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Bicara tentang kesehatan, sebenarnya kegiatan olah tubuh 

ini telah lekat dengan diri kita bahkan sejak kita masih bayi. 

Saat masih balita dulu, tanpa disadari kita telah mampu 

mempersiapkan diri untuk menuju usia yang lebih matang dan 

menyambut kemampuan barunya. Misalnya untuk berjalan, balita 

akan menguatkan kuda-kudanya terlebih dahulu. Belajar berdiri 

tegak, melangkah satu dua langkah. Jika jatuh akan berdiri lagi, 

begitu seterusnya hingga mampu berjalan lancar dan berlari.

Belajar dari pengalaman masa balita dulu yang secara naluri 

bisa mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk kesehatan dan 

perkembangan fisiknya, maka saat kita berada pada fase manusia 

dewasa tentunya harus bisa melakukan persiapan yang lebih baik. 

Merencanakan olahraga menjadi agenda wajib yang perlu dilakukan 

setiap individu sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mengingat 

setiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, memiliki 

waktu luang yang berbeda, dan membutuhkan fokus olahraga yang 

berbeda-beda pula.

Tak dapat dipungkiri, olahraga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas 

untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. 

Olahraga adalah cara alami menjaga kesehatan dan mencegah 

penyakit. Telah banyak studi membuktikan, bahwa aktif bergerak 

setiap hari dapat menjauhkan dari risiko penyakit.

 Ini artinya olahraga adalah investasi penting dalam bidang 

kesehatan. Untuk memulai olahraga, hal pertama yang perlu dilaku-

kan adalah mengubah mindset bahwa olahraga adalah kebutuhan 

pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Pemahaman ini pula yang 

coba kita berikan pada pasien National Hospital Surabaya.

Itu karena semangat yang mendasari berdirinya National Hospital 

di tengah-tengah masyarakat Surabaya tak sekadar sebagai rujukan 

untuk berobat, melainkan juga rumah sakit yang dapat mengedukasi 

masyarakat, dan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup 

dengan tubuh yang sehat hingga usia senja sekalipun. 

Sebagai bentuk komitmen kami akan pentingnya mem bantu 

Anda melakukan investasi kesehatan, pada edisi kali ini National 

Hospital Magazine mengulas secara detail segala hal terkait olahraga. 

Termasuk bagaimana melakukan olahraga yang benar, penanganan 

cedera akibat olahraga, menu sehat, liburan sehat, dan masih banyak 

lagi. Kami berharap, edisi kali ini bisa menginspirasi Anda untuk 

memulai hidup sehat dengan berolahraga, because without health 

life is not a life. It’s only a state of suffering.

Selamat membaca.

dr. Hans Wijaya, MM., CIA.

Investasi Kesehatan 
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Mungkin masih teringat kita akan insiden sang superman, Christoper Reeve 
yang mengalami kecelakaan jatuh saat berkuda yang mengenai tulang 
belakangnya dan hidupnya berlanjut dengan kursi roda akibat kelumpuhan. 

Kita juga masih mengenang bagaimana pembalap muda GP Marco Simoncelli yang 
meninggal di lintasan balap setelah jatuh dan leher terlindas motor lawannya.

Peristiwa di atas menggambarkan bahwa cedera tulang belakang dan medulla 
spinalis bisa berakibat sangat fatal, mulai kecacatan dan kelumpuhan sampai kematian. 
Olahraga yang berhubungan dengan kecepatan tinggi, benturan keras yang bisa 
menimbulkan efek jatuh terpelanting, jatuh pada tumpuan yang salah, semua 
merupakan pre dominan cedera spinal ini.

Olahraga bersepeda yang saat ini menjadi tren di masyarakat juga perlu perhatian 
khusus karena mempunyai risiko terjadinya cedera ini sehubungan dengan kecepatan 
dan pemilihan medan (road race, downhill).

Cedera spinal ini bisa berupa patah tulang belakang / spine fracture, pergeseran 
tulang belakang / dislokasi, dengan atau tanpa disertai cedera saraf / medulla spinalis. 
Gejala yang dirasakan paska trauma bisa mulai yang ringan seperti nyeri di tulang 
belakang tempat benturan, nyeri saat bergerak, dan kesemutan.

Bagi banyak olahragawan, cedera pada tulang 
belakang bisa berarti musnahnya harapan untuk 

bisa berkarir. Hal ini dikarenakan cedera pada 
bagian tubuh yang satu ini sering kali berakhir 

dengan kelumpuhan.

dr. M. Sofyanto, Sp.BS.
Spesialis Bedah Saraf

Comprehensive Brain & Spine Center National Hospital
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Dilanjutkan gejala-gejala yang berat seperti 
kelemahan anggota gerak (kaki dan atau tangan) 
sampai kelumpuhan, rasa baal di tubuh, gangguan 
fungsi kencing, dan buang air besar.

Pada umumnya cedera spinal diklasifikasikan 
berdasarkan berat ringannya kecacatan yang terjadi 
mulai hanya nyeri tanpa disertai kelemahan dan baal 
sebagai kategori paling ringan (frankle E) sampai yang 
terberat lumpuh total dan rasa baal (frankle A).

Pertolongan yang tidak tepat akan memperberat 
cedera spinal. Hal yang pertama dilakukan bila 
menemui kasus seperti ini adalah mengamankan 
pasien, tidak merubah posisi atau memindahkan 
pasien dengan sembarangan. Segera panggil 
pertolongan tenaga medis terlatih untuk menangani 
dan memindah pasien secara benar (in line position) 

ke rumah sakit yang memiliki fasilitas trauma spinal. 
Pasien harus segera didiagnosa dan bila perlu 
dilakukan tindakan pembedahan segera.

TONGGAK PENOPANG
Ibarat sebuah gedung, tulang belakang adalah 

tonggak yang menopang keseluruhan gedung. 
Bila tonggak ini bermasalah maka gedung tak akan 
kuat berdiri, sama dengan tubuh kita apabila tulang 
belakang kita mengalami kelamahan, goyah, patah, 
maka badan kita tidak akan bisa tegak dan roboh.

Penanganan yang tepat dan segera sangat 
diperlukan. Posisi inline adalah posisi steady dan stabil 
saat berbaring diberlakukan untuk pasien cedera spinal 
dengan tujuan mengurangi risiko cedera bertambah 
berat dan meluas.

health highlight

11NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

Fisioterapi dan exercise dilakukan sedini mungkin. 
Terutama pada pasien-pasien paska operasi cedera 
spinal. Latihan dilakukan bertahap mulai latihan di 
tempat tidur sampai latihan berjalan. Latihan ini harus 
mengikuti program dan dalam pengawasan tenaga 
ahli di bidang fisioterapi.

Pada orang–orang yang punya riwayat cedera 
spinal diharapkan hari–hari selanjutnya selalu dalam 

kewaspadaan terhadap cedera ulangan. Hindari 
olahraga atau kegiatan yang memungkinkan 
terjadinya cedera ulangan. Karena pada pasien 
cedera spinal ringan saat sekarang mungkin akan 
menjadi cedera yang berat bahkan fatal pada 
cedera ulangan. Langkah-langkah pencegahan 
dan safety harus diterapkan terutama dalam 
berolahraga dan aktivitas.
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Waktu terus berjalan. Rasa sakit di punggung disertai kesemutan yang berakhir dengan mati rasa di 
kedua kakinya, terutama kaki kanan, makin tidak terbendung. Hobinya travelling bersama keluarga 
pun terpaksa ditinggalkan, karena pria yang akrab disapa Pak Lilik ini tidak bisa lagi berlama-lama 

mengendarai mobil. Untuk bisa tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai Factory Manager di PT. Asahimas 
Flat Glass Tbk., ia pun harus pandai-pandai mengatur ritme antara kerja dan istirahat.

Lima tahun berselang, konsultasi yang dilakukannya dengan dokter perusahaan, membawa Lilik pada 
pertemuan pertamanya dengan dr. Sofyanto, Sp.BS., Spesialis Bedah Saraf National Hospital. “Kebetulan dokter 
perusahaan yang menangani saya satu angkatan dengan dr. Sofyanto. Pengalaman dr. Sofyanto dan reputasi tim 
bedah sarafnya yang telah banyak menangani kasus-kasus seperti yang saya alami, menjadi satu alasan mengapa 
saya menerima tawaran ini,” jelas pecinta kuliner tradisional tersebut.

LAHIRNYA KEYAKINAN
Saat bertemu dr. Sofyanto, ia diminta untuk melakukan pemeriksaan lengkap, termasuk MRI. Hasilnya, 

gangguan pada lumbal yang diderita semakin parah kondisinya. Pemindai MRI menunjukkan ruang gerak saraf 
sumsum semakin sempit, dan 75%-nya terjepit. Sedikit saja pemicu gangguan di daerah ini bisa menyebabkan 
putusnya saraf, yang bukan tidak mungkin akan berakhir fatal. 

“Kondisi saya memang memburuk, tapi penjelasan dari dr. Sofyanto yang komprehensif membuat 
keyakinan saya untuk sembuh mulai nampak. Tidak ada yang ditutupi, kemungkinan baik dan buruk dari hasil 
operasi dijelaskan gamblang di depan saya, istri, dan anak. Kami jadi merasa legowo,” urainya. 

Perlu waktu dua minggu bagi Lilik untuk mencoba memikirkan dan mencari second opinion lainnya. Namun 
akhirnya ia kembali ke National Hospital dan menjalani operasi bersama tim spesialis bedah saraf yang dipimpin dr. 
Sofyanto. “Dari beberapa dokter yang pernah saya datangi, hanya dr. Sofyanto yang bisa membuat saya mantap 
untuk menjalani operasi serta siap lahir dan batin. Anak pertama saya yang kebetulan seorang dokter alumni FK 
Universitas Brawijaya Malang juga mendukung keputusan ini,” tuturnya.

HASIL OPERASI 
Operasi yang memakan waktu sekitar enam jam lebih tersebut berjalan lancar. Keesokan harinya alumnus 

Universitas Brawijaya, Malang ini bahkan sudah mulai berlatih duduk. Dengan didampingi dokter rehabilitasi 
medis, di hari ketiga ia sudah bisa turun dari tempat tidur dan mulai berjalan di sekitar kamar. 

Enam hari menjalani perawatan di National Hospital, pria kelahiran tahun 1963 itu diperbolehkan pulang 
dan mulai menjalani aktifitas sehari-harinya secara bertahap tanpa gangguan nyeri dan kesemutan lagi. 
“Sekarang bisa dibilang 95% rasa sakit yang dulu saya rasakan hilang. Kemana-mana sudah saya sudah bisa 
bawa mobil sendiri, bahkan traveling sampai ke Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya dengan kendaraan 
pribadi,” imbuhnya.

TAK PERNAH PUTUS
Diakui Lilik, beberapa bulan setelah operasi, ia pernah merasakan nyeri kembali akibat terlalu lelah 

melakukan perjalanan dari Sidoarjo ke Semarang. “Waktu itu saya lupa bawa obat. Untung komunikasi dengan 
dr. Sofyanto, Sp.BS., dan dr. Agus Choirul Anab, Sp.BS., rekan satu timnya, tidak pernah putus meski perawatan 
saya sudah selesai. Saya langsung telepon dan dr. Agus Choirul Anab memberi resep obat yang saya butuhkan 
by SMS. Masalah pun terpecahkan,” kenangnya.

Lilik melihat bahwa tim dokter yang menanganinya bisa memahami benar kebutuhan pasien yang 
memerlukan banyak informasi mengenai apa yang dideritanya. “Tidak ada kesan kita diburu-buru waktu saat 
konsultasi. Semua pertanyaan saya dijawab hingga ke akarnya. Inilah kelebihan di sini, sehingga tanpa ragu saya 
bilang, yes, I’ll take it,” pungkasnya.

Dari hasil pemeriksaan MRI pertamanya di tahun 2008, dokter memvonis Lilik Roesianto 
menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP), akibat saraf yang terjepit di lumbal nomor 

2-3. Satu-satunya jalan agar terbebas dari nyeri punggung yang semakin gencar 
menyerang hari-harinya adalah operasi. Namun, rasa takut dan ragu akan impact operasi 

membuat ayah tiga orang anak ini memilih untuk mencari alternatif pengobatan lain.
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Olahraga saat ini merupakan suatu kebutuhan bagi semua orang, terlihat 
dengan banyaknya masyarakat yang mulai senang berolahraga seperti 
running, cycling, basketball, futsal, dan sepak bola, badminton, dan lain-lain. 

Olahraga tersebut merupakan sesuatu yang sangat populer baik untuk kalangan atlet 
profesional maupun atlet rekreasi (hobby).

Dalam berolahraga selalu ada risiko cedera yang mengintai, banyak hal yang bisa 
menyebabkan seseorang bisa mengalami cedera. Baik karena faktor internal maupun 
faktor eksternal. Dan cedera pun bisa dikategorikan menjadi traumatic injury (cedera 
langsung) maupun overuse injury (cedera tidak langsung).

Pada olahraga running dan cycling akan sangat banyak cedera yang disebabkan 
karena overuse injury. Hal ini terjadi karena pemakaian terus menerus secara berulang 
dan dengan beban yang melebihi kemampuannya. Contoh seorang pelari yang biasa 
mengikuti lomba lari 10 km dipaksa langsung berlari half marathon (21 km) tanpa melalui 
proses yang bertahap maka risiko cedera overuse pada bagian bawah akan terjadi seperti 
runners knee, plantar fasciitis (radang telapak kaki), tendinosis achilles (kerusakan tendon 
achilles), juga iliotibial band syndrome (radang tendon lutut bagian samping luar).

Selain itu faktor internal seperti bentuk anatomi juga mempengaruhi seperti bentuk 
telapak kaki rata (flat foot), bentuk lutut yang X (genu valgus) dan O (genu varus) juga 
merupakan faktor risiko. Seperti wanita dimana pada saat menstruasi dan kehamilan 
akan mengeluarkan hormon relaxin yang membuat ligamen menjadi lebih kendor 
(laxity) akan meningkatkan risiko cedera olahraga. Faktor eksternal misalnya kondisi 
lapangan olahraga yang keras, licin serta pemilihan sepatu yang sesuai juga merupakan 
faktor penting dalam berolahraga supaya terhindar dari cedera.

on Sports Injury
Fisiotheraphy

Ada banyak alasan dibalik kerelaan seseorang meluangkan waktunya 
untuk berolahraga. Sebagian masyarakat menjadikan olahraga sebagai 

rutinitas keseharian, sebagian lainnya menjadikan olahraga sebagai 
trend lifestyle. Namun tidak sedikit orang yang terhalang untuk 

melakukan aktifitas satu ini karena kesibukan dan kurangnya waktu. 
Hal ini tentunya akan membuat daya tahan tubuh melemah.
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Asep Azis, SsT.Ft.
Fisiotherapist

Cedera olahraga yang banyak terjadi ialah di 
jaringan lunak (soft tissue) seperti tendon, ligamen, 
dan otot. Cedera pada ligamen disebut dengan 
Sprain Ligament dimana ligamen terulur melebihi 
regangannya hingga bisa terjadi kerobekan bahkan 
ligamen menjadi putus seperti misalkan pada kondisi 
Sprain Ankle. Dan juga pada otot pun bisa terjadi 
hal yang sama misalkan pada otot paha belakang 
(hamstring) bisa terjadi kerobekan yang dinamakan 
Hamstring Strain.

Pada cedera jaringan lunak maka bisa diikuti 
dengan proses peradangan (inflamasi) dimana 
tandanya adalah ada nyeri, bengkak, kemerahan, rasa 
hangat, hingga gangguan fungsi gerak.

Apabila kita salah dalam melakukan penanganan 
awal maka pemulihan akan menjadi tidak sempurna.

LANGKAH PENANGANAN
Prinsip penanganan pertama cedera olahraga 

adalah melakukan POLICE dan menghindari HARM
P : Protection
Kita memproteksi bagian yang cedera dengan cara 

tidak memberikan beban berlebih seperti contohnya 
menggunakan kruk.

health zone
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OL : Optimal Loading
Bagian yang cedera bisa tetap diberikan beban 

yang optimal sesuai dengan toleransi, dengan 
tujuan menggerakan secara efisien agar tidak timbul 
kekakuan pada sendi.

I : Icing
Bagian yang cedera harus diberikan kompres 

dingin (ice) selama 10-15 menit . Dimana es sendiri 
akan mengontrol proses peradangan dan juga 
merupakan pengurang nyeri secara alami. Es 
membuat pembuluh darah kita menjadi vasokonstriksi 
(menyempit) karena saat cedera pembuluh darah 
akan vasodilatasi (melebar) yang bisa menimbulkan 
bengkak berlebihan.

C : Compression
Berikan pembebatan untuk mengurangi bengkak, 

bisa menggunakan ankle support, knee support 
maupun perban elastis (elastis bandage).

E : Elevation
Bagian yang mengalami cedera ditinggikan lebih 

dari jantung supaya mengurangi risiko bengkak yang 
berlebihan.

PERLU DIHINDARI
Dan ada hal yang mutlak tidak boleh dilakukan 

pada saat terjadi cedera akut 

H : Heating 
Diberikan sesuatu yang panas akan 

mengakibatkan bengkak berlebihan karena sifat 
panas yang membuat pembuluh darah menjadi 
vasodilatasi (melebar).

A : Alcohol
Mengonsumsi alkohol pada saat cedera pun tidak 

diperbolehkan karena sifat alkohol juga bisa panas.
R : Running
Menggunakan bagian yang cedera untuk 

berolaharaga langsung, juga akan menyebabkan 
kerusakan pada bagian yang cedera menjadi parah.

M : Massage 
Pemijatan pada area yang cedera berpotensi 

merusak jaringan dan juga meningkatkan sirkulasi 
yang akan membuat bengkak tidak terkontrol.

PERAN FISIOTERAPI
PADA CEDERA OLAHRAGA

Seorang sport physiotherapist harus bisa 
melakukan pemeriksaan dan diagnosa, pembuatan 
rencana pemulihan, dan juga melakukan treatment 
cedera olahraga. Selain itu bisa untuk membantu 
seseorang agar meminimalisir risiko cedera 
dengan cara melakukan program pencegahan 
cedera (injury prevention) dan pemulihan paska 
olahraga (recovery).

Maka dari itu seorang sport physiotherapist 
harus bisa mengetahui bagaimana seseorang ini 
mengalami cedera (mechanism of injury) sehingga 
bisa membedakan antara cedera bersifat traumatic 
maupun overuse, dan juga dibekali dengan 
kemampuan melakukan pemeriksaan fungsi gerak 
dasar, serta menganalisa faktor-faktor risiko lainnya 
sehingga memudahkan dalam diagnosa dan 
merancang program pemulihannya. 

Metode yang digunakan ialah penggunaan 
modalitas fisioterapi seperti laser, ultrasound, electrical 
stimulation, dan modalitas lainnya. Ditambah juga 
menggunakan manual terapi (hands on) seperti 
mobilisasi sendi (joint mobilitation), soft tissue 
release, stretching, dan juga menggunakan exercise 
therapy yang fungsional sesuai dengan olahraganya 
sehingga bisa return to sport seperti strengthening 
(penguatan otot), stability exercise (latihan stabilisasi 
sendi), balance propioseptic training (latihan saraf 
perasa gerak sendi), agility exercise (kelincahan) dan 
beberapa drill return to sport. Ditambah dengan 
support lainnya seperti pemasangan taping dan 
kinesiotaping juga edukasi kepada pasien tentang 
bagaimana warm up dan stretching yang tepat 
sebelum dan sesudah berolahraga, diharapkan 
semua akan bisa kembali berolahraga dengan 
sehat dan nyaman.

health zone
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Hari-hari penuh dengan latihan keras pun dilalui Puji hingga akhirnya ia berhasil 
menduduki posisi sebagai atlet gulat andalan Jawa Timur. Tanpa disadari, latihan 
fisik yang dilakoninya setiap hari tersebut membawa dampak buruk pada 

kesehatannya. Aktivitas Puji pun harus terganggu karena kondisi lutut kanannya yang 
mulai nyeri diawal tahun 2014. 

“Padahal sebelumnya tidak ada benturan keras, tapi nyeri ini datang tiba-tiba,” 
tutur Puji. Kondisi lututnya makin tidak bersahabat saat berada di ruangan ber-AC 
dan dingin. Meski saat pertandingan nyeri lututnya tidak pernah kambuh, tapi tetap 
saja gangguan tersebut menghambat aktivitasnya sehari-hari. 

Puji pun memutuskan untuk berobat ke salah satu Rumah Sakit di Surabaya dan 
menjalani tes MRI. Namun sayangnya pemeriksaan dengan alat canggih tersebut tidak 
membawa hasil memuaskan. Dokter masih belum bisa mengetahui dengan pasti lokasi 
gangguan sendi yang dialaminya. Rasa nyeri terus mengiringi, terutama saat ia harus 
melakukan gerakan menghentak. 

Karena hasil pemeriksaan yang belum menjawab masalahnya, kemudian dia 
direkomendasikan ke National Hospital Surabaya. Pertemuannya dengan dr. Paulus 
pun berlanjut dengan pemeriksaan MRI ulang. Berbeda dengan sebelumnya, hasil 
MRI GE Discovery MR 750W 3 Tesla di National Hospital berhasil menunjukkan lokasi 
gangguan sendi yang dialaminya. 

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ia pun disarankan untuk melakukan operasi 
sehingga rasa nyeri yang selama ini ia rasakan bisa hilang. Jika dibiarkan begitu saja, 
gangguan ini tidak saja akan berpotensi menghambat kariernya sebagai atlet, namun 
lambat laun akan membuat kaki kanannya yang mengalami nyeri mengecil akibat 
jarang digerakkan.

“Di sini saya tidak saja mengetahui dengan jelas penyebab rasa sakit yang saya rasakan 
sejak setahun setengah ini, tapi dr. Paulus juga diajari latihan fisik untuk mengurangi rasa 
nyeri,” tambah atlet yang masih terdaftar sebagai mahasiswa FIK Unesa ini. 

Sembuh dari nyeri dan dapat kembali menjalani latihan memang penting bagi Puji, 
mengingat aktivitasnya di dunia gulat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia sudah 
dua kali menjuarai kompetisi Gulat tingkat Asia Tenggara yaitu South Asean Wrestling 
Junior dan KD Junior Wrestling di Thailand. “Dengan rasa nyeri yang sudah hilang, saya 
harap ke depan bisa menjadi juara di Pekan Olahraga Nasional mendatang,” tutur anak 
terakhir dari dua bersaudara ini. 

Menjalani profesi sebagai seorang atlet gulat memang

membutuhkan stamina kuat dan prima, seperti yang dilakoni

oleh Puji Prasetyo. Sejak kelas 2 SMP, atlet kelahiran 14 Mei 1996 ini

terinspirasi menjadi pegulat, seperti sang kakak yang memang

sudah terlebih dahulu menekuni olahraga tersebut.
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snap shot

A Snap of Sport
Photography
Oleh : Robertus Pudyanto
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Berada di tempat yang 
tepat, di saat yang 
tepat, dan segera 

mengeksekusi sangat penting 
dalam sport photography. 
Karenanya, memahami benar 
cabang olahraga yang hendak 
diabadikan penting dilakukan 
mengingat masing-masing 
cabang olahraga punya 

predictable dan unpredictable moment tersendiri. Misalkan 
saja cabang olahraga basket, Anda punya kesempatan untuk 
mengabadikan momen dramatis saat layups, jump shots, 
dan free throws. Memahami kapan momen-momen tersebut 
biasanya terjadi, akan memungkinkan Anda menangkap peak 
moment dan mendapatkan gambar yang dramatis.

Kunci untuk mendapatkan foto apik tentu membutuhkan 
setting kamera yang benar sebelum memotret, sehingga saat 
mengabadikan momen, Anda pun tinggal fokus memotret, 
tidak perlu lagi sibuk mengatur kamera. 

HIGH SPEED
Untuk olahraga dengan kecepatan tinggi, gunakan 

shutter speed cepat karena kecepatan rana adalah hal yang 
penting untuk mendapatkan foto yang tajam saat memotret 

Menangkap citra momen dramatis tak 
terlupakan yang dapat dinikmati seumur 
hidup, menjadi satu kesempatan unik yang 
bisa Anda nikmati saat berjibaku dengan dunia 
sport photography. Timing yang singkat untuk 
segera memutar otak dan mengambil angle 
terbaik menjadi satu tantangan yang membuat 
teknik fotografi yang satu ini menarik dan 
menantang di saat bersamaan.
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CONTINUES SHOOT 
Mengingat olahraga penuh dengan gerakan cepat, 

gunakan continues shoot agar kamera dapat mengambil 
gambar terus menerus. Sebagai konse kuensi atas 
pilihan ini, Anda harus menyediakan ruang memori 
yang cukup besar karena dalam satu jepretan Anda 
akan mendapatkan 4-6 foto sekaligus. 

Untuk memudahkan mendapatkan fokus pada 
gerakan yang cepat, gunakan mode auto focus 
continous AF-C agar kamera menjadi lebih responsif 
dan akurat. Agar hasil jepretan maksimal, sesuaikan 
kebutuhan lensa dengan cabang olahraga yang 
dibidik. Misalkan saja bola basket, gambar biasanya 
diambil dari baseline atau sideline. Untuk itu, lensa 
85mm jadi pilihan yang pas. Namun jika permainan 
berfokus di tengah arena, Anda membutuhkan lensa 
135mm. Lain halnya pada permainan yang hanya 
bisa Anda tembak dari kejauhan atau memiliki arena 
permainan luas, seperti sepak bola. Untuk itu, lensa 
panjang berukuran 200-300mm atau 300-400mm 
akan sangat membantu.

CATCHING EMOTIONS
Pemain memang menjadi fokus dalam sport 

photography, meski demikian, jangan lupakan 

gerakan yang cepat. Bila Anda menggunakan kamera 
digital, pilih mode shutter priority dan pilih kecepatan 
rana 1/500 atau lebih. Untuk mendapatkan kecepatan 
rana yang tinggi, atur setting aperture selebar mungkin. 
Imbangi pula dengan menggunakan ISO tinggi. 

Tapi bila Anda ingin bereksperimen dengan 
kecepatan rendah, seperti: f stop 1/100 atau 1/80 
per detik, Anda bisa menangkap ayunan stik pemain 
golf dalam siluet yang sempurna. Teknik ini biasa 
digunakan untuk mendapatkan gambar dengan fokus 
yang tajam namun latar belakang menjadi sangat 
kabur, sehingga memberi kesan freeze.

snap shot
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lingkungan sekitar yang memungkinkan Anda 
menangkap semangat permainan dan penonton. 
Mulai dari penggemar yang bersorak-sorai, sampai 
keluar tailgating, lingkungan menyajikan kesempatan 
unik untuk menangkap semangat permainan. 
Sebelum kick-off, tailgating adalah tempat yang bagus 
untuk menangkap gambar dari penggemar sejati 
sebelum pertandingan.

Sebelum ujung dari sebuah pertandingan 
basket, sisi podium juri juga merupakan tempat 
yang tepat untuk menembak gambar semangat 
tim. Bahkan setelah pertandingan dimulai, jangan 
lupa lingkungan. Jika Anda memiliki lensa yang 
lebih luas, seperti 10.5mm atau 14mm, memanjatlah 
setinggi yang Anda bisa dan ambil gambar yang 
menunjukkan seluruh stadion yang penuh dengan 
penggemar yang bersorak-sorai.

RULE OF THIRDS
Menerapkan rule of thirds dalam sport 

photography menjadi satu teknik yang bisa Anda 
gunakan memberi gambaran apa yang dihadapi 
oleh pemain di lapangan pada saat itu. Misalkan 
saja ketika Anda hendak menangkap momen ketika 
seorang pemain sepak bola yang sedang berlari dari 
kiri ke kanan, beri ruang lebih di sisi kanan ketimbang 
sisi sebelah kiri untuk menunjukkan ke arah mana 
ia berlari. Manfaatkan rules of thirds untuk memberi 
ruang lebih pada frame yang menunjukkan arah yang 
akan dituju oleh para pemain.

Untuk menciptakan kesan dramatis, Anda 
bisa mencoba mengambil gambar low angle 
dengan ketinggian sebatas lutut Anda. Cara ini 
akan memungkinkan Anda mendapatkan gambar 
dengan latar yang lebih bersih ketimbang gambar 
yang diambil dari ketinggian eye level yang akan 
menghasilkan gambar dengan latar belakang 
lapangan dan pemain lain. Low perspective akan 
memberi Anda depth yang sempurna. Untuk 
memudahkan mendapatkan gambar yang stabil, 
Anda bisa menggunakan monopod. 
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Produsen sepatu dan pakaian olahraga 
dibawah manajemen Berca Retail Group 
diproduksi pertama kali di tahun 2004 dengan 

menggunakan teknologi dari Portland, Amerika Serikat. 
League terpilih sebagai produk resmi Honda DBL. 
Sejak tahun 2009, League menyediakan pakaian resmi 
serta sepatu untuk kru dan tim basket Honda DBL di 
seluruh penyelenggaraan antar provinsi.

Tak hanya sekadar dirancang untuk memberi 
kenyamanan kepada pengguna, riset, dan 
pengembangan juga dilakukan secara detail pada 
setiap kategori sepatu League guna memastikan 
sepatu yang kami buat sesuai kebutuhan Anda. 
Contohnya saja kategori lari, League menyediakan 
sepatu dengan gaya berlari Anda, apakah heel strike 
atau midfoot strike.

Heel strike merupakan gaya dimana pelari akan 
mendarat di bagian tumit terlebih dahulu ketika 
berlari dan merupakan golongan yang paling 
umum dimiliki pelari saat ini. Jika Anda masuk dalam 
kategori tersebut, League memiliki Ghost Runner 
untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam berlari 
karena di bagian tumit lebih tebal difungsikan 
untuk meredam benturan.

Lain halnya untuk pelari dengan gaya midfoot 
strike, dimana pelari mendaratkan kaki pada bagian 
tengah terlebih dahulu. Untuk kategori ini, League 
menyediakan seri Volans ataupun Kumo. Keduanya 
dibuat dengan sol yang lebih tipis dan ringan untuk 
meningkatkan efisiensi serta kecepatan berlari.

Selain tipe kaki tadi, material pun menjadi faktor 
lain yang mendapat perhatian besar. Hal ini dilihat 
dari pemilihan material dalam pembuatan sepatu 
yang ramah lingkungan. Sepatu League memilih 
menggunakan perekat water-based dimana lebih 
ramah kepada kesehatan para operator produksi. 
Dalam memproduksi sepatu, League tidak 
menggunakan pemakaian bahan PVC (Polyvinyl 
Chloride) mengapa? Karena selain akan berdampak 
pada kesehatan kulit konsumen juga bahan yang 
digunakan mudah rusak.

Pengembangan produk yang kami lakukan tidak 
hanya dari sisi desain tetapi juga dari segi material 
dilakukan rutin ketika menghadiri pameran material 
dan teknologi sepatu di USA setiap tahunnya. Inilah 
yang membuat League berani tampil beda terhadap 
desain dibanding merek lainnya.

OFFICIALY
LEAGUE

PENGALAMAN 20 TAHUN LEBIH BERCA 
MENGERJAKAN SEPATU MEREK 
INTERNASIONAL, LEAGUE MENJADI 
PRODUK YANG LAYAK BERSANDING 
DENGAN SEPATU KELAS DUNIA LAINNYA.
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BERLARI BAGI PEMULA

Dalam memahami gaya berlari, pemilihan 
sepatu juga menjadi hal penting untuk 
membantu Anda menghindari cedera ketika 

berolahraga. Selain itu, beberapa hal lain yang perlu 
diperhatikan diantaranya:

 
1. MULAI DENGAN PERLAHAN

Melakukan gerakan yang terlalu banyak dan cepat 
dapat menyebabkan cedera jangka panjang. Mulai 
dengan gerakan perlahan juga memberikan Anda 
waktu untuk menyempurnakan teknik Anda.

 
2. LUANGKAN WAKTU LIBUR
 UNTUK PEMULIHAN

Tubuh juga perlu istirahat, karena itu sisihkan 
waktu libur di antara jadwal latihan Anda yang padat. 
Hal ini penting guna memulihkan glikogen atau 
kondisi tubuh guna mencegah kerusakan pada sel-sel 
tubuh Anda.

 
3. TINGKATKAN PERFORMA
 SECARA BERTAHAP

Tingkatkan kemampuan jarak Anda dalam berlari 
secara berkala. Penambahan volume latihan sebaiknya 
tidak lebih dari 10% setiap minggunya.

 

4. HINDARI ELEVASI YANG BERAT
 DI AWAL

Berlari dengan banyak tanjakan dalam latihan bagi 
seorang pelari pemula dapat menyebabkan cedera. 
Karena elevasi yang berat dapat membuat kaki kita 
menggunakan banyak otot dibandingkan berlari 
dipermukaan yang datar.

 
5. PEMANASAN DAN PELENTURAN

Lakukan pemanasan sebelum berlari dan 
pelenturan sesudah berlari untuk meregangkan otot. 
Hal ini akan mencegah dari kekakuan atau kram otot.

 
6. CUKUP AIR

Bekali diri dalam menjaga tubuh agar terhindar 
dari dehidrasi dalam konsumsi air maupun elektrolit. 
Mulailah dengan cukup air sebelum berlari atau 
memanfaatkan beberapa jenis suplemen elektrolit 
setelah tubuh Anda menghangat.

 
7. NUTRISI YANG TEPAT
 SAAT BEROLAHRAGA

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, 
konsentrasikan pada pemilihan nutrisi yang tepat. 
Karena dengan nutrisi yang tepat, dapat membuat 
performa Anda dalam berolahraga semakin maksimal.
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OFFICIALY
LEAGUE

PENGALAMAN 20 TAHUN LEBIH BERCA 
MENGERJAKAN SEPATU MEREK 
INTERNASIONAL, LEAGUE MENJADI 
PRODUK YANG LAYAK BERSANDING 
DENGAN SEPATU KELAS DUNIA LAINNYA.
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Pemeriksaan Unggulan
untuk Cedera Olahraga

MRI
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Cedera olahraga bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Jenisnya bisa sama dengan 
cedera pada kecelakaan lalu lintas, jatuh di lingkungan sekolah atau di dalam rumah. Tetapi, 
ada jenis-jenis cedera yang khas untuk olahraga. Bahkan bisa saja cedera terjadi bukan karena 

trauma akut, melainkan trauma yang terjadi akibat gerakan yang sama yang diulang-ulang pada latihan 
olahraga tertentu.

Enam dari sepuluh pasien dengan cedera olahraga mengeluhkan bagian lututnya. Keluhan lutut ini 
penting karena akan mengganggu proses berjalan yang normal, dan bila tidak ditangani dengan tepat 
akan segera diikuti oleh bagian tungkai bawah lainnya seperti sendi panggul dan pergelangan kaki.

Pemeriksaan radiologi yang pertama adalah foto Sinar-X. Sayangnya, pemeriksaan ini hanya mampu 
mengungkapkan kelainan pada tulang saja. Padahal, selain tulang, masih ada jaringan-jaringan lunak 
yang bisa mengalami cedera sewaktu berolahraga. Dan jaringan lunak ini paling baik diperiksa dengan 
MRI atau Magnetic Resonance Imaging.

MRI JARINGAN LUNAK & TULANG RAWAN
Dari banyak pengalaman menangani cedera olahraga di bagian lutut, kelainan paling sering 

adalah robekan atau bahkan putusnya ligamen penting yaitu ACL (Anterior Cruxiate Ligament). 
Kejadian ini bisa dialami oleh atlet remaja yang berumur belasan tahun sampai para praktisi olahraga 
yang berumur lebih dari setengah abad. Penanganannya mungkin saja berbeda, tetapi pemeriksaan 
tetap sama yaitu MRI.

Deteksi putusnya ACL memang bisa dilakukan di alat MRI yang lebih rendah nilai Tesla-nya, tetapi 
dengan kemampuan MRI GE Discovery MR 750W 3 Tesla di National Hospital dapat mendeteksi 
kelainan-kelainan yang lebih ringan, seperti robekan parsial atau robek sebagian saja. Penemuan 
kelainan “kecil” bila terabaikan akan menimbulkan kelainan yang lebih parah karena pasien tetap 
menggunakan lututnya untuk olahraga tanpa pengobatan atau perawatan. 

dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad. dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad.(K).
Spesialis Radiologi Spesialis Radiologi
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DETEKSI DINI TRAUMA
TULANG RAWAN

MRI bisa mendeteksi kelainan tulang dan 
tulang rawan. Saat ini hanya MRI-lah yang menjadi 
pemeriksaan unggulan untuk tulang rawan. Dan MRI 
GE Discovery MR 750W 3 Tesla di National Hospital 
merupakan MRI dengan resolusi yang paling tinggi 
untuk mendeteksi kelainan–kelainan tulang rawan, 
apalagi dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, 
yang tidak dimiliki oleh MRI lain di Indonesia yaitu 
cartigram. Pemeriksaan cartigram bisa mendeteksi 
kelainan awal dari trauma tulang rawan dengan 
mengukur dan menemukan peningkatan kadar 

airnya. Dan hasil pengukuran ini digambarkan 
dengan warna sehingga dokter yang akan 
melakukan pengobatan dan tindakan dengan 
mudah mendeteksi kelainan dan lokasinya.

Kemampuan ini yang dimanfaatkan oleh 
atlet-atlet olahraga prestasi di JawaTimur 
untuk memeriksakan diri, bahkan setelah 
melalui pemeriksaan MRI di tempat lain 
dengan hasil normal. MRI 3T dapat mendeteksi 
lebih akurat dan lebih dini. Akibatnya, 
penanganan bisa diterapkan lebih awal 
sehingga waktu tunggu untuk bisa bermain 
lagi bahkan berprestasi lebih tinggi.

31NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015



30 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

health zone

DETEKSI DINI TRAUMA
TULANG RAWAN

MRI bisa mendeteksi kelainan tulang dan 
tulang rawan. Saat ini hanya MRI-lah yang menjadi 
pemeriksaan unggulan untuk tulang rawan. Dan MRI 
GE Discovery MR 750W 3 Tesla di National Hospital 
merupakan MRI dengan resolusi yang paling tinggi 
untuk mendeteksi kelainan–kelainan tulang rawan, 
apalagi dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, 
yang tidak dimiliki oleh MRI lain di Indonesia yaitu 
cartigram. Pemeriksaan cartigram bisa mendeteksi 
kelainan awal dari trauma tulang rawan dengan 
mengukur dan menemukan peningkatan kadar 

airnya. Dan hasil pengukuran ini digambarkan 
dengan warna sehingga dokter yang akan 
melakukan pengobatan dan tindakan dengan 
mudah mendeteksi kelainan dan lokasinya.

Kemampuan ini yang dimanfaatkan oleh 
atlet-atlet olahraga prestasi di JawaTimur 
untuk memeriksakan diri, bahkan setelah 
melalui pemeriksaan MRI di tempat lain 
dengan hasil normal. MRI 3T dapat mendeteksi 
lebih akurat dan lebih dini. Akibatnya, 
penanganan bisa diterapkan lebih awal 
sehingga waktu tunggu untuk bisa bermain 
lagi bahkan berprestasi lebih tinggi.

31NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015



32 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

health zone

33NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

Usir Nyeri
dengan Terapi Laser

Hampir setiap orang pernah merasakan 
gangguan nyeri, entah itu nyeri otot, sendi, 
tulang, ataupun nyeri pada sarafnya. 
Dengan perkembangan teknologi yang 
semakin canggih, kini penanganan nyeri 
tidak sebatas dengan mengonsumsi obat 
oral maupun topikal, melainkan bisa juga 
diatasi dengan menggunakan terapi laser.
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Terapi sinar laser atau sering disebut Low Level 
Laser Therapy (LLLT) merupakan prosedur 
non invasive yang dapat menembus jauh ke 

dalam jaringan tubuh. “ Terapi ini dapat membantu 
perbaikan dan penyembuhan sel-sel tubuh,” jelas 
dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.KFR., Spesialis 
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi National Hospital.

Laser therapy sebenarnya bukan barang baru 
di luar negeri. Prosesdur ini bahkan telah lolos uji 
dan disetujui oleh US Food and Drug Administration 
(FDA) untuk tatalaksana nyeri. Hingga saat ini belum 
ditemukan adanya efek samping dari terapi laser 
tersebut, karenanya terapi ini banyak dipilih sebagai 
alternatif perawatan yang efektif dan efisien. 

dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.KFR.
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

TEKNOLOGI LASER TERBARU
Jenis laser yang digunakan dibedakan berdasarkan 

kelasnya. Mulai dari kelas 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Laser yang 
digunakan untuk terapi pada umumnya adalah laser 
kelas 3A dan 3B, karena intensitasnya yang rendah 
sehingga menimbulkan rasa hangat dan nyaman jika 
dipergunakan.

National Hospital sendiri menggunakan 
teknologi laser terbaru, yaitu kelas 3A yang 
intensitasnya dapat diubah-ubah, atau bisa disebut 
High Intensity Low Level Laser Therapy (HILLLT). 
Dengan demikian pasien dapat menentukan 
intensitas yang diinginkan, mau panas atau dingin, 
sesuai kebutuhan dan daya tahan tubuhnya. 

“Di sini kita memakai laser kelas 3A keluaran 
terbaru yang memiliki intensitas lebih tinggi 
sehingga lebih efektif dalam membantu mengatasi 
nyeri,” jelas dr. Patricia. 

Sekalipun bisa diatur dengan intensitas maksimal 
50 Joule/cm2, dr. Patricia sendiri lebih memilih 
memakai intensitas 20 Joule/cm2. Ini dilakukan sebagai 
antisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang tidak 
diinginkan selama proses perawatan. 

Terapi laser bekerja dengan menciptakan 
reaksi biokimia dalam jaringan tubuh yang akan 
membantu memperbaiki sel, meningkatkan 
sirkulasi darah, dan mengurangi reaksi peradangan 
serta pembengkakan. Energi sinar laser akan 
menstimulasi sel yang rusak untuk menghasilkan 
zat yang disebut adenosine triphospate 
(ATP). Zat inilah yang akan dipergunakan sel 
untuk mempertahankan fungsi normal dan 
meningkatkan perbaikan sel. Seiring dengan 
membaiknya kondisi sel, rasa nyeri yang diderita 
pasien pun akan berkurang.

LEBIH CEPAT DAN EFEKTIF
Terapi laser tidak memerlukan waktu lama dalam 

proses pemakaiannya karena perbaikan jaringan yang 
dilakukan cenderung lebih cepat dan efektif. Sekitar 
lima hingga sepuluh menit, nyeri yang dirasakan akan 
menghilang sedikit demi sedikit. Namun untuk area 
nyeri yang lebih luas mungkin akan membutuhkan 
waktu lebih lama.

ATLET LEBIH BERISIKO
Meski nyeri adalah gejala yang pernah dirasakan 

oleh hampir semua orang, mereka yang berprofesi 
sebagai atlet memiliki risiko lebih tinggi mengalami 
cedera yang menyebabkan nyeri pada beberapa 
bagian tubuhnya. Rasa nyeri akibat cedera acap kali 
dianggap sepele sehingga tanpa sadar, rasa nyeri 
tersebut dapat membahayakan karier sang atlet 
dalam dunia olahraga. 

health zone
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Karenanya, dokter yang telah berpengalaman 
menangani cedera para pahlawan olahraga ini 
mengimbau agar para atlet segera memeriksakan 
diri pada dokter jika merasa nyeri agar tidak 
merembet terlalu dalam.

“Kita akan periksa sebab nyerinya itu apa. Bisa 
dari otot, ligamen, tulang, menikus, atau mungkin 
dari tendonnya yang bermasalah. Selanjutnya 
akan dilihat apakah itu termasuk fase akut atau 
memang sudah kejadian kronis. Jika dapat 
disembuhkan dengan terapi laser maka kita akan 
menggunakannya,” jelas dokter yang juga mengajar 
di Universitas Airlangga, Surabaya tersebut.

Selain terapi laser, penanganan cedera pada atlet 
juga akan dilakukan dengan memberikan latihan-
latihan yang dapat membantu memperbaiki pola 
gerakan agar sang atlet siap kembali beraksi.

MENJAGA OTOT DAN SENDI
Untuk menghindari diri dari derita nyeri, 

disarankan agar kita menjaga pola hidup dan postur 
tubuh saat beraktivitas, dan menghindari gerakan-
gerakan yang dapat membahayakan otot ataupun 
sendi. Dengan otot dan sendi yang terjaga, tubuh 
pun dapat ditopang dengan sempurna, sehingga 
terhindar dari nyeri.
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oleh hampir semua orang, mereka yang berprofesi 
sebagai atlet memiliki risiko lebih tinggi mengalami 
cedera yang menyebabkan nyeri pada beberapa 
bagian tubuhnya. Rasa nyeri akibat cedera acap kali 
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tersebut dapat membahayakan karier sang atlet 
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Karenanya, dokter yang telah berpengalaman 
menangani cedera para pahlawan olahraga ini 
mengimbau agar para atlet segera memeriksakan 
diri pada dokter jika merasa nyeri agar tidak 
merembet terlalu dalam.

“Kita akan periksa sebab nyerinya itu apa. Bisa 
dari otot, ligamen, tulang, menikus, atau mungkin 
dari tendonnya yang bermasalah. Selanjutnya 
akan dilihat apakah itu termasuk fase akut atau 
memang sudah kejadian kronis. Jika dapat 
disembuhkan dengan terapi laser maka kita akan 
menggunakannya,” jelas dokter yang juga mengajar 
di Universitas Airlangga, Surabaya tersebut.

Selain terapi laser, penanganan cedera pada atlet 
juga akan dilakukan dengan memberikan latihan-
latihan yang dapat membantu memperbaiki pola 
gerakan agar sang atlet siap kembali beraksi.

MENJAGA OTOT DAN SENDI
Untuk menghindari diri dari derita nyeri, 

disarankan agar kita menjaga pola hidup dan postur 
tubuh saat beraktivitas, dan menghindari gerakan-
gerakan yang dapat membahayakan otot ataupun 
sendi. Dengan otot dan sendi yang terjaga, tubuh 
pun dapat ditopang dengan sempurna, sehingga 
terhindar dari nyeri.
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Data Perhimpunan Osteoporosis 

Indonesia di tahun 2007 menunjukkan 

setidaknya 32,3 % perempuan Indonesia 

usia di atas 50 tahun menderita 

osteoporosis, sedangkan angka kejadian 

pada pria di rentang usia yang sama 

mencapai 28,8%.
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penurunan massa tulang pada seseorang sehingga 
dapat mencegah terjadinya fraktur, selain itu juga 
dapat memonitoring hasil pengobatan.

Osteoporosis adalah suatu keadaan yang ditandai 
dengan berkurangnya massa (berat) tulang sehingga 
terjadi kerusakan pada jaringan (mikroarsitektur) di 
dalam tulang yang mengakibatkan penderita mudah 
mengalami patah tulang atau fraktur. 

Dulu osteoporosis dikenal dengan penyakit yang 
hanya diderita oleh kaum perempuan pada masa 
sesudah menopause. 

Perkembangan ilmu kedokteran yang begitu 
cepatnya dan ditunjang oleh peralatan modern dapat 
mendeteksi bahwa osteoporosis bukanlah penyakit 
yang didominasi oleh kaum hawa, akan tetapi banyak 
penelitian yang melaporkan bahwa osteoporosis 
dapat menimpa bayi sampai orang tua baik pada 
wanita maupun pada pria. Dalam kasus-kasus seperti 
ini tentu saja diperlukan pemeriksaan lebih lanjut .

Oleh karena itu, pemeriksaan kepadatan 
tulang secara berkala sangat diperlukan untuk 
mengantisipasi dan mewaspadai agar kesehatan 
tulang tetap terjaga, sehingga terjadinya patah 
tulang akibat keropos dapat dicegah.

 Bone Densitometri adalah alat yang digunakan 
untuk mengukur kepadatan massa tulang.

Terdapat berbagai macam alat bone densitometry, 
akan tetapi Bonedensitometri DXA (Dual Energy 
X-ray Absorptiometry) adalah Bonedensitometri yang 
direkomendasikan oleh WHO sebagai gold standart 
pemeriksaan tulang dan secara ilmiah terbukti sebagai 
metode pengukuran kepadatan tulang terbaik dengan 
akurasi dan presisi tertinggi.

Pemeriksaan DXA juga aman karena paparan 
radiasi sangat rendah dan tidak menimbulkan nyeri 
serta memerlukan waktu yang singkat, sekitar 5-15 
menit. Alat ini mengukur kepadatan tulang belakang, 
tulang pinggul, pergelangan tangan dan whole body, 
serta komposisi tubuh (lemak, lean, dan tulang).

HASIL TES BONE DENSITOMETRI DXA
T Skor – Angka ini menunjukkan jumlah 

tulang Anda dibandingkan dengan nilai orang 
dewasa muda lain dari gender yang sama dengan 
massa tulang puncak. Nilai T digunakan untuk 
memperkirakan risiko Anda mengalami patah tulang 
(fraktur) di masa yang datang.
l  Normal : T Skor yang berada di atas -1 
l  Kepadatan tulang yang rendah kurang :
 T Skor antara -1 dan -2,5
l  Osteoporosis : T Skor di bawah -2,5
Nilai Z Skor – mencerminkan jumlah tulang Anda 

dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok usia 
dan jenis kelamin yang sama. Jika skor ini luar biasa 

Masalah usia lanjut dan osteoporosis semakin 
menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. 
Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya 

usia harapan hidup. Keadaan tersebut menyebabkan 
peningkatan penyakit menua yang menyertainya, 
antara lain osteoporosis (keropos tulang), sarkopenia 
(berkurangnya massa otot), dan penyakit metabolik.

Sejak penurunan massa tulang dihubungkan 
dengan terjadinya patah tulang (fraktur) yang akan 
datang, maka pemeriksaan massa tulang merupakan 
indikator untuk memperkirakan risiko terjadinya 
fraktur. Pada dekade terakhir, fakta ini menyebabkan 
kepedulian terhadap penggunaan alat diagnostik non 
invasive (bone densitometry) untuk mengetahui adanya 

dr. B. P. Yenniastoeti, CCD., CDT.
Dokter Umum
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tinggi atau rendah, hal itu mungkin menunjukkan 
kebutuhan tes medis lebih lanjut.

TERLENGKAP DI INDONESIA TIMUR
National Hospital Surabaya kini telah 

dilengkapi dengan Densitometri DXA (Dual X-ray 
Absorptionmetry) yang selain dipergunakan untuk 
mendeteksi kepadatan tulang, alat yang satu ini 
juga dapat digunakan untuk pemeriksaan Body 
Composition (BC) atau komposisi tubuh. Sehingga 
bukan hanya kepadatan tulang saja yang dapat 
diukur melainkan otot dan lemak dalam tubuh juga 
dapat diukur massanya.

Densitometri DXA yang terdapat di National 
Hospital Surabaya memiliki software (aplikasi) 
terlengkap di seluruh Indonesia Timur, dapat 
digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan tulang 
dari mulai anak-anak sampai kepadatan tulang pada 
orang tua, selain itu juga dapat menghitung komposisi 
tubuh (Body Composition). 

Kita telah lama mengenal istilah indeks 
massa tubuh atau body mass indeks, yaitu berat 
badan dibandingkan tinggi badan kuadrat untuk 
menentukan apakah seseorang mempunyai berat 
badan kurang, normal, atau kelebihan berat badan 
dimana kriteria tersebut berkaitan dengan terjadinya 
hipertensi, diabetes melitus, profile lemak yang 
meningkat sehingga meningkatkan risiko terjadinya 
stroke maupun serangan jantung. 

Akan tetapi dengan bertambah majunya 

pengetahuan, indeks massa tubuh ternyata 
banyak kelemahannya. Sebagai contoh, seorang 
binaragawan atau wanita hamil pasti memiliki 
indeks massa tubuh yang berlebih atau termasuk 
kategori obese. Kenyataannya kelebihan berat 
badan tersebut diakibatkan oleh massa otot yang 
besar dan hal ini tidak ada hubungannya dengan 
adanya peningkatan risiko untuk mengidap 
penyakit metabolik syndrome (tekanan darah yang 
meningkat, profile lemak darah yang meningkat, 
diabetes melitus, maupun stroke).

Selain indeks massa tubuh juga dikenal ukuran 
lingkar pinggang dan perbandingan pinggang 
– paha (waist / hip ratio). Pada kenyataannya 
penggunaan alat ukur tersebut tidak seratus persen 
menggambarkan adanya peningkatan massa 
lemak dalam tubuh. Maka saat ini istilah body mass 
indeks banyak beralih pada istilah: Fat Mass Indeks 
sebagai pengganti body mass indeks, karena seperti 
diketahui lemak tubuh sangat erat hubungannya 
dengan kesehatan. Semakin kita bertambah tua, 
tulang dan otot kita berkurang sedangkan lemak 
kita bertambah banyak.

Untuk memantau seberapa banyak 
pertambahan lemak tubuh kita dan seberapa 
besar berkurangnya otot dan tulang kita dengan 
semakin bertambahnya usia, maka diperlukan 
alat DXA untuk memantau komposisi tubuh kita, 
sehingga kita dapat mengupayakan komposisi 
tubuh yang seideal mungkin.

BODY COMPOSITION & HEALTH
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banyak kelemahannya. Sebagai contoh, seorang 
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indeks massa tubuh yang berlebih atau termasuk 
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besar dan hal ini tidak ada hubungannya dengan 
adanya peningkatan risiko untuk mengidap 
penyakit metabolik syndrome (tekanan darah yang 
meningkat, profile lemak darah yang meningkat, 
diabetes melitus, maupun stroke).

Selain indeks massa tubuh juga dikenal ukuran 
lingkar pinggang dan perbandingan pinggang 
– paha (waist / hip ratio). Pada kenyataannya 
penggunaan alat ukur tersebut tidak seratus persen 
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sebagai pengganti body mass indeks, karena seperti 
diketahui lemak tubuh sangat erat hubungannya 
dengan kesehatan. Semakin kita bertambah tua, 
tulang dan otot kita berkurang sedangkan lemak 
kita bertambah banyak.

Untuk memantau seberapa banyak 
pertambahan lemak tubuh kita dan seberapa 
besar berkurangnya otot dan tulang kita dengan 
semakin bertambahnya usia, maka diperlukan 
alat DXA untuk memantau komposisi tubuh kita, 
sehingga kita dapat mengupayakan komposisi 
tubuh yang seideal mungkin.
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PENTING BAGI ATLET
Pemeriksaan DXA juga efektif digunakan 

pada seorang atlet. Untuk memiliki tubuh 
yang proposional atau ideal, mereka 
harus menjaga berat badan agar sesuai 
dengan porsinya. Tak cukup dengan 
mempertimbangkan bahwa BMI (Body Mass 
Index) tergolong normal, kelebihan atau 
obesitas. Mereka juga harus menentukan 
prosentase antara lemak, otot dan kepadatan 
tulang. Semua itu dilakukan agar tubuh 
mereka dapat tetap bugar dan sehat.

Sebenarnya indikasi untuk pemeriksaan 
body composition hanya dilakukan pada 
orang-orang yang mengalami kegemukan, 
otot-otot menyusut, HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) yang dalam 
pengobatan untuk mengevaluasi lipoatrophy 
(lemak sangat rendah sehingga orang 
mudah terserang infeksi) maupun sebagai 
indikasi dilakukan operasi bariatric.

Namun untuk indikasi dalam sport 
sendiri, alat ini tak kalah pentingnya dalam 
memonitor perkembangan otot setelah 
mereka melakukan latihan yang intensif 
dalam jangka waktu tertentu.

OVERTRAINING SYNDROME
Apabila dalam dosis latihan yang 

diberikan oleh trainer sesuai dengan 
kebutuhan tubuhnya maka otot akan 
berkembang, namun jika sudah terjadi 
overtraining malah akan sebaliknya, 
bisa terjadi kerusakan otot. Otot bukan 
berkembang tetapi malah mengecil. Dalam 
sport pemeriksaan ini akan membantu 
mengevaluasi perkembangan otot dan 
berkurangnya masa lemak, kesimetrisan 
pelatihan antara badan sisi kiri dan kanan 
juga dapat dideteksi.

Untuk itu, agar tidak terjadi kerusakan 
pada otot maka setiap atlet harus mengikuti 
kaidah-kaidah dalam pelatihan,yaitu harus 
sesuai dengan Frequency, Intensity, Time, 
Type (FITT) dan disesuaikan pula dengan 
kebutuhan tubuh dan usia atlet.
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Get Healthy and Fun at ROCA

Diambil dari Bahasa Spanyol yang berarti batu karang, 
bangunan utama ROCA Sport Center tampak berdiri kokoh di 
samping kolam renang berukuran semi Olympiade 50 x 16 m. 

Kolam kedalaman 1,1m hingga 2,2m ini juga dilengkapi kolam 
untuk anak-anak berkedalaman 40-80cm yang dirancang apik 
dengan mempertimbangkan kenyamanan serta keamanan buah 
hati Anda selama bermain di sana. 

Sepanjang jalan menuju lobi dari tempat parkir, Anda akan 
menyusuri pathway teduh dengan lindungan kanopi memanjang dan 
hamparan rumput segar menghijau di samping kiri yang menularkan 
semangat segar untuk memulai healthy activity Anda di sini.

Di bagian dalam, lobi luas bergaya modern minimalis menyiratkan 
ambience hangat sekaligus family friendly. Paduan interior design 
bernuansa woody di sebagian besar dinding, warna cerah pada sofa, 
kursi, dan juga cushion, serta dekorasi bernuansa anak-anak menyatu 
apik dalam harmoni yang manis. 

Lobi berdinding kaca tembus pandang tersebut memberikan 
kesempatan pada siapapun yang berada di sana untuk menikmati 
background pantulan warna biru segar dari kolam renang dan juga 
rumput segar yang menghampar di belakangnya.

Tepat di ujung lobi, terdapat sebuah restoran Papa Delle - Pasta 
& Grill yang siap memanjakan lidah Anda sekeluarga dengan menu-

menu western. Sebelum memasuki area restoran, di sebelah kanan 
terdapat barisan tangga yang akan membawa Anda ke ruang-ruang 
utama ROCA Sport Center. Diantaranya: studio Yoga dan ruang 
aerobik yang dilengkapi peralatan untuk melakukan TRX. Di lantai 
satu tersedia pula ruangan untuk penggemar Ping Pong dan ada 
juga ruangan yang nantinya akan digunakan untuk walk climbing 
bekerjasama dengan Climbing 5.

Melewatkan quality time di ROCA pun semakin lengkap dengan 
adanya fasilitas dan kelas-kelas yang bisa diikuti member ROCA 
seperti: Kelas Aerobik, Yoga, Pilates, Belly Dance, Insanity, Spinning, 
Hip Hop, Tai Chi, dan masih banyak lagi. Ruang ganti luas, loker, 
dressing room nyaman dengan failitas hair dryer, akan memudahkan 
Anda dan member untuk touch-up sebelum pulang atau melanjutkan 
aktivitas lainnya.

Banyak kelas terbaru yang bisa Anda nikmati di sport center 
yang baru saja soft launching pada 13 Juni 2015 lalu tersebut. 
Diantaranya: Aqua Zumba, Aqua Fit, yang cocok diikuti bagi semua 
orang, juga orang-orang yang pernah mengalami cedera lutut dan 
tulang. Bagi Anda yang ingin olahraga yang lebih fun serta enerjik, 
bisa mengikuti Piloxing Class yang mengombinasikan antara 
pilates,boxing, dan dance.

Get strong, healthy, and fun with ROCA Sport Center.

Berada di tengah-tengah lingkungan perumahan prestisius Graha Family, 
ROCA Sport Center menjadi oase yang mengalirkan kesegaran untuk 

meluruhkan penat usai Anda seharian berjibaku dengan rutinitas.
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state of the heart

Saat ditemui di National Hsopital Surabaya, Sisil, begitu dia kerap disapa, menceritakan 
tentang kecintaannya pada olahraga yang dikenalnya sejak usia sembilan tahun tersebut.

Berawal dari kerap bermain di rumah tetangganya yang juga pelatih karate, perlahan-
lahan ia mulai tertarik dan mencoba mendalami seni bela diri ini. Beruntung kegiatan tersebut 
mendapat dukungan dari keluarganya yang mayoritas atlet.

BERLAGA HINGGA EROPA
Perempuan kelahiran Blitar ini memulai kejuaraan internasional saat dia masih duduk di 

bangku SMA. Sederet kejuaraan ternama telah diikuti, tak hanya di Asia tapi juga Eropa.
“Sudah banyak laga di Eropa yang saya ikuti, mulai dari Norwegia, Swedia, Ukraina, Italia, 

sampai Jerman,” Jelasnya.

Siap Rebut Medali
Tanpa Nyeri

Sisilia Agustiani Ora
Atlet Karate KONI Jawa Timur

Menyabet medali emas di ajang South East Asian Karatedo Federation 
(SEAKF) Karate Championship 2015 di Laos ternyata tak sekadar 
membawa kebahagiaan bagi atlet bernama Sisilia Agustiani Ora. 

Kemenangan yang diperoleh dengan latihan keras tersebut harus dibayar 
dengan cedera otot yang mengganggu aktifitas hariannya sejak itu.
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Ada satu pengalaman tak terlupakan saat ia 
mengharumkan nama Indonesia di luar, tepatnya 
ketika Turkey Open tahun 2011. Waktu itu Sisilia harus 
berhadapan dengan atlet Mesir yang mempunyai 
postur tubuh jauh lebih besar darinya. Ia pun sempat 
merasa pesimis. Namun, kekhawatirannya berubah 
menjadi kegembiraan tatkala juri memutuskan Sisilia 
menang 5-0 atas lawannya.

Kata, adalah kategori pertandingan yang sering 
dimainkan Sisil. Teknik atau kategori ini merupakan jenis 
karate yang tidak hanya bertumpu pada latihan fisik, 
tapi mengandung pelajaran prinsip bertarung. Gerakan-
gerakan Kata juga banyak menyiratkan falsafah hidup.

TERGANGGU CEDERA
Ketika ditanyai tentang kedatangannya di National 

Hospital, dia sengaja ke sini karena ingin memeriksakan 
cedera lutut yang semakin hari semakin mengganggu. 
Sepulang dari Laos sebenarnya Sisil sudah merasa 
sakit, namun masih bisa ia tahan. Namun akhir-akhir ini 
rasa sakit itu makin sering muncul. Terlebih saat cuaca 
dingin atau ketika berada di ruang ber-AC.

Melihat kondisi kesehatan atletnya, pihak Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sempat merujuk 
Sisil ke Sport Clinic salah satu rumah sakit di Surabaya 
melalui kerjasama atau kesepakatan, Sisil dirujuk untuk 
pemeriksaan MRI GE Discovery MR 750W 3 Tesla di 
National Hospital dengan keunggulan pemeriksaan 
tulang rawan. Setelah melakukan serangkaian 
pemeriksaan, akhirnya ditemukan dengan jelas lokasi 
cedera di lutut yang membuat Sisil merasa nyeri ketika 
menggerakan bagian tubuhnya itu.

DIAGNOSIS YANG MENENANGKAN
Dari sini akhirnya dokter menyarankan serangkaian 

perawatan untuk mengatasi nyeri, sehingga ia bisa 
kembali beraktifitas dan mencetak prestasi di laga 
berikutnya. “Pastinya saya bersyukur akhirnya bisa tahu 
bagian mana yang mengalami cedera. Dengan detail 
dokter menjelaskan tentang sakit yang saya alami 
dan solusi apa yang sebaiknya diambil. Saya jadi lebih 
tenang sekarang.” ungkapnya lega.

Ketika ditanya kesan pertamanya tentang National 
Hospital, ia mengaku takjub. “Ini rumah sakit keren. 
Pertama kali masuk, nggak nyangka ini rumah sakit. 
Dari luar mirip hotel. Menariknya lagi banyak tempat 
nongkrong. Jadi nggak bosan selama melakukan 
perawatan di sini.” pungkas Sisil takjub.
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"Kita hidup di negara subtropis, memiliki indoor dan outdoor yang sangat 
mengagumkan dan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ironisnya, yang sadar akan hal 

tersebut kebanyakan malah orang-orang dari mancanegara yang kagum akan negara 
kita," ungkap Ir. Sinarto Dharmawan, MBA., Chief Operating Officer P.T. Intiland 

Development Surabaya dan juga selaku Presiden Direktur PT. Surabaya Jaya Medika.

Menciptakan Sinergi
dalam Hunian

Mendapat undangan berkunjung di rumah developer ini merupakan suatu kehormatan 
tersendiri. Memasuki kawasan perumahan prestisius di Graha Famili, kesan asri menyeruak 
dari balik pepohonan rindang di sepanjang jalan, meredam teriknya cuaca Kota Surabaya.

Tempat tinggal Pak Sin, sebutan akrab penikmat hasil seni lukis tersebut berdiri di lahan seluas 
300m2, dengan pagar depan terbuat dari kayu alami. Setelah melewati halaman depan rumah yang 
juga digunakan untuk carport, sepasang patung singa perkasa menyapa, mengantarkan para tamu 
memasuki pintu kayu besar dengan desain kotak berlubang yang seakan mempersilahkan tidak 
hanya tamu untuk masuk, namun juga udara segar dari lingkungan hijau Graha Famili ke dalam.

NUANSA ALA VILLA
Gemericik air yang menenangkan terdengar dari aliran air kolam renang kecil berukuran tiga 

kali sebelas meter, dengan dihiasi batu-batu kali kecil di sekitarnya dan juga pepohonan rimbun. 
Menghadirkan suasana tenang, seolah berada di sebuah vila kecil yang jauh dari keramaian kota. 
Pintu ruang keluarga yang terbuka lebar dengan folding door kaca langsung menyajikan nuansa 
hijau kebiruan dari warna kolam mungil didepannya.

Ir. Sinarto Dharmawan, MBA.
Chief Operating Officer P.T. Intiland Development Surabaya

Presiden Direktur PT. Surabaya Jaya Medika
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get in touch

Ruang keluarga dengan sofa, dua kursi rotan 
beserta meja kacanya dan seperangkat alat elektronika 
memberi kesan keleluasaan sekaligus mencerminkan 
free spirit dari penghuninya.

Tak jauh dari ruang makan, kembali sebuah ruang 
hijau berupa taman kecil ukuran tiga kali lima meter 
menyusupkan kesan asri pada hunian yang banyak 
memanfaatkan lahan untuk ruang terbuka ini. 

Mendengar penjelasan Sinarto mengenai 
tempat tinggalnya artistik dan fungsional tersebut, 
ternyata ada satu pesan penting yang sebenarnya 
ingin ia sampaikan. Bapak dari putra dan putri yang 
keduanya tinggal di Melbourne ini selalu ingin berbagi 
pengalaman tentang betapa pentingnya memiliki 
fasilitas olahraga di dalam rumah. 

Itulah mengapa ia lebih memilih memanfaatkan 
sebagian lahan rumahnya untuk membangun 
kolam renang mungil yang bisa dipergunakan kapan 
pun. Sinarto sendiri secara rutin berenang dua kali 
seminggu selama dua puluh sampai tiga puluh menit 
sebelum memulai aktivitas hariannya.

“Saya ingin bisa encourage semua orang untuk 
tidak membangun hunian yang terlalu besar dan 
menjejali dengan segala macam ruang yang akhirnya 
tidak bisa dinikmati. Menurut saya yang paling 
penting adalah sinergi antara indoor dan outdoor 
yang menyebabkan rumah akan terasa nyaman 
untuk ditinggali,” ungkap pecinta olahraga bulu 
tangkis tersebut. 
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NYAMAN DAN EFISIEN
Banyak yang tidak percaya bahwa rumah mungil 

tempatnya tinggal bersama istri tercinta tersebut 
hanya seluas 300m2 namun bisa mengakomodir 
ruang yang cukup banyak, memiliki kolam renang, 
tiga kamar dan dilengkapi ruang perpustakaan yang 
merangkap sebagai ruang kerja. Bangunan rumahnya 
sendiri dua lantai dengan ukuran 2 x (5,5 x17m).

Merancang rumah yang nyaman dan efisien 
menurutnya membutuhkan komunikasi yang baik 
antara pemilik rumah dan arsitek yang menangani, 
sehingga bisa saling memahami apa yang diinginkan 
dan dibutuhkan oleh pemilik rumah. 

“Rumah saya ini memang dikhususkan untuk 
usia senja, sangat simple hanya berbentuk kotak 
biasa. Saya sendiri menginginkan rumah yang 
mudah dibersihkan, sehingga tanpa pembantu pun 
bisa,” jelasnya. Untuk perawatan kolam renang, ia 
menyerahkan perawatannya pada ahlinya yang 
rutin datang 2 kali seminggu untuk membersihkan.

MINIM RISIKO
Mengenai pilihannya menyisipkan kolam renang 

diantara sederet pilihan fasilitas olahraga yang bisa 
dihadirkan di dalam rumah, Sinarto menjelaskan 
bahwa berenang menurutnya merupakan olahraga 
minim risiko namun bisa membawa banyak manfaat. 
Bahkan saat ia merasa sakit, seperti frozen shoulder 
yang membuat pundaknya terasa kaku, dengan 
berenang sebentar rasa sakit tersebut hilang.

Memang bila mengingat masa muda dahulu 
saat bergabung degan klub bulu tangkis Surya Naga, 
sebagian dari dirinya masih ingin rasanya aktif seperti 
dulu lagi. Namun mengingat usia yang sudah tidak 
muda lagi, dokter sudah memperingatkan agar ia tidak 
melakukan olahraga high impact yang berpotensi 
menyebabkan cedera.

“Menghadirkan fasilitas olahraga di rumah adalah 
salah satu cara untuk memberi manfaat lebih dari 
sebuah hunian. Kita pun bisa menikmati rumah 
sekaligus menikmati hidup,” pungkasnya.
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HONDA BR-V
THE “ADVANCED SCENE HUNTER”

Apakah Anda merupakan pribadi yang menyukai tantangan dan senang
meluangkan waktu bereksplorasi bersama keluarga? 
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PERFORMA TINGGI UNTUK KESENANGAN 
BERKENDARA YANG MAKSIMAL 

Pengalaman berkendara Anda menjadi lebih berkesan bersama 
Honda BR-V. Performa tinggi dari Honda BR-V didukung dengan mesin 
4-silinder 1.5-liter i-VTEC yang memiliki tenaga maksimum 120 PS (88kW) 
@ 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm @ 4.600 rpm yang menciptakan 
keseimbangan sempurna antara sensasi berkendara, efisiensi bahan 
bakar, dan emisi CO2 yang rendah. Untuk menawarkan akselerasi lebih 
halus dan peforma berkendara yang lebih responsif, transmisi manual 
6 percepatan secara khusus diaplikasikan pada Honda BR-V. Sementara 
Honda Continuously Variable Transmission (CVT) dengan Earth Dreams 
Technology memberikan pilihan transmisi dengan jarak rasio yang luas 
dalam ukuran yang ringkas.

FITUR KESELAMATAN TINGKAT TINGGI
UNTUK PERLINDUNGAN MENYELURUH

Untuk meningkatkan standar keselamatan dan perlindungan 
bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya, Honda memberikan 
perlindungan menyeluruh untuk keselamatan berkendara tingkat 
tinggi yang meliputi fitur keselamatan aktif dan pasif. Fitur keselamatan 
untuk Honda BR-V meliputi VSA (Vehicle Stability Assist), Hill Start Assist, 
Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Dual 
and Front SRS airbag, Front 3-Point Load Limiters with Pretensioner ELR 
Seat Belt dan ISOFIX.

Honda BR-V tersedia dalam 6 pilihan warna yaitu Taffeta White, 
Modern Steel Metallic, Crystal Black Pearl, dan tiga warna baru yaitu 
Misty Green Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Passion Red Pearl dengan 
kisaran harga mulai Rp. ± 230 sampai dengan ± 265 juta (on the 
road Jakarta). Jadi, siap menikmati perjalanan menaklukkan berbagai 
rintangan dengan Honda BR-V?

Pada penghujung tahun 2015 ini, Honda membawa 
kabar gembira bagi Anda yang mendambakan 
mobil yang tangguh namun tetap nyaman dan 

mempunyai utilitas tinggi dengan kehadiran Honda BR-V 
sebagai line-up product terbaru dari Honda. Honda BR-V 
Prototype ditampilkan secara resmi untuk pertama 
kalinya sebagai New Generation Crossover Utility Vehicle 
di dunia pada ajang Gaikindo Indonesia International 
Auto Show (GIIAS) 2015 di Jakarta pada Agustus 2015 
dan pertama kalinya di Jawa Timur pada Pameran 
Otomotif Surabaya 2015. 

Sesuai dengan konsep produknya, yaitu “Advanced 
Scene Hunter”, Honda BR-V diperuntukkan bagi Anda 
yang menyukai tantangan, senang pergi ke mana saja 
untuk mencari hal-hal baru. 

7-SEATER YANG TANGGUH
LAYAKNYA SEBUAH SUV

Seperti produk Honda lainnya, Honda BR-V telah 
melalui riset dan penyesuaian dengan kondisi jalan 
di Indonesia, sehingga cocok untuk Anda yang 
senang berpetualang bersama keluarga. Didukung 
dengan desain eksterior yang tangguh, Honda BR-V 
semakin sporty dengan solid motion pillar dan ground 
clearance lebih dari 200 mm. Roof Rails berukuran besar 
memberikan kenyamanan dan fungsi tambahan. 

Eksterior Honda BR-V menampilkan desain khas 
Honda Solid Wing Face sehingga memberikan tampilan 
yang tajam dan lebih lebar dengan lampu depan 
dan grill depan yang dirancang dalam satu garis yang 
menyatu. LED Position Headlight dan Aero Kit Honda 
BR-V mencerminkan kesan tangguh, sporty, sekaligus 
premium. Sedangkan velg alumunium 16 inchi semakin 
menambah tampilan yang lebih dinamis. 

KENYAMANAN MAKSIMUM
UNTUK SELURUH KELUARGA ANDA

Perjalanan jauh melewati berbagai macam medan 
di Indonesia kini menjadi lebih menyenangkan. Nuansa 
desain interior SUV yang tangguh dan premium serta 
kabin yang luas pada Honda BR-V menawarkan Anda 
kenyamanan tertinggi di kelasnya. Kualitas interior Honda 
BR-V tercermin dalam setiap elemen yang memberikan 
kenyamanan tertinggi dan kemewahan, dengan dilengkapi 
fitur-fitur canggih seperti Multi-Information Display.

Tidak hanya itu, Honda BR-V menghadirkan ruang 
lutut dan ruang kepala yang lebih lapang pada baris 
kedua dan ketiga. Kursi baris ketiga memungkinkan Anda 
untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih luas karena 
merupakan jenis 50/50 split yang dapat dilipat dengan 
cepat dan mudah. AC belakang ditempatkan diantara 
baris pertama dan kedua untuk memperluas aliran udara 
ke seluruh area, sehingga memberikan kenyamanan 
maksimum untuk semua penumpang.



50 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

HONDA BR-V
THE “ADVANCED SCENE HUNTER”

Apakah Anda merupakan pribadi yang menyukai tantangan dan senang
meluangkan waktu bereksplorasi bersama keluarga? 

51NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

PERFORMA TINGGI UNTUK KESENANGAN 
BERKENDARA YANG MAKSIMAL 

Pengalaman berkendara Anda menjadi lebih berkesan bersama 
Honda BR-V. Performa tinggi dari Honda BR-V didukung dengan mesin 
4-silinder 1.5-liter i-VTEC yang memiliki tenaga maksimum 120 PS (88kW) 
@ 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm @ 4.600 rpm yang menciptakan 
keseimbangan sempurna antara sensasi berkendara, efisiensi bahan 
bakar, dan emisi CO2 yang rendah. Untuk menawarkan akselerasi lebih 
halus dan peforma berkendara yang lebih responsif, transmisi manual 
6 percepatan secara khusus diaplikasikan pada Honda BR-V. Sementara 
Honda Continuously Variable Transmission (CVT) dengan Earth Dreams 
Technology memberikan pilihan transmisi dengan jarak rasio yang luas 
dalam ukuran yang ringkas.

FITUR KESELAMATAN TINGKAT TINGGI
UNTUK PERLINDUNGAN MENYELURUH

Untuk meningkatkan standar keselamatan dan perlindungan 
bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya, Honda memberikan 
perlindungan menyeluruh untuk keselamatan berkendara tingkat 
tinggi yang meliputi fitur keselamatan aktif dan pasif. Fitur keselamatan 
untuk Honda BR-V meliputi VSA (Vehicle Stability Assist), Hill Start Assist, 
Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Dual 
and Front SRS airbag, Front 3-Point Load Limiters with Pretensioner ELR 
Seat Belt dan ISOFIX.

Honda BR-V tersedia dalam 6 pilihan warna yaitu Taffeta White, 
Modern Steel Metallic, Crystal Black Pearl, dan tiga warna baru yaitu 
Misty Green Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Passion Red Pearl dengan 
kisaran harga mulai Rp. ± 230 sampai dengan ± 265 juta (on the 
road Jakarta). Jadi, siap menikmati perjalanan menaklukkan berbagai 
rintangan dengan Honda BR-V?

Pada penghujung tahun 2015 ini, Honda membawa 
kabar gembira bagi Anda yang mendambakan 
mobil yang tangguh namun tetap nyaman dan 

mempunyai utilitas tinggi dengan kehadiran Honda BR-V 
sebagai line-up product terbaru dari Honda. Honda BR-V 
Prototype ditampilkan secara resmi untuk pertama 
kalinya sebagai New Generation Crossover Utility Vehicle 
di dunia pada ajang Gaikindo Indonesia International 
Auto Show (GIIAS) 2015 di Jakarta pada Agustus 2015 
dan pertama kalinya di Jawa Timur pada Pameran 
Otomotif Surabaya 2015. 

Sesuai dengan konsep produknya, yaitu “Advanced 
Scene Hunter”, Honda BR-V diperuntukkan bagi Anda 
yang menyukai tantangan, senang pergi ke mana saja 
untuk mencari hal-hal baru. 

7-SEATER YANG TANGGUH
LAYAKNYA SEBUAH SUV

Seperti produk Honda lainnya, Honda BR-V telah 
melalui riset dan penyesuaian dengan kondisi jalan 
di Indonesia, sehingga cocok untuk Anda yang 
senang berpetualang bersama keluarga. Didukung 
dengan desain eksterior yang tangguh, Honda BR-V 
semakin sporty dengan solid motion pillar dan ground 
clearance lebih dari 200 mm. Roof Rails berukuran besar 
memberikan kenyamanan dan fungsi tambahan. 

Eksterior Honda BR-V menampilkan desain khas 
Honda Solid Wing Face sehingga memberikan tampilan 
yang tajam dan lebih lebar dengan lampu depan 
dan grill depan yang dirancang dalam satu garis yang 
menyatu. LED Position Headlight dan Aero Kit Honda 
BR-V mencerminkan kesan tangguh, sporty, sekaligus 
premium. Sedangkan velg alumunium 16 inchi semakin 
menambah tampilan yang lebih dinamis. 

KENYAMANAN MAKSIMUM
UNTUK SELURUH KELUARGA ANDA

Perjalanan jauh melewati berbagai macam medan 
di Indonesia kini menjadi lebih menyenangkan. Nuansa 
desain interior SUV yang tangguh dan premium serta 
kabin yang luas pada Honda BR-V menawarkan Anda 
kenyamanan tertinggi di kelasnya. Kualitas interior Honda 
BR-V tercermin dalam setiap elemen yang memberikan 
kenyamanan tertinggi dan kemewahan, dengan dilengkapi 
fitur-fitur canggih seperti Multi-Information Display.

Tidak hanya itu, Honda BR-V menghadirkan ruang 
lutut dan ruang kepala yang lebih lapang pada baris 
kedua dan ketiga. Kursi baris ketiga memungkinkan Anda 
untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih luas karena 
merupakan jenis 50/50 split yang dapat dilipat dengan 
cepat dan mudah. AC belakang ditempatkan diantara 
baris pertama dan kedua untuk memperluas aliran udara 
ke seluruh area, sehingga memberikan kenyamanan 
maksimum untuk semua penumpang.



52 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

reader club

Nutrisi yang baik adalah salah satu kunci untuk menjalani gaya hidup 
sehat. Beragam jenis makanan bisa Anda pilih setiap harinya dan setiap 
pilihan yang Anda ambil akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara 

keseluruhan. Termasuk apa yang Anda rasakan saat ini, dan di masa yang 
akan datang. Melalui bukunya yang berjudul Nutrition Facts: The Truth About 
Food, Karen Frazier mengupas secara detail kebenaran tentang makanan. 
Buku setebal 232 halaman tersebut dibagi dalam lima bab. Bab pertama 
berbicara tentang nutrisi dan kesehatan, bab kedua tentang tubuh, bab 
ketiga mengenai nutrisi dalam makanan, bab keempat mengupas satu per 
satu nutrisi dalam makanan, dan pada bab terakhir memaparkan mengenai 
penyakit ringan serta alergi. 

Buku yang diterbitkan pertengahan tahun 2015 ini akan menjadi bacaan 
yang membantu Anda menjawab pertanyaan seputar: hubungan antara 
nutrisi dan kesehatan, bagaimana tubuh memproses makanan, diet dan nutrisi, 
termasuk juga bagaimana memanfaatkan nutrisi untuk membantu mengatasi 
penyakit ringan serta alergi. 

Disampaikan dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami buku karya 
Frazier tersebut layak Anda pilih sebagai salah satu buku wajib di perpustakaan 
keluarga Anda. 

PENGARANG : KAREN FRAZIER
FORMAT : PAPERBACK, 232 PAGES
PENERBIT : CALLISTO MEDIA INC.
BAHASA : INGGRIS
  ISBN10 1623156114

NUTRITION FACTS:
THE TRUTH ABOUT FOOD
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fashion review

Tampil fresh dan casual kini tak harus berteman blue jeans dan 
t-shirt, athleisure jadi alternatif lain yang membuat Anda tampil 

fashionable dengan sport apparel.

Athleisure
The Art of
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fashion review

Bisnis fesyen di tahun 2015 jadi semakin marak 
dengan masuknya sport apparel di runway. 
Beberapa brand yang meramaikan ajang New 

York Fashion Week baru-baru ini bahkan memilih 
menggunakan penari dan atlet-atlet kawakan 
ketimbang model ternama untuk memperagakan 
baju-baju sport terbaru mereka. 

Perubahan tren tersebut sekaligus menjadi 
penanda beralihnya era The Boomers dan Gen X 
yang identik dengan denim ke era yang lebih muda 
dan enerjik yang memilih bergaya dengan active 
wear. Hal ini diperkuat dengan fakta di lapangan yang 
menunjukkan bahwa pasar blue jeans yang selama ini 
stabil, kini mengalami penurunan penjualan hingga 
enam persen di tahun 2014, sedangkan active wear 
mengalami peningkatan penjualan hingga tujuh 
persen di tahun yang sama.

Apakah pergeseran tren ini disebabkan oleh 
semakin banyaknya orang yang gemar berolahraga? 
Nyatanya tidak demikian. Sebagai contoh, peningkatan 
penjualan baju yoga yang melonjak hingga 45%, 
ternyata hanya diikuti oleh pertumbuhan peminat 
yoga sebanyak 4-5%. Ini artinya perkembangan 
active wear dunia fesyen murni digerakkan karena 
pergeseran tren busana. 

Tak hanya dari merek-merek sport kawakan yang 
bermain di genre ini. Beberapa desainer ternama 
seperti Alexander Wang, DKNY, hingga Christian 
Dior juga mengeluarkan rancangan terbaru mereka 
yang bertema Athleisure. Istilah Athleisure sendiri 
sebenarnya akronim dari athletic and leisure yang 
mencoba menggambarkan gaya berbusana aktif 
sebagai cerminan bagaimana gaya hidup generasi 
muda jaman sekarang. 

Untuk inspirasi Anda bergaya ala Athleisure, ada 
beberapa mix and match yang bisa Anda coba. 
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ATHLETIC INSPIRATION
Terinspirasi oleh atlet atletik, siluet sporty pun 

bisa Anda ciptakan dengan memadupadankan 
atasan sporty atau sweatshirts and hoodies beraksen 
metalik dengan bawahan legging serta sweat pant 
longgar, ditambah statement heels yang memberi 
sentuhan elegan.

MODERN LUXURY
Untuk memberi kesan modern dalam gaya 

sporty Anda, padukan luxe fleece mini-dresses, dengan 
atasan lengan tiga perempat lengkap dengan nomor 
dada ala pemain hoki. Sebagai padanan, Anda bisa 
mengenakan sepatu model klasik broques atau ankle 
boots, dan graphic bag.

ACTIVEWEAR ON THE STREETS.
Sentuhan street style juga hadir dalam gaya 

Athleisure ini, dengan munculnya fashionable legging 
dipadu sepatu speakers. Untuk atasannya Anda bisa 
mengenakan leather biker jacket, atau wool coat yang 
memberi kesan mewah dalam aksi ala jalanan Anda.
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BACK IN THE GAME
AND BETTER THAN EVER

NATIONAL HOSPITAL SPORT REHABILITATION

Didukung dengan tenaga medis yang kompeten, fasilitas radiologi terkini, dan rehabilitasi medis 
yang komprehensif, National Hospital menyediakan sarana Sport Rehabilitation bagi para atlet

yang mengalami cedera olahraga untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan medis,
sehingga atlet dapat kembali berlaga dan meraih prestasi.
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get in touch
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Smart Hospital,
Green Hospital

dr. Hans Wijaya, MM., CIA.
CEO National Hospital

Kehidupan bagi Hans Wijaya sangat berwarna, manis dan pahit 
pengalaman pernah ia cicipi. Meski tak selamanya indah bagi dokter 

alumnus Universitas Gajah Mada Yogyakarta tersebut, semuanya adalah 
proses yang telah membangun dirinya menjadi seperti sekarang ini.

Jika kini ia mendapat kepercayaan memimpin National Hospital, diakui dr. Hans tidak 
pernah terlintas dibenaknya sebelumnya. Ketika awal bergabung dengan rumah sakit 
membanggakan ini, sebenarnya dr. Hans dipercaya sebagai konsultan yang lebih fokus 

tugas perencanaan rumah sakit, serta meneliti kinerja National Hospital. 
“Dari jalur saya sebagai konsultan, tidak ada keinginan sebelumnya mendukuki posisi sebagai 

direksi di rumah sakit. Namun, dalam perjalanannya di National Hospital, CEO yang dulu meminta 
saya untuk membantu di operasional,” jelasnya.

Semua pun seakan mengalir dan bermuara indah bagi dr. Hans. “Dalam pandangan saya, 
bekerja bukan perkara mengejar jabatan, tapi lebih pada bagaimana kita dapat mengubah 
organisasi menjadi lebih baik lagi. Masalah jabatan, biar orang lain yang menentukan. Kalau 
tujuannya adalah jabatan, maka saat lepas dari jabatan kita akan merasa kecewa,” jelas pria 
kelahiran 4 Juli 1974 tersebut.

MELEWATI MASA SULIT
Sebelum menduduki posisinya sekarang, dokter yang masih aktif mengajar sebagai dosen 

tersebut, sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran, Universitas Gajah Mada (UGM). 
Padatnya jadwal kuliah di kedokteran tak mengurungkan niat dr. Hans bekerja membantu kedua 
orang tuanya, yang kala itu terpaksa harus menjual Rumah Sakit yang dimiliki untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga, termasuk membiayai kuliahnya. Sepulang kuliah, ia pun berkeliling Yogyakarta, 
menjadi sales suplemen oli.

Hasil kerja uletnya berbuah manis, kala dr. Hans akhirnya mendapat beasiswa untuk kuliah 
di Harvard dan mengambil Master of Sains bidang Health Economic. Tuntas menyelesaikan 
master di Harvard, pria asli kelahiran Jakarta ini mengambil jurusan Magister Manajemen di 
UGM. “Bisa dibilang, saya ini dokter yang salah jurusan, sekolahnya jadi lebih ke manajemen,” 
tuturnya berkelakar. 

Latar belakang pendidikan manajemen yang mumpuni, ditambah pengalaman sebagai 
konsultan di beberapa rumah sakit, menjadi bekal pengalaman yang kemudian mengantarkan 
dr. Hans menjadi bagian dari keluarga besar National Hospital.
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tuturnya berkelakar. 

Latar belakang pendidikan manajemen yang mumpuni, ditambah pengalaman sebagai 
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Perjalanan pahit manis kehidupan menyisakan 
banyak pelajaran berharga bagi dr. Hans. Salah satunya 
yang paling berharga adalah pentingnya menjaga 
kesehatan tubuh, karena sehat itu mahal harganya. 
Karena itu dr. Hans sangat berharap setiap orang mau 
meluangkan waktu untuk berolahraga agar dapat 
terhindar dari penyakit.

Atas dasar alasan aktivitas yang padat serta budaya 

get in touch

instan yang kian merebak, menjaga pola hidup sehat 
pun merupakan hal yang sulit dilakukan bagi sebagian 
orang. Namun tidak demikian halnya dengan dr. Hans. 
Semenjak divonis mengidap penyakit hipertensi tiga 
tahun lalu, dokter yang menjabat sebagai CEO National 
Hospital tersebut mengaku gemar sekali berolahraga, 
terutama bersepeda keliling rumahnya sebelum 
berangkat bekerja.
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GOWES SEHAT
Selain membuat tubuh menjadi sehat, sepeda juga merupakan 

alat transportasi yang ramah lingkungan dan tidak membuat 
kecemburuan sosial dalam masyarakat. Itulah mengapa pemilik 
nama lengkap dr. Hans Wijaya, MM., CIA., ini menerjemahkan konsep 
National Hospital sebagai “Smart Hospital, Green Hospital.” Untuk 
mewujudkan cita-cita tersebut, ia pun membangun parkiran khusus 
sepeda yang tujuannya ingin mengajak para penghuni rumah sakit 
tertular hobi sehat yang sama dengannya. 

Setiap pagi, Hans bersama beberapa rekan dokter yang lain 
berkumpul di depan National Hospital lalu berkeliling sekitar 
perumahan sembari bersepeda. Usai ritual harian yang dimulai pukul 
5.00 - 6.30 WIB tersebut, baru ia pulang dan bersiap ke kantor.

”Mencegah dengan olahraga adalah investasi kita dalam 
bidang kesehatan dan untuk memulai olahraga, yang kita lakukan 
adalah merubah mindset kita. Karena itu di National Hospital, kita 
tidak saja memberi layanan untuk mengobati orang sakit tapi 
juga menyediakan layanan untuk membantu mencegah orang 
tidak sakit,” ungkap dr. Hans. 

RUMAH SAKIT FENOMENAL
Bicara tentang National Hospital, dr. Hans berpendapat 

bahwa rumah sakit ini dari berbagai aspek menurutnya sangat 
fenomenal. “Kalau kita pergi ke Singapura saja akan sulit menemui 
rumah sakit semegah National Hospital. Makanya saya sebut 
fenomenal,” papar dr. Hans.

Namun pada akhirnya, penilaian baik tidaknya rumah sakit 
dilihat dari hasil klinisnya. Betapa pun bangunannya megah, 
betapapun alatnya canggih tapi jika tidak menghasilkan atau 
tidak membuat pasien sembuh dengan baik maka itu semua 
akan sia-sia belaka.

Dipercaya menjadi CEO di National Hospital, Hans punya harapan 
besar agar rumah sakit yang sudah bagus dan megah ini, terus 
meningkat kualitas kliniknya. Standar tinggi pun ditetapkan untuk 
menyeleksi personil yang bekerja di semua lini, mengingat tujuan 
dari National Hospital adalah menyediakan layanan medis berkualitas 
sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

“PATIENT CENTERED CARE”
Bicara tentang cita-citanya terhadap National Hospital, 

ayah tiga orang putri ini berharap rumah sakit yang berhasil 
meraih dua penghargaan MURI tersebut benar-benar menjadi 
rujukan nasional. Sehigga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi 
berobat ke luar negeri, karena National Hospital telah mampu 
memberikan layanan yang setara. 

“Mungkin bukan suatu hal yang mudah namun kita akan 
tetap fokus dan menjalankannya. Kita sekarang melakukan 
tranformasi pada National Hospital, yaitu berpacu pada patient 
center, bukan hanya pada CEO atau boss center,” jelas dokter yang 
pernah bercita-cita menjadi jurnalis ini. 

Untuk mencapai hal tersebut, di bawah komando dr. Hans, 
National Hospital menempatkan pasien sebagai pertimbangan 
utama. Setiap langkah dan tindakan yang diambil pun dilakukan 
dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pasien.
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gift box

Generasi terbaru skateboard kini hadir dengan gaya futuristik melalui hoverboard. 
Personal electric vehicle karya Robert Bigler ini mampu melaju dengan kecepatan 
hingga 16MPH dan memberi sensasi melayang yang membuat perjalanan di atas 

future vehicle tersebut terasa sensasional. 
Dilengkapi sebuah roda di tengah dan fitur self balancing system, Hoverboard akan 

membawa Anda berkeliling sembari menikmati musik favorit Anda melalui fitur build in 
speaker yang bisa Anda koneksikan melalui jaringan bluetooth. 

Kendaraan bertenaga listrik ini memiliki kemampuan menyimpan listrik untuk 2.4 
km per menit. Saat malam tiba, nyalakan lampu LED-nya dan pilih warna kesukaan 
Anda dan lewatkan waktu meluncur bersama menikmati hembusan angin malam. 
Kendaraan futuristik yang akan dipasarkan pada Juli 2016 ini bisa Anda dapatkan secara 
online di www.hoverboard.com.

Hovering
on Hoverboards
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Mengajak buah hati agar cinta olahraga sejak dini kini bisa Anda lakukan dengan 
cara yang menyenangkan bersama Infento Constructible Rides. Didesain untuk 
mengikuti pertumbuhan anak dari bayi hingga remaja, Infento layaknya lego 

berukuran besar yang bisa Anda susun bersama si kecil menjadi 18 macam kendaraan. 
Kereta dorong, otopet, sepeda roda tiga, hingga sepeda roda dua adalah beberapa 

kreasi yang bisa Anda ciptakan bersama si kecil. Infento tidak saja memberi solusi 
untuk menularkan virus cinta olahraga dengan cara yang seru, tapi juga memberi 
solusi untuk menambah life span produk. Produk ini dirancang untuk mewadahi 
aktivitas anak dari usia 0 hingga 13 tahun.

Infento
Constructible Rides

gift box
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Gegar Otak
Cedera Terselubung

Sulit mengingat berbagai pengalaman yang dialami, acap kali 
menanyakan hal yang sama berulang-ulang adalah beberapa simptom 

yang patut dicurigai bahwa seseorang mengalami gegar otak. 
Gejala yang nampak biasa tersebut, membuat gegar otak seperti 

cedera terselubung yang acap kali tidak langsung ditangani karena 
penderitanya tidak menyadari bila ia menderita gegar otak.

Mungkin kita semua pernah melihat ada korban kecelakaan motor, 
jatuh, dan terbentur kepalanya lalu korban mengeluh pusing, sakit 
kepala, mungkin sampai pingsan dan sering lupa ingatan. Hal-hal ini 

merupakan gejala dari gegar otak. Commotio Cerebri atau gegar otak biasa 
disingkat dengan Comcer, yaitu trauma di bagian kepala karena kecelakaan 
atau benturan yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada otak.

Pada trauma kepala yang berat bisa berakibat cedera yang lebih besar pada 
otak. Gejala yang timbul juga bisa berbeda dengan gejala gegar otak, seperti 
pasien tidak sadar, muntah hebat, kejang-kejang, hingga meninggal dunia. Kita 
tentunya belum lupa dengan kecelakaan yang dialami pembalap F1 Michael 
Schumacher saat bermain ski, benturan di kepalanya yang hebat menimbulkan 
perdarahan luas di otaknya membuat dia dalam kondisi koma dalam jangka 
waktu yang lama.

Cedera otak terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu cedera otak ringan, 
sedang, dan berat. Pembagian ini berdasarkan kondisi kesadaran pasien paska 
trauma yang dievaluasi dengan skor khusus (Glagow Coma Scale). Tingkatan 
cedera otak ini juga menentukan prognosa dan harapan sembuh dari si pasien.
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dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS. 

Spesialis Bedah Saraf
Comprehensive Brain & Spine Center National Hospital

health zone

Gegar otak dengan gejala ringan seperti pusing, 
sakit kepala, mual muntah bisa berubah secara 
tiba–tiba menjadi lebih berat seperti penurunan 
kesadaran, kejang–kejang, sampai yang lebih fatal 
atau meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan mungkin saat terjadi benturan 
awalnya perdarahan otak yang terjadi minimal, 
kemudian dalam perkembangannya robekan 
pembuluh–pembuluh darah menjadi besar.

Beberapa kegiatan olahraga bisa berakibat cedera 
kepala dan otak antara lain balap motor, sepeda 
extreme, maupun time trial. Olahraga yang sifatnya 
body contact seperti tinju, karate, taekwondo, judo 
juga bisa berakibat benturan hebat di kepala maupun 
berulang yang bisa menimbulkan cedera otak mulai 
gegar otak sampai berat.

PENANGANAN CEDERA KEPALA
Bila kita mendapati pasien cedera kepala di jalan, 

maka langkah pertama adalah amankan penderita 
atau korban. Penanganan berikutnya sesuai dengan 
basic life support adalah pembebasan jalan nafas 
dengan melindungi pergerakan tulang leher/cervical. 
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Beri bantuan pernafasan bila diperlukan. Segera minta 
pertolongan / call for help. Penanganan yang terlambat 
dan tidak tepat bisa memperburuk cedera otak yang 
terjadi pada penderita.

Pasien dengan gegar otak ringan juga tidak bisa 
dipandang sebelah mata karena kondisi bisa berubah 
secara tiba–tiba. Pasien ini tetap memerlukan 
observasi ketat dan perawatan medis, minimal dalam 
6 jam pertama paska trauma karena waktu inilah 
kondisi pasien bisa berubah memburuk. Sehingga 
bila terjadi hal ini dan masih dalam masa perawatan, 

maka dokter dan tim medis bisa melakukan 
pertolongan segera.

Penderita cedera kepala sebaiknya segera 
dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas 
penanganan cedera otak seperti fasilitas UGD 
24 jam, CT Scan, kamar operasi yang selalu siap, 
ICU/ruang perawatan intensif, dan dokter Bedah 
Saraf. Dengan begitu pasien segera tertangani 
dengan cepat, tepat, dan menjalani perawatan 
intensif dengan tujuan menghasilkan harapan 
kesembuhan atau prognosa yang tinggi.
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Jantung adalah salah satu organ penting yang ada di 
dalam tubuh kita dan faktanya di lapangan, penyakit 
yang disebabkan oleh kurangnya jumlah darah yang 

memasok oksigen ke jantung ini merupakan penyakit 
pembunuh nomor satu di dunia. Seorang atlet yang 
bergaya hidup sehat masih bisa terkena penyakit jantung, 
salah satunya disebabkan oleh jadwal latihan yang terlalu 
berlebihan sehingga otot pada jantung akan menebal dan 
membuatnya menjadi lebih kaku.

Peristiwa penebalan otot jantung yang dialami 
oleh atlet itu dalam istilah medisnya disebut dengan 
kardiomiopati hipertrofik. Pola aktivitas berlebih tersebut 
juga dapat mempengaruhi bentuk jantung pada atlet, baik 
pada struktur jantung, otot jantung, atau di sistem listriknya 
juga bisa terjadi perubahan. Hal itu akan membuat kondisi 
kartologis yang berlebihan.

Siapa bilang bahwa seorang atlet terhindar 

dari penyakit? Meskipun sering melakukan 

exercise secara rutin, seorang atlet berpotensi 

terserang penyakit, terutama penyakit jantung 

yang acap kali terjadi secara mendadak.

Risiko
Penyakit 
Jantung
pada Atlet
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Selain karena sebab itu, faktor usia juga 
berpengaruh, pastinya seiring bertambahnya usia, 
risiko radiovaskuler terutama koroner juga akan 
semakin meningkat. Biasanya jantung koroner 
menyerang mereka yang berusia di atas 35 tahun. 
Namun jika menyerang mereka yang berusia di 
bawah 35 tahun, bisa jadi tersebut disebabkan karena 
kelainan bawahan atau penyakit lain terkait koroner.

SERANGAN MENDADAK
Sering kita jumpai seorang atlet sepak bola 

mengalami serangan jantung mendadak ketika 
pertandingan berlangsung. Salah satu contoh datang 
dari pemain klub Sao Caetano, yaitu Paulo Sergi 
Oliveira da Silva yang meninggal pada 27 Oktober 
2004. Dari hasil otopsi, ditemukan fakta bahwa jantung 
pemain 30 tahun itu mengalami pembengkakan 
sehingga terjadilah serangan jantung mendadak pada 
saat pertandingan.

Bukan saja atlet sepak bola yang mengalami hal 
tersebut. Olahraga lain yang bersifat continue seperti 
marathon juga berisiko menyebabkan serangan 
jantung mendadak ketika pertandingan berlangsung. 
Bahkan olahraga yang memerlukan jarak jauh untuk 
menempuhnya dan tenaga tinggi seperti atlet balap 
sepeda juga memicu timbulnya hal tersebut.

PERUBAHAN BENTUK JANTUNG
“Ada istilah “Athlete Heart,” dimana seorang 

atlet memiliki bentuk jantung khusus yang berbeda 
dari kondisi normal, sebagai akibat dari latihan 
rutin yang dijalaninya. Perubahan ini lebih memicu 
kelainan jantung maupun kematian mendadak,” 
jelas dr. Widyawan Priyo Pratomo, Sp.JP., Spesialis 
Jantung National Hospital. 

Dalam sepak bola, selain karena kondisi kelainan 
pada jantung, juga karena adanya trauma seperti 
terkena tendangan yang terlalu keras pada bagian 
dada juga bisa memicu jantung berhenti, karena atlet 
tersebut mengalami tekanan yang tinggi atau merasa 
kaget secara mendadak.

Kondisi lingkungan di sekitar juga dapat menjadi 
andil untuk memicu terjadinya masalah tersebut. Iklim 
atau cuaca yang berbeda dari satu negara ke negara 
lain menyebabkan kondisi tubuh tidak fit sehingga 
ketika dipaksakan akan menyebabkan hal yang 
tidak diinginkan terjadi. “Persiapan sebelum turun 
ke arena wajib bagi setiap atlet, mereka juga harus 
mempertimbangkan apakah kondisinya fit atau tidak,” 
pesan dr. Widyawan.

BAHAYA “STEROID ANABOLIC” 
Satu lagi isu krusial yang berpengaruh dalam 

masalah jantung berhenti mendadak, yaitu 
penggunaan obat-obatan steroid anabolic yang 
katanya bisa membangkitkan semangat. Obat itu 
berisiko menimbulkan serangan jantung, karena sering 
kali dalam pemakaian menyebabkan tekanan darah 
dan sistem hormon meningkat.

“Olahraga memang dibutuhkan, namun harus 
diketahui bahwa olahraga yang berlebihan juga 
bisa menjadi bumerang dan berakibat buruk bagi 
kesehatan tubuh. Sehingga kita perlu berhati-hati 
dalam melakukan aktivitas tersebut,” imbuhnya.

MENGHINDARI RISIKO
Untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, 

dr. Widyawan memberikan beberapa tips yang 
bisa diterapkan untuk atlet maupun orang biasa 
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yaitu dengan memerhatikan pola latihan, 
mengecek kondisi badan yang fit dan jika tidak 
fit, maka tidak usah dipaksakan. Hindari pula 
mengonsumsi obat-obatan atau doping yang 
berfungsi sebagai penyemangat tubuh.

“Pola olahraga yang berlebihan 
menyebabkan perubahan pada struktur 
jantung yang berakibat pada serangan jantung 

mendadak, sehingga perlu diperhatikan kembali kondisi 
tubuh melalui serangkaian pemeriksaan,” papar dokter 
spesialis jantung dan pembuluh darah ini.

Terakhir, dr. Widyawan juga mengingatkan 
pentingnya menghindari gaya hidup serba instan yang 
kerap menjadi sebab utama munculnya sebuah penyakit. 
“Hindari gaya hidup tidak sehat dan mulailah bergaya 
hidup sehat secara teratur,” pungkasnya. 
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Menikmati segelas jus sayur di pagi hari bisa menjadi pilihan sehat yang bisa Anda masukkan 
dalam rutinitas harian. Kandungan lycopene dalam jus tomat semisal, akan membantu 
menurunkan risiko kanker prostat. Sedangkan jus bit akan membantu menurunkan tekanan 

darah. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dari sayuran juga akan membantu Anda yang sedang 
diet agar tidak mudah lapar. Sayuran juga mengandung kalori serta gula lebih rendah dibanding buah-
buahan sehingga lebih aman dikonsumsi dalam jumlah banyak.

WORST CHOICES
Hindari mengonsumsi juice cocktails, atau jus siap saji yang umumnya hanya memiliki sedikit 

kandungan jus buah asli. Kandungan utamanya biasanya air dengan sedikit tambahan jus dan pemanis 
seperti sirup fruktosa. Ditilik dari kandungan nutrisinya, minuman jenis ini tak jauh berbeda dengan 
mengonsumsi soft drinks yang tinggi akan kandungan gula dan rendah kalori.

Juice It Up!
Segelas jus segar dengan aroma segar menyeruak, siapa yang bisa 

menahan godaan ini. Meski jus dikenal baik untuk kesehatan, tapi ternyata 
tidak semua baik untuk Anda. Ada kalanya segelas jus membawa dilema, 
manakah yang baik dan mana yang tidak. Berikut ini beberapa hal yang 

perlu Anda saat mengonsumsi jus.
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Meski jus buah punya kandungan nutrisi 
tinggi, diantaranya vitamin C dan potasium. 
Permasalahannya, terlalu banyak jus buah juga berarti 
menumpuk ekstra gula serta kalori yang bila dibiarkan 
bisa merusak program diet Anda. Karenanya, banyak 
para pakar kesehatan menyarankan agar konsumsi jus 
buah segar dibatasi satu gelas per hari. 

THE BEST CHOICES
Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, 

beberapa pilihan jus buah berikut ini akan membuat 
segelas jus Anda penuh nutrisi yang baik untuk 
kesehatan. Salah satu buah yang direkomendasikan 
adalah Delima. Sekalipun memiliki kandungan 
gula dan kalori tinggi, jus Delima juga tinggi akan 
kandungan antioksidan yang baik untuk menangkal 
radikal bebas. Bahkan kandungan bahan untuk 
menangkal radikal bebas dalam buah Delima lebih 
tinggi dibanding anggur merah maupun teh hijau.

Pilihan lainnya, Anda bisa membuat jus dari buah 
Cranberry segar yang kaya akan vitamin C untuk 
membantu membangun imunitas dalam tubuh. 
Tak perlu tambahkan gula lagi, jus bercitarasa segar 
ini juga akan membantu Anda mencegah infeksi 
saluran kencing.

Untuk membantu menjaga kesehatan jantung, 
Anda bisa membuat jus dari Anggur Merah, sertakan 
seluruh bagian buah anggur, termasuk kulit dan 
bijinya agar Anda bisa mendapatkan manfaat dari 
kandungan flavonoids dan resveratrol di dalamnya.

Sejak lama buah Prune banyak digunakan untuk 
mengatasi konstipasi karena kandungan seratnya 
yang tinggi serta sorbitol yang merupakan natural 
laxative. Menikmati segelas jus buah Prune tidak 
hanya memberi manfaat itu saja, karena prune juga 
mengandung antioksidan, zat besi, dan potasium. 

CONSUME IT RIGHT 
Membiasakan pola hidup sehat untuk si kecil 

dengan rutin mengonsumsi jus memang memang 
baik, namun perhatikan porsinya agar tidak 
berlebihan, bila buah hati Anda berusia di bawah 6 
tahun, konsumsi 100% jus buah segar dibatasi antara 
4-6 ons per hari, sedangkan untuk yang berusia 
7-18 tahun bisa mengonsumsi antara 8-12 ons per 
hari. Untuk menyisati agar si kecil tidak merengek 
meminta tambahan jus, Anda bisa membuat 
minuman segar ini dengan menambahkan air 
sehingga tekstur jusnya bisa lebih cair.
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Message
in a Baby Massage
Sentuhan adalah bahasa pertama yang dipelajari si kecil. Saat baru lahir, 

meski belum bisa melihat dengan jelas, bayi mampu mengasosiasikan 

suara Bundanya dengan sentuhan yang dirasakan. Itulah mengapa, 

memijat lembut buah hati Anda sangat dianjurkan.

Parenting
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Banyak manfaat yang bisa diperoleh baik bagi 
ibu maupun si kecil melalui komunikasi lewat 
bahasa sentuhan di titik-titik acupressure ini. 

Sentuhan lembut dan hangat dari ibu akan membuat 
bayi merasa nyaman dan tenang. Selain itu, pijat 
juga mampu mengalirkan kekuatan kasih sayang di 
antara keduanya sehingga membuat bayi peka dan 
lebih perhatian terhadap sang ibu serta lingkungan 
sekitarnya. Tak kalah penting, pijat selain membuat 
bayi merasa nyaman juga sangat membantu 
mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. 

“Setidaknya ada 3 manfaat pijat bayi. Manfaat 
jangka jangka pendek, pijat akan membuat bayi 
merasa lebih tenang. Pada jangka menengah, 
pijat akan memberi kualitas tidur lebih bagus 
sekaligus meningkatkan kemampuan motorik 
bayi. Sedangkan untuk jangka panjang, pijat akan 
membantu meningkatkan imunitas bayi agar 
tidak mudah terserang penyakit,” jelas dr. Farida 
A. Santoso, Sp.KFR., Spesialis Kedokteran Fisik dan 
Rehabilitasi National Hospital.

Sebelum memijat bayi, dr. Farida mengingatkan 
perlunya memerhatikan beberapa hal, diantaranya 
seperti: memastikan kondisi ruangan hangat dan 
tidak pengap, kebersihan tangan, menghindari 
goresan pada kulit bayi akibat kuku dan perhiasan, 
menyiapkan handuk, baju ganti dan minyak untuk 
memijat. Jenis minyak yang bisa digunakan beragam. 
Anda bisa memilih minyak zaitun, minyak telon, atau 
minyak almond.

BABY MASSAGE
Hal pertama yang dilakukan saat memijat bayi 

adalah melakukan usapan kecil pada bagian telapak 
kaki dan berlanjut ke kedua kaki bayi. Kemudian 
diteruskan ke bagian punggung, perut, dada, 
tangan bayi dan yang terakhir usapan lembut pada 
bagian wajah.

Pijat bayi dilakukan secara terus menerus selama 
kurang lebih 15 menit. “Lakukan pijatan dengan rileks 
dan berikan sedikit senyuman atau pandangan mata 
agar buah hati merasa nyaman dengan pijatan yang 
dilakukan,” jelas dr. Farida.

Disarankan agar pijat bayi dilakukan setiap 
seminggu sekali pada pagi hari dan malam hari 
sebelum buah hati Anda tertidur lelap. Ketika 
memandikan bayi pun juga dapat sedikit memijat 
bagian bayi yang tidak sensitif seperti tangan dan 
kakinya.

SAATNYA BERHENTI
Selama proses pemijatan dilakukan, jika bayi 

tiba-tiba menangis maka berhentilah memijat dan 
coba tenangkan bayi tersebut sebelum melanjutkan 
kembali pemijatannya. Apabila bayi masih terus 
menangis dan bahkan lebih keras, hentikan proses 
pemijatan. Itu pertanda bayi enggan untuk dipijat.

Perlu diketahui sesosok bayi yang mungil sangat 
peka dengan sentuhan yang diberikan oleh sang ibu 
maupun orang lain yang mencoba menyentuhnya. 
Jika dia merasa tidak nyaman dengan sentuhan itu 
maka ia akan menangis dan meronta-ronta.

“Bayi sangat perhatian kepada siapapun dan 
apapun yang ada di sekitarnya sehingga kita harus 
memperlakukan sesosok bayi dengan lembut dan 
penuh kasih sayang agar bayi tersebut nyaman 
dengan apa yang kita berikan padanya.” jelas Dokter 
alumni Universitas Airlangga, Surabaya tersebut.

TIDAK HANYA UNTUK BAYI
Seringkali pijat bayi dilakukan pada bayi yang baru 

keluar dari rahim sang ibu hingga beranjak pada umur 
enam bulan. Tetapi Spesialis Kedokteran Fisik dan 
Rehabilitasi di National Hospital melakukan pijat bayi 
tidak hanya pada bayi dibawah enam bulan. 

dr. Farida A. Santoso, Sp.KFR.
 Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.
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Mungkin karena namanya “Pijat Bayi” sehingga 
kebanyakan orang akan beranggapan bahwa pijat 
tersebut dikhususkan pada bayi. Namun ternyata 
tidak, anak yang sudah berumur satu tahun 
pun masih membutuhkan pijat pada anggota 
tubuhnya, karena memang tujuan utama dari pijat 
bayi adalah untuk meningkatkan ambang nyeri 
agar tidak mudah sakit dan dapat menjaga daya 
tahan tubuhnya. 

Acap kali dr. Farida mengajari ibu-ibu untuk 
melakukan pijat bayi namun tidak semua pijatan 
dapat dilakukan oleh orang awam sehingga sang 
ibu hanya diajarkan tentang cara memijat pada 
bagian bagian yang tidak terlalu sensitif karena 

takutnya berakibat fatal pada bayinya. Meski pijat 
bayi bisa dilakukan sendiri oleh ibu di rumah, 
tapi jika Anda tidak merasa cukup yakin, dengan 
bakatnya memijat bayi, sebaiknya pijat bayi 
dilakukan oleh ahlinya. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, pijat bayi tidak disarankan pada bayi 
prematur. Ini mengingat tubuh bayi prematur 
sangat rentan dan sensitif. 

Jadi bila selama ini si kecil belum terbiasa pijat, 
Anda bisa mencobanya sedari sekarang. Seperti 
kata Frederick LeBoyer, “being touched and carresed, 
being massaged, is food for the infant. Food as 
necessary as minerals, vitamins, and proteins.”



76 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

Banyak manfaat yang bisa diperoleh baik bagi 
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Bergelut di dunia medis, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan 
dan kebugaran. Itulah fakta ironis yang banyak terjadi di kalangan dokter-dokter. Tak 
ingin hal itu terjadi di rumah sakit yang dipimpinnya, dr. Hans Wijaya, MM., CIA., selaku 

CEO National Hospital pun menularkan virus hobi bersepeda pada dokter-dokter.

VIRUS MENYEBAR CEPAT
Awal ide gowes ini digulirkan, memang tak banyak yang mau bergabung, hanya sekitar 7-8 

orang saja. Tapi rupanya virus serunya bersepeda itu menyebar dengan cepat. Kini anggota 
klub gowes yang disebut The Biker Doctors tersebut sudah bertambah hampir lima kali lipat.

“Sekarang yang terdaftar sebagai anggota ada sekitar 38 orang, meskipun waktu gowes 
memang tidak semua bisa ikut, tapi jumlah ini sudah jauh meningkat dibanding awal 
dulu,” jelas dr. Hans Wijaya.

Mengayuh Kebersamaan
Lewat “Gowes”

intermezzo

Matahari belum beranjak dari peraduan, udara dingin pun masih 
menyelimuti Kota Surabaya pagi itu. Aktifitas di halaman National 

Hospital nampak sudah dimulai. Sederet sepeda siap dikayuh. 
Empunya terlihat sibuk memasang helm dan kaus tangan. Sementara 

yang lain tampak mencermati kondisi sepeda yang akan membawa 
mereka berkeliling Surabaya. Inilah sekelumit kegiatan pagi para 
dokter di National Hospital sebelum akhirnya mereka bertugas.
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Jumlah tersebut ternyata tidak hanya dari kalangan 
dokter saja, tetapi juga ada staf manajemen National 
Hospital, dan juga staf perusahan lain yang tergabung 
dalam Intiland Group. Setiap harinya, rata-rata jarak 30 
km mereka taklukkan. Khusus saat weekend, tantangan 
pun ditambah dua kali lipat, yakni antara 70-80 km. 
Saat weekdays rute yang dilalui berkisar di Surabaya 
Barat, salah satunya adalah Bukit Ular yang berada di 
CitraLand. Namun saat akhir pekan biasanya dilewatkan 
dengan bersepeda hingga luar Surabaya.

“Kita start sekitar pukul 4.30 WIB dari National 
Hospital. Kalau hari kerja biasanya jam 6.30 WIB sudah 
kelar. Setelah itu kalau saya biasanya pulang sebentar, 
mandi, jam 7.00 WIB saya sudah di kantor, siap dengan 
rutinitas,” imbuh dr. Hans.

MEMBANGUN KEBERSAMAAN
Diakui CEO National Hospital ini, banyak manfaat 

yang diperoleh dari rutinitas sehat tersebut. Tidak saja 
mengajak para dokter untuk lebih memperhatikan 
kesehatan mereka sendiri sebelum memeriksa 
kesehatan pasien, tapi juga menjadi ajang silaturahmi 
diantara mereka. 

Tak jarang, usai berkeliling, klub sepeda yang 

dimulai sejak bulan Juni 2015 itu mampir ke Pasar 
Citra Land. Obrolan ringan pun mengalir ditemani 
secangkir kopi panas dan camilan hangat yang 
membuat acara melepas lelah jadi terasa akrab. 
Kebersamaan inilah yang coba dibangun sebagai 
pondasi untuk membangun tim medis yang solid 
di National Hospital.

“Ada banyak cara untuk membina 
kebersamaan, dan tidak harus dengan cara yang 
mahal. Lewat acara bersepeda bersama, ngobrol 
ringan di pasar pun nyatanya bisa. Bahkan 
kadang-kadang karena sempatnya ketemu 
dengan dokter-dokter ini waktu gowes, pasar 
tempat kita biasa rehat jadi tempat meeting juga,” 
tuturnya.

Membangun kebersamaan antar dokter dan 
manajeman National Hospital ini dirasa penting 
mengingat pada hakikatnya seluruh dokter yang 
ada adalah satu tim besar yang berada dalam satu 
naungan manajemen. Terciptanya kebersamaan, 
keterbukaan, diantara tim besar ini tentunya 
akan semakin meringankan langkah National 
Hospital untuk menjadi rumah sakit rujukan yang 
terdepan di tanah air. 
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National Hospital GoSport

intermezzo

Dalam rangka hari jadinya yang kedua, National Hospital 
mengadakan kegiatan FitBike dan juga senam aerobic 
bersama pada 25 Oktober 2015. Acara yang diikuti 

oleh 200 orang peserta ini bertujuan untuk mengajak 
masyarakat di lingkungan keluarga besar National Hospital 
dan juga masyarakat Surabaya hidup sehat.

Acara di mulai pagi dini hari sekitar pukul enam dengan 
ayunan bendera start dari CEO National Hospital, dr. Hans 
Wijaya. Rombongan peserta pun melaju mengikuti rute yang 
telah ditentukan panitia. 

Kemeriahan acara ini juga didukung oleh ROCA Sport Club 
yang menghadirkan instruktur Aerobic untuk memimpin 
acara senam aerobic bersama di sayap kanan rumah sakit.

Usai senam dan peserta gowes sampai di garis finish, 

mereka pun menikmati snack sehat sembari mengikuti 
pengundian doorprize dengan hadiah utama berupa 
dua unit sepeda.

Kegiatan FitBike ini sebenarnya adalah bagian dari 
kegiatan gowes bersama yang rutin diadakan dokter-dokter 
di National Hospital setiap hari. “Tak hanya membiasakan 
para dokter untuk memulai hari dengan go-sport, National 
Hospital juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk 
hidup sehat. Artinya mereka tidak datang ke sini hanya karena 
sakit saja namun yang lebih penting adalah mereka ke sini 
untuk menjaga kesehatan,” demikian jelas dr. Hans Wijaya.

Budaya hidup sehat yang telah menjadi nafas seluruh 
dokter serta staf National Hospital pun coba ditularkan pada 
masyarakat Surabaya melalui rangkaian acara tersebut. 

Banyak cara bisa dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap bugar.
Salah satunya lewat olahraga.
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health zone
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Handling
Hand Injuries

Manusia diciptakan Tuhan dengan begitu banyak kelebihan, 
salah satunya adalah tangan yang membantu kita melakukan 

beragam aktivitas sehari-hari, menyampaikan ekspresi, 
termasuk mengukir prestasi.
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Tangan memiliki 27 buah tulang termasuk 
delapan tulang pada pergelangan. Struktur 
lain yang mendukung tulang-tulang tersebut 

antara lain: arteri, vena, tendon, otot, ligamen, sendi, 
dan kuku. Kesemuanya bekerja saling melengkapi 
sehingga jika ada salah satu bagian yang mengalami 
cedera, sudah pasti akan menyebabkan gangguan.

Banyak faktor yang menyebabkan cedera pada 
tangan, mulai dari kecelakaan hingga kebiasaan 
harian yang tanpa terasa menyebabkan gangguan 
di kemudian hari. Sebut saja salah satunya, penyakit 
Carpel Tunnel Syndrome (CTS) yang disebabkan karena 
terganggunya saraf tengah akibat tekanan pada 
bagian pergelangan tangan. Penyakit ini diakibatkan 
karena terlalu sering memakai keyboard dan mouse 
dengan posisi tidak tepat atau bisa juga disebabkan 
oleh penggunaan handphone yang berlebihan. Dalam 
jangka panjang, CTS bisa menyebabkan kelumpuhan 
pada tangan. 

dr. Pramono Ari Wibowo, Sp.OT.
Spesialis Orthopaedi & Traumatologi

health zone

ATLET LEBIH BERISIKO
Penggunaan pergelangan tangan yang 

terlalu berlebihan (overused) juga menyebabkan 
cedera. Itulah mengapa, atlet menjadi profesi 
yang berpotensi mengalami cedera, baik berupa 
cedera akut maupun cedera kronis. Cedera akut 
biasanya terjadi pada cabang olahraga high impact 
seperti basket, sepak bola, judo, gulat, dan lainnya. 
Sedangkan cedera kronis biasanya terjadi pada 
cabang olahraga repetitive, semisal golf, bulu tangkis, 
tenis, angkat berat, dan sebagainya.

Beberapa kasus cedera akut yang sering dialami 
oleh atlet adalah dislokasi sendi, fraktur, serta tandon. 
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Fraktur sendiri bisa berupa Colles Fracture dan Schapoid fracture atau 
patah tulang di sekitar pergelangan tangan, yang terjadi karena jatuh 
pada posisi tangan menjadi tumpuan (out stretched hand). Bisa juga 
terjadi boxer fracture, yakni: patah tulang pada jari kelingking dan jari 
manis yang disebabkan karena terbentur.

Untuk cedera tandon bisa berupa Mallet Finger. Biasanya dialami 
oleh atlet pemain basket atau baseball, karena salah menerima bola. 
Mallet Finger biasanya terjadi pada jari kelingking, dan kondisi fisik yang 
terlihat adalah jari tidak bisa diluruskan. Cedera ini akan menimbulkan 
pembengkakan disertai rasa nyeri. Namun, rasa nyeri dan bengkak akan 
hilang dalam kurun waktu tujuh hari. Tetapi keadaan jari tetap dalam 
kondisi belum bisa diluruskan.

CEDERA KRONIS 
Atlet juga berpotensi mengalami cedera kronis diantaranya Trigger 

Finger, Cartal Tunnel Syndrome, Golfers Elbow, Tennis Elbow, dan lain-lain. 
Cedera-cedera tersebut bisa terjadi karena atlet terlalu memforsir masa 
latihan mereka. Gejala yang timbul biasanya rasa nyeri yang kadang 
hilang kadang muncul lagi, gejala tersebut tidak berlangsung lama 
atau terus menerus. Gejala cedera kronis akan sangat parah jika dipaksa 
melakukan aktifitas, namun akan hilang dengan istirahat.

Biasanya diawali dengan rasa nyeri hebat di bagian tangan yang 
cedera, dan kemudian disertai pembengkakan. Tangan yang cedera 
juga akan terasa tebal jika dibandingkan anggota tangan yang lain. 
Gejala yang lain adalah, bagian tangan yang cedera mengalami 
perubahan bentuk atau deformitas. Bisa juga muncul luka yang 
mengeluarkan darah. Tentunya ketika gejala-gejala tersebut terjadi, 
penderita akan mengalami limitasi gerakan, sehingga tidak bisa 
bergerak bebas.

ATASI DENGAN RICE
Untuk menghindari akibat yang lebih parah, pertolongan 

pertama cedera pada bagian tangan bisa dilakukan dengan 
langkah RICE, yakni: Rest, mengistirahatkan bagian tangan yang 
cedera. Ice, yaitu dikompres dengan es. Compress, bagian tangan 
yang mengalami cedera dibebat agar tidak memperparah kondisi 
tangan. Elevation, memposisikan bagian tangan yang cedera lebih 
tinggi dari posisi jantung.

Untuk mengurangi rasa nyeri, dapat pula dibantu dengan 
mengonsumsi obat analgesik. Bila bagian tangan yang mengalami 
cedera terdapat luka, maka harus dibersihkan dulu dengan air steril 

kemudian dibebat.
Sebagai langkah untuk mengurangi risiko cedera, 
disarankan agar para atlet melakukan pemanasan 

yang cukup secara baik dan benar. Gunakan 
alat-alat pelindung seperti sarung tangan, 

padding, tape, dan lain-lain untuk 
menghindari risiko terjadinya 
cedera. Yang paling penting 

adalah konsultasi dengan 
tenaga medis atau pelatih 

mengenai cedera yang 
dialami agar dapat segera 

ditangani.
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Tangan memiliki 27 buah tulang termasuk 
delapan tulang pada pergelangan. Struktur 
lain yang mendukung tulang-tulang tersebut 
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sehingga jika ada salah satu bagian yang mengalami 
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pada tangan. 

dr. Pramono Ari Wibowo, Sp.OT.
Spesialis Orthopaedi & Traumatologi

health zone

ATLET LEBIH BERISIKO
Penggunaan pergelangan tangan yang 

terlalu berlebihan (overused) juga menyebabkan 
cedera. Itulah mengapa, atlet menjadi profesi 
yang berpotensi mengalami cedera, baik berupa 
cedera akut maupun cedera kronis. Cedera akut 
biasanya terjadi pada cabang olahraga high impact 
seperti basket, sepak bola, judo, gulat, dan lainnya. 
Sedangkan cedera kronis biasanya terjadi pada 
cabang olahraga repetitive, semisal golf, bulu tangkis, 
tenis, angkat berat, dan sebagainya.

Beberapa kasus cedera akut yang sering dialami 
oleh atlet adalah dislokasi sendi, fraktur, serta tandon. 

85NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

Fraktur sendiri bisa berupa Colles Fracture dan Schapoid fracture atau 
patah tulang di sekitar pergelangan tangan, yang terjadi karena jatuh 
pada posisi tangan menjadi tumpuan (out stretched hand). Bisa juga 
terjadi boxer fracture, yakni: patah tulang pada jari kelingking dan jari 
manis yang disebabkan karena terbentur.

Untuk cedera tandon bisa berupa Mallet Finger. Biasanya dialami 
oleh atlet pemain basket atau baseball, karena salah menerima bola. 
Mallet Finger biasanya terjadi pada jari kelingking, dan kondisi fisik yang 
terlihat adalah jari tidak bisa diluruskan. Cedera ini akan menimbulkan 
pembengkakan disertai rasa nyeri. Namun, rasa nyeri dan bengkak akan 
hilang dalam kurun waktu tujuh hari. Tetapi keadaan jari tetap dalam 
kondisi belum bisa diluruskan.

CEDERA KRONIS 
Atlet juga berpotensi mengalami cedera kronis diantaranya Trigger 

Finger, Cartal Tunnel Syndrome, Golfers Elbow, Tennis Elbow, dan lain-lain. 
Cedera-cedera tersebut bisa terjadi karena atlet terlalu memforsir masa 
latihan mereka. Gejala yang timbul biasanya rasa nyeri yang kadang 
hilang kadang muncul lagi, gejala tersebut tidak berlangsung lama 
atau terus menerus. Gejala cedera kronis akan sangat parah jika dipaksa 
melakukan aktifitas, namun akan hilang dengan istirahat.

Biasanya diawali dengan rasa nyeri hebat di bagian tangan yang 
cedera, dan kemudian disertai pembengkakan. Tangan yang cedera 
juga akan terasa tebal jika dibandingkan anggota tangan yang lain. 
Gejala yang lain adalah, bagian tangan yang cedera mengalami 
perubahan bentuk atau deformitas. Bisa juga muncul luka yang 
mengeluarkan darah. Tentunya ketika gejala-gejala tersebut terjadi, 
penderita akan mengalami limitasi gerakan, sehingga tidak bisa 
bergerak bebas.

ATASI DENGAN RICE
Untuk menghindari akibat yang lebih parah, pertolongan 

pertama cedera pada bagian tangan bisa dilakukan dengan 
langkah RICE, yakni: Rest, mengistirahatkan bagian tangan yang 
cedera. Ice, yaitu dikompres dengan es. Compress, bagian tangan 
yang mengalami cedera dibebat agar tidak memperparah kondisi 
tangan. Elevation, memposisikan bagian tangan yang cedera lebih 
tinggi dari posisi jantung.

Untuk mengurangi rasa nyeri, dapat pula dibantu dengan 
mengonsumsi obat analgesik. Bila bagian tangan yang mengalami 
cedera terdapat luka, maka harus dibersihkan dulu dengan air steril 

kemudian dibebat.
Sebagai langkah untuk mengurangi risiko cedera, 
disarankan agar para atlet melakukan pemanasan 

yang cukup secara baik dan benar. Gunakan 
alat-alat pelindung seperti sarung tangan, 

padding, tape, dan lain-lain untuk 
menghindari risiko terjadinya 
cedera. Yang paling penting 

adalah konsultasi dengan 
tenaga medis atau pelatih 

mengenai cedera yang 
dialami agar dapat segera 

ditangani.



86 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

health zone

Sendi lutut merupakan sistem gerak pada tubuh yang mempunyai fungsi 
penting dalam menunjang aktifitas keseharian. Faktor ini pula yang 

membuat lutut, rawan mengalami trauma akibat penggunaan yang salah 
ataupun berlebihan. Itulah mengapa banyak atlet-atlet berprestasi yang 

lantas harus terganggu kariernya akibat cedera lutut.

Knee Injuries
Common
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Lutut yang disebut juga dengan sendi tibiofemoral 
ini merupakan salah satu sendi besar dalam 
tubuh. Sendi lutut diperkuat oleh empat 

ligamen utama yang berfungsi mempertahankan 
kestabilan gerak lutut. Setiap ligamen mempunyai 
fungsi dan batasan gerak tersendiri. Keempat ligamen 
tersebut adalah: ligamentum cruciatum anterior (ACL), 
merupakan salah satu dari dua ligamen utama di lutut 
yang berfungsi menghubungkan tulang paha ke 
tulang betis bawah pada lutut bagian depan. Bagian 
ligamen inilah yang paling sering mengalami cedera 
dan jadi penyebab kecacatan di lutut. 

Selain itu juga terdapat ligamentum cruciatum 
posterior (PCL), yakni ligamen utama kedua pada 
lutut yang menghubungkan tulang paha ke tulang 
betis pada lutut sisi belakang. Lain halnya dengan 
ligamentum kolateral lateral/fibula (LCL) yang 
bertugas menghubungkan tulang paha ke fibula, 
tulang kecil betis bawah pada sisi luar lutut. Ada 
pula ligamentum kolateral medial/tibia (MCL) yang 
juga menghubungkan tulang paha dan betis pada 
sisi dalam lutut.

CEDERA LUTUT
“Cedera ligamen pada lutut biasanya terjadi 

akibat beberapa gerakan yang salah, seperti: memutar 
lutut dengan kaki yang ditahan, gerakan lutut yang 
berlebihan, melompat dan mendarat dengan posisi 
lutut tertekuk, menghentikan secara tiba-tiba saat 
berjalan”, jelas dr. Taufin Warindra, Sp.OT., Dokter 
Spesialis Ortopaedi dan Traumatologi National Hospital. 

Gejala yang menyertai saat cedera pun beragam, 
namun biasanya ditandai dengan: rasa nyeri, 
suara keras “krek” saat cedera, pembengkakan, perasaan 
tidak stabil pada sendi, lutut tidak bisa digerakkan 
dengan lancar, serta ketidak mampuan meletakkan 
berat badan pada titik tertentu tanpa rasa sakit. 

Untuk cedera yang bersifat ringan, dapat 
dipulihkan dengan tindakan konservatif, tanpa perlu 
menjalani operasi. Waktu yang diperlukan untuk 
pemulihan antara 2 – 6 minggu. Namun lain halnya 
bila terjadi kerusakan ligamen atau bantalan serta 
rawan sendi, maka tindakan operatif harus dilakukan. 
Prosedur arthroscopy menjadi alternatif utama, karena 
prosedur ini hanya membutuhkan sayatan kecil dan 
pemulihan yang relatif cepat.

ARTHROSCOPY & ARTHROPLASTY
Bila pemeriksaan juga menunjukkan adanya 

ligamen yang rusak akibat cedera tersebut, ligamen 
yang rusak dapat diganti dengan urat cadangan dari 
bagian tubuh pasien sendiri. Operasi minimal invasive 
ini akan membantu mengembalikan fungsi jaringan 
yang cedera. 
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“Metode penggantian dengan mengambil 
material dari tubuh pasien ini tergolong aman karena 
tidak menimbulkan risiko penolakan dari tubuh pasien. 
Proses pemulihannya juga lebih cepat,” jelas dr. Taufin. 

Untuk penggantian ligamen, prioritasnya 
diambilkan donor dari sisi yang sama kaki yang 
mengalami cedera. Bila tidak mencukupi, alternatif 
lainya adalah mengambil bagian dari bagian tubuh 
yang lain ataupun donor.

“Memang kita bisa mengganti ligamen yang 
cedera ini dengan material sintetis, namun ini hanya 
disarankan sebagai pilihan terakhir,” imbuh dr. Taufin. 
Lebih lanjut, dr. Taufin menjelaskan bahwa bila sendi 
lutut terlambat dan tidak ditangani dengan benar 
sehingga menjadi parah, dan harus diganti dengan 
sendi sintetik (arthroplasty) kemungkinan besar atlet 
tersebut tidak akan dapat kembali melakukan kegiatan 
olahraga berat yang sama.

“Di National Hospital sendiri, operasi penggantian 
ligamen dengan anthroscopy maupun operasi 

penggantian sendi (arthroplasty) sudah bisa dilakukan 
dengan angka keberhasilan yang tinggi karena didukung 
oleh peralatan terdepan di bidangnya,” papar dokter 
Taufin, yang pernah belajar Sport dan Arthroscopy 
Medicine kepada Prof. Pedro Guillen yang merupakan tim 
dokter kesebelasan Atletico de Madrid dan Prof. Ramon 
Cugat di Barcelona, yang banyak menangani kasus 
cedera lutut pada pesepak bola negeri matador.

CEGAH CEDERA
Cedera ligamen lutut memang sulit dicegah, karena 

merupakan hasil dari cedera olahraga ataupun 
kecelakaan. Tetapi ada beberapa tindakan 
pencegahan dapat membantu menurunkan risiko 
cedera.  Diantaranya: menjaga otot paha  
dengan peregangan dan latihan penguatan, melakukan 
peregangan sebelum dan sesudah aktivitas fisik, tidak 
meningkatkan intensitas latihan secara tiba-tiba, serta 
tidak melakukan gerakan berhenti mendadak dengan 
posisi lutut berputar.
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Olahraga bila dilakukan sesuai porsinya memang 
akan memberi dampak yang baik bagi kesehatan, 
karena latihan rutin akan membantu melatih otot 
dan tulang sekaligus membuat tubuh memiliki 
kemampuan semakin tinggi untuk regenerasi 
serta self healing. “Jika kita rutin berolahraga sejak 
muda dan juga terpapar sinar matahari, ini akan 
menyebabkan massa tulang semakin besar dan lebih 
sehat. Sebaliknya, bila olahraga dilakukan secara 
berlebihan, akan membuat sendi dan tulang rawan 
mudah rusak,” urai dr. Taufin. 

Untuk membantu menjaga tubuh lebih bugar 
serta mempercepat pemulihan dari cedera, dr. Taufin 
menyarankan agar tubuh diberi cukup waktu untuk 
beristirahat. “Intinya, kerjakan semuanya dengan 
teratur, istirahatlah yang cukup dan teratur. Tinggalkan 
semua kegiatan bila waktu untuk mengistirahatkan 
tubuh telah tiba,” pungkasnya.

PCL Tear

A complete tear of the ACL

A repelika ligament,
the ACL is a strong brace
for your knee.
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Yoga
Step by Step

Sebagian orang beranggapan Senam Yoga adalah 
kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan 

tubuh. Itulah mengapa Yoga acap kali dimaknai 
sebagai cara untuk menyatukan kekuatan jiwa, raga, 

dan alam sebagai sarana untuk menyembuhkan 
berbagai penyakit jasmani ataupun rohani.

“Senam Yoga juga merupakan perpaduan jiwa dan raga untuk menghasilkan gerakan 
yang selaras, karena olah tubuh ini mengharuskan kita untuk konsentrasi dan fokus 
pada setiap gerakan yang dilakukan,” jelas Elly Gunawan, SE.

Senam Yoga dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari mengecilkan hingga 
menambah berat badan. “Senam ini juga cocok untuk membentuk postur tubuh, yang gendut 
bisa langsung cepat kurus begitu juga sebaliknya,” papar wanita yang sudah mengajar Yoga 
selama 13 tahun ini. Gerakan senam Yoga terbilang santai dan lembut, karenanya butuh 
kesabaran untuk menuai hasil yang diinginkan.

Senam Yoga tidak hanya dapat dilakukan untuk membentuk postur tubuh tetapi juga 
untuk melatih ketahanan tubuh sehingga imun pada tubuh semakin bagus dan tidak gampang 
terkena penyakit.

Sebelum mulai ada baiknya jika Anda mengetahui langkah-langkah melakukan senam Yoga 
untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Perlu diingat bahwa 
kondisi perut harus kosong selama dua jam sebelum melakukan senam, hal itu diperlukan agar 
Anda tidak merasa mual selama latihan.

Senam Yoga sebaiknya dilakukan secara bertahap. Hal pertama yang harus dilakukan 
adalah melatih pernafasan, kemudian lanjut pada tahap strong yaitu meningkatkan fleksibilitas 
dengan gerakan Yoga yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tahap berikutnya adalah Aero 
Yoga, dengan gerakan yang cepat dan kesulitannya meningkat, kemudian kembali lagi pada 
Soft Yoga atau gerakan Yoga yang lembut dan santai. Latihan diakhiri dengan relaksasi.
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Yoga
Step by Step
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Elly Gunawan, SE.
Instruktur Yoga

Terdapat beragam jenis senam yang 
diperkirakan telah dikenal sejak 4.000 tahun yang 
lalu tersebut. Soal mana yang jadi pilihan Anda, 
sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh. 
Contohnya, Bikram Yoga, yakni Yoga yang dilakukan 
dalam ruangan tertutup bersuhu tinggi, antara 32-
42°C, dengan tingkat kelembapan tertentu.

Hal ini bermanfaat untuk membuat Anda 
jadi lebih peka dan mudah berkonsentrasi. Suhu 
ruang yang tinggi juga dapat membantu tubuh 
lebih cepat mengeluarkan racun-racun yang 
ada sehingga dapat membuang stress. Bagi 
sebagian orang, Bikram Yoga menjadi cara untuk 
menurunkan berat badan.

Tak hanya itu, gerakan Yoga yang lembut, bila 
dilakukan secara teratur juga dapat membangun 
kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas yang 
bermanfaat bagi penderita radang sendi (artritis). 
Selain itu, Yoga juga dapat membantu meningkatkan 
energi tubuh sehingga akan mengurangi rasa sakit 
dan nyeri.

Bila Anda ingin memanfaatkan Yoga sebagai 
solusi untuk mengatasi artritis, penulis buku Yoga 
for Healthy Knees, Sandy Blaine membagi beberapa 
tips rahasianya, antara lain:.
1.  Pilihlah kelas yoga yang tepat, yaitu yang 

sifatnya teraputik dengan gerakan-gerakan yang 
lebih menekankan pada posisi yang stabil dan 
teguh seperti Iyengar dan Anusara, ketimbang 
yang bergerak cepat seperti Ashtanga dan 
Vinyasa. Jika salah memilih kelas yoga, kondisi 
nyeri lutut malah akan bertambah parah.

2.  Sesuaikan pose yoga agar lebih nyaman 
untuk bagian tubuh yang mengalami nyeri. 
Semisal jika nyeri terasa di lutut, ketika duduk 
bersila, duduklah di atas selimut sehingga 
tulang pinggul lebih tinggi daripada 
lutut. Atau, bisa juga dengan meletakkan 
handuk di antara lipatan di bawah lutut saat 
melakukan pose duduk.

3.  Untuk mengurangi nyeri sendi, biasakan 
mengecek posisi kaki ketika berdiri. Pastikan 
kaki Anda nampak seimbang dilihat dari atas, 
dengan ujung-ujung jempol, kelingking dan 
tumit kaki terletak seimbang. Berlatihlah berjalan 
telanjang kaki dengan menempatkan kaki secara 
seimbang di setiap langkah, agar pose kaki yang 
buruk hilang.
Senam yang dalam bahasa Sansekerta berarti 

penyatuan tersebut dapat diterapkan pada siapa 
saja dan dimana saja, tergantung fungsi serta 
kebutuhan setiap individu yang berbeda-beda. 
Senam ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari secara 
rutin, setidaknya seminggu tiga kali.
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Atasi
Dislokasi Sendi
Menjadi tempat pertemuan antar tulang, sendi merupakan organ penting yang 

memungkinkan kita bergerak bebas. Namun seperti halnya mesin yang bisa aus karena 
pemakaian rutin, pun demikian sendi. Semakin sering mengalami beban melebihi 

normal, sendi makin rentan mengalami cedera. Itulah mengapa, atlet menjadi
salah satu profesi yang berpotensi mengalami cedera sendi.

Body talk
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dr. Nario Gunawan, Sp.OT.

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi

Sebagian besar sendi yang ada di tubuh adalah sendi sinovial. Permukaan tulang yang 
bersendi diselubungi oleh tulang rawan yang lunak dan licin. Keseluruhan daerah sendi 
dikelilingi sejenis kantong, terbentuk dari jaringan berserat yang disebut kapsul. Jaringan 

ini dilapisi membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial untuk meminyaki sendi. Bagian 
luar kapsul diperkuat oleh ligamen berserat yang melekat pada tulang, menahannya kuat-kuat 
di tempatnya dan membatasi gerakan yang dapat dilakukan.

Saat sendi terlalu sering digunakan melebihi ambang normal (overused), seperti kondisi 
dimana atlet dituntut berlatih dengan durasi yang panjang sepanjang hari, lama kelamaan 
kemampuan ligamen menahan tulang akan aus. Akibatnya, terjadilah dislokasi sendi. 

Di kalangan atlet, cedera sendi yang jamak terjadi adalah dislokasi sendi bahu dan pinggul 
(paha). Secara sederhana, dislokasi adalah istilah yang menggambarkan kondisi dimana tulang-
tulang yang membentuk persendian tidak berhubungan secara anatomis. Karena posisi tulang 
meleset dari tempatnya, maka sendi menjadi macet sehingga membuat empunya merasa 
nyeri. Saat sendi mengalami dislokasi, ligamen-ligamen yang menahan tulang akan menjadi 
kendor. Akibatnya, sendi akan gampang mengalami dislokasi lagi.

Salah satu gerakan yang berpotensi menyebabkan pergeseran tulang adalah gerakan 
memilin yang membuat tulang tertarik keluar dari posisi normalnya dalam sendi. Dislokasi acap 
kali juga dikaitkan dengan patah tulang / fraktur yang disebabkan oleh berpindahnya ujung 
tulang yang patah oleh karena kuatnya trauma, tonus, atau kontraksi otot dan tarikan.

Gejala yang timbul saat terjadi dislokasi sendi antara lain ada rasa nyeri di bagian tubuh 
yang mengalami cedera, gerakan tubuh yang terbatas dan ada pembengkakan.

Bila gejala-gejala diatas dirasa timbul, penanganan awal untuk memperbaiki letak sendi 
yang “terpeleset” itu harus dikerjakan secepat mungkin, tetapi harus dengan tenang dan hati-
hati. Jangan sampai itu justru merusak jaringan-jaringan penting lainnya.
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Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah 
memberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri yang 
dirasakan oleh atlet yang cedera. Sebagian orang 
mungkin tidak asing mendengar kata RICE, ini adalah 
singkatan dari Rest, Ice Compress, dan Elevation.

Rest, atlet yang cedera diistirahatkan dulu 
agar tenang dan nyaman. Kemudian Ice Compress, 
mengompres bagian sendi yang cedera dengan air 
es untuk mengurangi pembengkakan di area yang 
cedera. Compress, bagian sendi yang cedera dibebat 
agar tidak terkoyak. Selanjutnya Elevation, elevation 
diperlukan bila atlet yang mengalami cedera untuk 
mengurangi pembengkakan. 

Rontgen juga diperlukan untuk mendeteksi tanda-
tanda patah tulang. Tulang yang bermasalah juga 
dapat digeser ke posisi awal.

Jangan sepelekan rasa nyeri yang kerap terjadi 
di daerah tangan, bahu, ataupun kaki. Bisa saja 
penyebabnya adalah dislokasi sendi. Karena ketika rasa 
nyeri itu dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan 
peradangan.

Untuk mengurangi risiko terjadinya dislokasi sendi 
yaitu tidak hanya olahraga yang harus dijaga namun 
asupan nutrisi untuk tubuh pun harus dijaga.
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national news

Menandai dibukanya Sunday Clinic di National Hospital, pada 2 Agustus 2015 lalu rumah 
sakit yang menyabet dua rekor MURI tersebut menyelenggarakan Lomba Mewarnai 
yang diikuti oleh keluarga besar National Hospital.

Suasana rumah sakit yang biasanya lengang di Minggu pagi, pada 2 Agustus 2015 lalu 
terlihat meriah dengan kehadiran wajah-wajah imut peserta Lomba Mewarnai. Acara yang 
memperebutkan tropi dan uang tunai tersebut merupakan rangkaian pembukaan Sunday Clinic 
di National Hospital. Lomba yang dibagi dalam tiga kategori usia ini diikuti oleh 120 orang peserta. 

Mewarnai “Sunday Clinic”

Bintang Tamu dr. OZ Indonesia

Kiprah dr. Achmad Fahmi, Sp. BS., Spesialis Bedah Saraf National Hospital sebagai pionir implantasi DBS 
serta pengembangan Stereotactic Brain Lesion untuk Parkinson dan Movement Disorder di Indonesia 
rupanya menarik perhatian salah satu program acara kesehatan di Trans TV. Itulah mengapa pada 31 

Juli 2015 lalu, dr. Fahmi diundang sebagai bintang tamu dalam acara dr. OZ Indonesia. Pada kesempatan 
tersebut, dokter peraih rekor MURI ini menjelaskan mengenai Parkinson dan Tremor pada para tamu yang 
tampak memenuhi Studio Trans TV. Dalam kesempatan tersebut hadir pula dua orang pasien yang berhasil 
ditangani oleh dr. Fahmi, yakni Ibu Ismiatul Hidayati dan dr. Achmad Djaenudin.
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national news

Dekan Fakultas Kesehatan dari La Trobe University, Melbourne melakukan kunjungan 
kerjasama ke National Hospital pada 6 Agustus 2015 lalu. Rombongan diterima oleh 
manajemen National Hospital yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk 

membahas rencana pengembangan Nursing Development & Training Center bagi perawat di 
National Hospital. Diharapkan kerjasama yang rencananya dimulai awal tahun 2016 ini bisa 
menjadi ajang untuk meningkatkan skill tenaga perawat di National Hospital dalam memberikan 
layanan kesehatan terbaik bagi pasien-pasien di sini.

Kerjasama dengan
Pemerintah Victoria Australia

Memperkenalkan National Hospital pada masyarakat Minahasa, pada 12 Agustus 2015 
tim dokter Spesialis Bedah Saraf National Hospital menggelar seminar kesehatan bagi 
para pegawai di Kabupaten Minahasa. Dalam acara yang digelar di Gedung Pertemuan 

Kabupaten Minahasa tersebut, hadir sebagai pembicara, dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., yang 
berbicara mengenai Parkinson dan Tremor. Pada sesi berikutnya, giliran dr. Nur Setiawan, Sp.BS., 
menjelaskan tentang Penangangan Aneurisma pada para undangan yang hadir. Kehadiran tim 
dokter National Hospital ini disambut positif, karena memberi harapan baru bagi penanganan 
masalah kesehatan yang komprehensif, tanpa perlu pergi ke luar negeri.

Menyapa Masyarakat Minahasa
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masalah kesehatan yang komprehensif, tanpa perlu pergi ke luar negeri.

Menyapa Masyarakat Minahasa
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national news

Medical Check Up tidak selalu menjadi konsumsi orang 
dewasa karena sakit bisa menimpa siapa saja. Itulah 
mengapa pada 2 September 2015 lalu siswa-siswi 

Eaton House Preschool melakukan medical check up di National 
Hospital. Kegiatan ini diharapkan bisa menanamkan kesadaran 
tentang pentingnya kesehatan sejak dini. 

Check Up
Sejak Dini

Meski belum bisa dipastikan apa yang jadi penyebab 
utama, kanker usus masih menjadi penyakit 
berbahaya yang banyak mengancam kesehatan kaum 

urban. Mengulas lebih dalam tentang kanker usus besar, pada 
25 Agustus 2015 lalu, National Hospital menggelar seminar 
Kanker Usus dengan narasumber dr. Tomy Lesmana, Sp.B-KBD. 
Seminar sehari yang diselenggarakan di FWD Life tersebut 
diikuti olah pada nasabah serta agen FWD Life. 

Bahaya
Kanker Usus

Menjadi rumah sakit yang dipilih sebagai rujukan perawatan medis bagi para 
staf dan karyawan Konsulat Amerika, pada 1 September 2015 National Hospital 
mendapat kunjungan dari Heather Variava, Konsulat Jendral (Konjen) Amerika di 

Surabaya, yang hadir bersama beberapa officer konsulat Amerika yang baru. Pertemuan 
yang berlangsung akrab tersebut dimanfaatkan oleh pihak National Hospital dan Konjen 
Amerika untuk saling mengenal satu sama lain. Kesempatan tersebut juga diisi dengan 
hospital tour untuk melihat fasilitas dan layanan yang tersedia di National Hospital.

Kunjungan Konsulat Amerika
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Pada sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, kanker serviks masih 
menduduki peringkat pertama sebagai penyakit kanker penyebab kematian. 
Mengingat pentingnya masyarakat mengetahui seluk beluk penyakit mematikan ini, 

pada 15 September 2015 lalu, National Hospital menggelar Seminar Kanker Serviks di Gereja 
Jemaat Kasih Kalijudan, Surabaya. Acara yang menghadirkan dr. Hendera Henderi, Sp.OG., Spesialis 
Obstetri dan Ginekologi National Hospital tersebut membahas mengenai cara mencegah kanker 
serviks, sekaligus menjelaskan mengenai apa vagina rejuvenation.

Seminar Kanker Serviks

Operasi Katarak Gratis

Bekerjasama dengan Abdi Husada Clinic, pada 5 Oktober lalu National Hospital menye-
lenggarakan operasi katarak gratis. Operasi yang melibatkan dr. Syenny Budi Handoko, 
Sp.M, MSc., dan dr. Dicky, Sp.M., tersebut berhasil mengoperasi 12 orang pasien. Hingga kini, 

katarak memang masih menjadi permasalahan kesehatan mata yang banyak memakan korban. 
Bahkan di Indonesia, angka penderita buta katarak merupakan yang tertinggi kedua di 

Asia Tenggara. Pada tahun 2014, tercatat tak kurang dari dua juta jiwa masyarakat Indonesia 
menderita katarak dan sekitar 240.000 orang terancam mengalami kebutaan setiap tahunnya. 
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Seiring bertambahnya usia, massa tulang pun akan menurun, akibatnya tulang menjadi keropos 
dan rapuh. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya osteoporosis. Mengulas penyakit yang 
bisa menyerang pria dan wanita tersebut, National Hospital menggelar Seminar dan Senam 

Osteoporosis pada 10 Oktober 2015. 
Dengan narasumber dr. Nario Gunawan, Sp.OT., dan dr. Boedi Prihastini Yenni Astoeti, CCD, CDT, para 

peserta yang hadir mendapat penjelasan komplit mengenai osteoporosis serta pentingnya melakukan 
analisa komposisi tubuh. Acara ini diikuti 250 orang peserta, diantaranya Komunitas Persadia se-Surabaya.

Obrolan Sehat tentang Osteoporosis

Workshop Gangguan Perilaku
dan Kesulitan Belajar Anak

Kurangnya pengetahuan orang tua menjadi satu alasan seringnya salah 
penanganan pada penderita Disleksia. Kesulitan membaca dan menulis 
pada penyakit dengan prevalensi 10-20% untuk setiap populasi 

tersebut, acap kali dimaknai sebagai kebodohan, padahal tidak demikian 
sebenarnya. Paparan lengkap mengenai apa dan bagaimana Disleksia, 
menjadi salah satu bahasan yang disampaikan dalam acara “Workshop 
Gangguan Perilaku dan Kesulitan Belajar Anak di National Hospital”.

Dalam acara workshop tersebut, dipaparkan pula materi mengenai 
pentingnya memberi makanan padat pada bayi sejak memasuki usia 
enam bulan oleh dr. Luh Putu Rihayani Budi, Sp.A., Spesialis Anak 
National Hospital. Dalam penjelasannya, dr. Luh Putu mengingatkan 
para undangan yang hadir bahwa pemberian Makanan Pendamping 
ASI (MPASI) mutlak diperlukan mengingat kebutuhan gizi anak semakin 
meningkat, utamanya zat Besi.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 3 November 2015 tersebut 
merupakan sarana untuk mengedukasi masyarakat Surabaya tentang 
pentingnya kesehatan. 
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Tak kurang dari 100 orang student athlete Honda DBL All-Star 2015 menjalani serangkaian 
tes kesehatan di National Hospital Surabaya, pada 23 Oktober 2015 lalu. Tes kesehatan Vital 
Sign tersebut bertujuan untuk mengecek keseluruhan kondisi tubuh. Bagi student athlete, 

tes ini lebih dititikberatkan pada kemampuan tangan dan kaki. Sementara itu, tes BMI bertujuan 
mengetahui komposisi ideal tubuh para pemain. Dari tes tersebut, akan diketahui komposisi berat 
dan tinggi badan para atlet sudah ideal atau belum. 

Usai proses training camp yang keras selama tiga minggu, akhirnya para atlet yang terpilih 
pun siap bertolak ke Amerika untuk memenuhi impian mereka. Membekali para atlet tersebut 
menjalani hari-hari berat di negara Paman Sam, National Hospital kembali memberikan fasilitas 
layanan kesehatan berupa suntikan vitamin B & C, serta vaksin.

Selain suntikan vitamin dan vaksin, seluruh anggota tim juga diajari beberapa gerakan untuk 
menghindari deep vein trombosis, yakni pembengkakan di kaki akibat jarang digerakkan saat 
menempuh perjalanan jauh di pesawat.

Pemeriksaan Kesehatan
Atlet DBL All-Star 2015

national news
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HEALTHY INTERIOR DESIGN

Get Fit
From Your Own Space

Jarak dan waktu, acap kali menjadi alasan mengapa seseorang kemudian 
enggan keluar rumah dan berolahraga. Beberapa diantaranya beralasan 
canggung ketika harus berolahraga di tempat umum, seperti club house 

ataupu fitness center. Jika itu yang menjadi alasan, mengapa tidak 
membuat rumah Anda menjadi ruang fitness pribadi saja?

interior tips
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Jika Anda berfikir ide ini akan mahal, maka pikirkan 
sekali lagi. Selain bisa berolah tubuh kapan saja, 
ada banyak rupiah, dan waktu yang bisa dihemat. 

Untuk mulai membuka sebuah workout space di dalam 
rumah hal yang harus dipertimbangkan adalah jenis 
fitness yang dipilih dan juga seberapa besar ruang 
yang tersedia. 

Idealnya, ada satu ruang khusus yang terisi dengan 
peralatan gym, kaca, dan workout accessories lainnya. 
Namun sebagai alternatif, Anda bisa menyulap sebuah 
space kecil di dalam rumah untuk melakukan yoga 
atau sejenisnya. Berikut beberapa tips yang perlu 
diperhatikan untuk membuat workout space yang cozy 
di rumah. 

1. PERFECT SPACE
Sebelum menyulap ruangan menjadi ruang fitness, 

pastikan bahwa ruangan tersebut punya sirkulasi 
udara yang cukup.

2. HOSPITALITY AREA
Lengkapi ruang fitness dengan space untuk 

meletakkan benda-benda yang menunjang aktivitas 
olahraga seperti lemari pendingin, energy bars, serta 
handuk basah dan kering. Agar olahraga jadi semakin 

nyaman, Anda bisa melakukannya sambil membaca 
majalah atau memutar lagu. Meletakkan TV di ruang 
fitness pribadi juga bisa menjadi ide yang bagus, 
jangan lupa lengkapi dengan DVD. 

Ciptakan ambience relax dengan menambahkan 
beberapa pot tanaman mungil serta lilin aroma terapi. 
Ada baiknya workout space ini diletakkan di ruangan 
yang menghadap langsung ke halaman dengan 
sehingga Anda bisa melihat bebas keluar. 

3. ROOM DECORATIONS
Kaca adalah perlengkapan wajib yang harus ada 

di area olahraga ini. Kaca membantu Anda melihat 
bentuk tubuh diri sendiri saat berlatih, sehingga Anda 
bisa mengevaluasi bagian tubuh mana yang sudah 
mulai terlihat hasilnya. Tambahkan foto atau gambar 
yang bisa menginspirasi Anda sekaligus semakin 
bersemangat untuk berolahraga. 

Hindari menjejalkan terlalu banyak dalam satu 
ruangan, terlebih jika ruang yang tersedia tidak cukup 
luas. Ini akan membuat Anda merasa overwhelmed, 
dan enggan berolahraga. Untuk itu, disiasati dengan 
jeli memilih alat yang bisa Anda gunakan untuk 
beragam latihan sekaligus, dan pertahankan dekorasi 
ruangan agar tetap terkesan simple dan hangat.
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4. SEPARATE SPACE
Jika memungkinkan, ciptakan workout space 

yang terpisah dengan rumah misalnya di garasi atau 
halaman taman. Sehingga jika berjalan menuju ke 
sana, body and mind Anda akan tahu bahwa Anda 
akan berolahraga.

 
5. BUDGET CONSCIOUS 

Sebelum membangun ruang gym pribadi, 
pertimbangkan berapa bujet yang Anda alokasikan. 
Pikirkan apa yang ingin Anda investasikan dan yang 
ingin Anda dapatkan dari hal itu. Misalnya tujuan Anda 
ingin ruang gym pribadi fully equipped fitness maka 
investasikan uang Anda dengan membeli alat-alat 
olahraga yang berkualitas. 

6. CIPTAKAN ACTION PLAN
Setelah selesai dengan urusan dekorasi maka 

yang tak kalah penting adalah membuat action 
plan fitness Anda. Walaupun telah memiliki best 
home gym, semuanya tidak akan berguna jika Anda 
tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin. 
Ciptakan jadwal fitness setiap minggu di rumah dan 
berkomitmen untuk menaatinya. 

interior tips
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aesthetic
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Wajah menjadi point penting dalam penampilan sehari-hari. 
Tak ayal, segala usaha pun dilakukan untuk membuat face-look 

nampak menarik dan tentu saja sempurna. Tak cukup hanya 
dengan sapuan make-up, wajah juga perlu dipoles dengan 

rutin melakukan senam wajah.

Magical
Face Excercises
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aesthetic

2. BYE-BYE CUBBY
Untuk mengurangi pipi yang chubby dan 

mempertegas kontur wajah, lakukan latihan dengan 
menghirup udara dalam-dalam dengan mulut, lalu 
pindahkan udara ke pipi kiri dan kanan seolah-olah 
sedang berkumur.

3. SLIMING FISH FACE
Rampingkan pipi dengan membentuk mulut 

serupa mulut ikan, tahan selama 5-10 detik, lalu rileks. 
Ulangi selama 5 kali.

1. ORBICULARIS ORIS 
Latihan pertama ini akan bekerja untuk otot orbicularis 

oris yaitu otot yang berada di sekitar mulut, zygomatic arch 
yaitu tulang pipi dan modiolus muscle, otot di kedua sisi mulut. 
Caranya: Tutup mulut lalu tekan bibir secara bersamaan dan 
tiupkan udara di bawa bibir bagian atas, tahan dan hitung 
hingga sepuluh. Pindahkan udara ke bagian kiri pipi, tahan dan 
hitung hingga sepuluh. Lakukan gerakan serupa untuk pipi 
kanan. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 10-15 kali 

Sama halnya dengan beragam teknik make up yang mampu merubah look wajah, senam wajah juga punya 
sentuhan magic untuk membantu memperbaiki kontur wajah, meremajakan kulit serta membuat Anda 
terlihat lebih muda. Layaknya otot tubuh yang membutuhkan banyak latihan, otot wajah juga perlu latihan 

serupa. Pasalnya, otot wajah akan semakin mengendur seiring bertambahnya usia. 
Latihan wajah mampu bekerja untuk lapisan bawah kulit, dermis atau lapisan tengah, dan lapisan atas atau 

epidermis. Bila dilakukan secara rutin, latihan wajah akan membantu meningkatkan sirkulasi darah, melancarkan 
aliran oksigen dan menutrisi sel-sel kulit. Hasilnya tentu saja kulit wajah sehat yang mampu menyerap kelembaban 
lebih baik. Latihan-latihan ini disarankan untuk dilakukan selama 20 menit dan enam kali selama seminggu. 
Namun yang perlu diingat adalah setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk melihat hasilnya. 

Berikut beberapa gerakan senam wajah yang efektif untuk membuat Anda terlihat lebih segar. 
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4. SLIM CHEEK
Angkat wajah ke atas, lihat ke arah 

langit-langit sebanyak yang Anda 
bisa. Lalu tiup udara keluar dari mulut. 
Latihan ini akan mengencangkan garis 
rahang Anda dan membuat pipi lebih 
ramping. 

5. SUPRISE ME 
Gaya ini akan membantu 

mengatasi keriput halus khususnya 
di daerah alis. Caranya, lebarkan mata 
tanpa mengerutkan alis, lalu fokuskan 
pandangan pada satu titik tahan 
selama 10 detik dan ulangi 4 kali.

6. PUPPET FACE
Naikkan pipi diantara hidung dan 

bibir Anda. Tersenyumlah dan tekan 
dengan ujung jari pada daerah pipi. 
Ulangi hingga 20-30 kali.

7. BUMBLEBEES 
Gaya ini mirip dengan orang yang 

cemberut lalu keluarkan udara lewat 
kedua bibir dengan bunyi ‘mmm’ 
dan bernafaslah lewat hidung, Ulangi 
hingga 4 kali nafas.

8. THE SMILE
 SMOOTHER

Gerakan ini akan 
membantu mengencangkan 
garis pipi dan kulit 
kendur. Mulai dengan 
menyembunyikan gigi 
dengan bibir untuk 
membuat bentuk ‘O’ bentuk 
dengan mulut. Lanjutkan 
dengan senyum selebar-
lebarnya sambil gigi tetap 
tersembunyi. Ulangi hingga 
enam kali. Berikutnya, tahan 
senyum Anda tadi sementara 
tempatkan satu jari telunjuk 
di dagu. Kemudian mulai 
gerakkan rahang atas dan 
bawah sembari memiringkan 
kepala secara perlahan. Relax 
dan ulangi hingga dua kali.

9. SMOOTH
 THE BROW

Untuk mengatasi garis 
dahi horizontal (horizontal 
forehead lines), tempatkan 
kedua tangan di dahi 
menghadap ke dalam 
dan menyebarkan semua 
jari antara alis dan garis 
rambut. Lanjutkan dengan 
sapuan lembut jari ke 
arah luar dahi, kemudian 
lakukan pijatan ringan untuk 
mengencangkan kulit. 
Ulangi gerakan tersebut 
sebanyak 10 kali.
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tasty diagnosis

BeefLicious Gourmet
Anggapan bahwa protein nabati lebih aman ketimbang protein hewani, membuat 

banyak orang menganggap diet tinggi sayuran dan buah-buahan cukup untuk 
memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Padahal tidak demikian faktanya. 

Konsumsi daging tetap diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi 
metabolisme tubuh yang vital, di samping juga memberikan banyak energi.

Dalam sepotong daging yang lezat terdapat semua amino esensial yang dibutuhkan 
oleh tubuh. Itulah mengapa, daging berada di peringkat teratas sebagai salah 
satu sumber protein terbaik. Protein sendiri banyak bermanfaat untuk membantu 

pembangunan jaringan tubuh, memproduksi antibodi yang akan melindungi tubuh dari 
infeksi yang akan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Untuk mendapatkan manfaat terbaik dari daging, Ahli Gizi National Hospital punya menu 
istimewa yang bisa Anda coba, mulai dari appetizer, main course, hingga dessert. Berikut resepnya.
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BEEF STEAK
BAHAN :
l	Daging sapi (160 gr) l	Saus LP (1/4 sdt)
l	Wortel (30 gr) l	Mustard (1/2 sdt)
l	Buncis (30 gr) l	Gula (secukupnya)
l	Saus BBQ (2 sdt) l	Bawang putih (5 gr)
l	Kentang (3 buah) l	Black pepper   
l	Bawang Bombay (5 gr)  (secukupnya)

CARA MEMBUAT :
l	Rendam daging sapi dalam campur saus LP, mustard, 

gula, bawang putih, lalu diamkan selama 30 menit.
l	Sambil menunggu rendaman daging, potong 

wortel, buncis, kentang, setelah itu rebus sampai 
matang dan tiriskan.

l	Panggang daging yang sudah direndam tadi 
diatas panggangan dengan suhu 150 derajat 
celcius selama 3 menit (dibolak-balik agar matang 
merata) lalu angkat.

SAUS BBQ :
l	Tumis bawang bombay sampai harum, lalu 

masukkan 2 sendok makan saus BBQ ke dalam 
tumi san bawang bombay. Tambahkan air secu-
kupnya, didihkan sampai mengental. Tambah kan 
gula, garam, black pepper, lalu angkat.

SAUTED VEGETABLE :
l	Tumis bawang bombay sampai harum, selan-

jutnya masukkan wortel dan buncis. Terakhir beri 
gula dan garam secukupnya. Aduk rata, angkat.

KENTANG GORENG :
l	Kupas kentang, cuci hingga bersih, kemudian 

potong kentang seukuran ibu jari / stick.
l	Rebus kentang setengah matang lalu angkat 

dan tiriskan.
l	Siapkan minyak panas lalu goreng kentang hingga 

berwarna coklat keemasan, angkat, dan tiriskan.
l	Pindah ke mangkok lalu taburi garam secukupnya, 

setelah itu campur hingga rata.
l	Terakhir, tata semua masakan seperti gambar di atas. 

CAESAR SALAD
BAHAN :
l	Lettuce iceberg (30 gr)
l	Chicken salami
 (satu lembar dan dipotong kotak tipis)
l	Daging ayam (60 gr)
l	Scalop (30 gr)
l	Buah zaitun (25 gr)

SALAD DRESSING :
l	Anchovy (3 buah) l	Gula (secukupnya)
l	Bawang putih (1 siung) l	Ceapers (1 sdt)
l	Bawang bombay (5 gr) l	Keju parmesan (1 sdt)
l	Saos Inggris (1 sdt) l	Mayonaise (250 gr)
l	Garam (secukupnya)

CARA MEMBUAT DRESSING :
l	Cincang Anchovy, bawang putih, bawang bombay lalu masukkan 

ke dalam adonan mayonaise. Kemudian masukkan saos inggris lalu 
tambahkan garam dan gula secukupnya, setelah itu masukkan ceapers 
dan keju parmesan, kemudian aduk hingga rata.

CARA PENYAJIAN :
l	Taruh lettuce iceberg di tempat agak besar, masukkan semua bahan, 

aduk hingga rata. Beri topping chicken salami serta buah zaitun.
l	Salad siap disajikan.

RED BEAN SOUP
BAHAN :
l	Kuah kaldu (400 ml) l	Whipping cream (50 ml)
l	Margarin (1 sdt) l	Tepung terigu (2 sdm)
l	Kacang merah (35 gr) l	Garam (secukupnya)
l	Bawang bombay (5 gr) l	Gula (secukupnya)

CARA MEMBUAT :
l	Tumis bawang bombay dengan margarin, kemudian masukkan tepung terigu 

sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Tambahkan kuah kaldu, aduk 
hingga tidak ada yang menggumpal, tunggu sampai mendidih lalu angkat 
dan saring sop tersebut agar sisa tepung yang menggumpal tidak ikut.

l	Setelah itu blender bersama kacang merah dan kemudian panaskan lagi 
di atas api kecil. 

l	Terakhir masukkan whipping cream dan tambahkan gula dan garam 
secukupnya, tunggu hingga mengental lalu angkat dan siap disajikan. 

MIX JUICE
BAHAN :
l	Wortel (100 gr) l	Jeruk manis (1 buah)
l	Tomat (2 buah) l	Gula secukupnya

CARA MEMBUAT :
l	Masukkan wortel, tomat, jeruk, dan gula.
l	Tambahkan air 150 ml dan es batu sesuai selera.
l	Blend semua bahan jadi satu.
l	Juice siap disajikan.
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travel theraphy

Best Hiking Trails

for Newbie
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Berolahraga di alam bebas 

memang tidak ada matinya. 

Selain menikmati sensasi alam 

yang segar, Anda juga bisa 

memacu andrenalin di alam 

terbuka. Salah satu olahraga 

alam terbuka yang sekarang 

sedang digemari adalah 

mendaki gunung (hiking).

Olahraga yang satu ini banyak 
dinikmati karena memungkinkan 
Anda berekreasi sembari membuat 

badan lebih bugar. Aktifitas berjalan teratur 
dengan medan yang variatif saat mendaki, 
memberi banyak manfaat bagi kesehatan. 
Mulai dari membantu menurunkan berat 
badan, mencegah penyakit jantung, 
mencegah osteoporosis, mengembalikan 
energi, dan masih banyak lagi.

Memulai olahraga hiking sebaiknya 
dilakukan bertahap, diawali dengan 
menjelajahi gunung-gunung yang memiliki 
trek pendek. Ciri-ciri dari gunung untuk 
pemula biasanya mempunyai ketinggian 
di bawah 3.000 Mdpl dengan medan yang 
tidak terlalu sulit. Waktu perjalanan juga relatif 
cepat berkisar antara 2-4 jam saja. 

Bagi Anda yang berminat berlibur 
sembari olahraga, berikut ini adalah beberapa 
daftar gunung terbaik di Indonesia yang 
cocok bagi para newbie.
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travel theraphy

GUNUNG ANDONG,
JAWA TENGAH (1.762 MDPL)

Gunung Andong berada di Kecamatan Ngablak, 
Kabupaten Megelang Jawa Tengah. Gunung ini hanya 
setinggi 1.762 Mdpl, tapi menawarkan pemandangan 
yang sangat menawan di puncaknya. Terdapat banyak 
petunjuk jalan untuk menuju puncak yang cukup 
mudah dan jelas dibaca, Anda pun tak perlu khawatir 
tersesat. Dari bawah sampai ke puncak, butuh waktu 
sekitar 1,5 jam berjalan kaki. 

GUNUNG PAPANDAYAN,
JAWA BARAT (2.265 MDPL)

Gunung Papandayan adalah salah satu wisata 
pendakian favorit para pendaki pemula di Jawa Barat. 
Lokasinya berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat. Dalam perjalanan menuju puncak, 
Anda akan disuguhi pemandangan beberapa kawah 
belerang seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah 
Nangklak, dan Kawah Manuk. Sebelum sampai 

puncak dan menemukan kawah Papandayan ada juga 
pemandangan indah padang Edelweis luas bernama 
Tegal Alun. Ada juga pemandangan menakjubkan 
sekaligus mistis di hutan mati. Meskipun tidak terlalu 
tinggi, jangan meremehkan rutenya. Perlu waktu sekitar 
4 jam untuk menuntaskan perjalanan menantang ini.

Gunung Andong

Gunung Papandayan

115NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 6 TAHUN 2015

GUNUNG IJEN,
JAWA TIMUR (2.443 MDPL)

Gunung yang berada di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini sangat cocok untuk 
didaki sekaligus menjadi wisata alam bagi pendaki pemula. Di Gunung Ijen Anda bisa 
menikmati indahnya pesona kawah Ijen yang berada di ketinggian 2.443 Mdpl. Anda 
juga bisa melihat aktivitas penambang belerang dan mengabadikannya lewat jepretan 
kamera. Di malam hari, Gunung Ijen masih menyisakan pesona fenomena api biru 
kawah Ijen untuk dinikmati. 

Dari pos pendakian Paltuding, dibutuhkan sekitar 2,5 jam untuk sampai 
ke puncaknya. Pastikan Anda memakai sepatu yang tidak licin karena medan 
pendakiannya berpasir dan lumayan curam pada beberapa titik.

Gunung Ijen
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travel theraphy

GUNUNG ANDONG,
JAWA TENGAH (1.762 MDPL)

Gunung Andong berada di Kecamatan Ngablak, 
Kabupaten Megelang Jawa Tengah. Gunung ini hanya 
setinggi 1.762 Mdpl, tapi menawarkan pemandangan 
yang sangat menawan di puncaknya. Terdapat banyak 
petunjuk jalan untuk menuju puncak yang cukup 
mudah dan jelas dibaca, Anda pun tak perlu khawatir 
tersesat. Dari bawah sampai ke puncak, butuh waktu 
sekitar 1,5 jam berjalan kaki. 

GUNUNG PAPANDAYAN,
JAWA BARAT (2.265 MDPL)

Gunung Papandayan adalah salah satu wisata 
pendakian favorit para pendaki pemula di Jawa Barat. 
Lokasinya berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat. Dalam perjalanan menuju puncak, 
Anda akan disuguhi pemandangan beberapa kawah 
belerang seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah 
Nangklak, dan Kawah Manuk. Sebelum sampai 

puncak dan menemukan kawah Papandayan ada juga 
pemandangan indah padang Edelweis luas bernama 
Tegal Alun. Ada juga pemandangan menakjubkan 
sekaligus mistis di hutan mati. Meskipun tidak terlalu 
tinggi, jangan meremehkan rutenya. Perlu waktu sekitar 
4 jam untuk menuntaskan perjalanan menantang ini.

Gunung Andong

Gunung Papandayan
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GUNUNG IJEN,
JAWA TIMUR (2.443 MDPL)

Gunung yang berada di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini sangat cocok untuk 
didaki sekaligus menjadi wisata alam bagi pendaki pemula. Di Gunung Ijen Anda bisa 
menikmati indahnya pesona kawah Ijen yang berada di ketinggian 2.443 Mdpl. Anda 
juga bisa melihat aktivitas penambang belerang dan mengabadikannya lewat jepretan 
kamera. Di malam hari, Gunung Ijen masih menyisakan pesona fenomena api biru 
kawah Ijen untuk dinikmati. 

Dari pos pendakian Paltuding, dibutuhkan sekitar 2,5 jam untuk sampai 
ke puncaknya. Pastikan Anda memakai sepatu yang tidak licin karena medan 
pendakiannya berpasir dan lumayan curam pada beberapa titik.

Gunung Ijen
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GUNUNG PRAU,
JAWA TENGAH (2.565 MDPL)

Lokasi Gunung Prau berada di Dataran Tinggi Dieng tepat di perbatasan Kabupaten 
Kendal dengan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ini adalah gunung yang layak 
masuk daftar pendakian Anda karena mempunyai pemandangan yang indah. 
Medannya pun cukup mudah didaki, bahkan bagi pemula sekalipun. Terkenal dengan 
suguhan keindahan sunrise dan sunset, Gunung Prau merupakan salah satu gunung 
dengan puncak terluas di Indonesia. Tak heran jika Guning Prau menjadi tempat favorit 
pecinta alam untuk camping sambil menanti mentari terbit ataupun tenggelam. 
Perjalanan dari kaki gunung hingga puncak memakan waktu kurang lebih 3 jam.
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Merencanakan pendakian dengan matang. Pemilihan lokasi, rute pendakian, kondisi cuaca, jumlah 
pendaki, jangka waktu, akan mempengaruhi perbekalan dan peralatan yang musti dipersiapkan. Jangan 
lupa untuk mendapatkan ijin resmi dari pihak-pihak terkait.

Mempersiapkan fisik dan mental dengan melakukan olahraga secara rutin agar badan tidak kaget 
saat melakukan pendakian. Persiapan fisik sangat penting agar Anda punya kekuatan lebih untuk survival. 
Jogging sangat disarankan untuk memperkuat daya tahan tubuh sebelum mendaki.

Pelajari medan dan rute yang akan dilalui. Usahakan mendaki dengan satu atau dua orang teman yang 
telah menguasai medan dan mengatahui rute dan jalur pendakian.

Persiapkan perlengkapan yang efektif dan berdaya guna besar sesuai kondisi cuaca. 
Atur manajeman logistik dan bahan makanan yang mencukupi. Bawalah makanan yang ringan, 

ringkas namun cukup mengandung kalori. Juga bahan makanan yang cepat dimasak. Jangan membawa 
dan mengonsumsi minuman beralkohol karena meskipun hangat namun minuman beralkohol dapat 
memicu pecahnya kapiler darah karena terlalu cepatnya kapiler darah memuai dalam tubuh.

TIPS

BEFORE YOU HIKE…

GUNUNG GEDE,
JAWA BARAT (2958 MDPL)

Gunung Gede sebenarnya sudah termasuk gunung 
tinggi untuk pendaki berat yang harus membawa 
perbekalan lengkap. Tapi masih bisa dicoba untuk 
pendaki pemula yang ingin tantangan lebih. Di sini 
Anda bisa menemukan berbagai lokasi menarik 
seperti air terjun Cibeureum, sumber air panas, telaga, 

maupun padang Edelweis. Gunung Gede berada dalam 
wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 
Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi, di Jawa Barat. 
Untuk sampai ke puncak, bagi para pemula disarankan 
mengambil jalur Cibodas yang treknya cukup landai 
dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Jangan lupa bawa 
peralatan yang diperlukan, karena perlengkapan akan 
diperiksa petugas sebelum Anda diperbolehkan mendaki.
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dr. Margarita M.Maramis, Sp.KJ (K)
dr. Erikavitri Yulianti, Sp.KJ.

KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI
dr. Farida Agustina, Sp.KFR.
dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.KFR.
dr. Stefanie, Sp.KFR.
Sunya Jaya.

DOKTER UMUM
GENERAL PRACTITIONER
dr. Christina Maria Oentiono
dr. Felicia Limantoro
dr. Fery Budiman Santoso
dr. Herlin Mone Kaka
dr. Lusianawati
dr. Maria Evie Isyanti Budisantosa
dr. Pinkan Devyantary Wohon
dr. Ronald Pascal Kelejan
dr. Sidharta Suwanto
dr. Theodora Perdanawati Yusuf
dr. Jusak Renatan
dr. Ervina Tendean

COMPREHENSIVE BRAIN &
SPINE CENTER
dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS.
dr. Bambang Kusnardi, Sp.S.
dr. Sofyanto, Sp.BS.
dr. N. Budi Setiawan, Sp.BS.
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