
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 RADIOLOGI

4. Pemeriksaan MRI adalah pemeriksaan yang 

memanfaatkan medan magnet yang 

memungkinkan melihat organ dalam tubuh dengan 

lebih teliti. Pada kasus stroke akibat penyumbatan 

pembuluh darah akut (sangat dini), MRI dapat 

mendeteksi kelainan yang sangat awal, yang tidak 

dapat dinilai dengan metode lain. MRI 3 Tesla 

memiliki teknologi paling mutakhir memungkin 

penilaian terhadap kelainan pada otak seperti tumor 

dengan nilai diagnostik dan ketepatan yang sangat 

tinggi, sehingga dapat membedakan tumor jinak dan 

ganas. Di RSPON, juga tersedia paket pemeriksaan 

untuk menilai fungsi bagian-bagian otak secara 

spesifik sebagai bagian dari penanganan pasien 

tumor sehingga efek samping pembedahan 

seminimal mungkin. 
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RSPON melayani pemeriksaan digital radiography 

(DR), ultrasonografi dan computed tomography (CT 

scan) 256 slice dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

3 Tesla untuk mempertajam diagnosis dokter. 

1. Pemeriksaan digital radiogpraphy adalah 
  
pemeriksaan dengan memanfaatkan sinar radiasi 

(sinar X, Roentgen) untuk mengevaluasi berbagai 

organ tubuh, antara lain dada (jantung dan paru), 

perut, serta tulang-tulang seluruh tubuh. 

Pemeriksaan di RSPON dilakukan dengan sistem 

digital sehingga dapat menghasilkan gambar yang 

lebih tajam dan akurat.

INSTALASI RADIOLOGI 2. Pemeriksaan CT scan adalah pemeriksaan yang 

memanfaatkan sinar radiasi dan teknologi 

komputer memungkinkan melihat organ dalam 

daerah kepala, leher, dada, perut dan tungkai atas 

maupun bawah. Alat CT scan yang tersedia di 

RSPON dengan 256 slice memungkinkan 

pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat. CT scan 

ini sangat baik untuk melakukan pemeriksaan 

khusus untuk pembuluh darah seperti pembuluh 

darah kepala, pembuluh darah jantung dan 

pembuluh darah tungkai. Dengan alat ini pun 

memungkinkan pemeriksaan pembuluh darah 

jantung tanpa menggunakan obat penurun detak 

jantung dan pemeriksaan pendarahan (perfusi) 

otak. Pemeriksaan ini memiliki peran yang sangat 

tinggi dalam penanganan stroke akut yang sangat 

dini dalam hal penyaringan tipe stroke perdarahan 

dan non perdarahan serta menilai kondisi 

pembuluh darah dan fungsi pendarahan otak 

(perfusi). Informasi ini sangat bermanfaat untuk 

membuat keputusan penanganan stroke sehingga 

penanganan lebih cepat dan diharapkan 

meminimalkan kecacatan. 

3. Pemeriksaan ultrasonografi di RSPON 

memungkinkan penilaian organ dalam misalnya di 

dalam perut dan organ permukaan misalnya otot, 

saraf, tiroid dan payudara. Dengan teknik Doppler, 

dapat juga dilakukan pemeriksaan pembuluh 

darah. 

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