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DARI REDAKSI 

Pembaca yang budiman, Sardjito Menyapa 
merupakan media informasi yang 
senantiasa memberikan perhatian kepada 
topik-topik hangat yang terjadi baik 
nasional maupun internasional. Pada edisi 
ke 5 trimester 4 tahun 2022,  Sardjito 
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kegiatan persiapan dan implementasi 
transformasi kesehatan baik bidang 
pelayanan medis maupun tranformasi non 
medis. Selain itu, kami sajikan beberapa 
informasi kesehatan terkini yaitu  Gagal 
Ginjal Akut pada Anak progresif Atipikal, 
tips & trik hidup sehat serta layanan-
layanan baru di RSUP Dr. Sardjito. Kami 
berharap majalah elektronik ini dapat 
memberikan sajian yang bermanfaat bagi 
Civitas Hospitalia  dan masyarakat  pada 
umumnya. 
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prioritas bagi kami. Untuk itu saran 
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media informasi ini lebih paripurna.  
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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. 

Pandemi Covid-19 menyadarkan bahwa selama ini akses layanan dan fasilitas kesehatan kita 

tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kebijakan yang ada saat ini 

belum berbasis pada data dan pelayanan kesehatan yang kurang efisien. Salah satu solusi 

yang sedang diinisiasi oleh Kementrian Kesehatan adalah dengan melakukan transformasi 

digital kesehatan. Tantangan utama dalam membangun data kesehatan nasional adalah 

mayoritas fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital, 

serta keterbatasan regulasi dalam hal standarisasi dan pertukaran data. Oleh karena itu 

transformasi digital kesehatan akan berfokus pada pengembangan data kesehatan, 

pengembangan aplikasi layanan kesehatan dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan 

yang berkelanjutan. Ketiga fokus ini diharapkan dapat menciptakan peningkatan mutu data 

beserta kebijakannya sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan 

Saya mengajak seluruh civitas hospitalia untuk bersama-sama mendukung terlaksananya 

transforamsi digital kesehatan ini agar seluruh layanan kesehatan dapat terintegrasi sehingga 

membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan oleh 

masyarakat serta meningkatkan efisiensi karena data kesehatan dapat diakses dengan mudah 

dan memiliki kualitas yang baik.  Untuk itu saya menghimbau agar seluruh civtias hospitalia 

harus saling menguatkan, saling mendukung dan selelu bergandengan tangan untuk mencapai 

cita-cita yang mulia tersebut. Karena kita adalah satu yaitu civitas hospitalia RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta dan Kementrian Kesehatan RI. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan bagi seluruh 

Civitas Hospitalia 

  

“Sardjito Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” 
 

Kata Pengantar 

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

2 Sardjito Menyapa 



1. dr. Bowo Adiyanto, Sp.An, M.Sc 
2. dr. Dwi Septikawati, M.P.H. 
3. dr. Indah Kartika Murni, Sp.A(K), 

M.Kes, Ph.D 
4. Dody Naftali, S.T 
5. dr. Bangbang Aryanto, Sp.KN-TM 

Transformasi Kesehatan  

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

Mengenal Lebih dekat Tim Champion 

RSUP Dr Sardjito Yogyakarta 

Transformasi kesehatan Indonesia mempunyai beberapa pilar pokok, salah satunya adalah 

Transformasi RS Vertikal. Untuk mempercepat transformasi tersebut Menteri Kesehatan Budi 

Gunadi Sadikin, membentuk tim khusus yang disebut sebagai Tim Champion RS Vertikal. Tim 

ini memiliki tugas untuk menjadi katalis perubahan di setiap RS Vertikal yang ada di Indonesia. 

Yang menarik dari tim yang dibentuk Bapak Menkes bahwa tim terdiri dari Direktur Utama dan 

SDM-SDM yang berusia muda dan berpikiran  kreatif. Diharapkan dengan adanya pemikiran-

pemikiran baru yang lebih luwes, akan ada terobosan-terobosan yang dapat diberikan terhadap 

permasalah yang dihadapi RS Vertikal. RSUP Dr Sardjito memiliki 9 Tim Champion dibagi dalam 

beberapa kategori  fokus perubahan di bawah arahan direktur utama dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., 

MMR  dan direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Dr.dr. Sri Mulatsih, Sp.A(K) , 

MPH 

dr. Krisna Dwi Purnomo Jati, Sp.M 
“ Koordiator Tim Champion” 

Vol 5. Oktober 2022 BERITA UTAMA 
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6. Yova Tri Yolanda, M.Psi 
7. dr. Naomi Yoshuantari, Sp.PA 
8. dr. Hilma Kholida Ats Tsani 
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Transformasi yang diharapkan oleh Bapak Menkes adalah merubah RS Vertikal di 

Indonesia menjadi RS berkelas internasional. Untuk mencapai target tersebut maka dipilih 

6 Quick wins untuk dapat dicapai sampai akhir 2022. Quick wins tersebut adalah: 

1. Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, 

taman, toilet, dan ruang tunggu untuk 

meningkatkan kenyamanan pengunjung 

2. Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara 

end-to-end: antrian pasien RJ, RI dan OK 

3. Mengurangi jumlah dan mempercepat 

penanganan keluhan pasien 

4. Meningkatkan kepatuhan pada jam kerja 

ditunjang dengan remunerasi yang 

berkeadilan 

5. Penerapan standar klinis menggunakan PPK 

dan clinical pathway 

6. Digitalisasi sistem dan administrasi 

pelayanan yang terintegrasi   

Masing-masing dari Quick Wins dikoordinasikan oleh beberapa anggota tim champion dengan 

bekerja sama dengan PIC masing-masing unit. Diharapkan dengan adanya bantuan dari tim 

champion, kendala-kendala yang ditemui dapat dibantu dicarikan pemecahan masalah baik 

secara langsung, maupun secara tidak langsung. Tim Champion melakukan koordinasi dengan 

koordinator nasional yang berisi para direksi RS Vertikal, Dirjen Yankes, Tim Kerja BLU Dir 

TKPK, Tim Kerja Inisiatif Reformasi Pelayanan RSV dari Tim Pelaksana Task Force Ditjen 

Yankes, dan PMO Ditjen Yankes. Lewat diskusi lintas RS Vertikal dan para pejabat di 

Kementrian Kesehatan ini, diharapkan masalah yang dihadapi di tingkat lokal dapat dicarikan 

pemecahan bersama.  
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Transformasi Kesehatan  Di RSUP Dr Sardjito 
Yogyakarta 

Selain dari 6 Quick-wins yang menjadi prioritas 
transformasi di RSUP Dr Sardjito,  Perioritas 
inisiative  lainnya adalah :  
inisiative Digitalisasi sistem dan administrasi 
pelayanan yang terintegrasi: 
a. Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes 

untuk 5 penyakit prioritas (jantung, stroke, 
cancer, nefro-uro, Ibu anak), 

b. Melakukan penempatan tenaga sesuai 
kebutuhan pelayanan,  

c. Melakukan penempatan tenaga sesuai 
kebutuhan pelayanan,  

d. Mengembangkan pelayanan unggulan 
berdasarkan hasil riset,  

e. Menyusun unit cost pelayanan sesuai 
standar pelayanan 

 

Priority 3 inistiative,  

a. Advokasi penyedia barang dan jasa untuk 

daftarkan produk di e-catalogue,  

b. Melakukan pengadaan barang dan jasa 

secara konsolidasi, Melakukan review tarif 

INACBGS secara berkala,  

c. Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes yang 

mendukung pengampuan pada layanan 

unggulan lainnya  

(Kementerian kesehatan RI, 22) 

 

Memperbaiki fasilitas 

pendukung: parkir, taman, 

toilet, dan ruang tunggu 

untuk meningkatkan 

kenyamanan pengunjung 

  

 % RSV yang melakukan 

perbaikan fasilitas 

pendukung sesuai standar 

yang diterapkan 

 Tingkat kepuasan pasien 

terhadap fasilitas pendukung 

pada survey pasien 

  

 

 

 ≥ 80% RSV 

•  Rate: ≥ 80 

  

1 
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Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: 

antrian pasien RJ, RI dan OK 

 ≤ 2 jam 

 ≤ 1 jam 

 ≤ 1jam 

 ≤ 3%  

 ≤ 1 jam ; 90% 

  

 Waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan 

penunjang 

 Waktu pemeriksaan Lab 

 Waktu pemeriksaan Radiologi 

 % penundaan waktu operasi elektif  

 Waktu masuk RI dan % Realisasi rencana pasien pulang 

yang dilakukan H-1 (1x24 jam) sebelum pasien pulang 

 % pengurangan jumlah 

keluhan pasien 

 Kecepatan 

menyelesaikan keluhan 

dengan kategori non-

medis 

 ≥ 50% 

 ≤ 1x24 jam 

Meningkatkan kepatuhan 
pada jam kerja ditunjang 
dengan remunerasi yang 

berkeadilan 

Ketepatan waktu pelayanan 
dokter di Poliklinik dan 
Ketepatan waktu visite 
dokter untuk pasien RI  

Tingkat kepuasan staf 
terhadap remunerasi – 

survey OSDM  
 

≥ 80% 

 

Rate: ≥ 50% 

 

2 

Mengurangi jumlah 

dan mempercepat 

penanganan keluhan 
pasien 

3 

4 
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Penerapan standar klinis 

menggunakan PPK dan 

clinical pathway 

 Capaian indikator klinis 

sesuai PPK  

 Kepatuhan CP per KSM    

 ≥ 80% 

 ≥ 80% 

sistem dan 
administrasi 

pelayanan yang 
terintegrasi   

% RSV yang 
terintegrasi data 

antrian 
pendaftaran,dan 
Medical Record 

≥ 50% 

5 

6 
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Masing-masing dari Quick Wins dikoordinasikan oleh beberapa anggota tim 

champion dengan bekerja sama dengan PIC masing-masing unit. Diharapkan dengan 

adanya bantuan dari tim champion, kendala-kendala yang ditemui dapat dibantu 

dicarikan pemecahan masalah baik secara langsung, maupun secara tidak langsung. 

Tim Champion melakukan koordinasi dengan koordinator nasional yang berisi para 

direksi RS Vertikal, Dirjen Yankes, Tim Kerja BLU Dir TKPK, Tim Kerja Inisiatif 

Reformasi Pelayanan RSV dari Tim Pelaksana Task Force Ditjen Yankes, dan PMO 

Ditjen Yankes. Lewat diskusi lintas RS Vertikal dan para pejabat di Kementrian 

Kesehatan ini, diharapkan masalah yang dihadapi di tingkat lokal dapat dicarikan 

pemecahan bersama.  

 

Nara sumber: dr. Krisna Dwi Purnomo Jati, Sp.M 

 

YUK, Dukung Program Transformasi Kesehatan! 
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Gangguan GINJAL  AKUT pada ANAK  
dr. Budyarini Prima Sari, M.Sc, SpA & dr. Kristia Hermawan, M.Sc, SpA 

Akhir akhir ini masyarakat dihebohkan dengan banyaknya kasus gangguan ginjal akut 

misterius yang menyerang anak – anak terutama dibawah usia 5 tahun. Kasus-kasus ini 

menjadi issue nasional karena angka kematian yang sangat tinggi dan dampak sosial 

pelarangan sementara obat obat syrup di masyarakat. Penyebab meningkatnya kasus ini 

masih dalam tahap investigasi dengan banyaknya  kemungkinan penyebab yang masih 
harus dibuktikan hubungan sebab akibatnya.  

GANGGUAN GINJAL AKUT 

Sebenarnya apa gangguan ginjal akut tersebut? 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari 

kita berkenalan dengan organ ginjal. Manusia 

memiliki 2 buah ginjal yang terletak di area 

pinggang kanan dan kiri di rongga perut 

belakang. Fungsi ginjal pada umumnya adalah 

untuk menyaring darah dan membuang sisa 

metabolisme dalam tubuh, membuang 

kelebihan cairan, mengatur tekanan darah, 

memproduksi sel darah merah, mengatur 

metabolisme mineral tulang dan mengatur 

keseimbangan asam basa darah. Jika terjadi 

gangguan pada ginjal, maka fungsi – fungsi 

tersebut akan terganggu dan jika tidak segera 

ditangani akan membuat proses kerusakannya 

menjadi berkepanjangan. 

  

Gangguan ginjal akut dulunya dikenal dengan istilah gagal ginjal akut. Namun berdasarkan 

kesepakatan Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, istilah tersebut 

saat ini diganti dengan Gangguan Ginjal Akut dengan harapan kondisi tersebut bisa segera 

terdeteksi lebih dini dan luaran yang dicapai akan lebih baik. 

 Gangguan ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak, cepat dan tiba – 

tiba yang ditandai dengan penurunan volume urine atau tidak ada produksi urine sama 

sekali dalam 6 jam terakhir,  peningkatan beberapa zat metabolisme yang seharusnya 

dibuang oleh ginjal yang disebut ureum dan  kreatininyang hanya akan diketahui bila 

dilakukan pemeriksaan laboratorium. 
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Terjadinya gangguan ginjal akut dapat disebabkan 
karena 3 kelompok besar kondisi, yaitu : 
 Fungsional atau non ginjal 

1. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan 
aliran darah ke ginjal yang dapat terajadi 
pada kondisi kehilangan darah dalam 
jumlah banyak, kekurangan cairan seperti 
pada kondisi dehidrasi berat, ganguan 
fungsi pompa jantung dan pelebaran 
pembuluh darah menyeluruh pada kondisi 
pasien sakit kritis. 

2.  Problem di ginjal itu sendiri 
 Kondisi ini dapat berupa peradangan dan 

infeksi yang terjadi di ginjal seperti pada 
kondisi glomerulonefritis yaitu peradangan 
pada bagian ginjal yang berperan untuk 
penyaringan darah. Dapat pula disebabkan 
olek toksin atau obat yang merusak sel 
yang berperan dalam pertukaran elektrolit 
pada tubulus ginjal. 

3.   Sumbatan pada saluran kemih 
Sumbatan pada saluran kemih akan 
menyebabkan urine tidak bisa dikeluarkan  
dari penampungan di ginjal sehingga 
tekanan dalam saluran di dalam ginjal 
meningkat dan berakibat pada gangguan 
proses penyaringan dan pembuangan 
sampah metabolisme dalam tubuh. Kondisi 
ini misalnya pada kondisi dimana saluran 
kemih tersumbat oleh batu atau tertekan 
oleh tumor 

GEJALA KLINIS DAN TATALAKSANA 
Gejala klinis yang muncul saat terjadi gangguan 
ginjal akut antara lain adanya produksi air 
kencing yang berkurang atau tidak ada sama 
sekali, sesak nafas hingga gagal nafas, bengkak, 
hipertensi, mual muntah (karena timbunan sisa 
metabolisme yang tidak terbuang oleh ginjal) 
dan penurunan kesadaran.  
Tatalaksana gangguan ginjal akut pada anak di 
fasilitas kesehatan meliputi : 
1. Identifikasi penyebab dan mengatasi 

penyebabnya 
2. Monitor produksi air kencing dengan 

pemasangan selang kencing 
3. Terapi cairan yang cukup  
4. Koreksi gangguan elektrolit dan asam 

basa 
5. Terapi nutrisi yang cukup 
6. Menghentikan penggunaan obat yang 

bersifat toksik bagi ginjal 
7. Dialisis atau cuci darah 
  

Terapi pengganti ginjal berupa cuci darah ini tidak 
langsung dilakukan sejak awal, karena ada 
beberapa parameter klinis dan laboratoris yang 
harus dipenuhi sebelum memutuskan seorang 
anak dengan gangguan ginjal akut perlu 
menjalani cuci darah atau tidak.  
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GANGGUAN GINJAL AKUT MISTERIUS/ 
GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL 

 Hingga saat ini, jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius ini mencapai 269 kasus dengan 

angka kematian lebih dari 50% (Kemenkes, 28 Oktober 2022). Tren jumlah kasus ini di 

Indonesia meningkat sejak Agustus 2022 dengan sebaran kasus ada di 18 provinsi di 

Indonesia.  

Terminologi yang disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia 

saat ini adalah Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GnGAPA). Progresif karena perjalanan 

dan perburukan penyakitnya berjalan sangat cepat, atipikal karena merupakan kondisi yang 

tidak biasa dan tidak lazim  seperti kasus gangguan ginjal anak pada umumnya 

Seorang anak akan didiagnosis sebagai 

GnGAPA jika : 

1. Memiliki demam atau riwayat demam atau 

gejala infeksi lain dalam 14 hari terakhir 

2. Tidak diketahui penyebab nya setelah 

mengidentifikasi penyebab non-ginjal, ginjal 

dan sumbatan saluran kemih 

3. Tidak mengalami gangguan ginjal 

sebelumnya atau penyakit ginjal kronis 

4. Didapatkan tanda peradangan hebat dan 

gangguan koagulasi yang berat 

Beberapa kondisi yang terdapat pada beberapa 

pasien antara lain adanya kemungkinan 

intoksikasi bahan berbahaya, kondisi terkait 

infeksi COVID-19 juga riwayat infeksi berbagai 

virus dan bakteri lain. Penyebab pasti GnGAPA 

saat ini masih dalam investigasi, kementrian 

kesehatan terus mengumpulkan sampel pasien 

yang mengalami GnGAPA untuk melacak 

keterkaitan antara beberapa kemungkinan 

penyebab tersebut dengan kerusakan ginjal 

progresif pada anak ini. 

Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan 

himbauan kepada masyarakat Indonesia 

selama masih ada proses investigasi 

penyebab gangguan ginjal ini, antara lain : 

1. Tidak membeli obat bebas tanpa 

rekomendasi tenaga kesehatan 

sampai didapatkan hasil investigasi 

menyeluruh oleh Kementerian 

Kesehatan dan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan 

2. Tetap tenang dan harus waspada 

dengan tanda awal gejala GnGAPA 

yaitu penurunan produksi air kencing 

3. Mengurangi aktivitas anak – anak di 

tempat tempat yang berisiko infeksi 

  
PENCEGAHAN 

Sampai saat ini seluruh tenaga kesehatan dan 

pejabat pemerintah terus berupaya untuk 

mengatasi kondisi melonjaknya gangguan 

ginjal akut ini. Sebagai masyarakat dan orang 

tua penting untuk dapat menjaga kesehatan 

ginjal anak dengan cara menjaga kecukupan 

cairan harian, diit sehat dan seimbang, batasi 

konsumsi gula dan garam, jaga berat badan 

ideal, olahraga dan aktivitas fisik secara rutin 

Untuk anak yang sedang sakit dengan risiko menignkatanya kehilangan cairan seperti demam 

dan diare, sangat penting untuk memberikan tambahan cairan dan memotivasi anak agar minum 

lebih banyak dari biasanya untuk mengganti cairan yang hilang. Penting juga bagi orang tua 

untuk dapat memonitor adanya produksi air kencing anak dalam 6 jam terakhir, dan harus 

waspada jika didapatkan penurunan volume atau frekuensi atau perubahan warna air kencing. 

Kontrol lingkungan juga harus dilakukan supaya aktivitas sehari-hari anak terhindar dari risiko 

infeksi dengan cara penggunaan masker, hindari kerumunan dan lengkapi vaksinasi. Jika anak 

dalam kondisi sakit hindari penggunaan obat dan suplemen yang dibeli secara bebas dan 

segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat.  
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GERD 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 

dr Endro Tanoyo,SpPD 
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) adalah 

kondisi penyakit akibat refluks/aliran balik isi 

lambung ke dalam esofagus/kerongkongan, akibat 

kelemahan otot LES / Lower Esophageal Sphincter. 

Otot ini diibaratkan sebagai sebuah pintu yang 

menghubungkan antara lambung dengan 

kerongkongan. Gangguan kontraksi yang terjadi 

berupa kelemahan dari otot tersebut, yang harusnya 

tertutup menjadi terbuka, sehingga isi lambung 

dapat berpindah dari lambung naik ke 

kerongkongan.  

Ada tiga mekanisme aliran balik tersebut, yaitu : 1) 

Refluks spontan pada saat relaksasi otot LES, 2) 

Aliran balik karena belum adanya 

tegangan/kontraksi otot LES pasca menelan, dan 3) 

Peningkatan tekanan di perut. 

Kebanyakan pasien GERD memiliki kemapuan 

tegangan otot LES yang normal. Faktor-faktor 

yang dapat mengurangi kekuatan 

tegangan/kontraksi otot LES meliputi; perubahan 

hormonal (kehamilan), obat-obatan, obesitas, 

merokok tembakau, konsumsi alkohol, konsumsi 

obat-obatan tertentu dan lain-lain. 

TANDA DAN GEJALA GERD SERTA 

BAHAYANYA. 

Asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat 

menimbulkan sensasi terbakar (heartburni) di area 

dada bagian tengah. Apabila asam lambung terus 

menerus naik maka dapat meninbulkan rasa asam 

atau pahit di mulut dan mual. Bahkan dalam jangka 

waktu lama dapat menyebabkan pengeroposan gigi. 

Asam lambung ini juga dapat menyebabkan suara 

serak, batuk kronis hingga asma jika mengenai 

saluan nafas. Bahayanya dari asam lambung yang 

naik ke kerongkongan adalah terjadinya 

peradangan/luka pada mukosa atau selaput lendir di 

kerongkongan. Paradangan kerongkongan yang 

menahun dan tidak tertangani dengan baik, bisa 

menjadi faktor risiko terjadinya kanker esofagus 

(kerongkongan).  
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APAKAH STRESS DAPAT MENYEBABKAN GERD ? 

Hubungan stress kecemasan dan GERD belum diketahui secara pasti. Stres/ 

kecemasan bukanlah sebuah penyebab tetapi bisa sebagai pemicu. Stres/ 

kecemasan dapat mempengaruhi system saraf enterik (sistem saraf di 

saluran pencernaan), yang kemudian mengganggu kontraksi otot LES.  

TIPS MENCEGAH GERD  

Cara mencegah GERD yang bisa kita lakukan 

pertama adalah memodifikasi gaya hidup : dengan 

menghentikan obat-obatan pemicu GERD (anti 

koliergik, teofilin) dan mengurangi makan makanan 

yang dapat menstimulasi sekresi asam seperti : kopi, 

mengurangi cokelat, keju dan minuman bersoda. 

Untuk Sebagian orang disarankan untuk menaikkan 

posisi kepala saat tidur jika keluhan GERD 

seringkali dirasakan pada malam hari. Setelah 

makan tidak disarankan untuk langsung berbaraing. 

Direkomendasikan makanan selambat-lambatnua 2 

jam sebelum tidur. 

Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan jika 

mengalami gejala GERD adalah meminum obat 

antasida. Obat ini dapat membantu mengurangi 

gejala yang timbul dan mudah diperoleh di apotek-

apotek terdekat. Jika tidak membaik dalam 3 hari, 

sebaiknya segera periksakan diri. 
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Waspadai  Gangguan Ginjal Akut 

Progresif Atipikal (GgGAPA) 

Dalam beberapa waktu terakhir, 

kasus gagal ginjal akut banyak 

menyerang anak-anak berusia 6 bulan 

sampai 18 tahun. Adanya kenaikan ini 

terjadi dalam kurun waktu 2 bulan 

terakhir, dimana 18 Oktober 2022, 

sebanyak 189 kasus telah dilaporkan 

dan paling banyak didominasi oleh anak 

berusia 1 – 5 tahun. 

  

Melihat adanya peningkatan kasus 

gagal ginjal akut tersebut, Kementerian 

Kesehatan bertindak cepat untuk 

menginformasikan kepada seluruh 

orang tua untuk tetap waspada dan 

tidak panik. Beberapa hal yang dapat 

dilakuakn oelh tenaga kesehatan 

maupun orang tua di rumah untuk 

memperhatikan kesehatan anak 

terutama deteksi dini adanya gangguan 

Ginja akut dapat dilakukan seperti : 

A. Untuk tenaga Kesehatan di Rumah 

Sakit/Puskesmas: 

1. Menghentikan sementara peresepan 

obat sirup yang diduga terkontainasi 

etilen gliko atau dietilen glokol sesuai 

hasil investigasi Kementerian 

Kesehatan dan BPOM 

2. 2. Bila memerluka obat Sirup 

khusus, misalnya obat anti epilepsi 

atau lainnya yang tidak apat 

dgantikan sediaannya , 

Konsuktasikan dengan dokter 

spesialis anak atau Konsultan Anak 

3. Jika diperlukan, tenaga kesehatan 

dapat meresepkan obat pengganti 

yang tidak terdapat dalam daftar 

dugaan obat terkontaminasi atau 

jenis sediaan lain sperti suppositoria 

atau mengganti dengan obat puyer 

dalam bentuk monoterapi. 

4. Peresepan obat puyer monoterapi 

hanya boleh dilakukan oleh dokter 

dengan memperhatikan dosis 

berdasarkan berat badan, 

kebersihan pembuatan, dan tatacara 

pemberian 

  

5. Tenga Kesehatan dihimbau untuk melakukan 
pemnatauan secara ketat terhadap tanda awal 
GgGAPA baik di rawat inap maupu rawat jalan 
6. Rumah sakit meningkatkan kewaspadaab deteksi 
dini GgGAPA dan secara kolaboratif mempersiapkan 
penanganan kasus GgGAPA  

B. Bagi Masyarakat Umum 
1. Sementara waktu tidak membeli obat bebas tanpa 

rekomendasi tenaga kesehatan sampai  didapatkan 
hasil investigasi menyeluruh oleh kementerian 
kesehatan dan BPOM 

2. Tetap tenang terhadap gejala GgGAPA seperti 
berkurangnya atau tidak buang air kecil(BAK) secara 
mendadak 

3. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat 
 

TIPS MENJAGA GINJAL  ANAK TETAP 
SEHAT: 
1. Cukupi kebutuhan cairan anak 
2. Kenali tanda awal infeksi  infeksi 

saluran kencing padaanak adan atasi 
segera 

3. Mium obat dengan dosis ssuai anjuran 
dokter 

4. Gizi seimbang dan cegah obesitas 
Kebutuhan cairan anak:  
BB, 10 kg: 100 ml/kg BB 
10-20 kg: 1000 ml +(50x(BB-10)) 
>20 kg: 1500 ml + (20 x(BB-20)) 
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Rsup. Dr. Sardjito Yogyakarta Meraih Juara 1 & 3 Persi Award 
2022 Untuk Kategori “Quality And Patient Safety” & 

“Healthcare Workers Wellbeing" 
oleh : dr Endro Tanoyo, SpPD 

PERSI AWARD adalah kegiatan rutin yg diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit 

Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai penghargaan dan apresiasi kepada Rumah Sakit 

seluruh Indonesia terhadap berbagai pencapaian dan inovasi 

Dalam PERSI AWARD 2022 yang 

diselenggarakan pada 22 Oktober 

2022 di Jakarta Convention Center, 

RSUP Dr Sardjito meraih 3 piala 

antara lain; sebagai juara 1 dan juga 

sebagai Excellence Award 2022  

untuk kategori “Quality and Patient 

Safety”, dengan judul; Penggunaan 

digital Panduan Praktek Klinik PPK  

ALTEM IGD dengan metode FMEA (dengan PIC : dr. Bowo Adiyanto, Sp.An, KIC, M.Sc), serta Juara 3 

untuk kategori “Healthcare Workers Wellbeing”, dengan judul; Program Penapisan dengan Self 

Reporting Questionnaire (dengan PIC : Wahyu Damayanti, SKM, MM).  

Tidak berhenti di situ, RSUP Dr. Sardjito juga menduduki posisi Finalis untuk kategori ”Innovation in 

Healthcare IT”, dengan judul; Penggunaan dashboard flow pasien sebagai alat monitoring Program 

Layanan keputusan 2 jam di IGD. 

Prestasi ini merupakan salah satu wujud komitmen RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta dalam memberikan 

dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasien.  
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RSUP Dr. Sardjito  Dukung Praktek Layanan Terapi Kedokteran Nuklir dan Teranostik 

Molekuler 

Kembali terpilih menjadi tuan rumah Pertemuan 

Ilmiah Tahunan Kedokteran Nuklir dan 

Teranostik Molekular (PIT KN-TM) Ke-24, 

Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan 

budaya dengan bangga menyelenggarakan PIT 

KN-TM 2022 bertemakan “Theragnostics in 

Daily Practice”. Kegiatan yang berlangsung 

selama 2 hari sejak Jum’at (7/10) hingga (8/10) 

ini menghadirkan 20 pembicara untuk 15 

program pelatihan (a lecture class) dan dihadiri 

oleh 600 peserta yang berasal dari 50 rumah 

sakit berskala nasional maupun internasional. 

PIT KN-TM 2022 ini dibuka oleh Ketua 

Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik 

Molekuler Indonesia (PKNTMI), dr. Eko 

Purnomo, Sp.KN.,TM(K) didampingi oleh Ketua 

Panitia PIT KN-TM 2022, dr. Hanif Afkari, 

Sp.KN-TM, Sub. Sp. (K) .Onk di Kraton 

Ballroom, Yogyakarta Marriot Hotel. 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai Rumah 

Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia turut mendukung dan berpartisipasi 

dalam kegiatan yang bertujuan untuk 

memperkaya literasi perkembangan ilmu 

Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di 

bidang kesehatan ini. Menghadirkan dokter 

spesialis dan sub spesialis yang berkompeten di 

bidangnya, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

berkesempatan untuk menyampaikan lecture 

class yang berkaitan dengan “Infection and 

Inflammation” dengan sub tema “Diagnostic 

Challenge in Tuberculosis” yang akan dipaparkan 

oleh dr. Nur Rahmi Ananda, Sp.PD, KP, 

FINASIM. dan materi “Tuberculous Spondylitis” 

oleh dr. Zikrina Abyanti Lanodiyu, Sp.OT. Selain 

itu, pada lecture class “Bone Metastatic”, dr. 

Susanna Hilda Hutajulu, PhD., Sp.PD-KHOM. 

berkesempatan memaparkan presentasi terkait 

“Management of Metastatic Bone Pain” 

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan 

Penunjang RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Dr. dr. 

Sri Mulatsih, MPH., Sp.A(K) akan memaparkan 

presentasi terkait “Neuroblastoma : Diagnostic and 

Therapy Challenge”. Pada kesempatan ini pula, Tim 

Kegawatdaruratan Medik RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta bekerjasama dengan RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung akan mempresentasikan “Gladi 

Posko prinsip Proteksi Radiasi dan Dekontaminasi 

Medik : Simulasi dan Role Play”. Dukungan RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta dalam kegiatan PIT KN-TM 

2022 ini juga diimplementasikan dalam partisipasi 

pameran yang diadakan di selasar Kraton Ballroom 

Yogyakarta Marriot Hotel dengan mengenalkan 5 

pelayanan utama di Gedung Bima Pusat Onkologi 

Radiasi Kedokteran Nuklir – Teranostik Molekuler 

meliputi pelayanan konsultasi poli spesialis, 

pelayanan diagnostik in vivo (gamma 

kamera/spect), pelayanan diagnostik in vitro 

(radioimmuniassay), pelayanan terapi rawat jalan 

dan pelayanan terapi rawat inap isolasi radioaktif 

(rira). 

Perubahan paradigma baru dalam kedokteran yang 

mengedepankan personal medicine mendesak 

Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler untuk 

mengambil peran yang lebih besar. Pertemuan 

Ilmiah Tahunan ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan terkini dan kekuatan sumber daya 

manusia di bidang kedokteran nuklir dengan 

mengangkat teknik dan keterampilan dalam sesi 

lokakarya baik medis maupun non medis. RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta mendukung pelayanan 

Kedokteran Nuklir agar dapat menjadi pelayanan 

kesehatan dasar yang dapat mudah diakses oleh 

masyarakat dengan meningkatkan kolaborasi 

interprofesional serta memberikan pelayanan 

Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler yang 

komprehensif demi mencapai kualitas hidup pasien 

yang optimal. 
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Deteksi dini suatu penyakit melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat berdampak pada 

efektifitas dan biaya pengobatan dikemudian hari. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala 

dan konsultasi medis yang tepat, dapat membantu mencegah timbulnya penyakit serta kondisi 

penyakit dapat ditangani lebih awal. Klinik Medical Check Up RSUP Dr. Sardjito menawarkan 

pemeriksaan kesehatan yang dapat mendeteksi dini penyakit kronis yang sering dijumpai seperti 

penyakit jantung, stroke, hipertensi dan diabetes. Tim medis MCU dilakukan oleh dokter spesialis 

dan subspesialin konsultan yang komprehensif dengan peralatan yang  canggih  

Beberapa Update paket layanan  kami adalah:  

Update Layanan Medical Check Up 
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 Pada era modern ini, bidang medis telah mengalami transisi pola penyakit yang awalnya didominasi 
penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Walaupun sudah banyak jenis obat dan teknologi 
yang digunakan, beberapa penyakit tidak bisa disembuhkan secara total dan harus menggunakan 
pengobatan seumur hidup. Oleh karena hal tersebut, metode-metode terapi baru yang dapat 
memperbaiki dan mengobati berbagai penyakit tersebut selalu dikembangkan. Salah satu diantara 
metode baru tersebut adalah terapi sel punca (stem cell) 
  

Sel punca adalah sel yang memiliki 

kemampuan untuk memperbarui dan 

diferensiasi menjadi berbagai macam sel. 

Sel punca pertama kali ditemukan oleh 

Ernest McCulloch dan James Till pada tahun 

1960-an didalam bentuk hematopoietic stem 

cell (HSC) dan pertama kali dikembangkan 

oleh Martin Evans dan Matt Kauffman pada 

tahun 1981. Setelah awalnya sempat 

terhambat karena aspek etis, 

pengembangan sel punca kembali 

meningkat saat Shinya Yamanaka et al. 

menemukan induced pluripotent stem cell 

(iPS cells) yang memungkinkan pembuatan 

sel punca dari sel yang sudah 

terdiferensiasi. Dikarenakan kemampuannya 

tersebut, sel punca diharapkan dapat 

memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak 

oleh penyakit dengan sel aru sehingga 

penyakit dapat sembuh atau membaik. 

Tim sel punca FK-KMK UGM dan RSUP Dr. Sardjito adalah tim yang telah dibentuk sejak tahun 2011 
dan beranggotakan pakar-pakar dari berbagai bidang medis yang berkomitmen dalam 
pengembangan sel punca di FK-KMK UGM dan RSUP Dr. Sardjito. Beberapa kasus yang telah 
diberikan terapi sel punca di RSUP Dr. Sardjito meliputi cedera sumsum tulang belakang (spinal cord 
injury) dan juga osteoartritis (OA) lutut dalam bentuk penelitian uji klinis. Dalam uji klinis yang saat 
ini dilakukan, sel punca telah diujicoba pada 12 pasien dengan SCI dan 8 pasien dengan OA. Hampir 
seluruh pasien SCI yang diberikan terapi sel punca merasakan perbaikan kondisi klinis yang dinilai 
dari skala Abbreviated Injury Scale (AIS) dan dengan efek samping yang minimal. Sedangkan, 
seluruh pasien OA yang diberikan terapi sel punca merasakan perbaikan nyeri yang signifikan hingga 
peningkatan kualitas hidup oleh karena fungsi sendi lutut yang lebih baik. 
  

Terapi sel punca pada kasus spinal cord injury (SCI) 
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Layanan Sel Punca (Stem Cell) di RSUP Dr. Sardjito 

Disamping SCI dan OA, kedepannya sel punca 
juga akan dikembangkan untuk penelitian terapi 
sel punca pada kasus-kasus lain seperti cerebral 
palsy, systemic lupus erythematosus (SLE), dan 
lain-lain. Tentu saja kita berharap seluruh hasil 
yang menggembirakan tersebut dapat berlanjut 
kepada pasien-pasien yang menjalani pelayanan 
terapi berbasis sel punca di RSUP Dr. Sardjito 

Terapi sel punca pada kasus osteoartritis lutut (OA) 
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Coming Soon  
Sardjito Eye Check up 
dr. Amanda Nur Shinta Pertiwi, Sp.M 

Apa itu Sardjito eye check up? 

Adalah program skrinning kesehatan mata yang ditujukan pada masyarakat umum yang Belum mengalami 

Gejala atau penyakit pada matanya. Sehingga memang orang-orang yang masih sehat lah yang melakukan 

skrinning di sardjito eye check up. 

Siapa saja yang perlu melakukan pemeriksaan 
sardjito eye check up? 

1. Anak-anak 

2. Remaja  

3. Dewasa aktif bekerja 

4. Orang tua dengan risiko 

Risiko nya apa aja sih yang menyebabkan 

masyarakat ini butuh aware atau melakukan 

pemeriksaan dini, yaitu : 

 Riwayat Glaukoma pada keluarga 

 Riwayat Mata Minus 

 Riwayat Hipertensi 

 Riwayat Diabetes Melitus 

Mereka adalah  kelompok yang membutuhkan 
skrining kesehatan mata 
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LAYANAN  GAMMA CAMERA  RSUP Dr. Sardjito 

 

Gamma Camera SPECT-CT Di RSUP Dr Sardjito.  
Suatu alat  modalitas diagnostik canggih 
berdasarkan tingkat level molekuler dengan cara 
kerja memberikan suatu zat radiofarmaka yang 
disuntikkan kepada pasien, sehingga pasien 
mengeluarkan radiasi gamma yang akan 
memberikan informasi terhadap target organ 
sasaran. Penggunaan Gamma Camera ini sangat 
luas, antara lain Bidang : 
• Kardiologi untuk melakukan stratifikasi risiko 

CAD pada dengan kelainan perfusi jantung, less 
invasi, sensivitas 93%  untuk pemeriksaan 
perfusi jantung,  

• Nefro-Urologi pemerikasaan fungsi Ginjal/GFR,  
Renogram, morfologi ginjal, Testis Scan   

• Mendeteksi penyebaran kanker pada tulang 
• Modalitas lain bisang endokrinologi, Otak, 

Mata, Paru-paru, Pembuluh darah, 
Gastroenterologi, Hepatobilier, dan lainnya 

Sampai saat ini Gamma Camera merupakan alat  
diagnostik cangggih yang hanya dimiliki oleh 
beberapa rumah sakit khususnya untuk DIY dan 
Jawa Tengah bagian selatan serta sebagian dari Jawa 
Timur. 
 Selain pelayanan diagnsotik in vivo, Bagian 
kedokteran Nuklir melayani pasien terapi kanker 
tiroid. Pasien kanker tiroid yang sudah dilakukan 
operasi, selanjutnya akan dilakukan terapi ablasi di 
bagian kedokteran nuklir. Selain kanker tiroid, 
Kedokteran nuklir pun melakukan terapi pada 
pasien yang nyeri karena adanya metastasis/ 
penjalaran dari kanker. Pelayanan terapi ini bersifat 
paliatif untuk mengurangi bahkan menghilangkan 
nyeri yang diderita pada pasien-pasien yang 

mempunyai keluhan nyeri karena kanker dan 

Neuroblastoma 
Proyeksi pengembangan terapi fungsi pada Gamma 
Camera tahun 2023 adalah: 
Terpai keloid, kanker prostat, Radiosinovektomi, 
tumor neuroendokrin. Bismillah 
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