
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG
ANAK DAN REMAJA

SETIAP orangtua pasti menginginkan tumbuh 
kembang sang anak bisa berjalan normal sesuai 
dengan usianya mulai dari perkembangan fisik 
yang sehat, memiliki karakter yang baik, hingga 
keterampilan hidup yang cukup.
Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang 
tersebut, orang tua perlu memahami betul 5 
(lima) aspek perkembangan penting yang 
d i m i l i k i  a n a k  y a i t u  :  P e r k e m b a n g a n 
fisik,Kongnitif,Bahasa, emosi dan sosial.

Apabila anak memiliki masalah dari 5 (lima) 
aspek tersebut misalnya
· Kemampuan bicara anak terlambat;
· System motorik anak tidak berkembang 

sesuai usianya;
· Sering mengalami kesulitan belajar;
· Gangguan perilaku seperti gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktifitas.
Maka segeralah ke Poliklinik Tumbuh Kembang.

Mengapa demikian?
Masalah kesehatan pada anak bisa diatasi 
dan dicegah lewat diteksi lebih dini. Poli 
tumbuh kembang menjadi salah satu 
tempat rujukan bagi para orangtua untuk 
mencegah juga mengatasi masalah tumbuh 
kembang anak.
Gangguan perkembangan yang dideteksi 
lebih cepat akan memberikan hasil yang 
lebih baik karena pada tiga tahun pertama 
kehidupan anak merupakan periode kritis 
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tumbuh kembang anak.

RSUD.Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang 
mempunyai layanan Poliklinik tumbuh 
kembang anak dan Remaja yang berada 
diarea Poliklinik Rawat Jalan.

Jam Layanan Poliklinik:
Senin dan Rabu Jam 07.30 – 14.00 WITA

Jenis Layanan:
-  Pemantauan  dan penilaian Tumbuh 

Kembang Anak;
-  Pemantauan dan penilaian Tumbuh 

Kembang Bayi Resiko Tinggi (Riwayat 
Prematuritas BBLR. Ikterus Pasca 
Perawatan NICU)

-  Keterlambatan Motorik
-  Keterbatasan Bicara- Bahasa;
-  Gangguan Perilaku (ADHD, Austim);
-  Gangguan/kesulitan belajar;
-  Permasalahan remaja;  
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