamil saat ANC risiko penularan
kepada bayi bisa diminimalisir. 
Program yang dicanangkan
adalah Triple eliminasi, yaitu
penawaran tes HIV, Hepatitis 
dan Syphilis kepada ibu hamil. 
Thailand adalah contoh sukses 
sebagai negara pertama di Asia 
yang berhasil mengeliminasi bayi
baru lahir dengan HIV.

Pencegahan,penapisan dan
terapi IMS
Sebagai salah satu penyakit yang 
menular melaui transmisi
seksual,maka tes HIV 
mempunyai peran strategis
untuk skrining IMS begitu juga
sebaliknyapasien IMS diskrining
HIV. Dari penapisan seringkali 
didapatkan tidak hanya satu 
macam IMS tetapi bisa dua 
bahkan lebih. IMS yang tidak 
teratasi akan membebani HIV 
begitu juga ebaliknya.

salah satu pendekatan untuk mengakhiri AIDS
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• Pencegahan,penapisan dan terapi IMS

Sebagai salah satu penyakit yang menular melaui
transmisi seksual,maka tes HIV mempunyai peran
strategis untuk skrining IMS begitu juga
sebaliknyapasien IMS diskrining HIV. Dari
penapisan seringkali didapatkan tidak hanya satu
macam IMS tetapi bisa dua bahkan lebih. IMS
yang tidak teratasi akan membebani HIV begitu
juga ebaliknya.

• Manajemen dini Infeksi Oportunistik/IO

Infeksi Oportunistik bisa diketahui dan diterapi
lebih dini bersamaan dengan hasil tes HIV yang
diterima oleh pasien. Salah satunya dengan
pemberian Pengobatan Pencegahan
Kotrimoksasol (PPK) untuk untuk mencegah
PCP,Toksoplasmosis,infeksi bacterial dan diare
kronis.

• Akses layanan pengobatan dini termasuk
terapi ARV, Terapi Pencegahan TBC/TPT

Pendekatan yang dilakukan saat ini adalah test
and treat yaitu saat hasil tes dinyatakan reaktif
maka langsung diberikan ARV,kecuali ada kontra
indikasi. Namun perlu diberikan konseling
kepatuhan/adherence yang memadai agar pasien
faham tentang pengobatanya. Tujuannya agar
angka loss to follow up/LFU karena ketidak
tahuan pasien tentang terapi dan penyakitnya
bisa diminimalisir. Disamping itu jika pasien tidak
ada IO TBC maka diberikan Terapi Pencegahan
Tuberculosis/TPT. TBC adalah infeksi oportunistik
tersering pada ODHA dan salah satu penyebab
kematian terbanyak pada ODHA. Kolaborasi TB-
HIV adalah salah satu langkah untuk menjamin
pasien TB-HIV mendapatkan pengobatan yang
baik. Jika tidak TB akan membebani HIV dan HIV
akan membebani TB.

Konseling dan Testing HIV (KTHIV)

Vol 2.Desember 2021

• Akses Kondom baik laki-laki maupun
perempuan

Kondom merupakan alat pencegahan HIV dan
IMS yang efektif. Kondom wajib ditawarkan dan
diberikan edukasi yang memadai tentang cara
pakai yang benar kepada pasien-pasien
khusunya yang mempenyai risiko penularan
tinggi seperti pada populasi kunci (pekerja seks
baik laki-laki/perempuan), lelaki yang
berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Pengguna
Narkotika Suntik (Penasun), Waria dan Warga
Binaan Penjara (WBP). Perlu disiapkan juga
kondom perempuan jika klien kita pekerja seks
perempuan yang masih mengalami kesulitan
untuk menawarkan kondom kepada
pelanggannya karena posisi tawar yang masih
rendah.
• Akses Keluarga Berencana
Positif HIV bukan berarti halangan seseorang
untuk memiliki keturunan maupun kehidupan
seksual yang menyenangkan. Kondom adalah
pilihan terbaik untuk mencegah penularan
kepada pasangan khususnya bila status HIV
pasangan negative/sero diskordan. Alat
kontrasepsi hormonal bisa digunakan apabila
kadar Viral Load dalam darah sudah tidak
terdeteksi. Namun untuk pertimbangan
keamanan tetap dianjurkan menggunakan
kondom. Sehingga risiko penularan HIV maupun
Kehamilan Yang tidak Diharapkan (KTD) bisa
dihindari.

salah satu pendekatan untuk mengakhiri AIDS
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• Viral Load tidak terdeteksi adalah saat yang tepat untuk merencanakan kehamilan.

• Dukungan Sebaya,sosial & masyarakat termasuk kelompok ODHA

• Merujuk ODHA kepada Kelompok Dukungan Sebaya/KDS penting sekali untuk 
mempercepat fase penerimaan pasien. Pasien tidak merasa sendiri karena memiliki teman 
bercerita yang mempunyai ststus kesehatan yang sama. Sementara kekurangan kita sebagai 
tenaga kesehatanhanya bisa memberikan edukasi,pasien tidak mendapatkan contoh nyata 
atau role model dari Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang sehat dan bisa hidup dan bekerja 
seperti orang non HIV.

• Normalisasi dan destigmatisasi HIV-AIDS

• Ini berarti menempatkan HIV sama seperti penyakit lainnya. Dengan normalisasi diharapkan 
stigma maupun diskriminasi akan berkurang atau tidak ada baik di masyarakat maupun 
dikalangan tenaga kesehatan. Untuk sampai di tahapan ini masih harus bekerja keras 
melalui edukasi,bimbingan teknis ke layanan kesehatan lain. Dari pengalaman beberapa kali 
bimbingan teknis ke layanan kesehatan lain, masih ditemui hal-hal mendasar yang tidak 
perlu dilakukan seperti pemisahan kamar mandi,menaruh urutan pasien HIV paling akhir 
dsb.# Redaktur

Vol 2.Desember 2021

Konseling dan Testing HIV (KTHIV)

salah satu pendekatan untuk mengakhiri AIDS

“Hal terpenting mengatasi penyakit

adalah jangan pernah putus asa."
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Stigma inilah yang nantinya akan memunculkan
suatu perlakuan diskriminatif terhadap ODHA
Hingga saat ini, stigma dan diskriminasi merupakan
dua hal yang masih menjadi masalah dalam
penanggulan HIV/AIDS. Stigma tentang HIV/AIDS
adalah suatu persepsi negatif yang melekat pada
orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yang tidak
dipungkiri sampai sekarang masih ada, termasuk di
Indonesia. Stigma inilah yang nantinya akan
memunculkan suatu perlakuan diskriminatif
terhadap ODHA. Tidak sedikit ODHA yang memilih
untuk menutupi status HIV positif nya dari orang
lain, bahkan dari keluarganya sendiri, untuk
menghindari diskriminasi termasuk di dalamnya
pengucilan dari lingkungan sosial.

Human immunodeficiency virus (HIV) merupakan

suatu virus yang menyerang sistem imun tubuh,
terutama sel T CD4. Infeksi HIV ini apabila tidak diterapi
akan menyebabkan munculnya sekumpulan gejala yang
disebut sebagai acquired immune deficiency syndrome
(AIDS) karena terganggunya sistem kekebalan tubuh
seseorang. Kapan infeksi HIV ini berlanjut ke tahap
AIDS? Tanda-tandanya adalah dijumpainya satu atau
lebih infeksi oportunistik yang disebabkan karena
bakteri, jamur, virus, parasit yang biasanya tidak akan
menginfeksi orang dengan sistem imun tubuh normal,
dan atau kanker pada seseorang yang sudah terinfeksi
HIV.

Sejak pertengahan tahun 1990-an telah dikembangkan
suatu terapi antiretroviral (ARV) yang dapat mengontrol
HIV, namun terapi yang ada saat ini belum ada satu pun
yang dapat betul-betul menyembuhkan orang yang
terinfeksi HIV. Terapi ARV ini tentunya memberikan
harapan hidup yang lebih panjang pada orang dengan
HIV dan dapat memberikan efek yang lebih
menguntungkan apabila diberikan pada orang yang
terinfeksi HIV segera setelah terdiagnosis, dibandingkan
pada orang yang sudah memasuki stadium akhir
penyakit atau AIDS. Pemberian terapi ARV yang segera,
tepat dan adekuat dapat menurunkan angka kematian
yang disebabkan HIV/AIDS.
Hingga saat ini, stigma dan diskriminasi merupakan dua
hal yang masih menjadi masalah dalam penanggulan
HIV/AIDS.

Kasus HIV/AIDS pertama kali dideteksi pada awal
tahun 1980-an, dan pada saat itu juga sebenarnya
sudah mulai muncul stigma mengenai HIV/AIDS.
Beberapa contoh stigma terhadap ODHA yang
dijumpai di tengah masyarakat adalah anggapan
bahwa HIV hanya menginfeksi kelompok tertentu,
persepsi bahwa HIV bisa ditularkan hanya dengan
kontak fisik atau berdekatan dengan ODHA, atau
bahkan anggapan bahwa seseorang layak terinfeksi
HIV karena pilihan dalam hidupnya. Stigma ini dapat
muncul karena kurangnya pengetahuan serta
informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS. Pada
kenyataannya, HIV/AIDS dapat diderita siapa saja,
orang yang tidak pernah memiliki riwayat perilaku
seks bebas, tidak pernah berhubungan dengan
pekerja seks komersial, tidak melakukan hubungan
seksual dengan sesama jenis, dan tidak pernah
sekalipun menggunakan obat-obat terlarang juga
bisa saja terinfeksi HIV.

dr. Flandiana Yogianti, Ph.D., Sp.DV

KSM Kulit dan Kelamin
RSUP Dr. Sardjito

BERITA UTAMA 
Vol 2.Desember 2021
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Bukankah seorang ODHA juga memiliki hak-hak
hidup dasar yang sama dengan orang yang tidak
menderita HIV/AIDS? Seorang ODHA berhak
untuk mendapatkan perawatan kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal pada
suatu tempat, dan lain-lain, sama seperti orang
yang tidak menderita HIV/AIDS. Seorang ODHA
pun dapat memberikan kontribusi yang sama
seperti halnya orang lain, baik di lingkungan
keluarga, kerja, sekolah, maupun masyarakat
pada umumnya.
Kita semua dapat turut berjuang menghentikan
penyebaran virus HIV, tentunya bukan dengan
meneruskan stigma dan diskriminasi terhadap
HIV/AIDS yang sudah ada, tapi justru dengan
meningkatkan kepedulian dan pemahaman
yang benar tentang HIV/AIDS. Stigma dan
diskriminasi terhadap ODHA justru dapat
berdampak terhadap terbukanya peluang
penyebaran virus HIV. Sebagian ODHA bisa saja
malu untuk berobat karena takut perihal infeksi
HIV/AIDS yang mereka derita diketahui oleh
orang lain sehingga akhirnya para ODHA ini
tidak segera mendapatkan pengobatan
antiretroviral yang adekuat dan orang-orang
yang berisiko tinggi terinfeksi HIV juga enggan
melakukan tes HIV atau mencari informasi
tentang cara pencegahan serta perlindungan
terhadap infeksi HIV. Pemberian informasi yang
benar mengenai HIV/AIDS di kalangan
masyarakat sangatlah penting untuk
menghapuskan stigma dan diskriminasi
terhadap ODHA.

Mari hentikan stigma dan diskriminasi
terhadap ODHA!

“Sudah saatnya kita
bangun dan menerima
penderita AIDS karena
mengabaikan mereka bisa
membuat mereka semakin
lemah. Selamat Hari AIDS
Sedunia untuk semua”

Diskriminasi terhadap ODHA merupakan suatu
perlakuan berbeda yang dialami karena infeksi
HIV yang dideritanya. Diskriminasi ini dapat
berasal dari berbagai kalangan sosial, bahkan
termasuk di dalamnya adalah kalangan medis.
Beberapa contoh diskriminasi yang diterima
oleh ODHA adalah adanya tenaga medis
profesional yang menolak atau memberikan
layanan kesehatan yang berbeda pada ODHA,
perusahaan yang memecat karyawannya
karena menderita HIV/AIDS, ODHA yang diusir
dari tempat tinggalnya karena masyarakat
sekitar takut tertular HIV apabila tinggal
berdekatan dengan ODHA, dan seorang anak
yang dikeluarkan dari sekolah setelah
diketahui menderita HIV/AIDS. Contoh-contoh
tersebut tentunya tidak adil bagi ODHA
apabila tinggal berdekatan dengan ODHA, dan
seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah
setelah diketahui menderita HIV/AIDS. Contoh-
contoh tersebut tentunya tidak adil bagi ODHA
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Gejala dan tanda infeksi HIV pada bayi dan anak
antara lain bahwa bayi dan anak tersebut
mudah mengalami infeksi berat, misalnya anak
mengalami radang paru / pneumonia dua kali 
atau lebih dalam 1 tahun, sering sariawan yang 
luas, berat badan turun, dan diare berulang. 
BIHA yang dilahirkan dari ibu tidak mendapat
pengobatan ARV kemungkinan mengalami
berbagai progres penyakit mulai dari rapid 
progressor, intermediate progressor dan slow 
progressor. BIHA yang mengalami rapid 
progressor ditandai dengan perkembangan
penyakit yang cepat baik pada gejala maupun
tanda infeksi HIV. BIHA tersebut dapat
mengalami beberapa episode infeksi berat
seperti diare berulang, sariawan yang luas di 
mulut sampai tenggorokan, pneumonia/ radang
paru lebih dari satu kali selama periode, dan
berat badan tidak naik atau justru turun. 
Penularan HIV pada BIHA rapid progressor
terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. 
Pada anak dengan rapid progressor, virus dapat
terdeteksi pada 48 jam pertama setelah bayi
lahir. Bila BIHA rapid progressor tidak
mendapatkan tertangani dengan baik, maka
BIHA dapat meninggal pada usia 1 sampai 2 
tahun pertama kehidupannya.   

Infeksi human immunodeficiency virus (HIV)

sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan

di Indonesia. Secara global, infeksi baru dan kematian

akibat HIV/AIDS menunjukkan tren menurun, namun

di Indonesia hal ini masih terjadi peningkatan. Infeksi

HIV dilaporkan pertama kali pada tahun 1981. Delapan

belas bulan kemudian, kasus anak HIV positif akibat

penularan secara vertikal oleh ibunya baru dilaporkan.

Bayi yang lahir dari ibu HIV/AIDS dikenal dengan

sebutan BIHA (bayi lahir dari ibu HIV/AIDS).

Infeksi HIV pada anak sebagian besar (sekitar

95%) didapat dari ibu. Penularan virus dari ibu hamil

positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu

yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan

melalui tapi pusat, saat persalinan (bayi terpapar

cairan dari jalan lahir ibu) dan setelah bayi lahir

melalui ASI. Ibu hamil positif HIV yang tidak pernah

mendapat pengobatan antiretrovirus (ARV) akan

berisiko menularkan virus kepada janinnya pada

kisaran angka 15-45% yang terjadi selama intrauteri

(5-10%), saat persalinan (10-20%) dan melalui ASI (5-

15%). Berbagai faktor yang memengaruhi mudahnya

anak tertular HIV dari ibunya antara lain ibu

mengalami infeksi HIV derajat 3 atau 4, jumlah sel CD4

ibu yang rendah, jumlah virus ibu yang tinggi, infeksi

akut pada ibu selama kehamilan, ibu hamil dengan

infeksi ikutan sifilis, malaria, tuberkulosis, kelahiran

prematur, serta pemberian makanan campuran (ASI

ditambah susu formula).

Mengenal progres bayi dari Ibu 
HIV/AIDS (BIHA)

Dr. dr. RR. Ratni Indrawanti, SpA(K)
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Kelompok BIHA yang termasuk intermediate 
progressor (progres menengah) tertular HIV dari ibu 
saat persalinan. BIHA intermidiate progressor akan 
mengalami perkembangan penyakit infeksi HIV lebih 
lambat dibandingkan dengan rapid progressor. BIHA 
intermediate progressor cenderung dirawat berkali-
kali akibat penyakit infeksi. BIHA intermediate 
progressor bila tidak tertangani dengan baik, 
kemungkinan hidup sampai usia sekitar 6 tahun. 
Pada BIHA yang termasuk slow progressor, maka 
penyakit infeksi HIV berkembang sangat lambat, 
minimal atau tidak ada progres penyakit, kadar CD4 
relatif normal, kadar viral load sangat rendah bahkan 
sampai tidak terdeteksi. Kelompok BIHA slow 
progressor biasanya datang ke layanan kesehatan 
sekitar usia 8-10 tahun, sering mederita infeksi 
tuberkulosis atau penyakit infeksi paru lain akibat 
jamur kriptococcus. BIHA slow progressor yang 
berusia 9 tahun atau lebih dan mengalami 
perkembangan infeksi HIV baik dari kondisi tubuh 
maupun dari hasil pemeriksan laboratoriumnya 
disebut long term progressor, sedangkan bila tanpa 
terapi ARV BIHA tersebut tanpa gejala infeksi HIV, 
dengan kadar CD4 > 500 sel/mm3 maka disebut long 
term non progressor. 

Bila BIHA lahir di rumah sakit, maka bayi 
akan diberikan obat antiretrovirus untuk 
mencegah bayi positif HIV. Saat usia 4 sampai 6 
minggu bayi akan diperiksa darahnya unutk 
melihat apakah terdapat virus didalamnya. Bila 
hasil positif BIHA disebut sebagai HIV exposed 
infected (HEI) dan akan mendapat obat ARV rutin 
seumur hidupnya. Bila hasilnya negatif, maka 
BIHA harus diobservasi kondisi kesehatannya 
setiap bulan. Bila sampai usia 18 bulan kondisi 
BIHA tetap sehat, maka harus diperiksa antibodi 
anti HIV. Bila positif maka anak diobati dengan 
obat antiretrovirus. Bila pemeriksaan antibodi 
pada usia 18 bulan ini negatif, maka sebaiknya 
pemeriksaan antibodi ini diulangi setiap 
tahunnya.

Pencegahan penularan HIV dari ibu ke 
bayinya yang terbukti efektif adalah dengan 
pencegahaan penularan HIV dari ibu ke anak 
(PPIA) atau prevention of mother to child HIV 
transmisson (PMTCT). Sejak program PMTCT 
dicanangkan oleh organisasi kesehatan dunia 
(WHO), telah terjadi penurunan pada kasus baru 
anak dari kisaran 15-45% menjadi kisaran 0-
16,6%. 

Di Indonesia sejak tahun 2004, PPIA HIV 
diintegrasikan dengan upaya eliminasi sifilis 
kongenital. Layanan PPIA HIV dan sifilis ini telah 
diaksanakan di seluruh Indonesia yang 
diintegrasikan melalui kegIatan layanan 
kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas. 
Layanana PPIA ini meliputi pencegahan dan 
penanganan HIV secara menyeluruh dan 
berkesinambungan terhadap 4 komponen yaitu 
pencegahan penularan HIV pada perempuan usia 
produktif, pencegahan kehamilan yang tidak 
direncanakan pada perempuan dengan HIV, 
pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu 
Hamil kepada janin yang dikandungnya, dan 
perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak 
dan keluarganya. 

Setiap ibu hamil seyogyanya 
memeriksakan kehamilannya secara teratur dan 
mengikuti program PPIA agar bila ternyata ibu 
hamil menderita HIV dan atau sifilis maka akan 
segera mendapat penanganan yang optimal 
sehingga risiko penularan HIV dan sifilis dari ibu 
ke bayinya dapat ditekan serendah mungkin. 
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MAKNA LOGO RSUP Dr SARDJITO

dan Penggunaannya

Pengaturan Logo RSUP Dr. Sardjito ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

HK.02.01/I/0609/2020, tanggal 9 Maret 2020, tentang Pemberlakukan Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. Makna Logo RSUP Dr Sardjito Adalah Sebagai
berikut:

a. Bunga padma berdaun lima
menunjukkan simbol kebenaran, 
kesucian dan keindahan yang 
menjadi lambang  identitas RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai 
pusat pelayanan kesehatan yang 
merupakan pengabdian kepada 
masyarakat berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai pusat 
layanan, pendidikan dan 
penelitian

b. Dasar warna kuning 
menunjukkan warna dari 
matahari yang memberikan 
energi positif. 

c. Tercantum tulisan 
Kementerian Kesehatan RI 
yang merupakan rumah sakit 
milik pemerintah dan tulisan 
tanggal 08-02-1982 
merupakan tanggal 
peresmian didirikannya RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta.

d. Profil Profesor Dokter 
Sardjito yang merupakan 
pencetus ide didirikannya 
RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta.

e. Tanda palang hijau di 
tengah dengan dasar putih 
menunjukkan sebagai 
Rumah Sakit Pusat Rujukan.

Logo RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat digunakan pada surat resmi, pengumuman resmi dan
media-media informasi yang dibuat oleh RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta baik yang bersifat internal
maupun eksternal, antara lain seperti : flyer, banner, backdrop, poster, umbul-umbul, dan lain-lain.

Banyaknya logo lama yang beredar di media platform digital (google dll), menjadikan seluruh Civitas
Hospitalia RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta harus teliti, cermat dan berhati-hati dalam menggunakan logo 
resmi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam penggunaan logo.

Permohonan logo :
https://bit.ly/permohonanlogorssardjito
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Prof. dr. Sri Suparyati Soenarto, Ph.D., Sp.A (K)

Prof. Yati Soenarto, adalah sosok yang sudah tidak asing

lagi bagi kita di lingkungan RSUP Dr. Sardjito. Perjalanan
karir dan dedikasi beliau dimulai sebagai staf pengajar
dan staf medis sejak cikal bakal rumah sakit Sardjito masih
berlokasi di lingkungan keraton Ngayogyakarta sebagai
klinik – klinik kecil dari Fakultas Kedokteran Universitas
Gadjah Mada, yang kemudian diresmikan menjadi Rumah
Sakit Sardjito pada tahun 1982 oleh Presiden Suharto.
Hingga purna tugas, beliau terus mengikuti
perkembangan rumah sakit sebagai Dewan Pengawas
RSUP Dr.Sardjito. Diluar bidang kerumah sakitan, Prof Yati
Soenarto juga sebagai penggiat bioethics serta seorang
pendidik dan guru dengan semangat yang tak pernah
padam. Rekam jejak beliau secara internasional telah
terekam dalam bidang Rotavirus dengan menghasilkan
puluhan publikasi yang diterbitkan oleh jurnal
internasional maupun jurnal nasional bereputasi dan
Selain itu, tak terhitung pula banyaknya penelitian yang
telah dilaksanakan. Saat ini pun beliau masih aktif sebagai
tim pengembang vaksin Rotavirus yang sangat
bermanfaat untuk anak – anak di seluruh dunia.
Rotavirus merupakan virus yang umumnya menjadi
penyebab diare pada bayi dan anak – anak di seluruh
dunia. Infeksi berat rotavirus (gastroentritis karena
rotavirus) merupakan penyebab utama diare berat
dengan dehidrasi pada bayi dan anak-anak. Seorang bayi
yang terinfeksi rotavirus kualitas hidupnya dapat menjadi
rendah karena umumnya akan menunjukkan gejala
muntah yang terus menerus, berak cair, dan susah
mengkonsumsi makanan. Jika berlanjut, mukosa usus
halus bayi akan rusak sehingga tidak dapat menyerap
makanan dengan baik sehingga pertumbuhannya pun
akan terhambat.

Perjalanan Prof Yati Soenarto dalam mengenal

Rotavirus dimulai dari pertemuan beliau dengan

sang penemu virus, Ruth Bishop – seorang

virologist asal Melborne University, di suatu

konferensi di Singapura. Dengan semangat ingin

terus belajar dan berkolaborasi, Prof Yati Soenarto

menjalin hubungan baik dan banyak melakukan

networking serta melakukan penelitian bersama.

Kiprah beliau dalam meneliti penyakit diare pada

anak akhirnya memunculkan ide untuk

mengembangkan vaksin rotavirus untuk dapat

diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia. Vaksin

rotavirus ini bermanfaat untuk mencegah infeksi

rotavirus penyebab diare pada anak, serta dalam

waktu dekat akan masuk dalam rekomendasi

vaksinasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Sebagai sebuah rumah sakit pendidikan, RSUP
Dr.Sardjito menjadi tempat dicetaknya
generasi penerus tenaga medis dan juga
tenaga kesehatan lain. Kegiatan sehari – hari
yang berjalan di rumah sakit kita tidak bisa
lepas dari pelayanan, pendidikan dan
penelitian. Untuk itu tentunya SDM yang kita
miliki harus unggul dibidangnya, namun juga
mampu melaksanan tri dharma. Dengan terus
berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran yang sangat dinamis, hal
tersebut menjadi tantangan yang tidak dapat
dilakukan semua orang dengan mudah. Prof.
Yati Soenarto adalah salah satu tokoh
kebanggaan kita bersama yang bisa menjadi
panutan sebagai klinisi, pendidik sekaligus
peneliti yang kesemuanya berjalan dengan
baik.

Kisah Inspiratif Prof Yati
Penulis : dr.Dewiyani Indah, Phd, Sp.PA
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“The Asian Pasific Pediatric Association (APPA)” pada tahun 2009 lalu di Sanghai,

China. Prof Yati Soenarto merupakan satu-satunya dari Indonesia dari 12 penerima

penghargaan APPA dari 2.500 dokter ahli anak se-Asia Pasifik yang masuk seleksi

untuk kategori tersebut. (Republika, 09/12/2009).

Health Warrior Award “Inspiring Health Activist” di tahun 2019, sebagai penerima

BRAND’S Health Awards 2017 untuk kategori “ Noble Health Promoter”. Dan pada

tahun 2015, anugerah Doctor Honoris Causa on Medical Science, dari University of

Melbourne. Pada tahun 2013, Penghargaan Presiden dari Komite Inovasi Nasional,

juga beliau terima untuk kategori ” long standing collaboration between UGM, Royal

Children Hospital at Melbourne University and Murdoch Children Research Institute,

& Biofarma” sebagai implementasi pengembangan penelitian menjadi produk
hilirisasi yang bekerjasama dengan industri nasional.

Tentunya semua pencapaian Prof Yati Soenarto ini bukanlah hal yang

mudah dilakukan. Pesan beliau kepada para penerus generasi muda di

lingkungan RSUP Dr.Sardjito adalah untuk terus berkarya sesuai bidangnya

masing – masing dengan penuh percaya diri atas kemampuan dan

kelebihan yang kita miliki, namun tidak bisa meninggalkan kolaborasi,

karena semua yang hebat tercipta dari kolaborasi yang baik.

“Working alone can make you go fast, but working together will get you far”

Penerimaan Gelar Doctor HC dari universitas Melbourne 
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Banyak sekali penghargaan

yang telah diterima oleh Prof

Yati Soenarto, diantaranya

adalah penghargaan Ahmad

Bakrie Award 2010 dibidang

Kedokteran atas penemuan

rotavirus sebagai penyebab

terbesar diare serta

mengubah paradigma lama

terapi diare yang terlalu

banyak mengandalkan

antibiotik dan antiparasit

(Kompas, 6/8/2010).



Mata malas atau amblyopia adalah gangguan
penglihatan sebelah mata pada anak-anak, karena otak
dan mata tidak terhubung dengan baik sehingga
mengakibatkan penglihatan menurun. Adanya mata
malas pada anak akan menyebabkan kualitas atau fokus
penglihatan yang dihasilkan oleh kedua belah mata
berbeda. Efeknya, otak hanya akan menerjemahkan
penglihatan dari mata yang baik dan mengabaikan
penglihatan dari mata yang mengalami gangguan (mata
malas). Jika tidak ditangani dengan baik, mata yang
malas dapat mengalami kebutaan.
Mata malas umumnya terjadi sejak lahir hingga usia 7
tahun. Pada beberapa kasus yang langka, penyakit ini
dapat menyerang kedua belah mata. Anak-anak jarang
mengetahui bahwa mereka menderita gangguan
penglihatan atau tidak bisa menjelaskannya, sehingga
mata malas termasuk kondisi yang sulit dideteksi.
Karena itu, orang tua sebaiknya mewaspadai gejala dan
tanda klinis berikut ini, seperti mata yang terlihat tidak
bekerja secara bersamaan, salah satu mata sering
bergerak ke arah dalam atau luar (juling) anak sulit
memperkirakan jarak, salah satu mata terlihat lebih sipit
dibanding yang lain, anak sering memiringkan kepala
agar dapat melihat dengan lebih jelas, kesulitan melihat
benda 3 dimensi, dan hasil tes penglihatan yang buruk

1. Katarak pada anak. Katarak menyebabkan
terjadinya pengapuran pada lensa mata, sehingga
mengganggu penglihatan. Jika terjadi hanya pada
salah satu mata, dapat memicu terjadinya mata
malas pada anak.

2. Luka pada kornea mata. Luka pada lapisan
transparan di bagian depan mata ini (ulkus
kornea) dapat menyebabkan gangguan
penglihatan dan memicu terjadinya mata malas
pada anak.

3. Kelopak mata yang terkulai, sehingga
menghalangi pandangan
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Jika orang tua menyadari adanya gejala

mata malas, hendaknya segera
memeriksakan anak ke tempat pelayanan
kesehatan atau ke dokter spesialis mata.

Mata malas terjadi ketika koneksi saraf dari
salah satu mata ke otak tidak terbentuk
secara sempurna pada masa kanak-kanak.
Mata dengan kemampuan penglihatan yang
buruk akan mengirimkan sinyal visual yang
kabur atau keliru ke otak. Lama-kelamaan,
kinerja kedua mata menjadi tidak sinkron
dan otak akan mengabaikan sinyal dari mata
yang buruk tersebut.
Mata malas dapat terjadi pada seorang anak
dengan dipicu oleh berbagai hal. Beberapa
di antaranya adalah:
1. Mata juling (strabismus). Ini

merupakan pemicu terbanyak mata
malas. Kondisi ini sering kali
diturunkan secara genetik dalam
keluaraga.

2. Gangguan refraksi, yaitu adanya
perbedaan refraksi pada kedua mata,
sehingga mata dengan penglihatan
yang lebih jelas akan menjadi dominan
untuk melihat. Contoh gangguan
refraksi adalah rabun jauh, rabun
dekat, dan astigmatisme



Diagnosis

Kebanyakan anak yang mengalami mata malas tidak
menyadari jika salah satu matanya mengalami masalah
penglihatan, terutama anak-anak usia dini. Orang tua
dapat memperkirakan apakah anak mengalami mata
malas atau tidak dengan memerhatikan gejala-gejala
mata malas yang telah disebutkan di atas. Orang tua
juga dapat melakukan tes sederhana untuk
memastikan apakah anaknya dicurigai menderita mata
malas atau tidak, dengan menutup salah satu matanya
secara bergiliran. Umumya anak akan mengeluh jika
yang ditutupi adalah mata yang baik, dan tidak akan
mengeluh jika yang ditutupi adalah mata yang malas.
Akan tetapi untuk memastikan apakah anak
mengalami penyakit ini atau tidak, orang tua sangat
disarankan memeriksakan anak ke dokter. Pada saat
anak diperiksa, dokter akan melakukan pengecekan
untuk memastikan kondisi mata dan penglihatan anak,
yaitu bahwa:
 Kedua mata dapat melihat sama baiknya.
 Tidak ada yang menghalangi masuknya cahaya ke

bagian dalam mata.
 Kedua mata bergerak secara bersamaan dan

selaras satu sama lain.
Pemeriksaan mata dapat dilakukan secara rutin pada
saat anak berusia 6 bulan, 3 tahun, dan pada usia
sekolah untuk memastikan perkembangan
penglihatannya. Apabila pada saat pemeriksaan,
dokter mencurigai anak menderita mata malas, maka
pengobatan akan mulai dilakukan.

Deteksi Dini
Keberhasilan terapi tergantung pada seberapa 
beratnya ambliopia dan usia saat mulai dilakukan 
terapi. Bila masalah dideteksi sejak dini, terapi 
akan lebih mungkin berhasil dan waktu terapi 
juga lebih singkat. Bila dideteksi pada usia diatas 
4 tahun, angka keberhasilan akan lebih rendah. 
Oleh karena anak-anak belum dapat mengeluh 
tentang penglihatannya yang menurun/buruk, 
deteksi dini perlu dilakukan sebelum anak berusia 
4 tahun.

Pengobatan (Terapi)
Prinsip pengobatan mata malas ada dua, yaitu 
antara memaksa penggunaan mata yang malas 
untuk melihat, atau mengobati kondisi yang 
menyebabkan terjadinya penyakit ini. Beberapa 
penanganan yang akan disarankan oleh dokter 
adalah:
1. Penggunaan kacamata.
2. Penggunaan penutup mata.
3. Obat tetes mata khusus
4. Vision Therapy
5. Operasi.
6. Botox Therapy

Gunawan Wibisono, SKep, Ns. 
KFK Kamar Operasi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Sardjito Menyapa 16

INFO SEHAT
Vol 2.Desember 2021

Mengenal Amblyopia 
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Annisa Riswandany, S.Kep.,Ns

KFK Bedah RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

1. Mempertahankan fungsi
tubuh

2. Memperlancar
peredaran darah

3. Membantu pernafasan
menjadi lebih baik

4. Mempertahankan
kekuatan otot

5. Memperlancar buang
air kecil dan buang air
besar

6. Mencegah terjadinya
hipotensi (tekanan
darah rendah)

7. Mencegah terjadinya
konstipasi (susah BAB)

8. Meningkatkan
hubungan komunikasi
antara pasien dengan
perawat agar lebih
akrab.

Keberhasilan Operasi salah satunya ditentukan pada kecepatan fase

pemulihan, dengan mobilisasi dini.

Tahapan melakukan mobilisasi :

1. Pada 6 jam pertama pasien harus bisa menggerakkan
anggota tubuhnya di tempat tidur (seperti belajar untuk
menggerakkan jari, tangan dan menekuk lutut)

2. Setelah 6-10 jam, pasien diharuskan bisa miring ke kiri dan
ke kanan

3. Jika sudah 24 jam, pasien dianjurkan untuk dapat mulai
belajar untuk duduk

4. Setelah pasien dapat duduk, lalu dianjurkan untuk belajar
berjalan

Sardjito Menyapa 17

MOBILISASI DINI PASCA OPERASI;
Optimalisasi Implementasi ERAS

INFO SEHAT
Vol 2.Desember 2021



Annisa Riswandany, S.Kep.,Ns

KFK Bedah RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Jenis rentang gerak :

1. Rentang gerak pasif

Rentang gerak pasif ini berguna untuk
menjaga kelenturan otot-otot dan persendian
dengan menggerakkan otot orang lain secara
pasif misalnya perawat mengangkat dan
menggerakkan kaki pasien

2. Rentang gerak Aktif
Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan
otot serta sendi dengan cara menggunakan
otot-ototnya secara aktif misalnya posisi
berbaring pasien menggerakkan kakinya

3. Rentang gerak Fungsional
Berguna untuk memperkuat otot-otot dan
sendi dengan melakukan aktifitas yang
diperlukan misalnya belajar bangun dari
tempat tidur.
Redaktur

Kerugian tidak melakukan
mobilisasi dini adalah:
penyembuhan luka menjadi lama,
menambah rasa sakit, badan
menjadi pegal dan kaku, kulit
menjadi lecet dan luka, terjadi
luka di punggung, dan dapat
memperlama masa perawatan di
rumah sakit.
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PERTOLONGAN 

LUKA BAKAR DI 

RUMAH
Lucia Anik Purwaningsih, Skep.,Ns.,M.Kep.,ETN

KFK Bedah RSUP Dr Sardjito

TIPS
& TRICK

1. Pertolongan Luka Bakar Ringan

a. Jangan panik

b. Lepaskan aksesoris yang melingkar

disekitar area yang terbakar. Dinginkan

area luka dengan air mengalir 15-30

menit untuk meredakan rasa perih

atau Anda bisa letakkan handuk yang

sudah dibasahi air dingin pada luka.

Pendinginan ini paling efektif bila

dilakukan 30 menit pertama setelah

insiden terjadi

c. Hindari memecahkan luka yang

melepuh karena berisiko

menyebabkan infeksi.

d. Kulit yang terbakar bisa diberikan salep

dingin yang mengandung pelembab

untuk menjaga kelembaban luka

e. Tutup luka bakar dengan kassa atau

kain bersih yang lembut

f. Jika rasa sakit terasa tidak

tertahankan, penderita dapat minum

obat pereda rasa sakit sesuai anjuran

dokter.

2. Luka Bakar sedang dan Berat

1) Jauhkan korban dari sumber

kebakaran atau area yang

berdekatan dengan api maupun

asap.

2) Pastikan korban dapat bernapas

dengan lancar.

3) Bila perlu dan jika memungkinkan,

berikan bantuan pernafasan .

4) Lepaskan perhiasan, ikat pinggang,

ataupun aksesori yang melingkar di

sekitar area yang terbakar.

5) Untuk mencegah pasien kedinginan

atau hipotermi, jangan berikan air

dingin pada luka bakar yang luas.

Hal ini juga untuk mencegah

turunnya tekanan darah dan aliran

darah secara drastis.

6) Tutup luka bakar dengan kassa atau

kain bersih yang dingin dan lembut.

7) Baringkan pasien dengan kaki

terangkat setidaknya 40 cm.

8) Gunakan selimut atau handuk pada

tubuh pasien.

Hindari mengoleskan apapun di atas kulit yang terbakar, seperti
pasta gigi, madu, bedak, mentega, dan lain-lain, karena justru dapat

membahayakan jaringan kulit yang terbakar.
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Menurunkan Demam
Oleh : Nurul Farida, SKM,MM. Promotor 

Kesehatan Masyarakat

TIPS     
&TRICK

Demam, suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya. demam merupakan

bagian dari proses kekebalan tubuh yang sedang melawan infeksi akibat virus, bakteri atau

parasit. Demam bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala yang sering terjadi dan menyertai

penyakit,. biasanya demam disertai dengan gejala lain seperti, sakit kepala, berkeringat,

mengigil, lemas, nyeri otot dan kehilangan nafsu makan.

“Kenali demam dan
Penyebabnya”

Bagaimana Tips menurunkan
Demam?

1. Meningkatkan asupan
cairan, memperbanyak
minum dapat mencegah
dehidrasi, peningkatan suhu
tubuh 1 derajat Celsius
diperlukan penambahan air
sebanyak 10-12% dari
kebutuhan air per hari,
pemberian minum dapat
berupa air, susu, ASI, kuah
sub, atau jus buah.

2. Mengompres dengan air
hangat dapat membantu
menurunkan suhu dan tidak
dilakukan bila penderita
mengigil, menyeka kulit
dengan kain yang sudah
direndam di dalam air
hangat (tepid-sponging),
pastikan suhu tidak terlalu
dingin atau terlalu panas.

3. Pengompresan dengan air
dingin dilakukan hanya bila
demam disebabkan oleh suhu
lingkungan yang tinggi (head
stroke ).mendinginkan dengan
air es atau alcohol kurang
bermanfaat, dan dapat
menyebabkan vasokonstriksi
pembuluh darah, sehingga
panas sulit sisalurkan baik
lewat mekanisme evaporasi
maupun radiasi.

4. Hindari baju tebal, buka
pakaian/selimut yang tebal
agar terjadi tadiasi dan
evaporasi.saat menggunakan
pakaian tebal/selimut tebal
maka tubuh akan kepanasan
dan sulit mengeluarkan panas
tubuh, sehingga demam sulit
mereda.

4. Jaga suhu ruangan, aliran
udara yang lancar dan baik
akan membuat tubuh
berkeringat, dan
mengalirkan hawa panas ke
lingkungan sehingga demam
turun. Dan hindari kipas
angina atau AC langsung ke
tubuh, pastikan suhu kamar
tatap sejuk dan nyaman.

6. Istirahat yang cukup / tidur
yang cukup agar
metabolismenya turun, dan
mempercepat proses
penyembuhan demam

Kunjungi dokter Anda 
bila tidak membaik 
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RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Raih Rekor MURI sebagai

UTD Rumah Sakit Pertama Penerima Sertifikat CPOB

Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Eniarti, M.Sc.,Sp.KJ.,M.M.R. beserta jajaran Direksi,

Guru Besar FKKMK UGM dan kepala Unit Transfusi Darah RSUP Dr. Sardjito menerima kunjungan dari

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP di Ruang Bulat,

Gedung Administrasi Pusat, Jum’at (03/12). Kunjungan dalam rangka penyerahan Sertifikat Cara

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) turut dihadiri oleh Perwakilan Deputi BPOM RI, Dra. Rr. Maya Gustina

Andarini, Apt., M.Sc., Direktur Badan POM RI, Dra. Rita Endang, Apt.,M.Kes. serta Dijen Yankes, Prof. dr.

Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL(K), MARS yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini pula hadir

perwakilan dari MURI Semarang yang turut menyerahkan Sertifikat Rekor MURI kepada RSUP Dr. Sardjito

sebagai Unit Tranfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Pertama Penerima CPOB di Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
menyampaikan bahwa RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta berkomitmen
untuk mencapai dan meraih serta
menjaga mutu komponen darah yang
dihasilkan untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya kepada pasien
dengan produksi plasma konvalesen
tersatandar. Selain itu, RSUP Dr.
Sardjito juga turut mendukung
program nasional yaitu fraksionasi
plasma untuk menghasilkan berbagai
produk misalnya albumin dan
imunoglobulin yang sampai saat ini
masih harus impor sehingga harganya
sangat mahal.

Hadir secara daring, Dirjen Yankes Prof. dr. Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL(K), MARS turut
memberikan apresiasi terhadap RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai UTD RS Pertama yang
mendapatkan Sertifikasi CPOB.

“Terima kasih atas kerjasama tim yang baik sehingga RSUP Dr. Sardjito mampu menjadi rumah
sakit pertama dengan UTD yang tersertifikasi CPOB. Semoga dengan penghargaan ini, dapat
menjadi motivasi bagi UTD rumah sakit UPT Kemenkes yang lain agar senantiasa mampu
meningkatkan pelayanan transfusi darah dan produk darah bagi masyarakat.”
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RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Raih Rekor MURI sebagai

UTD Rumah Sakit Pertama Penerima Sertifikat CPOB

Transfusi darah merupakan salah satu pelayanan
penting dalam perawatan pasien yang
membutuhkan, dengan tujuan utama adalah
meminimalkan risiko serendah mungkin serta
mencapai efikasi klinis seoptimal mungkin. Salah
satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah
penyiapan komponen darah yang aman serta
bermutu. Mutu komponen darah dihasilkan dari
serangkaian tahap yang saling terkait sejak
rekrutmen calon donor, seleksi donor,
pengambilan darah donor, skrining infeksi,
produksi komponen darah dan tahapan lain
selanjutnya. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
senantiasa melakukan pemenuhan dan
pengadaan peralatan standar, penambahan dan
pelatihan SDM kompeten serta penyempurnaan
prosedur standar pengolahan komponen darah
dalam pemenuhan standarisasi CPOB.
Pencapaian mutu produk darah yang dihasilkan
oleh UTD RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta khususnya
plasma ditandai dengan tersertifikasi CPOB oleh
Badan POM RI pada bulan Mei 2021.

Pencapaian mutu produk darah yang dihasilkan oleh
UTD RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta khususnya plasma
ditandai dengan tersertifikasi CPOB oleh Badan POM RI
pada bulan Mei 2021. Sertifikasi ini diperoleh setelah
melalui serangkaian proses yang tidak ringan
diantaranya Bimtek dan Asistensi dan Desk Pra-
sertifikasi oleh Badan POM yang pertama kali dilakukan
pada bulan Februari 2020, Pendampingan oleh Balai
Besar POM Yogyakarta pada bulan Februari 2021 serta
Bimbingan dan dukungan dari Kementerian Kesehatan
khususnya Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
melalui Desk Pra-Sertifikasi pada bulan Maret 2021
yang dilanjutkan dengan pendaftaran Sertifikasi CPOB
dan asesmen on site dan dinyatakan lulus sertifikasi.

Pemberian Sertifikasi CPOB ini senantiasa mendorong
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta untuk tetap
meningkatkan mutu dan keamanan produk darah yang
dihasilkan serta pengembangan pelayanan dalam
pendidikan dan pelatihan terkait CPOB sesuai peran
RSUP Dr sardjito sebagai salah satu RS Pendidikan.
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Upacara Virtual dengan Kementerian Kesehatan RI dalam
rangka Hari Kesehatan Nasional ke 57

Rangkaian Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke 57

Donor Darah Massal dan Bhakti sosial KSM Mata

Kunjungan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD KEMD, Ph,D

dalam rangka Percepatan Transformasi Rumah Sakit, Senin 8 November 2021
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KSM Kulit dan Kelamin

menyemarakkan Hari Aids 
Sedunia

Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

Siaran Radio 
dalam rangka Hari
AIDS Sedunia
dengan topik
“Akhiri AIDS, 
Cegah HIV Akses
untuk Semua”
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zero TB pada ODHA 
dalam peringatan

Hari AIDS Sedunia di 
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SARDJITO HOME CARE

You stay at home, 
we’ll deliver the care

Halo sobat sehat Sardjito…

Merawat anggota keluarga yang sedang sakit atau berusia lanjut bukanlah perkara yang mudah,

apalagi jika kita sangat awam dengan dunia klinis. Harapan kita sebagai orang sehat adalah dengan

merawat anggota keluarga yang sedang sakit dan berusia lanjut di tengah keluarga tentu akan

memberikan dukungan secara khusus dan kenyamanan untuk proses penyembuhan.

RSUP Dr. Sardjito melalui sub Instalasi Home Care dan Paliatif telah melakukan berbagai layanan untuk

memberikan perawatan medis bagi orang sakit. Sardjito Home Care hadir bagi Anda yang

membutuhkan layanan medis yang dilakukan dengan metode home visit/ kunjungan ke rumah dan

telekonsultasi. Layanan Sardjito Home Care mencakup layanan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

dan Paliatif. Dengan keahlian di bidangnya dan pengalaman yang sangat baik, tim Sardjito Home Care

siap memenuhi kebutuhan Anda. Secara kolaboratif, tim Sardjito Home Care terdiri dari:
1. Dokter Umum

2. Dokter Spesialis/

3. Konsultan

4. Perawat

5. Fisioterapi

6. Nutrisionist

7. Psikolog

8. Rohaniawan

9. Pramurukti

Adapun jenis layanan yang 
disediakan oleh Sardjito
Home Care adalah:
1. Pemeriksaan Medis

Umum
2. Pemeriksaan Medis

Spesialis/Konsultan
3. Pelayanan Telekonsultasi
4. Perawatan umum
5. Injeksi: IV, IM, SC
6. Pemasangan NGT dan DC

7. Perawatan Luka
8. Pemberian infus, Albumin
9. Pemberian Tranfusi Darah
10. Memandikan pasien
11. Cuci rambut pasien
12. Pelayanan Vaksinasi
13. Pemeriksaan sample 

Laboratorium
14. Pemeriksaan EKG
15. Terapi nebulizer
16. Pelayanan Gizi
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SARDJITO HOME CARE

You stay at home, 
we’ll deliver the care

Sardjito Home Care juga mengembangkan layanan dalam kategori

A. Travel Medicine:

Pendampingan pasien:

• Saat pulang kembali ke rumah/daerah asal

• Rekreasi

• Pindah tempat tinggal

B. Pre hospital:

1. Pelayanan Vaksinasi di rumah, hotel, asrama, atau kantor

2. Pemeriksaan screening kesehatan:

• Layanan EKG

• Pengambilan sample Laboratorium: Darah, Urine, Feses, Pemeriksaan Kultur

Jadi Anda tak perlu khawatir lagi jika ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan layanan medis yang

kolaboratif dan terintegrasi dengan ikut dalam Program Layanan Sardjito Home Care. Silakan hubungi kami

di 0822-4270-7070, kami siap melayani Anda dengan senang hati.

Layanan Home Care :

17.Pelayanan Rohaniawan

18.Pelayanan Pramurukti

19.Home Cleaning Service

20.Menyewakan temp08at tidur pasien, kasur

dekubitor

21.Pelayanan mengurus dan antar obat

22.Pendampingan pasien (kontrol poli, pulang

dari RS, dll)

Alur Pelayanan Home Care 
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Layanan Unggulan

2020-2024

1. KANKER TERPADU
2. JANTUNG TERPADU

3. OTAK DAN VASKULER 
TERPADU ESTETIKA CENTER MEDICAL CHECK UP

MINIMAL 
INVASIVE 
SURGERY

IN VITRO 
FERTILIZATION DELIVERY SUITE EYE CENTER TRANSPLANTASI

4. HEALTH TOURISME

1. Pemeriksaan poliklinik dokter konsultan onkologi
multidisiplin

2. Kemoterapi One Day Care
3. Transfusi Darah one Day care
4. Bone Morrow Punction
5. Pap Smear
6. Biopsi Aspirasi Jarum Halus
7. Rawat Luka Kanker
8. CT-Simulator
9. TPS(Treatment Palanning System) 3D
10. Radioterapi 3D-CRT-IMRT
11. Pusat Onkologi Radiasi( Raditerapi&Kedokteran

Nuklir Teranostik Molekuler; 4D CT Simulator, 
SRS,SBRS,VMAT,LINAC, Brachytherapy, Gamma 
Camera, Ablasi tiroid

12. USG
13. Mamografi
14. Laboratorium Klinik
15. Farmasi
16. Handling Sitostatka
17. Oncology Research
18. Tumor Board Meeting
19. Cancer registry

1. Pemeriksaan poliklinik dokter
konsultan Syaraf dan Bedah Syaraf
multidisiplin

2. Perawatan Stroke akut
3. Trombolisis
4. Craniotomi dekompresi
5. VP shunt
6. TCD
7. Neurointervensi
8. Trombektomi

1. Poliklinik Jantung Spesialis dan Subspesialis
2. Rawat Intensif Jantung (ICCU dan ICU Bedah Jantung)
3. Rekam jantung (EKG)
4. Holter monitor (rekam jantung 24 jam)
5. Pengukuran Tekanan Darah Ambulatori (ABPM)
6. Uji latih jantung (Treadmill)
7. Ekokardiografi trans torakal dan esophageal
8. Dobutamin Stress Echo
9. USG Doppler Pembuluh Darah
10. Kateterisasi Jantung Kiri dan Kanan
11. Intervensi Koroner Perkutan
12. Intervensi Struktural Jantung Perkutan
13. Intervensi Pembuluh Darah Perifer Perkutan
14. Pemasangan Pacu Jantung Permanen
15. Studi Elektrofisiologi
16. Ablasi Radiofrekuensi
17. Bedah Jantung Pintas Koroner
18. Bedah Jantung Penggantian Katup
19. Bedah Jantung Koreksi Penyakit Jantung Bawaan
20. Rehabilitasi Jantung
21. Pencitraan Jantung ( MRI dan CT Scan)
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