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Layanan Inovasi Geriatri Bagi Lansia

Dalam Rangka Hari Lansia Nasional 2022, RSUP Persahabatan 
menghadirkan Layanan Inovasi Geriatri Bagi Lansia. Acara 
dibuka oleh Direktur Utama RSUP Persahabatan DR. dr. Agus Dwi 
Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR. Selasa (7/6/2022).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 
2022 tentang  Standar Akreditasi Rumah Sakit, populasi geriatri 
merupakan populasi risiko tinggi yang memerlukan pelayanan 
risiko tinggi khusus yang dinyatakan dalam  Standar Pelayanan & 
Asuhan Pasien agar Rumah Sakit memperbaiki kualitas dan 
kuantitas pelayanan geriatrinya.

RSUP Persahabatan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui inovasi beberapa 
layanan baru geriatri dengan rentang yang luas mulai dari deteksi dini,  pelayanan geriatri 
eksekutif, penyediaan catering, hingga berbagai jenis layanan home care, melengkapi layanan 
yang sudah ada seperti vaksin lansia, akupunktur lansia, serta Poli Terpadu Geriatri Reguler.

RSUP Persahabatan merupakan Rumah Sakit  yang mampu menyediakan pelayanan paripurna 
yang didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Sebelumnya                           
RSUP Persahabatan sudah melakukan survei tentang kebutuhan lansia di wilayah Jakarta Timur.  
Dr. Agus mengatakaan, “Dari 1.223 responden yang disurvei, keluhan yang sering dirasakan 
adalah tidak adanya pelayanan khusus bagi lansia di Rumah Sakit. Pada prinsipnya layanan itu 
adalah salah satu upaya kami untuk memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit dan juga 
mendukung kesehatan usia lanjut di negara kita”.

Sebelumnya Direktrur Medik Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang DR.dr. Nina Kemala 
Sari, Sp.PD.,K-Ger., MPH  dalam paparannya menyampaikan “Dengan inovasi baru dapat 
diketahui kesehatan lansia, seperti senior medical check up yang dapat mendeteksi dini agar 
kebugaran lansia tetap terjaga mulai dari fisik, mental, kognitif. Ada juga friendly kitchen yang 
menjaga kesehatan lansia berawal dari 
makanan,  asupan makanan sangat  
menentukan kebugaran lansia”.

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan 
Rakyat Kota Jakarta Timur Achmad 
Salahudin, M.Si. ”Memberikan apresiasi atas 
kehadiran layanan Geriatri bagi lansia dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada 
RSUP Persahabatan, mudah-mudahan bisa 
memberikan manfaat bagi masyarakat”. 
(Hukormas)

 

Senior Medical Check Up
Friendly Kitchen, catering untuk mencegah frailty/ kerapuhan pada lansia
Friendly Home Care, mobil khusus home care
Vaksin Lansia
Akupuntur Lansia
Rawat Inap Eksekutif Griya Puspa Ramah Lansia
Poliklinik Reguler Tim Terpadu Geriatri
Poliklinik Tim Geriatri Terpadu Geriatri Eksekutif Griya Puspa, serta  
Poliklinik Geriatri Eksekutif di Instalasi Pelayanan Eksekutif Griya Puspa. 
1. Senior Medical Check Up

Pemeriksaan Kesehatan secara teratur dapat menghindarkan lansia dari penyakit yang dapat di deteksi 
dan di tatalaksana lebih awal. Kebugaran lansia sangat mempengaruhi kualitas hidup. Lansia yang 
memeriksakan kesehatannya akan di evaluasi oleh Tim Terpadu Geriatri, dari mulai fisik, mental, kognitif, 
status nutrisi, Kesehatan organ dalam disertai dengan pengecekan laborat yang disesuaikan dengan paket 
yang diambil. Ada 4 paket pilihan untuk Senior Medical Check Up, yakni : Paket Senior MCU Basic, Paket 
Senior MCU Silver, Paket Senior MCU Gold dan Paket Senior MCU Platinum.

 

Pada Paket Senior MCU Platinum, lansia akan diperiksakan panel – panel Kanker. Kanker apabila sudah 
terdeteksi lebih dini maka tingkat kesembuhannya tinggi. Dipaket ini juga mencakup pemeriksaan CPX 
untuk menilai kebugaran Jantung dan Paru, selain tentu saja mendapatkan Assesment Lengkap oleh Tim 
Terpadu Geriatri RSUP Persahabatan.

 

2. Friendly Kitchen catering untuk mencegah frailty/ kerapuhan pada lansia

Lansia sehat dan bugar tentu adalah lansia yang menjaga kesehatannya, salah satu upaya menjaga 
Kesehatan berawal dari makanan. Apa yang dimakan sangat menentukan kebugaran pada lansia. RSUP 
Persahabatan membuka layanan baru yakni Friendly Kitchen yang dikelola oleh Bagian Gizi RSUP 
Persahabatan di bawah pemantauan dari Spesialis Gizi Klinik, dan menu – menu yang di sajikan tidak hanya 
membuat mata dan lidah bahagia, badan lansia menjadi bugar, karena kandungan protein yang di berikan 
sudah sesuai dengan kebutuhan lansia untuk menjaga kebugaran dan menghindarkan lansia dari sakit 
berat.

 

3. Friendly Home Care Griya Puspa, mobil khusus home care

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat di era pandemi, terutama pada kelompok lansia 
dengan keterbatasan fisik, maupun dengan ketergantungan baik ringan, sedang, berat ataupun total. RSUP 
Persahabatan menawarkan layanan Home Care untuk semua umur dan terutama lansia, agar tetap dapat 
mengakses pelayanan Kesehatan dengan optimal. Sehingga kebutuhan medis pada pasien tetap terpenuhi 
meskipun dari rumah. Friendly Home Care dilengkapi dengan 1 mobil Home Care, beserta Tim Home Care  
dengan alat yang dibutuhkan dalam menangani pasien.

Untuk mengkases layanan ini dapat melakukan pemesanan sebelumnya pada Pendaftaran Griya Puspa, 
kemudian pasien atau keluarga dapat mengisi form / link yang diberikan sehingga dapat diperkirakan apa 
saja kebutuhan Home Care pada pasien.

 

4. Vaksin Lansia

Inovasi layanan khusus lansia di RSUP Persahabatan sebagai berikut :

Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan dengan infeksi mikroba. Tujuan vaksin sendiri adalah 
mengenalkan tubuh terhadap agen bakteri atau virus, baik dalam bentuk masih hidup, sudah dilemahkan 
ataupun dalam bentuk toksinnya. Harapan dari vaksin ini adalah bila tubuh sudah terpapar sebelumnya 
maka bila agen mikroba ini menyerang, lansia sudah punya kekebalan tubuh melawan mikroba tersebut. 
Harapannya tidak jatuh dalam kondisi kesakitan yang lebih berat, dikarenakan imunitas lansia dan 
cadangan fisiologinya yang sudah mulai menurun.

 

Sangat penting di era pandemi ini, lansia di vaksin selain vaksinasi Covid 19. Banyak mikroba yang 
berbahaya yang bila menyerang lansia saat kondisi tidak bugar, menyebabkan angka rawat inap menjadi 
tinggi dengan kematian menjadi meningkat.

RSUP Persahabatan telah mempunyai Poli Vaksin yang menyediakan Vaksin Meningitis untuk 2 tahun 
sekali, Pnemokokus untuk seumur hidup dan Vaksi Flu 1 tahun sekali, yang dapat diberikan untuk lansia, 
yang dapat melindungi Lansia dari kesakitan yang dapat mengakibatkan kematian.

 

5. Pelayanan Akupuntur oleh dokter Spesialis Akupuntur

Layanan ini sangat membantu lansia, yang akrab dengan masalah nyeri, depresi, insomnia, Alzeimer, intake 
sulit, konstipasi, inkonstinesia urin, gangguan keseimbangan serta gangguan pernafasan kronik seperti 
asma dan PPOK. Dalam memberikan terapi obat – obatann pada lansia, pengobatan sebaiknya diberikan 
atas indikasi yang sangat diperlukan, karena cadangan fisiologis pada lansia sudah menurun sehingga 
penggunaan obat – obatan menjadi keseharian lansia sebaiknya dibatasi. Akupuntur dapat menjadi pilihan 
yang tepat dalam mengatasi masalah pada lansia yang sudah kebanyakan meminum obat, atau yang sudah 
mempunyai komplikasi dari berbagai penyakit maupun lansia yang tidak mau selalu bergantung pada obat 
– obatan.

 

6. Rawat Inap Akut Eksekutif Griya Puspa

Griya Puspa mengusung konsep ramah lansia pada kamar rawat inap akut eksekutif yang dilengkapi 
dengan Tenaga Keperawatan yang mumpuni, dan ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar 
keselamatan pasien disertai dengan pemenuhan kebutuhan lansia di rawat inap. Agar lansia yang 
mengalami sakit akut, menjadi lebih dimudahkan untuk mandiri Ketika akan dipulangkan.

 

7. Layanan Poliklinik Reguler Rawat Jalan

Layanan di Poliklinik Reguler di RSUP Persahabatan, mengedepankan layanan one stop service, dari mulai 
pendaftaran dengan loket khusus lansia, dan pelayanan Tim Terpadu Geriatri, terdiri dari Penyakit Dalam, 
Saraf, Gizi Klinik, Rehabillitasi Medik, Paru, Jantung, Orthopedi. Dapat dilakukan pada poli ini. Pelayanan 
baru dibuka di hari Rabu setiap minggunya. Jadwal praktek Poli Geriatri Reguler di IRJ setiap Rabu Pukul  
08.00 WIB - 12.00 WIB.

 

8. Layanan Poliklinik Eksekutif Tim Terpadu Geriatri

Mengusung pelayanan ramah lansia, pasien dengan usia > 60 tahun, yang akan dilakukan skrining terlebih 
dahulu oleh Perawat Polilklinik Griya Puspa, bila dari hasil skrining tersebut pasien masuk menjadi kandidat 
pasien Geriatri, maka disarankan untuk Rawat Bersama dengan Tim Terpadu Geriatri dan akan 
memperoleh Assesment lengkap mengenai Kondisi pasien, baik fisik, nutrisi, psikis, dan kognitif. Bila di 
dapatkan gangguan maka pasien akan di konsulkan kepada dokter Spesialis yang berkaitan dengan 
masalah yang ditemukan dari Assesmen lengkap yang dilakukan untuk ditatalaksana lebih lanjut, sehingga 
lansia tersebut lebih terjaga kualitas kesehatannya dan kualitas hidupnya. Layanan Geriatri 
081380901409. Jadwal praktek  Poli Geriatri Eksekutif Griya Puspa: Senin-Rabu-Jum'at Pukul 14.00 WIB -
16.00 WiB.. (Hukormas)c
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Kunjungan Delegasi Belanda

Kamis, 16 Juni 2022 pada pukul 09.00 WIB bertempat di 
Auditorium dr. Soepandi Moekajin, Sp.P. Gedung Griya 
Puspa lantai 2 Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 
dalam acara kunjungan Delegasi Belanda. 

Sambutan dibuka oleh Direktur Utama RSUP Persahabatan 
DR. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR dilanjutkan 
dengan Vice Dean For Resources, ventures, and General 
Administration  Faculty of Medicine UI Prof. DR. dr. Dwiana 
Ocviyanti, Sp. OG (K), MPH ,  Vice Minister for Public Health, 
Ministry of Health, Welfare and Sport the Dutch’s 
Delegation Marjolijin Sonnema. 

Selanjutnya dilakukan diskusi bersama dan diakhiri hospital 
tour ke Radiologi : dr. Maryastuti, Sp. Rad (K). 
Rehabilitasimedik : dr. Selly, Sp. KFR. Farmasi : Tri 
Kusumaeni, S. Si, Apt., M. Pharm. (Hukormas)

Yuk kita kenalan dengan donor darah aferesis. Donor 
darah aferesis menggunakan mesin aferesis dimana hanya 
komponen trombosit saja yang diambil sedangkan sisanya 
dikembalikan ke pendonor. Keuntungan donor aferesis 
yaitu setiap 1 kantong trombosit yang didonorkan 
memiliki kualitas serupa dengan 10 kantong donor darah 
biasa dan cukup menunggu 14 hari untuk dapat donor 
aferesis kembali. Pendonor juga akan mengetahui kondisi 
kesehatan tubuh karena akan mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan secara rutin.

Dalam rangka hari donor darah sedunia, RSUP 
Persahabatan bekerjasama dengan Yayasan Laskar Aferesis 
Berbagi mengadakan pameran mulai dari hari Senin - 
Jum'at, 13 - 17 Juni 2022 di lobby gedung Prof.Rasmin 
Rasjid. Ayo kita dapatkan pengetahuan dan daftarkan 
dirimu menjadi pendonor aferesis. Berani Donor Itu Baik 
serta Menjadi Sekantong Harapan Untuk Sesama. 
(Hukormas)

Pameran Dalam Rangka Hari Donor Darah Sedunia



Studi Banding RS Khusus Paru Karawang ke RSUP Persahabatan

 RSUP Persahabatan mendapat kunjungan studi 
banding dari Rumah Sakit Khusus Paru Karawang pada hari 
Kamis,9 Juni 2022 di ruang rapat Lt.7 Gedung Rasmin Rasjid. 
Direktur Utama RSUP Persahabatan, Dr. dr Agus Dwi Susanto, 
Sp. P(K), FISR, FAPSR menyambut baik kedatangan 15 peserta 
studi banding dari RS Khusus Paru Karawang dengan tujuan 
melakukan pengembangan layanan khusus paru dan dapat 
menjadi rumah sakit umum.

Dalam sambutannya,dr Agus sekaligus memaparkan profil 
RSUP Persahabatan sebagai Rumah Sakit Pusat Respirasi dan 
dilanjutkan pengenalan RS Khusus Paru Karawang oleh dr. Hj. 
Anisah, M.Epid selaku  Direktur dengan janji pelayanan 
rumah sakitnya adalah  JAWARA (Jujur dalam bekerja, 
Amanah terhadap tanggung jawab, Wajib peduli terhadap 
sesama,  Agamis dalam bersikap, Ramah terhadap sesama, 
dan   Akuntabilitas pekerjaan terjaga). (Hukormas)
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Selama empat jam mulai pukul 10.00 - 14.00 WIB pada hari 
Kamis, 9 Juni 2022, Sigma Workshop dilakukan di RSUP 
Persahabatan oleh Abbott Indonesia. Plt. Direktur Sumber 
Daya Manusia, Pendidikan & Penelitian RSUP Persahabatan, dr. 
Sitti Mardiana, MARS membuka acara Sigma Workshop 
Pengintegrasian Pengukuran Sigma Dalam Manajemen Mutu 
dengan 23 peserta dari berbagai rumah sakit dan 
laboratorium.

Peserta mendapatkan pelatihan prinsip-prinsip dasar 
pengukuran sigma dan integrasi pengukuran sigma dalam 
manajemen mutu dan manfaatnya yang dipaparkan oleh dr. 
Dewi Yennita Sari, SpPK. Selanjutnya acara dilanjutkan secara 
bergantian dengan membagi dua grup dimana satu grup 
m e l a k u ka n  k u n j u n ga n  ke  L a b o ra t o r i u m  u n t u k  
memperkenalkan tool QC serta grup kedua mendapatkan 
paparan mengenai impact QC terhadap efisiensi laboratorium. 
(Hukormas)

Sigma Workshop Pengintegrasian Pengukuran Sigma 
Dalam Manajemen Mutu
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Kenali Osteosarcoma Salah Satu Jenis Kanker Tulang

DEFINISI TUMOR TULANG adalah Tumor yang tumbuh di jaringan tulang. Tumor Tulang Primer: Sel tumor berasal dari 
jaringan  tulang itu sendiri. Perangainya bisa jinak atau ganas. Tumor Tulang Sekunder (Metastasis): Sel tumor berasal 
dari tempat / organ lain selain tulang dan menyebar ke tulang.

 Jenis Tumor Tulang Ganas Primer :
• OSTEOSARKOMA: Keganasan pada anak yang tumbuh pada tulang-tulang yang berukuran besar pada bagian yang 

memiliki pertumbuhan tercepat.
• KONDROSARKOMA: Keganasan yang berasal dari sel tulang rawan
• SARKOMA EWING: Keganasan yang tumbuh dari tulang dan dapat juga dari jaringan ikat yang berada di sekitar tulang
Kanker Osteosarkoma menempati urutan ke-8 setelah Kanker Otot Lurik atau Rabdomiosarkoma sebagai penyebab 
kematian pada anak. Kanker tulang jenis ini umumnya menyerang tulang-tulang berukuran besar pada bagian yang 
memiliki tingkat pertumbuhan tercepat.

EPIDEMIOLOGI OSTEOSARKOMA:
Osteosarkoma lebih sering ditemukan pada ras Afrika disbanding ras Kaukasia
Pada Osteosarkoma tidak dijumpai faktor risiko dan penyebab yang jelas. Dibanding Anak perempuan dan Lebih banyak 
dijumpai pada Anak laki-laki puncak angka kejadiannya adalah pada usia 15– 19 tahun. Kanker umumnya akan tumbuh 

pada saat seorang Anak sedang mengalami proses 
tumbuh yang cepat.

FAKTOR RISIKO OSTEOSARKOMA:
• Paparan radiasi tinggi dari suatu pengobatan 

yang pernah dialami penderita, misalnya 
radioterapi

• Pernah memiliki Riwayat suatu jenis kanker 
mata yang disebut retinoblastoma saat kecil

• Pertumbuhan tulang yang cepat pada pubertas
• Menderita penyakit Paget Yaitu suatu kondisi 

yang menyebabkan melemahnya tulang
• Menderita penyakit hernia umbilikalis sejak lahir

GEJALA DAN TANDA OSTEOSARKOMA:
• Nyeri tulang, lebih terasa malam hari atau 

setelah beraktivitas
• Bengkak, kemerahan dan teraba hangat pada daerah dimana terasa
• Patah tulang yang terjadi setelah aktivitas rutin bahkan terkadang dapat terjadi tanpa trauma
• Gerakan terbatas pada bagian yang terkena kanker
• Nyeri bagian punggung yang persisten
• Gejala lainnya adalah demam, cepat Lelah, berat badan turun, dan pucat
• Lingkar pembengkakan pada alat gerak yang terkena lebih besar dibandingkan dengan yang normal (harus diukur 

lingkar pembengkakannya pada lokasi yang sama) Perlu diperhatikan bahwa setiap ada perbedaan lingkar 
pembengkakan dan disertai rasa nyeri, harus dicurigai kemungkinan Osteosarkoma

• Massa/benjolan teraba lebih hangat akibat peningkatan vaskularisasi di kulit dan kadang bahkan dapat teraba 
pulsasi pada massa tersebut

• Penuruan sudut gerak sendi yang terkena (range of motion
• Pembesaran kelenjar getah bening secara lokal
• Sesak napas akan ditemukan bila sudah terjadi metastasis ke paru

Bersambung ke Hal.5

Artikel Kesehatanoleh: dr. Sigit Danu Cahayadi, Sp.OT (K)



DIAGNOSIS OSTEOSARKOMA:
• Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik
• Tes Darah
• Fungsi tes darah adalah untuk mendeteksi kanker tulang dari perubahan kandungan darah. Gambaran hasil pemeriksaan 

darah juga dapat membedakan kondisi yang disebabkan Osteosaroma atau penyebab radang sendi lainnya.
• Pencitraan Sinar X
• Di lokasi pembesaran tulang dan paru
• MRI Scan
• Hasil prosedur ini dapat mengjhasilkan gambar tulang lebih detail serta informasi penyebaran kanker tulang
• Biopsi
• Jika pada tes pencitraan ditemukan tanda-tanda Osteosarcoma, maka pasien membutuhkan biopsy. Sampel akan diambil dari 

jaringan tulang yang sakit.

STADIUM OSTEOSARKOMA:
a.  Kanker bersifat low-grade dan tidak menyebar.
b. Kanker bersifat low-grade. Menyebar ke luar tulang dan masuk ke jaringan lunak yang mengandung saraf dan pembuluh darah.
• Kanker bersifat high-grade dan intrameduler.
• Kanker bersifat high-grade dan menyebar ke luar tulang dan masuk ke jaringan lunak yang mengandung saraf dan pembuluh 

darah.
• Kanker dapat bersifat low-grade atau high-grade, telah menyebar ke luar tulang dan metastasis jauh (contoh: Paru) Derajat 

penyakit umumnya dilihat dari gambaran sel kanker secara mikroskopis yang memberikan gambaran sifat kanker untuk 
berkembang.

PENGOBATAN OSTEOSARKOMA:
1.  Kemoterapi Neo-adjuvan (Pra Bedah): Kemoterapi ditujukan untuk membunuh mikrometastasis sel tumor, dan memiliki efek 
terhadap penurunan massa tumor sehingga bisa tercapai batas bebas tumor pada saat pembedahan.
3. Pembedahan: Dapat berupa Limb Salvage atau Limb Ablation tergantung kondisi tumor pada saat sebelum dilakukan 
pembedahan.
4. Kemoterapi Adjuvan (Pasca Bedah): Untuk membunuh sisa sel tumor yang tidak terlihat oleh mata pada saat pembedahan. 
Dan mengurangi risiko rekurensi sel tumor.

Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (IPKRS) 
Beserta  Kelompok Substans i  Hukormas,   
menyiarkan secara langsung melalui Instagram 
RSUP Persahabatan, HELLO SAHABAT (HEaLth 
taLkshOw  perSAHABATan hospital) bersama 
Narasumber dr. Naufal Anasy, Sp.An dari KSM 
Anastesi & Reanimasi RSUP Persahabatan, dan 
Pembawa Acara Didan Tarmansyah, S.Kep, Ners dari 
Instalasi Perawatan Intensif RSUP Persahabatan. 
Pada hari Senin,13 Juni 2022, dengan dengan Judul 
BHD (Bantuan Hidup Dasar) 

Hello 
Sahabat
Hello 
Sahabat

Sambungan...
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