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ABSTRAK 
SKOR PROGNOSIS SERUNI: 

MODEL SKOR UNTUK PREDIKSI KELUARAN MORTALITAS PADA 
PENDERITA STROKE PERDARAHAN INTRASEREBRAL 

SUPRATENTORIAL DI RSUD DR. SOETOMO 
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Latar Belakang dan Tujuan 
PIS merupakan penyebab kematian tertinggi pada pasien stroke. Sekitar 35-50% pasien 

dengan stroke PIS meninggal dalam 1 bulan pertama setelah awitan perdarahan. Rata-rata 

kasus fatal pada stroke PIS akan meningkat sampai 7,33 kali lipat pada rentang 7 hari 

perawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan suatu skor yang 

sederhana, valid dan aplikatif bagi tenaga medis yaitu ahli saraf untuk memprediksi angka 

kematian stroke PIS supratentorial dalam 7 hari perawatan setelah onset stroke, yang 

berguna dalam pengambilan keputusan penanganan stroke PIS supratentorial. 

 

Metode 
Studi kohort prospektif dilakukan pada 100 pasien stroke PIS supratentorial yang datang 

ke IRD RSUD Dr. Soetomo sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Dilakukan pemeriksaan 

klinis neurologis, laboratorium dan CT scan kepala tanpa kontras. Sepuluh variabel 

menjadi prediktor terjadinya mortalitas dalam rentang 7 hari setelah onset stroke PIS 

supratentorial, dianalisis bivariat, dan multivariat. Dilakukan uji kalibrasi dan 

diskriminasi menghasilkan nilai AUC. Nilai titik potong pada AUC mampu membedakan 

subjek yang mempunyai prognosis baik dan buruk. 

 

Hasil 
Persamaan skor progosis SERUNI adalah Y= -1,637 + 1,004(total skor prognosis 

SERUNI). Nilai AUC skor prognosis SERUNI sebesar 78,4% (95% CI= 69,2%-87,7%). 

Pada nilai ≥1,5 skor ini memiliki sensitivitas sebesar 64,3% dan spesifisitas sebesar 

79,3%. Subjek mempunyai prognosis buruk apabila skor prognosis SERUNI bernilai 

minimal 2.  

 

Kesimpulan 
Probabilitas total skor maksimal (total skor 3) prognosis SERUNI pada angka mortalitas 

stroke PIS supratentorial dalam 7 hari setelah onset stroke adalah sebesar 95,97%. 

 

Kata Kunci: skor prognosis SERUNI; Mortalitas stroke PIS; uji prognostik.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS SKOR PROGNOSIS SERUNI .... CAHYO W S

 


