
Kondisi Khusus Kasus SCFE Bilateral
pada Anak Berkebutuhan Khusus

Bambang Nurcahyo Prastowo

Nama pasien: Ahmad Isa Prastowo
Lahir: 18 Maret 2000

Nomor Rekam Medis:
RSU Pantirapih Yogyakarta: 16-63-07
RSUP Sardjito Yogyakarta: 01-77-35-86
RSUD Sutomo Surabaya: 12-56-56-64

Kondisi Umum
Ahmad Isa Prastowo terdiagnosa autistik infantil oleh dokter Gamayanti berdasar ob-
servasi intensif di Pusat Pengkajian Dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak, La-
ngenarjan, Yogyakarta serta didukung hasil tes Bera dan CT scan. Atas rekomendasi
klinik,  Ahmad  dimasukkan  dalam  program  pendidikan  sekolah  khusus  Autisma.
Orang tua memilih Dian Amanah. Ahmad sekolah dari usia 3 sampai usia 9 tahun. Se-
telah itu dengan pertimbangan kesulitan penyesuaian jam masuk sekolah serta keti-
dakcocokan program pendidikan, diputuskan untuk menjalankan “home schooling”
langsung dengan pengasuh orang tua.

Kondisi umum kesehatan Ahmad secara baik. Meskipun dengan variasi yang sangat
terbatas, dia cukup mendapat asupan makan bergizi seimbang. Ahmad jarang sakit.
Dalam kurun 15 tahun, pernah sekali opname di usia sekitar 3-4 tahun karena dehidra-
si akibat dua hari menolak makan dan minum saat terkena flu; pernah terpeleset jatuh
di kamarmandi pada usia 5 tahun. Benturan di kepala mengakibatkan luka selebar 2
mata jahit.

Pertumbuhan sosial sangat lambat. Kemampuan bina diri seperti mandi, buang air be-
sar, buang air kecil mulai berkembang setelah usia 10 tahun. Sampai usia 15 tahun
masih perlu dipandu dengan perintah: cebok, guyur, gosok sabun, dan gosok handuk.
Memakai celana dan baju masih perlu dipandu untuk memastikan tidak terbalik.

Kemampuan kognitif cukup menonjol seperti mengfal kamus bahasa inggris, meng-
gambar arsitektur dan membuat program aplikasi game komputer. Tidak ada genre
lagu tertentu yang dominan. Kadang Ahmad memilih lagu rock, country, blues, classic
serta lagu anak-anak berbahasa Indonesia atau Inggris.

Kegiatan fisik sehari-hari Ahmad cukup aktif. Sejak 3 tahun dia rutin jalan-jalan keli-
ling kampung dan kemudian keliling mall setelah usia bertambah. Tempat favorit kun-
jungan mall adalah area parkir dan area bermain seperti Timezone, tidak untuk berma-
in sendiri, hanya mengamati orang lain bermain. Hasil pengamatan ini kemudian ditu-
angkan dalam karya digital dalam bentuk gambar arsitek atau permainan sederhana.
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Ciri  autistiknya terlihat jelas  seperti  raut muka khas saat  difoto,  mengulang terus-
menur bagian tertentu dari suatu lagu dan menepuk-nepukan tumpukan 5 lembar daun
pandan atau daun pisang dalam ukuran selebar daun pandan.

Kemampuan komunikasi verbal sangat lambat. Baru pada usia belasan tahun bisa me-
nyusun kalimat sederhana dengan 2 atau 3 kata. Pada usia 15 tahun mulai bisa diminta
untuk memperbaiki ucapan  kata demi kata. Dari gadget kamus, Ahmad dapat dikata-
kan hafal  semua kata  dalam bahasa Inggris  dan bisa menuliskannya dengan ejaan
yang benar. Pada mulanya dia tidak peduli dengan bahasa komunikasi yang digunakan
orang tua untuk berinteraksi namun 2 tahun terakhir dia selalu minta orang tua dan ka-
kak-kakaknya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Ahmad sangat mahir menggu-
nakan aplikasi Google Translate baik untuk mencari padanan kata dalam berbagai ba-
hasa maupun memanfaatkan icon sound untuk “membacakan” tulisan tertentu. Dia se-
ring tertawa merasa ada yang lucu dengan cara ucap kata tertentu dalam berbagai ba-
hasa asing.
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Fraktur complete SCFE Bilateral
Pada usia ke 15, Ahmad mengalami patah pada leher tulang paha kaki kiri dan kanan
sekaligus. Dokter orthopedi menyimpulkan ada kelainan slipped capital femoral epip-
hysis astable (SCFE). Beberapa kendala untuk pengambilkan tindakan maksimal anta-
ra lain:

1. Kondisi autistik anak menyulitkan proses evaluasi karena tidak mudah menda-
patkan keterangan langsung dari pasien seperti lokasi sakit yang dirasakan dan
sebagainya.

2. Ahmad mengalami musibah pada usia 17 tahun, usia kritis di perbatasan usia
anak dan dewasa; ini mengakibatkan antara lain kesulitan mendapatkan sekrup
fiksasi dengan ukuran optimal.

Berikut ini adalah kronologi kejadian musibah dan upaya penanganannya. Tulisan ini
dibuat belakangan dengan data yang didapat dari catatan medis dan tanggal pengam-
bilan foto ronsen. Penyajian dibagi 4: masa musibah, operasi pertama, rencana operasi
kedua yang dibatalkan, pelaksanaan operasi ke dua, dan masa  recovery dari operasi
kedua.

Kejadian Musibah
24 Mei 2916 Ahmad mengalami demam panas tinggi sampai di atas 40C.

25 Mei 2016 mengalami kejang diduga karena panas tinggi, dibawa ke RS Pantirapih,
rekomendasi opname dan terdiagnosa dan mendapat perawatan DBD. Observasi EEG
untuk mengetahui penyebab kejang gagal karena ada penolakan pemasangan probe di
kepala meskipun sudah melalui upaya pemberian obat tidur. Selama perawatan, Ah-
mad mengeluh kesakitan dan tidak bisa duduk apalagi berdiri. 

28 Mei 2016 menjalani pemeriksaan foto x-ray Dokter Bambang Kisworo menyim-
pulkan  Ahmad  mengalami  patah  tulang  jenis  Slipped  Capital  Femoral  Epiphysis
(SCFE) bilateral (kiri-kanan). Rekomendasi: konsultasi ke dokter Anung di rumahsa-
kit khusus orthopedi di solo. 
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30 Mei 2016 Orangtua mengkonsultasikan kondisi Ahmad ke Rumah Sakit Orthopedi
Dokter Soeharso Surakarta. Sehubungan dengan kondisi autistik, dokter Anung me-
nyarankan untuk konsultasi ke dokter Sugeng Yuwono di Klinik Orthopedi Sardjito
Yogyakarta. 

03 Juni 2016 Periksa ke Klinik Orthopedi RSUP Sardjito, langsung masuk rumah sa-
kit untuk persiapan operasi. Untuk itu dibentuk tim penanganan yang terdiri dari dok-
ter klinik orthopedi dan dokter tumbuh kembang anak.

Pengambilan foto xray dan ct scan dilakukan untuk dipelajari prosedur fixasinya.
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Gambar 2: X-Ray 3 Juni 2016 Pemeriksaan di Klinik RSUP Sardjito

Gambar 1: X-ray 28 Mey Identifiksai SCFE pertama



Persiapan Fixasi
06 Juni  2016 Sebagai  persiapanan operasi  fixasi,  kembali  dilakukan pengambilan
Foto ronsen untuk melihat posisi terakhir dari patahan tulang. Karena ada persoalan
dalam kelengkapan peralatan operasi, pelaksanaan ditunda sampai waktu yang belum
bisa ditentukan segera.

16 Juni 2016 Setelah mengalami 3 kali penundaan, akhirnya operasi pemasangan sc-
rew terlaksana di RS Sardjito oleh Dokter Sugeng Yuwono. Ada tambahan pin untuk
kaki kanan.

5

Gambar 3: X-ray 6 Juni 2016 Persiapan operasi

Gambar 4: X-ray 16 Juni 2016 Hasil operasi pertama



Hasil Operasi Pertama
25 Juli 2016 dilakukan kontrol post operastion. Dari hasil pemotretan x-ray, screwing
disimpulan fixasi head tulang paha kanan dinyatakan berhasil baik, namun yang kiri
tidak berhasil  baik sehingga diputuskan untuk melakukan operasi  koreksi sesegera
mungkin.

Operasi Koreksi (post Operation)
16 Agustus 2016 Ahmad masuk rumah sakit untuk persiapan operasi ulang di RS Sar-
djito. Setelah menunggu 3 hari di ruang rawat inap, ada pemberitahuan bahwa karena
alasan tertentu, pelaksanaan operasi ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentu-
kan.

18 Januari 2017 Atas upaya terus-menerus menanyakan waktu kesiapan peralatan
operasi, akhirnya mendapat informasi kalau peralatannya sudah tersedia. Ahmad men-
dapat  panggilan untuk melaksanakan operasi  koreksi.  Dari  perkembangan masalah
pada kaki kiri, dokter RS Sardjito menyarakan untuk melakukan operasi koreksi di
Dokter Sutomo Surabaya dengan merujuk pada Dokter Tri Wahyu Martanto.
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Gambar 5: X-ray 25 Juli 2016 



1-2 Februari 2017 Orang tua konsultasi ke tim dokter di Klinik Orthopedi RSUD Su-
tomo Surabaya dengan membawa semua foto ronsen tanpa menghadirkan Ahmad.
Diskusi menghasilkan beberapa opsi tindakan: screw atau strut graft.

19 April 2017 Konsultasi ke dua ke Klinik Ortholedi RSUD Sutomo Surabaya meng-
hadirkan Ahmad secara langsung. Kesimpulan: akan diambil tindakan operasi koreksi
fibular strut graft.

Operasi Koreksi (akhirnya)

20 April 2017 Ahmad masuk rumah sakit umum daerah (RSUD) Sutomo Surabaya
untuk persiapan operasi.
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Gambar 6: X-ray 18 Januari 2017 Persiapan operasi koreksi yang tertunda.

Gambar 7: X-ray 21 April 2017 Pemeriksaan klinis



26 April 2017 Ahmad menjalani operasi koreksi yang tertunda 8 bulan.

15 Mei 2017 Kontrol pertama di dokter Sugeng di Klinik RSUP Sardjito, Yogyakarta,
dilakukan pemeriksaan luka operasi dan pengambilan sisa benang jahit.

12 Juni 2017 Kontrol kedua di RSUP Sardjito, pemeriksaan penampakan fisik dan
mobilitas sendi. Mendapat resep: Alovel, Kolkatriol, Epocaldi.

28 Juni 2017 Kontrol ke tiga ke dokter Alex di Klinik Orthopedi, RSU Pantirapih
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Gambar 9: X-ray 28 Juni 2017

Gambar 8: X-ray 27 April 2017 Hasil operasi dengan fibular strut graft



Kondisi Terakhir
01 Juli 2017 Sudah tidak terlihat kesan sakit. Gerakan perubahan posisi kaki kiri se-
ring masih dibantu tangan. Bila diminta mencoba langsung masih belum mau tetapi
tanpa dasar sudah sering terlihat tidur miring kiri.

08 Agustus 2017 Dilakukan pengambilan foto ronsen kontrol. Hasilnya tidak terlihat
ada kemajuan berarti namun juga tidak memburuk, avascular necrosis pada head tu-
lang paha kiri tidak bisa dihindari.

Ahmad mulai belajar jalan. Atas saran dokter, masa awal belajar menggunakan bantu-
an kruk namun dalam prakteknya penggunaan kruk tidak efektif sehingga dia lebih

9



banyak jalan tanpa bertumpu pada alat. Pada posisi tidur terlihat ada selisih panjang
kali 2-4 cm.

09  September  2017  Untuk
pertamakali  setelah  musibah,
Ahmad menggunakan eskala-
tor mall untuk naik-turun lan-
tai. Pada wajahnya terlihat ke-
gembiraan luar biasa.
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