
STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI 

NO KOMPONEN URAIAN 

 
1 Persyaratan pelayanan 1.Surat pengantar  

2.Persyaratan teknis :  

a. Usg Abdomen 

Puasa dari jam 21.00 WIB sampai selesai 

pemeriksaan. 

Hanya boleh minum air putih, minuman 

lain tidak diperbolehkan seperti (teh, kopi, 

dll). 

Pada saat sebelum pemeriksaan, pagi jam 

08.00 WIB tahan buang air kecil (BAK). 

b. Usg 

Urologi/Prostat/Uroprostat/Gynekologi 

Puasa dari jam 21.00 WIB sampai selesai 

pemeriksaan. 

Hanya boleh minum air putih, minuman 

lain tidak diperbolehkan seperti (teh, kopi, 

dll). 

Pada saat sebelum pemeriksaan, pagi jam 

08.00 WIB tahan buang air kecil (BAK). 

Sebelum pemeriksaan dilakukan, khusus 

pasien yang menggunakan selang kateter 

pagi harinya di ikat. 

c. Persiapan puasa USG (Ultra Sonografi) 

Dewasa       : Minimal 6-8 jam 

Anak-anak  : Minimal 4-6 jam 

Bayi             : ± 2 jam  

d. BNO IVP 

2 hari sebelum pemeriksaan. Pasien 

dilarang makan makanan yang berserat, 

dianjurkan makan makanan lunak (contoh 

bubur + kecap atau roti). 

Pasien makan terakhir jam 21.00 WIB 

malam sebelum pemeriksaan. 

Pasien minum dulcolax tablet (2 tablet ) 

jam 22.00 WIB malam sebelum 

pemeriksaan, tidak merokok dan kurangi 

berbicara. 

Jam 05.00 WIB pada hari pemeriksaan, 

pasien pakai dulcolax supp (1 buah) yang 

dimasukkan melalui anus. 

Setelah itu puasa sampai selesai 

pemeriksaan. 

e. Appendicografi 

 2 hari sebelum pemeriksaan. Pasien 

dilarang makan makanan yang berserat, 

dianjurkan makan makanan lunak (contoh 

bubur + kecap atau roti). 

Pasien makan terakhir jam 21.00 WIB 

malam sebelum pemeriksaan. 

Pasien minum dulcolax tablet (2 tablet ) 



jam 22.00 WIB malam sebelum 

pemeriksaan, tidak merokok dan kurangi 

berbicara. 

Jam 05.00 WIB pada hari pemeriksaan, 

pasien pakai dulcolax supp (1 buah) yang 

dimasukkan melalui anus. 

Pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 (dua) 

kali, dalam waktu 2 hari. 

Hari kedua pemeriksaan tanpa persiapan. 

f. CT Head/Tyroid/Thorax + Kontras 

Hasil ureum dan creatinin dalam kondisi 

normal  

Pasien puasa 6 (enam) jam sebelum 

pemeriksaan. 

g. CT Abdomen + Kontras 

Hasul ureum dan kreatinin dalam kondisi 

normal. 

2 hari sebelum pemeriksaan. Pasien 

dilarang makan makanan yang berserat, 

dianjurkan makan makanan lunak (contoh 

bubur + kecap atau roti). 

Pasien makan terakhir jam 21.00 WIB 

malam sebelum pemeriksaan. 

Pasien minum dulcolax tablet (2 tablet ) 

jam 22.00 WIB malam sebelum 

pemeriksaan, tidak merokok dan kurangi 

berbicara. 

Jam 05.00 WIB pada hari pemeriksaan, 

pasien pakai dulcolax supp (1 buah) yang 

dimasukkan melalui anus. 

Setelah itu puasa sampai selesai 

pemeriksaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Prosedur  

        
  

           Registrasi                  Menunggu panggilan 

 

 

   
Pemeriksaan 

 

     
     Pembacaan hasil                Pengambilan hasil 

 

Keterangan : 

1. Pasien /keluarga melakukan registrasi. 

2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang 

pemeriksaan. 

3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan 

surat pengantar. 

4. Dilakukan pembacaan/ ekspertise. 

5. Penyerahan \hasil dan kembali ke unit 

pengirim 

 

3 Waktu pelayanan ± 2 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan) 

 

4 Biaya dan tarif Umum : Sesuai peraturan gubernur sumbar no. 120 

tahun 2017  

BPJS / JKN : permenkes no. 59 tahun 2014 

 

 

5 Produk layanan Pelayanan radiologi 

 

6 Pengelolaan pengaduan 1. Email :  rsudsolok@yahoo.co.id 

2. Telp :  081374275425 

3. Sms   :  081276428012 

4. Kotak saran  

5. Petugas informasi dan pengaduan : 



 


