
VISI

“ MENJADI RUMAH SAKIT PUSAT 

RUJUKAN NASIONAL BIDANG OTAK 

DAN SISTEM PERSARAFAN ”

1.  Mewujudkan pelayanan otak dan sistem persarafan
     bermutu tinggi dan terjangkau oleh semua lapisan 
     masyarakat.
2.  Mewujudkan pendidikan dan penelitian yang mampu 
     memberikan kontribusi pada pemecahan masalah otak 
     dan sistem persarafan di tingkat nasional dan internasional.
3.  Mewujudkan penapisan IPTEK di bidang ilmu kesehatan 
     otak dan sistem persarafan.
4.  Mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan pegawai

MISI

B  : Benevolent   : Senantiasa Melayani Pasien dengan Tulus
R  : Responsive  : Selalu Siap Tanggap
A  : Attentive       : Memberi Perhatian Penuh Terhadap Pasien
 I   : Innovative    : Mengikuti Perkembangan Ilmu
N  : Noble            : Sesuai dengan Motto Rumah Sakit yaitu 
                               “Melayani Dengan Mulia”

NILAI

Pelayanan
Homecare dan Palliative Care

Kami menyadari akan tingginya angka kecacatan dan 

komplikasi pada pasien dengan penyakit stroke 

maupun penyakit persyarafan lainnya. Tingkat 

ketergantungan pasien pada anggota keluarga untuk 

melakukan aktivitas harian masih sangat tinggi. Selain 

itu, keluarga juga perlu memperoleh informasi tentang 

cara merawat pasien di rumah. Melalui pendampingan 

pasien di rumah, visit dokter, rehabilitasi pasien secara 

bertahap, dan edukasi keluarga, kami berharap agar 

pasien dapat memperoleh perawatan yang maksimal 

dan kualitas hidupnya dapat meningkat.
Dengan memantapkan komitmen untuk melakukan 

promosi kesehatan, pencegahan penyakit, 

pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan 

kesehatan, kami berharap agar pasien dapat terlayani 

dengan sangat baik.

CONTACT PERSON :

085746597996

RUMAH SAKIT 
PUSAT OTAK NASIONAL

Website : www.rspon.co.id
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Pelayanan Homecare atau pelayanan pasien pasca 

rawat adalah perawatan pasien yang dilakukan di rumah 

setelah pasien pulang dari rumah sakit. Pelayanan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dan 

keluarga dalam merawat pasien di rumah. 

Pelayanan Palliative Care adalah perawatan pasien 

pada fase akhir kehidupan. Pelayanan ini berfokus pada 

pendampingan pasien selama proses klien menjelang 

akhir hayat (dying care) pada kasus penyakit yang 

secara klinis dinyatakan sulit untuk sembuh. Melalui 

pelayanan ini, kami berupaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, memberi kesempatan pasien untuk 

bertemu orang yang dikehendaki, memenuhi kebutuhan 

spiritual, dan mengantarkan pasien meninggal dalam 

keadaan bermartabat. 

PENGERTIAN

Sesuai dengan peran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 

sebagai pusat rujukan kasus neurologi di Indonesia, 

kami bertekad untuk memberikan pelayanan pasien 

secara komprehensif, baik selama dirawat di rumah 

sakit dan setelah pasien kembali ke rumah. Oleh 

karenanya, kami memfasilitasi perawatan pasien 

selama masa pemulihan dan rehabilitasi di rumah. 

Pelayanan Homecare dan Palliative Care kami 

dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tim 

kesehatan yang berkualitas, meliputi :

Jenis-jenis pelayanan Homecare dan Palliative Care 

meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar pasien di rumah 

    (makan,minum, kebersihan diri, oksigen, perawatan 

    luka) 

2. Pengukuran dan observasi tekanan darah, nadi, dan

    pernapasan 

3. Pemberian terapi medikasi (oral, invasif) 

4. Manajemen nutrisi lanjutan (pemasangan NGT) 

5. Latihan gerak dan mobilisasi pasien 

6. Perawatan trakeostomi 

7. Konsultasi dokter 

8. Terapi wicara dan okupasi

9. Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dan 

    dukungan keluarga di akhir kehidupan

- Dokter Spesialis 

- Dokter Umum

- Perawat

- Fisioterapis 

- Terapis Wicara 

- Terapis Okupasi 

- Dietisien

“ Melayani dengan Mulia “ 
Senyum, Sapa, Sopan, Santun 
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