Doctor’s Career Update

Menjadi Dokter Spesialis
Neurologi
Dr.Adre Mayza Sp.S (K)
Dr.Jofizal Jannis Sp.S (K)

”Lima tahun ke depan Universitas Indonesia
(UI) menargetkan akan masuk dalam rangking
100 besar dari 420 Universitas terkemuka di
dunia dan lima besar di ASEAN serta 10 besar
di Asia.” (3 Agustus 2007)

Dokter Spesialis Neurologi


Gelar: M. Ked, Sebutan SpS
 Semester: 8
 SKS: 100
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Persyaratan FKUI








Formulir pendaftaran, pasfoto ukuran 4x6 (4
lembar)
Foto kopi ijazah dokter yang dilegalisir Dekan
Foto kopi transkrip akademik profesi dokter
yang dilegalisir Dekan
Surat rekomendasi IDI setempat
Surat keterangan sehat dari RS Pemerintah

Persyaratan Umum


Batasan usia




< 36 tahun untuk calon peserta umum
< 40 tahun untuk calon peserta dari:
Usia terhitung sejak dimulai pendidikan :





2 Januari untuk periode penerimaan Januari;
1 Juli untuk periode penerimaan Juli

Khusus untuk Calon Peserta:


PNS/ TNI/ POLRI/ Institusi Pendidikan swastanegeri/RS swasta-negeri/ BUMN/ PEMDA:


Surat izin atasan yg berwenang/Surat permohonan atasan
untuk mengikuti pendidikan dari Instansi calon Peserta.



Perorangan Pasca-PTT:



Perorangan Tunda PTT:





Surat selesai Masa Bhakti dari Dinkes setempat
Surat Keterangan Tunda PTT dari Dinkes setempat (tidak
lebih dari dua kali penundaan)

Persyaratan Khusus


Calon Peserta hanya boleh melamar 2 (dua)
kali di Program Studi yang sama, tidak perlu
berturutan.

Nilai TOEFL



> 500, yang masih berlaku.
Nilai TOEFL yang diterima adalah dari lembaga yang diakui FKUI:


TOEFL Internasional; atau TOEFL Prediksi; atau TOEFL Institusional,
dari PPB UI atau Lembaga Bahasa yang dikelola oleh Kedutaan asing
misalnya British Council atau AUSAID.
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Nilai Tambah Untuk Dipertimbangkan:








Usia calon
Indeks Prestasi Kumulatif
Pengalaman kerja di bidang kedokteran
Pengalaman kerja di bidang non kedokteran
Prestasi/kegiatan selama mahasiswa
Prestasi/kegiatan setelah lulus/setelah bekerja
Hal-hal lainnya

Biaya Pendidikan


Reguler




Perluasan




BOP Rp. 3.000.000, DP 25.000.000
BOP Rp. 15.000.000, DP 40.000.000

Pengembangan Daerah


BOP Rp. 15.500.000, DP 40.000.000

Kompetensi
Pengetahuan kedokteran : memiliki pengetahuan
terbaru dan lebih maju untuk mengelola dan
mengevaluai pasien
Ketrampilan klinik
• Menunjukkan kecakapan dalam hal anamnesis
• Melakukan pemeriksaan fisik secara efektif
• Menunjukkan kemampuan dalam pendekatan
diagnostik
• Menunjukkan kecakapan dalam hal ketrampilan
teknik
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Kecakapan untuk mengambil keputusan klinik
•Menunjukkan kecakapan dalam hal penalaran
klinik
•Membuat keputusan diagnostik dan terapetik
yang tepat
•Memahami keterbatasan pengetahuan seseorang
•Memperhatikan dan mempertimbangkan analisis
risiko dan biaya yang ditanggung oleh pasien
Ketrampilan interpersonal
Berkomunikasi dan bekerja secara efektif dengan
pasien, keluarga, sejawat, tenaga kesehatan
lainnya, dan dinas/instansi kesehatan terkait

Ketrampilan manajerial
•Bekerja di unit kerja pelayanan kesehatan secara
efektif dan efisien
•Menggunakan teknologi informasi untuk
kepentingan perawatan pasien, pembelajaran
sepanjang hayat, dan aktivitas lainnya
•Memiliki ketrampilan kerja dasar yang penting
untuk manajemen secara efektif
Advokasi kesehatan
•Mempromosikan kesehatan dan pencegahan
penyakit, baik individual maupun komunitas
•Membantu/memberi nasihat untuk kepentingan
pasien

Sikap dan perilaku profesional
a.Sikap tanggung gugat
b.Lifelong learning
c.Menjunjung tinggi kemanusiaan
d.Perilaku etika
Penghayatan praktik kedokteran: pengelolaan
dokumen medik secara lengkap dan mudah
terbaca (patient-oriented medical record)
Wawasan yang luas
•Berfikir strategis dan kritis, tidak bersikap a priori
•Terbuka terhadap kritik dari sejawat/pihak lain
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Fasilitas




Rumah Sakit Pendidikan dan Tempat
Pendidikan







RS Cipto Mangunkusumo
RS Fatmawati
RSAB Harapan Kita
RSAB Gatot Subroto
RSAL Mintohardjo
RSU Persahabatan

Gawat Darurat, rawat inap, poliklinik
Stroke Unit
peralatan elektroneurofisiologis, Dupplex,
EEG, dan EMG

Sekretariat



Telp. 021 31935044, 021 3145273
Fax 021 2305856
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PENERIMAAN PPDS NEUROLOGI

VISIT US
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