
yayasan anyo indonesia
the indonesian anyo foundation





17

22

26

29











7



8







11





13



14



15





17



18



19





21



22



23





25



26



27





29

apa arti istilah ini?
-------- ------- ------- -------- ---------

kanker  secara sederhana kanker adalah suatu penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel 
tubuh yang tidak terkontrol.

onkolog anak  disebut juga sebagai dokter ahli kanker anak.  Tugasnya adalah melakukan upaya 
penegakkan diagnosis kanker dan upaya pengobatan bagi anak yang dinyatakan terkena kanker.

tes darah  meliputi pemeriksaan: eritrosit, leukosit, trombosit, dan hitung jenis.
Di Puskesmas, pemeriksaan ini dapat membantu mengarahkan apakah orang yang di periksa 
darahnya tersebut terkena Leukemia.

leukemia  atau kanker darah merupakan jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak-
anak. Leukemia dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu jenis yang limfoblastik dan mieloblastik. 
Keduanya masing-masing dibagi lagi atas akut dan kronis. Guna mendiagnosis leukemia, anak 
yang dicurigai terkena harus menjalani prosedur pengambilan sumsum tulang. Prosedur ini 
penting untuk dilakukan mengingat pengobatan untuk masing-masing jenis leukemia itu berbeda 
atau dengan kata lain pengobatan baru dapat dilakukan jika jenis leukemianya sudah diketahui 
dengan pasti.

bone marrow puncture (bmp)  dialih bahasakan menjadi aspirasi sumsum tulang.  Suatu 
prosedur untuk mengambil darah dari sumsum tulang guna mendiagnosis leukemia atau untuk 
mengetahui apakah suatu jenis kanker tertentu sudah menyebar sampai sumsum tulang atau 
belum.

a n e s t e s i  upaya untuk menidurkan seseorang yang akan dilakukan suatu prosedur yang 
sifatnya traumatik.

CT-Scan (computed tomography scan)  pemeriksaan radiologi yang memanfaatkan sinar-X 
untuk mendapatkan pencitraan dari bagian tubuh yang diduga bermasalah.

MRI (magnetic resonance imaging)  pemeriksaan radiologi yang memanfaatkan magnet 
untuk mendapatkan pencitraan dari bagian tubuh yang diduga bermasalah.



30

PET - Scan (positron emission tomography scan)  pemeriksaan radiologi yang 
memanfaatkan radio nuklir untuk mendapatkan pencitraan dari bagian tubuh seseorang 
yang terkena kanker.  Melalui pemeriksaan ini diharapkan dapat terlihat lokasi tumor dan 
penyebarannya.

p r o t o k o l   istilah yang lazim digunakan untuk program pengobatan yang diperuntukkan 
bagi seseorang yang terkena kanker.

kemoterapi  penggunaan golongan obat-obatan tertentu untuk mengobati kanker.  
Dua istilah medis lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kemoterapi adalah 
antineoplastik dan terapi sitotoksik.

vincristine, 6MP (Mercaptopurine), dexamethasone
nama dari beberapa obat kemoterapi yang digunakan dalam pengobatan beberapa jenis 
kanker.

intratekal  suatu prosedur untuk memasukkan obat kemoterapi kedalam otak melalui 
celah di antara 2 ruas tulang belakang.

remisi  suatu respons yang positif setelah seseorang menjalani proses kemoterapi sebagai 
upaya untuk mengobati kankernya.  Seperti pasien dengan Leukemia, setelah selesai suatu 
fase dari pengobatan yang dijalani, pasien akan dianjurkan untuk evaluasi dengan cara 
memeriksakan kembali sumsum tulangnya.  Bila sudah tidak dijumpai sel-sel Leukemia 
lagi atau ada namun masih dalam batas yang normal, itulah kondisi yang disebut sebagai 
remisi.

central line  (akses vena sentral)  akses untuk memasukkan cairan, obat, dan lain 
sebagainya ke dalam tubuh seseorang yang membutuhkannya melalui pembuluh darah 
balik besar (vena besar).

hickman line  salah satu bentuk dari akses vena sentral yang bila sudah terpasang dapat 
dipertahankan selama lebih kurang 3 bulan.

observasi   suatu tindakan yang bertujuan untuk mengamati perjalanan dari suatu 
penyakit.
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eritrosit   sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh.

anemia   suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah berada dibawah nilai normalnya.

leukosit  sel darah putih yang banyak berperan dalam proses pertahanan tubuh.

neutropenic   kondisi dimana jumlah netrofil (batang dan segmen), yang merupakan bagian 
dari sel darah putih, itu rendah.

trombosit   keping darah yang turut berperan dalam proses penghentian pendarahan.

aferesis  suatu prosedur pengeluaran komponen darah.  Jika yang dikeluarkan adalah 
leukosit, maka disebut leukoferesis.  Bila itu trombosit yang dikeluarkan, maka disebut 
tromboferesis.  Komponen-komponen selain leukosit atau trombosit akan dimasukkan kembali 
ke dalam tubuh pendonor.

stem cells  dialih bahasakan menjadi sel punca.  Merupakan sel yang diperoleh dari sumsum 
tulang, tali pusat, darah, dan organ-organ lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 
transplantasi.

autologus  transplantasi yang menggunakan sel punca yang berasal dari tubuh si pasien 
sendiri.

antibodi  suatu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh.  Berfungsi untuk 
mengidentifikasi dan menetralisir organisme-organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan 
organisme lainnya yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh.

virus  adalah organisme kecil yang dapat menyebabkan penyakit infeksi.

•••
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1.Rumah Sakit Kanker “Dharmais” - Jakarta    Jl.Let.Jend. S. Parman kav. 84-86, Slipi, Jakarta Barat
       tel. (021) 568 1570

2.Rumah Sakit Anak & Bunda Harapan Kita - Jakarta   Jl.Let.Jend.S. Parman kav.87, Slipi, Jakarta Barat
       tel. (021) 566 8284

3. RSPAD Gatot Subroto - Jakarta     Jl. Abdul Rahman Saleh no. 24, Jakarta Pusat
       tel. (021) 344 1008, 384 0702

4. RSUP Fatmawati - Jakarta     Jl. R.S. Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan
       tel. (021) 750 1524

5. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) - Jakarta   Jl. Diponegoro no. 71, Jakarta Pusat
       tel. (021) 391 83011- 93

6. RSU Tangerang       Jl. Jend. Ahmad Yani no. 9, Tangerang
       tel. (021) 552 3507, 551 2948, 551 3709

7. RSUP Dr. Hasan Sadikin - Bandung    Jl. Pasteur no. 38, Bandung
       tel.(022) 203 4953, 203 4957
       sms hotline: 0812 200 50547

8. RSUP Dr. Kariadi - Semarang     Jl. Dr. Sutomo no. 16, Semarang
       call center:  (024) 845 0800

9. RSUP Dr. Sardjito - Yogyakarta     Jl. Kesehatan 1 Sekip, Yogyakarta 
       tel. (0274) 587 333

10. RSUD Dr. Soetomo - Surabaya     Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya
       tel. (031) 550 1078, 550 1111

11. RSUD Moewardi - Solo     Jl. Kolonel Sutarto no. 132
       Jebres, Surakarta, Jawa Tengah
       tel. (0271) 634 634, 642 642

Daftar Rumah Sakit
---------------- --------------- ----------------
yang dapat melayani pasien kanker anak di Indonesia
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12. RSUD Dr. Saiful Anwar - Malang    Jl. Jaksa Agung Supraptono no. 2
       Malang, Jawa Timur
       tel. (0341) 362 101

13. RSUP Sanglah - Denpasar     Jl. Diponegoro, Denpasar, Bali
       tel. (0361) 227 911 - 15

14. RSUD Wangaya - Denpasar     Jl. Kartini no. 133, Denpasar, Bali
       tel. (0361) 222 487, 222 141, 234 532

15. RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou - Manado    Jl. Raya Tanawangko no. 56
Manado, Sulawesi Utara
tel. (0431) 838 203, 838 305

16. RSUD dr. Zainoel Abidin - Banda Aceh    Jl. Teungku Daud Beureueh no. 108, Banda Aceh
       tel. (0651) 345 65

17. RSUP H. Adam Malik - Medan     Jl. Bunga Lau no. 17, Medan, Sumatera Utara
       tel. (061) 836 4581, 836 0143, 836 0051

18. RSUP Dr. M. Djamil - Padang     Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang, Sumatera Barat
       tel. (0751) 323 72

19. RSUD Dr. Soedarso - Pontianak    Jl. Dr. Soedarso no. 1, Pontianak, Kalimantan Barat
       tel. (0561) 737 701

20. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo - Makassar   Jl. Perintis Kemerdekaan km. 11, Makassar
       tel. (0411) 583 333

21. RSUD Arifin Achmad - Pekanbaru    Jl. Diponegoro no. 2, Pekanbaru
       tel. (0761) 216 18, 234 18, 216 57

22. RSUP Dr. Moh. Hoesin - Palembang     Jl. Jend. Sudirman km. 3.5, Palembang
       Sumatera Selatan
       tel. (0711) 354 088

23. RSUD Ulin - Banjarmasin     Jl. Jend. A. Yani 43 km. 2.5 no. 43, Banjarmasin
       tel. (0511) 325 2180, 325 7470, 325 7541

24. RSUD Sanggau      Jl. Jend. Sudirman Kompl RSU Beringin, Kapuas
       tel. (0564) 210 70

25. RSUD Lubuk Linggau Kab. Musi Rawas - Palembang   Jl. Yos Sudarso no. 1, Lubuk Linggau
       Palembang, Sumatera Selatan
       tel. (0733) 321 013     
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Rumah Anyo

Untuk keterangan lebih lanjut,
hubungi: 0811 8013 775 (Whatsapp)

RUMAH ANYO tempat tinggal sementara bagi 
PASIEN KANKER ANAK usia 0-18 tahun selama berobat   
di rumah sakit rujukan di Jakarta.

Berlokasi di JALAN ANGGREK NELLI MURNI VIII A 40, 
Slipi, Jakarta Barat, dekat dan bisa ditempuh dengan 
berjalan kaki ke RS Kanker Dharmais dan RSAB Harapan 
Kita.

Makanan dan kebutuhan sehari-hari disediakan gratis 
bagi pasien dan pendampingnya.

Setiap pasien wajib didampingi oleh satu anggota 
keluarga.


