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Dari Redaksi

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 4 pada Trimester 2 tahun 2022,
Sardjito Menyapa akan menyajikan seputar
kegiatan Ramadhan dan syawalan RSUP dr
Sardjito dan event yang terjadi pada bulan
Maret sampai Mei 2022 selain itu kami
sajikan berbagi informasi kesehatan
terhangat yang saat ini sedang manjadi
konsen di seluruh dunia yaitu Hepatitis
Akut Misterius. Tips &trik hidup sehat serta
layanan baru di RSUP Dr. Sardjito. 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

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

2Sardjito Menyapa

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia Nya sehingga Sardjito Menyapa edisi ke-4 dapat kami terbitkan.
Setelah kita selesai menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan selama 1 bulan penuh, dan merayakan
hari kemenangan 1443 H maka ada banyak hikmah yang dapat kita petik manfaatnya. Bulan Syawal
adalah bulan peningkatan diri, dimana sebagai abdi negara kita harus dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat luas sesuai dengan cita-cita pendahulu kita. Masih ada 11 bulan kedepan, apakah
kita berhasil dalam pendidikan dan ujian candradimuka tersebut. Kita buktikan bagaimana kita
mengimplementasikan bimbingan, tempaan di bulan ramadhan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Insyaallah kita akan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik sehingga
keberhasilan kita akan dirasakan oleh para pelanggan internal maupun eksternal. Selain itu, kita juga
telah diberikan amanah untuk mengimplementasikan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada
kita.
Saya mengajak seluruh civitas hospitalia untuk bersama-sama mewujudkan visi misi RSUP dr
Sardjito, dengan memberikan pelayanan terbaik dan tetap menjaga mutu dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 kita bertekad untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUP Dr Sardjito dengan tetap
mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan SDM dan keselamatan rumah sakit. Untuk itu saya
menghimbau agar seluruh civitas hospitalia harus saling menguatkan, saling mendukung dan selalu
bergandengan tangan untuk mencapai cita cita yang mulia tersebut. Karena kita adalah satu yaitu
civitas hospitalia RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Kementerian Kesehatan RI.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi seluruh Civitas
Hospitalia.
Akhir kata selaku Direktur Utama dan jajaran direksi mengucapkan “Minnal Aidzin Walfaizin

Mohon Maaf Lahir dan Batin”

“KITA WUJUDKAN  WILAYAH ZONA INTEGRITAS”
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Pembanguan Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM

Dilatarbelakangi terjadinya krisis

multidimensional tahun 1998, pemerintah

Indonesia berupaya melakukan reformasi dalam

penyelanggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dalam perkembangannya reformasi

dalam bidang Birokrasi mengalami

ketertinggalan dibanding reformasi bidang

politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu,

pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan

kembali akan pentingnya penerapan prinsip-

prinsip clean government dan good governance

yang secara universal diyakini menjadi prinsip

yang diperlukan untuk memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal

tersebut, program utama yang dilakukan

pemerintah adalah membangun aparatur

negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi diharapkan mampu

menjawab permasalah-permasalahan yang ada

dalam Birokrasi di Indoneis antara lain: korupsi

dan penyalahgunaan wewenang, mismatch

kualitas dan kuantitas SDM, akuntabilitas kinerja

belum baik, peraturan perundang-undangan

tumpeng tindih, struktur organisasi belum

berbasis kinerja, inefisiensi penggunaan

anggaran, e-government masih parsial,

pengawasan internal belum efektif dan

rendahnya kualitas layanan publik. Dengan kata

lain sasaran yang diharapkan dari Reformasi

Birokrasi adalah terciptanya birokrasi yang bersih

dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta

terwujudnya pelayanan yang prima.

Ika Yuli Astuti, SE, CIAP, M.Acc
Ka. Satuan Pengawas Internal
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• Perubahan mindset dan culture set harus terus
didorong agar birokrasi mampu menunjukkan
performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, dalam
berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga
kerap menekankan birokrasi juga harus lebih
lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta
mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Berbagai arahan Presiden tersebut menunjukkan
bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara
sistematis dan berkelanjutan.

• Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih
dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, 
perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit 
kerja/satuan kerja sebagai pilot project
percontohan. Pelaksanaan ZI yang merapakan
miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada
unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit 
kerja/satuan kerja yang langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit 
yang membangun ZI dan mendapat predikat
menuju Wilayah Bebas dari Korapsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
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(WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit
kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata
kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik
yang prima dan berintegritas.

Pembangunan zona integritas terinspirasi dari
konsep “island of integrity”. Island of integrity
merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi
pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan
tata kelola yang terbaik meskipun instansi
pemerintah disekitarnya didominasi oleh
manajemen dan tata kelola yang buruk. Dalam
literatur administrasi publik, “island of integrity” juga
diberi istilah yang berbeda seperti “islands
ofexcellence” (Therkildsen 2008), “islands of
effectiveness” (Crook 2012)”. Islands of excellence
mengacu kepada organisasi yang secara sengaja
melalui desain atau skema tertentu atau melalui
upayanya sendiri, mengelola untuk menunjukkan
kinerja yang terbaik dibawah situasi dan kondisi yang
sulit

Desain/skema dalam rangka membangun zona
integritas di Instansi pemerintah tertuang
dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021
Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di
Instansi Pemerintah. Peraturan ini mencabut
aturan sebelumnya yaitu Permenpan RB
Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Perubahan ini
dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:
dalam rangka perbaikan kualitas hasil dan
evaluasi ZI, pengutan peran aktoryang etrlibat
sertaagar hasil dari pembangunan ZI dapat
berdampak langsung pada publik.
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Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa

tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit 

kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara

internal dan pengusulan kepada TPN: 

1. Tahap I Pencanangan Zona Integritas

2. Tahap II Penetapan Unit Kerja

3. Tahap III Pembangunan Unit Kerja

4. Tahap IV Pemantauan Pembangunan Zona Integritas
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Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran

pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayana publik yang prima

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen

pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan

bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area

pengungkit
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Rincian bobot untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Dari table ini untuk mendapat predikat WBK

nilai yang harus dicapai ialah 75 denga nilai

pengungkit 40 dan nilai hasil 35. Untuk

predikat WBBM satuan kerja harus mencapai

nilai 85 dengan nilai pengungkit sebesar 48

dan nilai komponen hasil sebesar 37.

Terdapat beberapa kriteria yang harus

diperhatikan oleh instansi pemerintah terkait

syarat pengajuan kelayakan unit kerja/satuan

kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yaitu:
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Dalam upaya percepatan membangun ZI dan mendapat predikat WBK/WBB diperlukan

berbagai strategi antara lain:

1. Komitmen Pimpinan

Seorang pemimpin harus mampu menginsprirasi para

bawahannya. Inspirasi paling nyata, bukanlah dengan

retorika tapi justru dengan kerja nyata. Pemimpin

memberikan keteladanan melalui tindakan. Keteladanan

inilah yang sesungguhnya menempatkan dengan

seorang pemimpin menjadi sumber inspirasi bagi

bawahannya. Dalam konteks pembanguna Zona

Integritas, pemimpin harus menunjukkan bahwa seluruh

tingkah laku, komitmen dan kebijakan yang

keluarkannya selaras dengan semangat untuk

menghasilkan instansi yang bebas dari korupsi serta

birokrasi yang bersih dan melayani.

2. Program menyentuh masyarakat

Komponen hasil yang akan diukur dalam pembangunnan

ZI menuju WBK/WBBM adalah pelayanan publik.

Sehingga diharapkan program-program yang

dikembangakan oleha satuan kerja ialah program yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam hal

layanan yang diberikan di rumah sakit maka program

yang dicangakan haruslah yang langsung bersentukan

dengan pasien.

3. Kemudahan pelayanan

Setiap penyedia layanan publik harus memenuhi asas

kemudahan akses (Aksesibilitas) baik tempat/lokasi

serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau

oleh masyarakat. Satuan kerja dapat memanfaatkan

teknologi dan informatika dalam rangka memberikan

kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Satuan kerja

harus memiliki standar pelayanan yang meupakan

jaminan bagi masyarakat bahwa layanan publik yang

diberikan merupak pelayanan yang terbaik.

Seiring denga hal tersebut inovasi dan

pengmbangan juga harus diarahkan dalam rangka

peningkatan kualitas dan kemudahan layanan.

4. Manjemen media

Pemanfaatan internet dan digitalisasi

membawa masyarakat dunia menuju revolusi

industri keempat atau industri 4.0. Era industri

4.0 memiliki karakteristik kombinasi antara

perangkat internet dengan kinerja manusia

atau cyber-physical system ternyata

memberikan banyak strategi komunikasi

hubungan masyarakat untuk dikembangkan..

Dalam rangka pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM satuan kerja dituntut untuk

beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi

dalam melakukan manajemen media terkait

pengelolaan bisnis, pemberitaan, distribusi,

dan iklan.

5. Monitoring dan evaluasi

Seacara umum monitoring dan evaluasi

merupakan suatu proses yang wajib untuk

dilakukan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan

pelaksanaan layanan kepada pelanggan.

Monitoring dan evaluasi memungkinkan untuk

mengetahui kelamahan dan kekurangan

pelaksanaan kegiatan serta membantu dalam

menyusuan rencana perbaikan. Dalam

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

monitoring evlausi harus dilakukan mulai dari

program kerja sampia dengan pelaksanaan dan

pemenuhan masing-masing komponen

penialaian.
7
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Dr. dr Titis Widowati,PhD,SpAK
Divisi Gastro Hepatologi Ilmu Kesehatan Anak, RSUP dr Sardjito/FKKMK UGM

Hepatitis adalah suatu kondisi yang
ditandai dengan peradangan parenkim hati.
Peradangan hati dapat terjadi akut (hepatitis
akut), biasanya berlangsung kurang dari enam
bulan diikuti dengan normalisasi fungsi hati, atau
berlangsung kronis (hepatitis kronis). Hepatitis
akut dapat disebabkan oleh penyakit infeksi atau
non-infeksi. Penyakit hati karena agen infeksi
yaitu virus, bakteri, parasit dan jamur. Penyebab
infeksi yang paling banyak adalah virus
hepatotropik yaitu Hepatitis Virus A, B, C, D dan
E. Virus lain yang dapat menyebabkan hepatitis
akut antara lain Epstein-Barr virus (EBV),
Cytomegalovirus (CMV), Parvovirus, Enterovirus,
Adenovirus, virus Rubella, virus Herpes (HHV-1,
HHV-2, HHV-6, HHV-7) dan Human
Immunodeficiency Virus (HIV). Agen infeksi lain
yang dapat menyebabkan hepatitis akut
termasuk Brucella spp, Coxiella burnetii, dan
Leptospira. Penyebab hepatitis non-infeksi pada
anak-anak termasuk kondisi imunologi (misalnya
penyakit autoimun), penyakit metabolik
(misalnya penyakit Wilson, tirosinemia) dan
obat-obatan (misalnya asetaminofen) atau
paparan racun.

Apakah penyebab hepatitis akut yang tidak

diketahui sebabnya ?

Hingga saat ini penyebab dari penyakit

tersebut masih belum diketahui. Pemeriksaan

laboratorium telah dilakukan dan virus hepatitis tipe

A, B, C, D dan E tidak ditemukan sebagai penyebab

dari penyakit tersebut. Adenovirus terdeteksi pada

74 kasus yang setelah dilakukan tes molekuler,

teridentifikasi sebagai F type 41. SARS-CoV-2

ditemukan pada 20 kasus, sedangkan 19 kasus

terdeteksi adanya ko-infeksi SARS-CoV-2 dan

adenovirus.

Berikut adalah beberapa hal yang diduga

sebagai penyebab hepatitis akut yang masih

misterius ini , yaitu: infeksi Adenovirus, Pasca

infeksi Covid – 19, Obat, Toxin, Paparan lingkungan

lainnya, Patogen lainnya (Virus, Bakteri, Parasit,

Jamur) dan Varian terbaru SARS-Cov 2.
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Bagaimana persebaran kasus tersebut?
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya 
mengenai 10 kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya ( Acute hepatitis of 
unknown aetiology ) pada anak-anak usia 11 bulan-5 tahun selama periode Januari hingga
Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai Kejadian Luar
Biasa (KLB) oleh WHO pada tanggal 15 April 2022, jumlah laporan hepatitis akut terus
bertambah. 

Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan
sampai dengan 16 tahun. Tujuh belas anak di
antaranya (10%) memerlukan transplantasi hati, dan 1
kasus dilaporkan meninggal. Gejala klinis pada kasus
yang teridentifikasi adalah hepatitis akut dengan
peningkatan enzim hati (SGOT atau SGPT), sindrom
jaundice akut, dan gejala gastrointestinal (nyeri
abdomen, diare dan muntah-muntah). Sebagian besar
kasus dilaporkan tidak ditemukan adanya gejala
demam.
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Bagaimana persebaran kasus di Indonesia?
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenkes RI 
per tanggal 11 Mei 2022 terdapat 18 kasus yang 
bergejala. 7 di antaranya merupakan kasus discarded 
karena diketahui penyebab hepatitis akutnya, 1 kasus
probable, 1 kasus proses verifikasi dan 1 kasus pending 
classification

Definisi operasional berdasarkan WHO :

Berdasarkan definisi dari World Health

Organization (WHO) maka penyakit hepatitis akut

yang belum diketahui penyebabnya dibagi menjadi:

1. Confirmed (Terkonfirmasi): saat ini

belum diketahui

2. Probable: seseorang dengan gambaran

hepatitis akut (virus non hepatitis A, B,

C, D, E) dengan kadar serum

transaminase SGOT atau SGPT > 500

IU/L dengan usia < 16 tahun sejak 1

Oktober 2021

3. Epi-linked: seseorang dengan

gambaran hepatitis akut (virus non

hepatitis A, B, C, D, E) pada segala usia

yang mempunyai kontak erat dengan

kasus probable sejak 1 Oktober 2021

4. Pending classification: Seseorang

dengan hepatitis akut usia < 16 tahun,

dengan SGOT atau SGPT >500 IU/L,

yang masih menunggu hasil hepatitis A,

B, C,D, E (sejak 1 Oktober 2021).

5. Discarded: Apabila salah satu hasil A,

B, C, D, E ternyata positif atau ada

etiologi lainnya.

Pembagian penyakit hepatitis akut yang

belum diketahui penyebabnya diantaranya yaitu

probable, epi-linked, dan pending classification

dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan tata

laksana pada pedoman ini.

Apa saja penyebab hepatitis akut yang misterius ?
Gejala umum hepatitis akut termasuk mual, muntah, mialgia, lesu, kelelahan, demam, sakit

perut, dan diare. Gejala-gejala ini terkadang bertahan selama beberapa minggu. Proporsi yang tinggi dari
infeksi akut dengan virus hepatitis tidak menunjukkan gejala serius. Untuk hepatitis A dan B, jauh lebih
banyak berupa penyakit ringan atau tanpa gejala pada anak-anak daripada pada orang dewasa. Penyakit
kuning umumnya dikaitkan dengan hepatitis akut, tetapi banyak kasus hepatitis virus mungkin tidak
menunjukkan fitur ini. Kematian akibat hepatitis virus akut jarang terjadi dan biasanya akibat dari
perkembangan menjadi hepatitis fulminan, gagal hati akut/Acute Liver Failure (ALF) disertai ensefalopati.
Risiko ALF akibat hepatitis virus fulminan dikaitkan dengan bertambahnya usia dan penyakit hati yang
sudah ada sebelumnya. Gangguan koagulasi dengan waktu protrombin yang memanjang adalah salah
satu penanda terjadinya ALF.

Ensefalopati hepatik tidak selalu terjadi pada anak. Kegagalan sumsum tulang terjadi pada
beberapa anak dengan ALF, mulai dari pansitopenia ringan hingga anemia aplastik. Tanpa transplantasi
hati, kematian anak-anak dengan ALF sangat tinggi yaitu hingga 50% , Sebagian besar ALF pada anak-
anak penyebabnya tidak dapat diidentifikasi. Pengobatan definitif ALF adalah transplantasi hati sedang
bila tidak tersedia fasilitas transplantasi hati maka pengobatannya hanyalah suportif. .
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Bagaimana penegakan diagnosis hepatitis akut

yang tidak diketahui sebabnya ?

Diagnosis terhadap pasien dengan gejala

hepatitis akut ditegakkan berdasarkan anamnesis,

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

1. Anamnesis

a. Pada anak < 16 tahun dengan

• Gejala prodromal (pre ikterik) : ditandai

dengan gejala mual, muntah, diare akut (GI

Tract syndrome), myalgia, nyeri bagian

perut, demam.

• Gejala Lanjut (Stadium ikterik) : muncul

gejala ikterus ditandai dengan sklera ikterus,

feses pucat, warna urin seperti air teh.

Selain gejala diatas, dapat disertai dengan

gejala respiratory syndrome dan/atau

penurunan kesadaran.

b. Hal-hal yang perlu ditanyakan :

 Tanyakan riwayat penyakit sebelumnya

seperti COVID-19, penyakit infeksi lain,

penyakit defisiensi imun dan penyakit

lainnya.

 Tanyakan riwayat perjalanan ke negara

terjangkit hepatitis yang belum diketahui

penyebabnya. Bila ada riwayat perjalanan

tanyakan dari negara mana.

 Tanyakan riwayat vaksinasi Covid-19,

Hepatitis A, Hepatitis B dan apa jenis vaksin

serta frekuensi pemberiannya.

2. Pemeriksaan fisik:

Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan

sklera dan/atau kulit ikterik, hepatomegali dengan

atau tanpa nyeri tekan, splenomegali, dapat

disertai adanya ronki dan tanda-tanda

perdarahan.

3. Pemeriksaan Penunjang

Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan

sesuai dengan alur tata laksana di FKTP dan di

rumah sakit. Bila pemeriksaan tidak dapat

dilakukan maka spesimen dapat dirujuk ke

laboratorium atau rumah sakit yang telah

ditetapkan. Pemeriksaan lain yang diperlukan

seperti pemeriksaan (eksklusi) etiologi dilakukan

berdasarkan Prioritas penyakit yang tersering di

Indonesia. Untuk menegakkan diagnosis hepatitis

akut yang belum diketahui penyebabnya maka

dibutuhkan pemeriksaan penunjang sebagai

berikut :

1. FKTP:
• Hematologi Rutin
• SGOT dan SGPT
• Rapid tes Hepatitis A,B,C (jika

tersedia

2. Rumah Sakit:
a. Menyesuaikan kondisi klinis (lihat

sesuai alur di RS)
• Hematologi Rutin
• SGOT dan SGPT
• Bilirubin total dan direk
• Urin lengkap
• Ureum dan kreatinin
• PT/INR
• Albumin
• Gula darah sewaktu
• Amoniak darah
• Elektrolit
• CRP
• Prokalsitonin
• Pemeriksaan pencitraan yang 

diperlukan sesuai klinis

b. Menetapkan etiologi
 IgM anti HAV
 HbsAg (dengan tes serologi atau rapid

test)
 Anti HCV total (dengan test serologi atau

rapid test)
 IgM anti-HEV
 PCR SARS-CoV-2, IgM dan IgG anti-SARS-

CoV-2
 IgM anti-HBc, bila HbsAg reaktif
 Lain-lain : PCR adenovirus 40/41, PCR

Epstein Barr Virus, IgM HSV 1 dan 2, IgM
CMV, dll.

Dilakukan atau dirujuk ke laboratorium, 
mengacu pada kebijakan tentang alur dan
mekanisme rujukan specimen yang telah
ditetapkan

11
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Bagaimana Tatalaksana Hepatitis Akut yang tidak diketahui sebabnya?

Berikut merupakan bagan alur tatalaksana penyakit ini

12
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Bagaiamana Pencegahan dan Pengendalian
penularan Infeksi?
Transmisi penularan penyakit hepatitis akut

diduga melalui kontak dan droplet melalui saluran
pencernaan dan saluran pernafasan. Pencegahan
dan pengendalian infeksi dilakukan dengan
memutus rantai penularan transmisi penularan
penyakit.

Adapun pencegahan penularan melalui
saluran pencernaan melalui rutin mencuci tangan
dengan sabun, pastikan makanan dengan keadaan
matang dan bersih, tidak bergantian alat makan
dengan orang lain, hindari kontak dengan orang
sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.
Pencegahan penularan melalui saluran pernafasan
antara lain kurangi kontak dan mobilitas, gunakan
masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain
serta hindari keramaian dan kerumunan. Pada
tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian
infeksi tetap memperhatikan prinsip kewaspadaan
standar dan berdasarkan transmisi. Apabila pasien
meninggal, pemulasaran jenazah dilakukan sesuai
dengan tata cara kewaspadaan standar dan kontak.

Berikut adalah 4 langkah penting dalam penanganan hepatitis akut. Hal yang harus diingat adalah:

Tetap Waspada Tetapi Jangan Panik !

Bagaimana pembiayaan pasien pada kasus ini?

Pembiayaan pada pasien penyakit hepatitis 

akut yang belum diketahui penyebabnya mengikuti

skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)/sesuai kepesertaan pasien atau sumber lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Disampaikan pada acara webinar AHS UGM-RSUP dr Sardjito- IDAI cab DIY pada tgl.19 Mei 2022
Liputan oleh: dr Cahya Dewi Satria, MKes, SpAK
Gimana y acara menuliskan bhw artikel ini diambil dari materi dr titis dan disamapiakn saat webinar ahs
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MAKANAN PENDAMPING 

AIR SUSU IBU (MP-ASI)

Oleh : Tri Widyastuti, S.Gz. RD
Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-

ASI) adalah makanan atau minuman yang

mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi

atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi

kebutuhan gizi selain ASI (1). Bayi usia 6 bulan

keatas pertumbuhan terus berlanjut disisi lain

asupan makanan dari ASI sudah mulai tidak

menjamin kebutuhan zat gizinya dapat terpenuhi,

MP-ASI sudah harus mulai diberikan sejak saat

itu.

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

menurut AsDI (Asosiasi Dietisien Indonesia)

adalah makanan atau minuman selain ASI yang

mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi

selama periode penyapihan (complementary

feeding) yaitu pada saat makanan/minuman lain

diberikan bersama pemberian ASI bertujuan

memenuhi kebutuhan zat gizi bayi

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

merupakan makanan peralihan dari ASI ke

makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian

MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik

bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan

kemampuan bayi.

Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan

kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan

perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat

pada periode ini, tetapi sangat diperlukan hygienitas

dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan

hygienitas MP-ASI yang rendah memungkinkan

terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat

meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi.

Selama kurun waktu 4-6 bulan pertama ASI

masih mampu memberikan kebutuhan gizi bayi,

setelah 6 bulan produksi ASI menurun sehingga

kebutuhan gizi tidak lagi dipenuhi dari ASI saja.

Peranan makanan tambahan menjadi sangat penting

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi

Tujuan Pemberian MP-ASI Tujuan

pemberian MP-ASI antara lain : 1) Memenuhi

kebutuhan gizi bayi. 2) Mengembangkan

kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam

makanan dengan berbagai rasa dan tekstur yang

pada akhirnya mampu menerima makanan keluarga.

14
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3) Mengembangkan kemampuan bayi untuk

mengunyah dan menelan (keterampilan

oromotor) (Asosiasi Dietisien Indonesia, 2014).

4) Menanggulangi dan mecegah terjadinya gizi

buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan

status gizi baik pada bayi dan anak (Siswanto,

2010).

Persyaratan Pemberian MP-ASI

Persyaratan pemberian MP-ASI antara lain : 1)

Tepat waktu (Timely) : MP-ASI mulai diberikan

saat kebutuhan energi dan zat gizi melebihi yang

didapat dari ASI. 2) Adekuat (Adequate) : MP-

ASI harus mengandung cukup energi, protein,

dan mikronutrien. 3) Aman (Safe) : penyimpanan,

penyiapan dan sewaktu diberikan, MP-Asi harus

higienis. 4) Tepat Cara Pemberian (Properly) :

MP-ASI diberikan sejalan dengan tanda lapar dan

ada nafsu makan yang ditunjukkan bayi serta

frekuensi dan cara pemberiannya sesuai dengan

umur bayi. (Global Strategy for Infant and Young

Child Feeding (GSIYCF, 2002) dalam Asosiasi

Dietisien Indonesia, 2014). 5) Bahan makanan

mudah diperoleh, mudah diolah, dan harga

terjangkau. 6) Memenuhi nilai sosial, ekonomi,

budaya, dan agama (Siswanto, 2010).

.

Indikator Bayi Siap Menerima Makanan

Pendamping ASI 1) Kemampuan bayi untuk

mempertahankan kepalanya untuk tegak tanpa

disangga 2) Menghilangnya refleks menjulur lidah

3) Bayi mampu menunjukkan keinginannya pada

makanan dengan cara membuka mulut, lalu

memajukan anggota tubuhnya ke depan untuk

menunjukkan rasa lapar dan menarik tubuh ke

belakang atau membuang muka untuk

menunjukkan ketertarikan pada makanan (Mufida,

dkk. 2015).

Jenis dan Bahan MP-ASI Makanan

pendamping ASI yang baik adalah terbuat dari

bahan makanan segar, seperti tempe, kacang-

kacangan, telur ayam, hati ayam, ikan, sayur

mayur, dan buah-buahan. Selanjutnya untuk

kebutuhan Energi dan zat gizi bagi bayi 6-12

bulan dapat berpedoman dengan Anjuran

Kecukupan Gizi Kementerian Kesehatan RI

tahuan 2019 sbb:
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.4

Kelompok

Umur

Berat

Badan

(Kg)

Tinggi

Barat

(cm)

Energi

(kkal)

Protein

(g)

Lemak (g) KH

(g

Sera

(g)

Air

(ml)Total Omega

3

Omega

6

6-11 bulan 9 72 800 15 35 0.5 4.4 105 11 90

Tabel 1. Kecukupan Zat Gizi Bagi Bayi Usia 6-12 Bulan

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2019

entang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyaeakat Indonesia. Jakarta: 2019.

Contoh Resep Makanan Bayi 6

Bulan : Puree Alpukat Kembang

Kol

Bahan-bahan :

a) 1/2 cangkir beras

b) 1/2 buah alpukat

c) 1/3 kembang kol

d) 1 sdt minyak zaitun

Cara membuat:

1. Masak beras hingga matang dan menjadi nasi.

2. Haluskan buah alpukat dengan garpu.

3. Kukus kembang kol dan haluskan dengan garpu.

4. Campur semua bahan di dalam wadah dan aduk dengan

menggunakan garpu.

5. Jika ingin konsistensi yang lebih lembut, dapat

memasukkan semua bahan ke dalam blender. Siap

disajikan!

Contoh MP-ASI untuk bayi 6-12 bulan seperti dibawah ini :

Contoh Resep Makanan Bayi 7 

Bulan : Bayam dengan Ubi

Putih

Bahan :

a) 1 labu kecil

b) 1/2 sdt daun thyme segar

yang dipotong kasar

c) 1-2 gelas ASI, susu

formula atau kaldu

homemade

Cara Membuat:

1. Panaskan oven hingga 350 derajat., kemudian lapisi loyang

dengan kertas roti atau alas silikon.

2. Potong-potong labu dengan mengiris bagian atas labu, lalu

potong bagian tengahnya sampai memiliki 2 bagian labu.

Keluarkan biji dan senarnya.

3. Potong labu menjadi potongan-potongan kecil dan

letakkan di atas loyang dengan posisi kulit berada di

bawah.

4. Panggang dalam oven selama 45-60 menit atau sampai

garpu dapat menembus daging yang sangat empuk,

kemudian sisihkan.

5. Kemudian kupas kulit labu dan letakkan di dalam food

processor atau blender.

6. Tambahkan thyme dan blender selama 1-2 menit,

tambahkan ASI, susu formula atau kaldu dalam 1/4 gelas

sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan.
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Contoh resep MPASI bayi usia 8 

bulan : Bubur hati ayam

Bahan-bahan:

a) 4 sdm nasi

b) 1/2 potong tahu

c) 2 sdm hati ayam kampung

d) 2 sdm minyak zaitun

e) 1/2 sdm kaldu ayam bubuk

f) Wortel secukupnya

g) 500 ml air

h) 2 siung bawang merah

i) 1 siung bawang putih

Cara membuat:

1. Buat terlebih dahulu bubur, dengan nasi yang ditambahkan

dengan air.

2. Selanjutnya membuat sup hati ayam kampung, pertama tumis

bawang putih dan bawang merah yang dicincang kasar dengan

minyak zaitun

3. Masukkan hati ayam kampung yang telah dihaluskan dengan

blender atau dicincang kasar.

4. Tambahkan segelas air. Jika ingin kuah yang banyak bisa

menambahkan air lebih lagi.

5. Masukkan tahu dan wortel yang sudah dihancurkan, masak

hingga matang.

6. Untuk menambahkan rasa, tambahkan kaldu bubuk ayam yang

aman untuk bayi.

7. Setelah itu tunggu sampai matang.

8. Jika sudah matang, haluskan sesuai tekstur yang

diinginkan, sajikan selagi hangat.

Contoh resep MPASI bayi usia 9 

bulan : Tim Telur Brocoli

Bahan :

a) 1 butir telur ayam kampung

b) 2 kuntum brokoli

c) 1/2 sdt minyak zaitun

d) 4-6 sdm air panas

bahan yang perlu Mama siapkan:

Cara membuatnya:

1. Cuci bersih brokoli dan kukus sampai matang. Potong kecil-kecil

dan buang batangnya.

2. Pecahkan telur di wadah tahan panas, kocok sebentar dan

campurkan minyak zaitun.

3. Campurkan potongan brokoli, kocok kembali.

4. Tambahkan 4-6sdm air panas (tergantung besar telur) sambil

dikocok.

5. Kukus telur selama 5-10 menit. Jangan terlalu lama nanti telur

jadi keras.

Contoh resep MPASI bayi usia 10 

bulan : Telur orak-arik tomat

alpukat

Bahan:

a) 1 butir telur

b) 1 sendok teh air

c) 2 sendok makan tomat

dicincang dadu

d) 1 sendok teh minyak zaitun

e) ¼ buah alpukat dicincang

dadu

Cara membuat:

1. Siapkan mangkuk kecil, masukkan semua bahan kecuali minyak

zaitun dan alpukat.

2. Panaskan minyak zaitun dengan api sedang.

3. Tuang campuran telur, tomat, ke panci berisi minyak zaitun yang 

telah dipanaskan.

4. Masak dengan api sedang.

5. Lalu, setelah telur mulai matang, masukkan alpukat dan tumis

sebentar. Sajikan saat sudah sedikit dingin.
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Contoh resep MPASI bayi usia 11  bulan : Nasi
tim semur ayam tahu

Bahan-bahan:

 4 sdm beras

 1 sdm ayam cincang

 4 buah tahu yang dipotong dadu

 1 sdt kecap manis

 ½ kecap asin

 ½ sdt Margarin

 1 siung bawang merah dan putih

Cara membuat:

1. Masukkan beras dan wortel ke dalam slow cooker, atur 

waktu selama 2 jam.

2. Sambil menunggu nasi tim, tumis bawang merah dan putih 

memakai margarin.

3. Setelah harum, masukkan air dan panaskan sampai 

mendidih.

4. Masukkan ayam giling, masak sampai setengah matang.

5. Masukkan tahu, kecap manis, dan asin.

6. Setelah matang, sajikan ayam dan tahu bersama nasi tim 

wortel.

Contoh resep MPASI bayi usia 12 bulan : Nasi
Tim Tahu Brokoli

Bahan : 

a) 1 (sendok makan) sdm margarin
b) 1 siung bawang putih, geprek 1 sdm

bawang bombay cincang
c) 50 gram daging ayam cincang
d) 1 buah tomat, buang biji dan kulitnya, 

cincang
e) 1 buah tahu, hancurkan 80 gram 

brokoli rebus, cincang
f) 2 sdm tepung beras 300 ml kaldu

cara Membuat: 

1. panaskan margarin, tumis bawang putih dan bawang

bombay sampai harum. 

2. Masukkan daging ayam cincang dan tomat, kemudian

masak sampai daging matang.

3. Tambahkan tahu dan brokoli rebus dan aduk-aduk. Jika

sudah wangi dan berubah warna bisa diangkat.

4. Selanjutnya bagi tumisan ke dalam tiga wadah tahan panas

dan sisihkan. Lalu larutkan tepung beras dengan kaldu, bagi

menjadi tiga bagian, tuang masing- masing ke mangkuk

tumisan sayur.

5. Kukus selama 20 menit atau sampai matang jika sudah

angkat dan sajikan.
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Baru saja kita merasakan lega karena kasus

penyakit Covid-19 mulai mereda dan cenderung

menghilang, dunia kembali mendapat

serangan penyakit hepatitis akut yang

menyerang anak-anak. Untuk pertama kalinya

kasus ini dilaporkan di Inggris pada 5 April 2022

dan saat ini (13/05) telah menyebar hingga 20

negara termasuk Indonesia. di Indonesia sendiri,

saat ini dilaporkan bahwa ada dugaan kasus

hingga mencapai 18 orang, dimana 9 kasus

masuk status pending classification, tujuh

discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu

probable.

Hepatitis akut ini ditandai dengan peningkatan

kadar enzim hati dalam darah yang nyata. Banyak

kasus memiliki gejala sakit perut, diare dan

muntah, peningkatan kadar enzim hati serta kulit

kuning. Sebagian besar kasus tidak mengalami

demam.

Hasil temuan sementara, diduga penyebab dari

hepatitis akut ini adalah adenovirus, SARS CoV-2,

virus ABV dll. Yang berfokus untuk menyerang saluran

cerna dan saluran pernafasan. Dengan mengetahui

hal tersebut, maka pencegahan penyebaran menjadi

hal yang sangat penting untuk dilakukan, agar tidak

terjadi penambahan jumlah kasus aktif di tengah

masyarakat Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa tips terhindar dari
hepatitis akut, yang dapat kita lakukan bersama,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan protokol kesehatan, terutama

menggunakan masker dan mencuci tangan
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas

2. Memastikan makanan yang dikonsumsi
dalam keadaan matang dan bersih

3. Menghindari kontak dengan orang yang
sakit

4. Kurangi mobilitas

5. Tidak bergantian alat makan dengan orang
lain.

6. Menjaga kebersihan lingkungan bermain
anak

7. Vaksinasi hepatitis sesuai jadwal untuk
semua anak

Dengan menerapkan beberapa cara mencegah
hepatitis akut diatas, diharapkan mampu
meminimalisir kemungkinan paparan hepatitis
akut.
Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas
kesehatan terdekat apabila mengalami gejala
hepatitis akut seperti mual, muntah, diare berat
hingga demam ringan untuk mendapatkan
diagnosa lebih awal. Sehingga proses
penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat
dan tepat.
Tetap jaga protokol kesehatan dan segera
vaksinasi Covid-19 bagi yang belum untuk
meminimalisir risiko kematian dan hal-hal yang 
tidak diinginkan akibat paparan Covid-19.

Sumber:

 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemerdayaan Masyarakat promkes.kemkes.go.id/-5-tips-pencegahan hepatitis akut

 https://dokterwikan.com/2022/05/04/2022-hepatitis -misterius/
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Makna Syawal (lebih dari halal bi halal)

sepanjang masa 

Sungguh beruntung orang yang 

keadaan hari ini lebih baik dibanding kemarin. 

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada

kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan

itu ada kemudahan. Maka apabila engkau

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah

bekerja keras (untuk urusan yang lain) (surat

Al Insyirah ayat 5 sd 7)

Pendahuluan. Kasih sayang Allah SWT kepada

hamba-hambaNya LEBIH BESAR dibanding kasih

sayang ibu kepada anaknya (HR Bukhari & Muslim).

Mukmin oleh Allah diberi training yang tidak diberikan

kepada orang biasa. Pelatihan tersebut seringkali terasa

cukup berat… membatasi atau menghentikan kelezatan

dan mendorong untuk melakukan yang terasa tidak enak

(QS 2 Al Baqarah: 216). Sosok anak manusia dalam

bentuk yang terbaik (QS At Tin 95: 4 juz 30) dan beriman

terpicu dan terpacu untuk mempelajari ayat ayat Allah

yang dijagat (Kauniyah) dan di kitab (Qouliyah) akhirnya

tahu… ternyata dibalik sesuatu yang tidak nyaman

(kesulitan) ada anugerah (kemudahan, kelezatan,

keutamaan). Termasuk dalam hal ini ibadah shoum

(puasa) di bulan Ramadhan dan rangkaian ibadah lainnya

(QS 2 Al Baqarah:184) difirmankan Allah seseorang

yang berpuasa akan mendapatkan kebaikan. Kata

ramadhan berarti pembakaran (panas yang terik) dan usai,

diikuti bulan syawal yang berarti peningkatan

(meningkat). Apanya yang dibakar? Apa yang

meningkat?

Pembahasan. Varian delta dan omicron covid

19 di Indonesia sudah mereda/

melandai…Alhamdulillah semoga Allah SWT

menganugerahi hidup normal kembali. Bisa

berlebaran seperti 3 tahun yang lalu…sungguh

nikmat (meskipun ada diantara kita yang tercenung

bahkan galau karena kehilangan anggota keluarga

tersayangnya). Ada banyak hikmah dari peristiwa

hidup yang telah kita jalani. Semoga memperbagus

biopsikososialspiritual kita. Faktanya? ada yang

meningkat, ada yang tetap (statis, jumut), dan ada

yang justru menjadi makin buruk. Penurunan

kebaikan bisa diakibatkan proses menua,

banyaknya tuntutan (keinginan yang tidak

tertahankan, atau nafsu yang tidak terkendali),

banjir iklan, isu, kabar burung, hoax yang bisa

merusak perkembangan psiko-spiritual seseorang.

Rasa hampa (suwung, ngelangut) tidak sedikit

dialami mereka yang mulai tidak terpakai

(tersisihkan karena persaingan akibat tuntutan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).

Dan disinilah pentingnya apa saja yang bisa me-

refresh hati (menyegarkan suasana jiwa).

Dr. dr. Probosuseno, SpPD, K-Ger, SE, MM 

LIPUTAN

20



Vol 4. Mei 2022

Ramadhan (bulan pembakaran & 

pendidikan)
Allah SWT menjadwalkan Re-freshing sebulan

setiap tahunnya yaitu beribadah shoum (puasa) di

bulan ramadhan. Bulan ramadhan adalah masa

penggemblengan beruntun laksana pandai besi

yang mereparasi cangkul (atau sabit atau sekop)

yang retak, tumpul, berkarat, cuwil, dll. Tumpul,

berkarat, cuwil, dll membuat tidak nyaman dan

tidak produktif untuk menggarap lahan atau obyek

lain… lelah tapi hasilnya sedikit. Penggemblengan

ini dengan dibakar sampai merah membara dan

dipukuli berkali-kali hingga tajam lalu dikunci

dengan dimasukkan ke dalam air…joosh. Cangkul

dan sabit yang kembali muda, tajam, halus, indah

dan jika untuk menggarap lahan tak perlu boros

enerji, hasilnya banyak. Kemudian lahan tadi

ditanami benih-benih kebaikan… dan berbuah

sangat menyenangkan. Lahan ini simbol

kesempatan (mumpung hidup, sehat, kaya, muda,

longgar), benih (amal sholih seperti bersedakah,

belajar, membiayai anak asuh, donatur

pembangunan sarana umum yang dibutuhkan

banyak orang seperti air bersih, pengelolaan

sampah secara efisien efektif, mengajar, dll).

Bukan sekedar Halal bi Halal
Usai ramadhan hati lebih peka dan mudah

memaafkan terhadap apa saja yg membuat hati

tidak nyaman, hal ini dinilai menghapus dosa

(yang termasuk kelompok perbuatan haram)

menjadi dihalalkan (karena diberi dan memberi

maaf), Budaya ngaku lepat (mengaku salah dan

kemudian minta maaf, memberi maaf pada orang

yang menyakiti hati…bahkan dianjurkan

perbuatan yang mulia) Begitu dimaafkan/

dihalalkan terasa plong (lega), inilah yang

menyebabkan budaya saling memaafkan (halal bi

halal) merebak sangat cepat dihampir belahan

bumi nusantara bahkan sampai ke negara

tetangga. Budaya halal bi halal banyak

manfaatnya karena banyak orang berkumpul dan

diisi pesan-pesan yang berguna (kalimat hikmah).

LIPUTAN
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Bulan Syawal (bulan peningkatan)
Mukmin yang baik pasti bersungguh-sungguh

melaksanakan amaliah ramadhan, dengan buah

akan merasakan syawal (meningkat). Meningkat

apanya? Ya akan meningkat kesadarannya dalam

apa saja ternyata makin ingat rumus 3 B, setiap

saat berfikir, bersikap, berkata dan berbuat selalu

Baik, Benar & Berguna. Allah berfirman dalam QS

41 Fushilat ayat ke 46 man ‘amila shaalihan

falinafsihi waman asaa-a fa’alayhaa wamaa

rabbuka bizhallaamin lil’abiidi {Barangsiapa

mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk

dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka

(dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan

Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-

hamba-Nya}

Apanya yang meningkat?  di bulan Syawal dan

seterusnya berarti akan meningkat.

S-Stamina lebih bagus (puasa terbukti menyehatkan

secara luas; memperkuat sistim imun; merupakan

gaya hidup sehat dan jarang sakit) dan Semangat

ibadahnya (sholat malam terasa ringan) & lebih

sareh (sabar), bagaimana melatihnya? saat di traffic

light merah atau kuning malahan berzikir seperti

subhanalloh, walhamdulillah, walailaha ilallih,

AllohuAkbar, La khaula wala quwwata illa billah,

Allohumma sholi wa salim ala Muhammad wa ali ali

Muhammad, Astaghfirullohal adzim)

Y-Yakin pada janji Allah itu benar (terbukti: semua

yang diwajibkan Allah SWT sesungguhnya

kebutuhan wajib manusia, agar menjadi orang yang 

istimewa. Berbaik sangka akan memperbaiki diri

sendiri, puasa menyehatkan secara luas hal ini bisa

dibaca pada teori autofagi, sedekah bisa

mempercepat kesembuhan sekaligus mencegah

musibah, dll).

A-Akhlak makin mulia (mampu mengerem diri dari

hal-hal yang tidak berguna/tercela), dan tumbuhnya

empati (jawa: tepo seliro), rasa sayang (jawa: 

gemati), demawan, pandai, TIDAK berghibah

(menggunjing), egois (contohnya merokok di 

keramaian, batuk, bersin, meludah secara

sembarangan), fitnah, khianat, malas, dusta, ingkar

janji, ceroboh dan sombong. 

W-Waspada tipu daya Iblis (semoga kita tidak

termasuk teman akrap iblis). 

A-Amati diri & lingkungan dari semua hal yang 

buruk (cermati gejala penyakit yang berbahaya, 

seperti mendadak TOP (Tangan dan atau separuh

tubuh menjadi lemes, Omongan (berbicara) tidak

jelas, Perot atau tidak simetris wajahnya), panas

tinggi-sklera mata kuning, kencing seperti air teh, 

kejang-kejang, kesadaran menurun, tidak dapat

kencing sehari atau lebih, dll.  

L-Lipat gandakan kekebalan yang utuh (secara 360 

derajat) menghadapi semua yang merusak raga, 

jiwa, sosial dan agama (kiatnya? makan-minum

halalan thoyyiban; olahraga; tidak distres; 

lingkungan yang bersih dan indah… sebaiknya

memakai masker sewaktu interaksi dengan orang 

lain, sering cuci tangan; tidur yang cukup; bertaqwa; 

meninggalkan hal-hal yang tidak berguna; memiliki

hobi yang positif; serta aktif kegiatan sosial).

Penutup. InsyaALLAH SWT menganugerahi

kita sekeluarga dan anak turun, umur panjang,

sehat, bahagia dan selalu berguna … menjadi insan

yang selalu 3 senang (senang dimanapun, kapanpun

dan menyenangkan siapapun, dimanapun dan

kapanpun yang selalu disenangi Allah dimanapun

kapanpun) Amin.

Naskah ditulis Jumat 13 Mei 2022/ 1443 H disusun oleh: DR.

dr. Probosuseno, SpPD, K-Ger, SE, MM - Ketua KSM Geriatri

RSUP Dr. Sardjito, Ketua Binrohis KORPRI RSUP Dr Sardjito dan

Ketua Takmir masjid Asy Syifa’ RSUP Dr Sardjito Yogyakarta,

Ketua Pergemi DIY, Ketua Perdokhi DIY, Ketua MPI DIY dan

pengurus pusat MPI, MUI Kab Temanggung-Jawa Tengah,

Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah. Divisi Geriatri

Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK KMK UGM
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Kunjungan Dirjen Pelayanan Kesehatan Menteri kesehatan dalam rangka
dukungan Sardjito Robotic Telesurgery, 13 April 2022

Rangkaian kegiatan hari epilepi sedunia 26 Maret 2022

GALERY
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“Sardjito Kartini”wujud kecintaan dan
semangat Civitas Hospitalia RSUP Dr Sardjito
terhadap jasa dan perjuangan RA Kartini

GALERY
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Halal Bihalal Keluarga Besar RSUP Dr Sardjito
1443 H, dengan tetap menerapkan Protokol
kesehatan

GALERY
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International Association for Study of Pain (IASP), 

definisi Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan. Rasa nyeri 

memang bersifat subyektif. 

Dokter tidak bisa merasakan nyeri yang dialami 

pasien, Namun mempunyai seperangkat metode

Manjemen Nyeri untuk mencari causa atau penyebab

PoliEksekutif

Secara medis, ada dua penyebab timbulnya

keluhan rasa nyeri ini.:

• Nyeri karena trauma, misalnya karena benturan
atau kecelakaan

• Kedua, rasa nyeri disebabkan oleh faktor
psikologis.

Secara umum, penanganan pada rasa nyeri
dilakukan melalui tiga metode, yang penerapannya
sangat bergantung pada kasusnya.

Pertama, Non Pharmacological Approaches atau
tanpa obat. Misalnya, dengan edukasi. Secara
psikologis keyakinan pasien dibangun agar tidak
merasakan nyeri. Secara psikologis pula, upaya ini
dilakukkan dengan memberikan kemampuan
kepada pasien untuk "berteman dengan rasa nyeri".
Upaya tanpa obat juga dapat dilakukan dengan
relaksasi, misalnya yoga.
Kedua, Pharmacological Pain Management (IPM),

yang dilakukan berdasarkan tingkatan rasa nyeri,
akut atau kronik. Berat atau ringan.

Ketiga, Surgical Treatment atau pembedahan
tulang. Tentu saja, pembedahan dilakukan, ketika
cara lain sudah tidak bisa mengatasi rasa nyeri yang
diderita pasien.

LAYANAN KITA

RSUP Dr. Sardjito

Rasa Nyeri yang berulang

tidak bisa dianggap sepele.

Konsultasikan Nyeri anda ke

dokter yang Kompeten di 

Bidangnya.
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Penuaan kulit merupakan suatu proses yang
kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai factor
intrinsik dan ekstrinsik. Penuaan kulit intrinsik
mencakup berbagai macam perubahan kulit yang
tidak dapat dihindari seiring dengan bertambahnya
usia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
genetik dan hormonal. Sedangkan penuaan kulit
ektrinsik ini merupakah perubahan kulit yang terjadi
akibat paparan berbagai macam faktor lingkungan,
salah satunya yang terpenting adalah radiasi
ultraviolet. Kulit yang menua secara intrinsik tampak
kering dan pucat disertai keriput dan kulit tampak
mengendur. Sedangkan, penuaan kulit akibat
paparan ultraviolet (photoaged) akan menyebabkan
kulit tampak lebih gelap, kasar, dan terdapat bercak-
bercak pigmentasi.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan
untuk membuat kulit tampak awet muda terdiri dari
beberapa aspek:
1. Perawatan kulit menggunakan skin care
2. Prosedur tindakan invasif
3. Penggunaan agen sistemik
4. Menghindari paparan faktor eksogen (dari

luar) yang dapat memicu penuaan kulit, serta
memperbaikii gaya hidup

Tentunya, pemilihan terapi tersebut ataupun
kombinasi dari beberapa terapi di atas seyogyanya
dilakukan dengan berbagai pertimbangan,
berdasarkan indikasi dan dilakukan di bawah
pengawasan dokter spesialis kulit dan kelamin atau
dokter spesialis dermatologi dan venereologi,
dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis mata,
dan dokter spesialis terkait lainnya.

Kulit anda Ingin tetap cantik dan
sehat?Kunjungi Aesthetic Center di Poli Eksekutif
Amatrta.

Go Beyond 
Your Imagination 

LAYANAN KITA
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Upaya RSUP Dr Sardjito untuk
mempermudah masyarakat
mengakses layanan kesehatan
melakukan kerjasama dengan
berbagai asuransi kesehatan
di Indonesia. 

LAYANAN KITA
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