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PEMBIAYARAN PASIEN

Pasien Ny. X masuk malam hari ke RS. Y dengan rencana persalinan normal oleh dr. Z. Pasien dan
keluarga kembali diedukasi dan dijelaskan mengenai prosedur persalinan.
Sesuai dengan jadwal persalinan ternyata kamar bersalin sedang digunakan pasien lain sehingga
harus menunggu.
dr. Z menjelaskan kepada pasien dan keluarga untuk menunggu, sedangkan dr. Z memutuskan untuk
menunggu dirumah (disebelah Rumah Sakit).
Beberapa saat kemudian, pasien mengalami kontraksi hebat sehingga bayi lahir spontan diruang
perawatan hanya dengan bantuan bidan. Dr. Z yang telah dihubungi datang setelah bayi terlahir. Ibu
bayi sehat namun bayi meninggal dunia.
Pasien melaporkan kejadian tersebut ke MKDKI, Putusan MKDKI menyatakan dr. Z melakukan
pelanggaran disiplin karena tidak menilai dan memimpin persalinan dan tidak melakukan tindakan tepat
dan cepat pada kondisi yang memerlukan intervensi dokter, ketidakhadiran dr. Z menyebabkan
pertolongan terlambat sehingga timbul trauma persalinan yang menyebabkan kematian pada bayi. Dr. Z
dijatuhi sanksi berupa Pencabutan STR selama 3 (tiga) bulan.

TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN LANGSUNG
KEPADA PASIEN/KELUARGA PASCA OPERASI
Pasien Ny. M, datang ke dr. Y di RS. A dengan keluhan terdapat benjolan dileher bagian depan sejak 3
tahun, dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien
didiagnosa Susp. Pembesaran kelenjer tiroid yang ganas sehingga perlu dilakukan tindakan
Tiroidektomi Total.
Pasien/Keluarga setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai prosedur tindakan termasuk
resikonya, kemudian menyetujui tindakan dengan menandatangani Persetujuan Tindakan
Kedokteran(informed consent).

Tindakan Tiroidektomi Total dilakukan, pada saat pembiusan oleh dr. Anestesi terjadi kesulitan
pemasangan selang karena esofagus berbentuk tidak normal, saat operasi tampak massa tumor
melekat erat membungkus trakea,dr. Y melakukan pembebasan tumor dan dilakukan pengangkatan
total kalenjer tiroid. Pasca operasi dr.Y meninggalkan RS oleh karena menerima kabar ada keluarga
yang meninggal dunia sehingga mendelegasikan penjelasan operasi (sementara) ke Perawat, dan esok
hari akan menjelaskan secara langsung.
Beberapa hari dirawat, pasien mengalami perburukan sehingga dirawat di ICU hingga meninggal dunia,
dengan penyebab kematian menurut dr Anestesi adalah Emboli Paru.
Keluarga pasien mengadukan kematian pasien ke MKDKI. Meskipun dari Perhimpunan menyatakan
tidak terdapat kesalahan prosedur dalam tindakan medis tersebut, namun Putusan MKDKI menyatakan
dr. Y melakukan pelanggaran disiplin karena tidak memberikan penjelasan sesudah tindakan
Tiroidektomi Total dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis agar memberikan penjelasan
sesudah melakukan tindakan operasi.

KURANG HATI-HATI DALAM PENANGANAN MEDIS

Pasien Ny. R datang ke poliklinik dr. K di RS. P, dengan keluhan utama nyeri perut, nyeri buang air
kecil, siklus menstruasi tidak teratur. Hasil dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pasien
didiagnosa menderita kista ovarium kiri. Pasien dan keluarga diberikan penjelasan mengenai penyakit
dan rencana tindakan operasi mengangkat kista termasuk resiko dan komplikasi. Pasien dan keluarga
memberikan persetujuan untuk rencana tindakan (informed consent). Tindakan pengangkatan kista
dengan penyulit karena adanya perlengketan hebat sehingga indung telur kiri harus diangkat. Tindakan
selesai, pasien dilakukan perawatan hingga diperbolehkan pulang.
Beberapa waktu kemudian, Pasien mengeluhkan nyeri perut yang tak kunjung hilang sehingga
melakukan pemeriksaan ke RS lain, Dokter di RS tersebut melakukan pemeriksaan hingga membuka
kembali luka operasi dan menemukan adanya Kassa sepanjang 3 Meter yang tertinggal.
Atas hal tersebut, Pasien melalui kuasa hukumnya melayangkan Somasi ke RS. P dan dokter terkait.

Permasalahan akhirnya diselesaikan dengan Perdamaian, dr. K. dan RS. P membayar sejumlah uang
kepada pasien untuk perdamaian, yang dibuatkan secara tertulis.

PRAKTIK TANPA SURAT IJIN PRAKTIK

Pasien Ny. D merupakan teman dari dr. T, pasien datang ke dr. T di RS. Y dengan maksud ingin
memasang implan payudara namun di RS Y sedang tidak tersedia implan yang diinginkan. dr. T yang
bermaksud ingin membantu, menyarankan dan merujuk agar tindakan pemasangan implan dilakukan di
Klinik X milik rekan sejawat dr. T (disana dr. T ternyata tidak memiliki SIP). Ny. D setuju, tindakan pun
dilakukan.
Dua minggu pasca tindakan, Ny. D datang kepoliklinik dr. T di RS. Y, dengan keluhan nyeri payudara
kiri, ada cairan kekuningan. Dr. T mendiagnosa terjadi infeksi dan dilakukan perawatan. 1 Minggu
dirawat, keluhan tidak berkurang maka diputuskan untuk dilakukan pengangkatan implan kiri, yang
kemudian ditemukan adanya luka basah dipayudara kiri, dilakukan perawatan hingga 2 Minggu,
kemudian pasien diperbolehkan pulang (rawat jalan).
Pasien melalui kuasa hukumnya melayangkan Somasi ke RS. Y, Klinik X dan dr. T, dengan tuduhan
adanya tindakan medis tanpa memiliki Ijin Praktik yang dilakukan oleh dr. T di Klinik X yang
menyebabkan infeksi/luka dan kerugian bagi Pasien.
Permasalahan akhirnya diselesaikan dengan jalan damai, mengingat dr. T tidak memiliki SIP yang
sangat beresiko bagi Klinik X, dr. T dan RS. Y sebagai institusi yang merujuk pasien, perdamaian
dilakukan dengan memberikan sejumlah uang sebagai tali asih kepada pasien.

TERIMA KASIH

