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Innovation and Creativity

Ada banyak inovasi yang telah kami kembangkan di National Hospital (NH) Surabaya. 

Dari mulai pelayanan medis, pelayanan administrasi, hingga desain gedung rumah 

sakit. Semua itu kami lakukan demi kepuasan pasien kami.

Kami memiliki keyakinan bahwa National Hospital bisa tumbuh karena adanya inovasi. 

Pertumbuhan yang kami alami di NH bukan karena pertumbuhan natural seperti pertumbuhan 

penduduk ataupun jumlah orang sakit. Tapi bagaimana kami berinovasi.

Di National Hospital, kami percaya penuh bahwa inovasi adalah dasar dari pertumbuhan. Karena 

itu, kami selalu berinovasi. NH harus hidup dari inovasi. Karena itu, kami cari cara bagaimana berbeda 

dengan yang lain. Dari pelayanan medis sampai pelayanan kecil-kecil di NH, itu semua hasil inovasi. 

Dokter di sini kami tantang ke arah sana. Semakin lama, inovasi harus semakin banyak.

Inovasi sendiri tidak bisa dilakukan serampangan, harus ada evidence base. Itu yang kami pegang. 

Bahwa inovasi harus kuat dasar ilmiahnya dan harus bisa dipertangungjawabkan. Kami juga harus 

melihat best practice di luar negeri yang kami kemas sesuai dengan kebutuhan di indonesia.

Saya melihat inovasi yang dilakukan di NH Surabaya ini sudah on the track. Tetapi, dunia terus 

berkembang. Karena itu, saya percaya bahwa inovasi tidak pernah berhenti, karenanya akan selalu 

ada yang baru dari NH untuk kemajuan dunia kesehatan di Indonesia.

Selamat membaca.

dr. Hans Wijaya, MM., CIA.
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dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K)
Spesialis Bedah Saraf

Terus berinovasi demi kepuasan 
pasien, menjadi nafas bagi 

National Hospital (NH) Surabaya 
dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada pasiennya. Tak 

heran, ada banyak inovasi yang 
telah ‘lahir’ di NH. Salah satunya 

inovasi penanganan bedah 
saraf. Ketika banyak rumah 

sakit masih mengedepankan 
pembedahan melalui operasi, 

NH menjadi pembaharu dengan 
pendekatan minimal invasif.

Pakar Neurovascular dan Endovascular 
Neurosurgeon dari Department of 
Neurosurgery, dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K) 

mengatakan, National Hospital Surabaya merupakan 
rumah sakit pionir dalam bedah saraf endovascular. 
Adanya peralatan canggih memungkinkan para 
dokter di National Hospital untuk terus berinovasi 
guna memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. 

Penggunaan teknologi itu pula yang membuat 
National Hospital Surabaya mampu menangani 
penyakit-penyakit pembuluh darah di otak dan 
tulang belakang tanpa melalui operasi. Tetapi 
melalui teknik kateterisasi. “Dulu, penyakit pada 
pembuluh darah otak seperti aneurisma atau AVM/
Arteriovenous Malformations (varises di otak atau 
tulang belakang), kita tangani dengan dibedah, dan 
dibuka (tempurung kepalanya). Tetapi dengan salah 
satu teknik endovascular ini, sekarang kita bisa tangani 
tanpa pembedahan (operasi) dan minimal invasif,” 
ujar dr. Nur Setiawan.  

MENGUNTUNGKAN PASIEN
Menurut dr. Nur Setiawan, pendekatan dengan 

endovascular tersebut memiliki banyak keuntungan 
bagi pasien. Dengan tindakan tanpa operasi, maka 
waktu perawatan menjadi lebih singkat. Pasien 
juga menjadi lebih nyaman karena tindakan yang 
dilakukan minimal invasif. Sehingga, risiko yang 
mungkin muncul, bisa diminimalisir. Efek sampingnya 
menjadi lebih minimal. “Pasien biasanya bila operasi 
harus ada penjahitan setelah operasi. Kemudian 
penyembuhan luka. Ada nyeri pasca operasi. 
Dengan pendekatan ini  tidak ada yang harus dijahit, 
tidak nyeri. Jadi setelah penanganan, pasien tidak 
merasakan apa-apa,” imbuh dokter kelahiran Solo ini. 

health highlight
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Bagi dokter, pendekatan ini juga memberikan kemanfaatan. Sebab, tanpa 
melalui operasi, penanganannya lebih memudahkan serta lebih mempersingkat 
waktu. Bila sebelumnya, penanganannya lewat cara operasi bersifat kompleks dan 
butuh waktu panjang, selama empat hingga lima jam. Kini hanya bisa dilakukan 
dalam satu jam. “Prosedurnya lebih singkat karena tidak perlu mengakses dengan 
dibedah atau dengan membuka tempurung kepala. Ini tinggal memasukkan alat. 
Kami pantau dan dimonitor. Ketika sudah tepat di target lokasi, dipasang alatnya, 
selesai. Jadi ini mempersingkat waktu. Pasien juga lebih nyaman,” jelas dokter yang 
pada 2012-2013 lalu mendalami endovascular di Korea. 

EFEKTIF DENGAN FLOW DIVERTER
Bahkan, penanganan aneurisma di pembuluh darah otak dengan minimal 

invasif, terus berkembang. Dulu, kateterisasi dilakukan dengan coiling. Yakni teknik 
penyumbatan gelembung di pembuluh darah otak dengan menggunakan alat 
bernama coil (kumparan). Kini, dengan kemajuan teknologi, NH mengembangkan 
teknik baru, yakni stent pembuluh darah otak atau teknik flow diverter pipeline. 

“Jadi untuk aneurisma, kami pasang alat seperti ring atau stent. Tujuannya 
agar aliran darah ke aneurisma berkurang dan lama-lama menghilang. 
Fungsinya sama seperti coil. Bila coil dibentengi, ini dipasang ring.

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

FLOW DIVERTER

FLOW DIVERTER
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Cara kerjanya sama lewat 
kateterisasi,” jelas dokter kelahiran 
Solo ini.

Menurut dokter Nur Setiawan, 
teknik flow diverter pipeline ini 
lebih efektif dibanding coil. Ketika 
aneurisma dipasang coil, gelembung 
tetap ada di bagian aneurisma tetapi 
tersumbat. Masalahnya, pada kasus 
tertentu, aneurisma itu bisa tumbuh 
lagi (re-growth) di tempat sama. 

Semisal orang yang pernah kena 
aneurisma, yang disertai dengan 
adanya riwayat darah tinggi dan 
kencing manis. Meski aneurisma-nya 
diobati, tetapi bila tidak menjaga 
pola hidup sehat, aneurisma bisa 
tumbuh kembali. Sementara flow 
diverter pipeline, secara fisiologi 
membentengi dan menjaga aliran 
darah tetap mengalir di tempat 
seharusnya. “Cara ini lebih natural, 
karena tak sekadar menyumbat, tapi 
mempertahankan aliran darah tetap 
mengalir di tempatnya. Di Indonesia, 
National Hospital adalah salah satu 
pionir yang menerapkan teknik flow 
diversion pada aneurisma pembuluh 
darah otak.  

Menurutnya, teknik flow diverter 
pipeline ini dipakai bila kasusnya kuat. 
Semisal aneurisma yang besar (giant 
aneurysm). Bila disumbat memakai 
coil secara konvensional, tentu 
butuh kumparan banyak. Semakin 
besar aneurisma, semakin banyak 
coil yang dibutuhkan. Kekuatannya 
tidak bisa bertahan lama, sehingga 
ada kemungkinan tumbuh lagi. “Tapi 
kalau dengan flow diverter pipeline 
ini, karena kerjanya lebih fisiologis, 
dengan dipasang stent pada 
aneurisma ini akan bisa menjadi 
menyusut,” jelasnya.

CUKUP SATU JAM
Bagi dokter, pendekatan ini 

juga lebih memudahkan dan 
mempersingkat waktu. Bila cara 
operasi bersifat kompleks dan 
butuh waktu empat hingga lima 
jam, kini bisa dilakukan dalam 
waktu hanya satu jam. “Prosedurnya 
lebih singkat karena tidak perlu 

health highlight
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dibedah (membuka tempurung kepala). Ini tinggal 
memasukkan alat. Kami pantau dan dimonitor. 
Ketika sudah tepat di target lokasi, dipasang alatnya, 
selesai,” jelas dokter yang mendalami endovascular 
neurosurgery di Seoul National University Bundang 
Hospital, South Korea dan mempelajari secara 
khusus teknik flow diverter pipeline di Gold Coast 
University Hospital, Australia. 

Keunggulan National Hospital Surabaya dalam 
penanganan pasien penyakit ini membuat rumah 
sakit yang bangunan gedungnya telah menerapkan 
konsep green building ini menjadi destinasi bagi pasien. 
Tidak hanya pasien yang berdomisili di Surabaya dan 
sekitarnya. Tetapi juga pasien dari Indonesia Timur. 
Termasuk dari Kalimantan. “Surabaya ini kan levelnya 
bukan hanya level kota nasional. Tetapi juga banyak 
pendatang dari luar negeri. Pernah ada beberapa 
pasien dari luar negeri, mungkin ekspatriat di sini, 
terkena penyakit pada pembuluh darah otak, lalu kami 
tangani,” sambung dia. 

PENTINGNYA BRAIN CHECK UP
Terlepas dari inovasi penanganan minimal invasif, 

dokter Iwan menyebut tidak kalah penting adalah 
mengedukasi masyarakat agar lebih aware pada 

ancaman penyakit kelainan pembuluh darah di 
otak ini. Sebab, bila pasien datang dalam kondisi 
emergency atau terlanjur terjadi pendarahan di 
otaknya, butuh penanganan kompleks dengan 
tindakan operasi dan butuh fase pemulihan yang 
relatif membutuhkan waktu lama. Salah satu cara 
adalah dengan memberikan imbauan serta edukasi 
pentingnya melakukan brain check up secara rutin. 
Jadi bukan hanya melakukan general check up rutin. 

Memang pemahaman ini belum semua orang 
tahu. Karenanya, penting untuk menyampaikan 
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui 
cara-cara yang mudah diterima dan mudah diingat. 
Semisal lewat advertorial di multimedia. 

“Dulu, orang pusing cuma dikasih obat tanpa 
menyelidiki lebih jauh apa penyebabnya. Sekarang 
orang dengan keluhan pusing-pusing dan selalu 
berulang, kita sarankan untuk foto. Di foto ketahuan 
apa penyebabnya. Lebih dini ketahuan, relatif 
lebih mudah penanganannya dan pemulihannya 
lebih singkat. Intinya kita dihadapkan pada pilihan, 
apakah memilih menunggu terlanjur pecah atau 
ketahuan lebih dini. Semua orang tentunya ingin 
lebih dini tahu,” jelas alumnus Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga ini.

health highlight
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Ruang Angiografi National Hospital
telah dilengkapi dengan alat paling advanced.
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Berjuang Melawan
Parkinson dan Aneurisma

Khawatir bercampur putus asa, pernah dialami Anwar dan keluarganya. 
Penyebabnya, meski beberapa kali berobat ke rumah sakit dan klinik kesehatan di 
kotanya, belum ada tanda-tanda penyakitnya bakal sembuh. Sampai ada seorang 
kerabat menyarankan agar Anwar berobat ke National Hospital Surabaya. Setelah 
menjalani perawatan di National Hospital Surabaya, kondisi pasien aneurisma dan 

parkinson dari Bontang, Kalimantan Timur ini mulai membaik.

Anwar - Kalimantan Timur

STATE OF THE HEART
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Mariana, istri Anwar mengatakan, sebelum berobat di National Hospital Surabaya, suaminya 
seringkali mengeluhkan rasa sakit yang hebat di kepalanya. Selain itu, suaminya juga 
acapkali lupa ingatan dan sering berhalusinasi. Termasuk mengalami kaki tremor. 

Di kota tempat tinggalnya, Anwar ditemani istrinya, sudah berobat ke beberapa tempat. 
Harapannya satu, penyakitnya bisa diobati sehingga dirinya bisa kembali sehat seperti sedia kala. 
Namun, hasilnya belum sesuai harapan. Keterbatasan peralatan medis rumah sakit menjadi kendala.  

BENJOLAN DI PEMBULUH DARAH (ANEURISMA) KEPALA
Di National Hospital Surabaya, Anwar ditangani oleh Dokter Spesialis Neurovascular and 

Endovascular Neurosurgeon dari Department of Neurosurgery, dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K)
Vasc. Selama beberapa hari, Anwar ditangani secara komprehensif. “Menurut dokter Iwan, bapak 
ada pembengkakan atau benjolan di pembuluh darah bagian kepala sehingga harus dilakukan 
tindakan (kateterisasi) dengan memasukkan alat. Sebab, bila tidak, kalau sewaktu-waktu jatuh 
bisa terjadi stroke atau lebih parah,” ujar Mariana.

“Dipasang pipa (kataterisasi) itu supaya peredaran darahnya baik. Dokter bilang, tindakan 
tersebut untuk mencegah agar bapak tidak sampai terkena stroke,” sambung ibu rumah tangga 
berusia 43 tahun itu. 

Setelah berobat ke National Hospital Surabaya, Mariana menyebut kondisi suaminya sudah 
lebih baik meski terkadang masih berhalusinasi. Semisal mengatakan ada anak kecil duduk di 
kamar. Atau bercerita tentang suasana kantor. Untuk masalah ini, Anwar ditangani oleh Dokter 
Spesialis Bedah Saraf National Hospital Surabaya, dr. Achmad Fahmi, Sp.BS(K)Func dengan 
dokter psikiatri, dr. Aimee Nugroho, Sp.KJ. “Kata dokter, suami saya mengalami dementia. Jadi 
ingatan lamanya keluar dan juga berhalusinasi. Proses penyembuhannya harus dilakukan secara 
bertahap. Nanti tiga bulan lagi check up ke National Hospital,” imbuh Mariana.

Meski proses penyembuhannya bertahap, Mariana mengaku senang dengan pelayanan 
dan penanganan National Hospital Surabaya selama suaminya berobat. “Pelayanannya baik 
dan juga disiplin,” ujarnya.

Mariana mengaku tahu tentang National Hospital Surabaya dari kerabatnya. Dia diberitahu 
bahwa National Hospital Surabaya, rumah sakit yang kompeten menangani pasien dengan 
penyakit seperti yang dialami suaminya. Informasi itu yang membuatnya mantap ke National 
Hospital Surabaya. Terlebih di tempat tinggalnya, belum ada rumah sakit dengan track record 
seperti yang digambarkan kerabatnya itu. “Dan memang, alat-alat medis di National Hospital 
Surabaya canggih-canggih. Rumah sakitnya juga modern,” ujarnya.

PEMASANAGAN STENT FLOW DIVERTER
DI PEMBULUH DARAH KEPALA

Meski harus bersabar menunggu proses penyembuhan suaminya, Mariana tabah menjalani 
semua proses yang ada. Dia terus mendampingi suaminya yang masih harus rutin meminum 
obat, rajin berkonsultasi dengan psikiater, dan juga melakukan check up ke Surabaya pada tiga 
bulan mendatang. “Sekarang suami saya sudah bisa jalan. Memang bertahap penyembuhan 
aneurisma-nya juga agar halusinasinya hilang. Saya mengharap yang terbaik untuk penyembuhan 
suami saya,” harap Mariana.

Dokter Nur Setiawan, mengatakan, Anwar awalnya terkena parkinson. Namun, setelah 
difoto, ternyata punya aneurisma. Yakni kelainan pembuluh darah otak akibat penipisan 
dan degenerasi dinding pembuluh darah arteri. Pecahnya aneurisma sangat fatal karena 
dapat menyebabkan kematian akibat pendarahan otak sehingga dilakukan pemasangan 
alat stent flow diverter di pembuluh darah otak untuk mencegah aneurisma pecah. 
Pemasangan stent ini adalah teknologi terkini untuk menangani aneurisma yang bisa 
dikerjakan di National Hospital Surabaya.

“Karena khawatir bila kelak pecah, kami putuskan untuk melakukan kateterisasi untuk 
mencegah pecah yang bisa mengakibatkan stroke. Untuk penanganan parkinsonnya diterapi 
obat-obatan karena bukan parkinson murni (secondary parkinsonism). Tujuannya untuk 
meningkatkan quality of life pasien,” jelas alumnus FK Universitas Airlangga Surabaya dan Seoul 
National University Bundang Hospital ini.
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All About
Abdominal Aortic
Aneurysm
Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita Aneurisma Aorta cukup 

tinggi, namun tidak ada data yang jelas angka kejadian yang sebenarnya. 

Boleh dikatakan yang menderita seperti fenomena gunung es, kasusnya yang 

diketahui hanya yang datang ke rumah sakit saja yang merupakan puncak 

gunung es, namun sebenarnya yang menderita penyakit ini jauh lebih besar 

lagi. Sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu apa itu Aneurisma. Terlebih 

Aneurisma Aorta Abdominalis / Abdominal Aortic Aneurysm (AAA/Triple A 
Disease) merupakan penyakit yang sering muncul di masyarakat Indonesia.

health zone



15NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 8 TAHUN 2017



16 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 8 TAHUN 2017

dr. I Gde Rurus Suryawan,
Sp.JP(K), FIHA, FAsCC,

FAPSC, FACC, FSCAI
Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

dengan arcus aorta. Kemudian pembuluh darah 
tersebut menuju ke daerah dada disebut aorta 
descendens atau aorta thoracalis dan saluran ini terus 
ke bawah sampai daerah perut yang diberi nama 
aorta abdominalis.

“Bila arteri besar tersebut mengalami 
penggelembungan seperti balon akibat melemahnya 
dinding pembuluh darah tersebut dengan diameter 
lebih besar dari normal, itu yang disebut dengan 
Aneurisma,” tegas dokter Rurus. 

Dokter Rurus menjelaskan, bahwa semua bagian 
dari pembuluh darah tersebut memiliki potensi 
mengalami pembesaran yang bisa menyeluruh atau 
segmental. Baik di aorta ascendens hingga aorta di 
bagian perut. Namun, hal tersebut agak jarang terjadi. 
“Jika yang mengalami penggelembungan adalah 
aorta yang di bagian perut, itu namanya abdominal 
aortic aneurysm (AAA),” jelasnya. 

Menurutnya, aneurisma ini akan cenderung 
makin membesar jika tekanan darah ke dinding yang 
telah melemah dan menggelembung semakin tinggi 
sehingga dapat terjadi robekan (diseksi/dissection) 
yang pada akhirnya dapat pecah. Oleh karenanya, 
darah akan keluar dari salurannya sehingga pasien 
akan mengalami syok dan dapat mengakibatkan 
kematian mendadak. “Di manapun pasien yang 
mengalami hal tersebut, kemungkinan 90% terjadi 
kematian mendadak,” ujarnya.  

FAKTOR RISIKO
Penyebab AAA memang belum diketahui 

secara pasti. Tetapi, ada beberapa faktor risiko yang 
diketahui dapat berpengaruh terhadap timbulnya 
aneurisma ini. Seperti hipertensi yang tidak terkontrol, 
usia (> 65 tahun) yang makin tua makin sering 
terjadi hal tersebut, kebiasaan merokok, diabetes, 

Karena belum banyak yang mengetahui penyakit 
ini, umumnya pasien penyakit Aneurisma Aorta 
Abdominalis terlambat ditangani. Akibatnya tak 

sedikit dari kasus AAA yang berujung pada kematian. 
Sebenarnya apakah penyakit AAA ini?

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 
di National Hospital Surabaya, Dr. I Gde Rurus 
Suryawan, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, FAPSC, FACC, FSCAI 
menjelaskan, pembuluh darah arteri berfungsi untuk 
menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh 
aorta yang merupakan merupakan saluran utama 
yang berfungsi menyalurkan darah dari jantung ke 
seluruh organ tubuh. Aorta ini diberi nama sesuai 
dengan lokasinya. 

Ada aorta ascendens yang merupakan saluran 
yang langsung keluar dari bilik kiri jantung sampai 
perbatasan sebelum berbelok ke arah kanan dan 
bagian dari saluran ini yang melengkung disebut 

health zone
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Tampak adanya penggelembungan
aorta abdominalis.

(Aneurisma Aorta Abdominalis)

Finalisasi EVAR ditiup dengan balon.

Saat prosedur EVAR, tampak stent graft saat 
diposisikan pada target pemasangan.

Setelah pemasangan EVAR.

mengangkat beban yang berat, sering mengejan pada orang yang sudah memiliki 
“bakat” untuk terjadinya aneurisma. 

“Pada umumnya tidak ada yang tahu siapa yang berbakat dan siapa yang tidak. Oleh 
karena itu, penanganan selayaknya dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi diseksi 
(robekan) dan pecah (rupture) sehingga dapat mencegah kematian,” imbuhnya.

GEJALA DAN TANDA–TANDA (ALERT SYMPTOMS) 
Pada tahap awal (penggelembungan belum besar) biasanya tidak ada keluhan apa-

apa. Namun, jika sudah cukup besar, diameter pembuluh darah aorta abdominal  > 3,5 
cm, pasien sering mengeluh dan merasa tidak nyaman di daerah tengah bawah perut, 
kadang disertai rasa nyeri dan kadang terasa seperti ada massa dan bila diameternya > 
5 cm sering juga akan terasa ada benjolan di perut yang bila ditekan terasa nyeri dan 
terasa adanya denyutan.

PEMERIKSAAN UNTUK MENEGAKKAN DIAGNOSIS
Jika pada seseorang yang memiliki risiko didapatkan tanda-tanda dan keluhan diatas, 

untuk memastikan dapat dilakukan pemeriksaan USG abdomen namun modalitas ini 
tidak dapat menentukan panjangnya aneurisma, pemeriksaan Aortography dengan 
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CT-Scan sangat akurat untuk menentukan adanya 
AAA, dan lebih detail lagi dapat menentukan 
ukuran, besarnya dan panjangnya, menentukan 
apakah sudah terjadi komplikasi robekan 
(dissection) serta dapat menentukan strategi 
pengobatan. Dapat juga dilakukan pemeriksaan 
Aortography secara invasif namun dewasa ini 
dengan Aortography dengan CT-Scan Multi slice. 

Untuk penanganannya, dulu sebelum 
berkembangnya bidang intervensi kardiovaskular, 
penyakit ini selalu ditangani secara operasi/
pembedahan. “Kini, telah berkembang 
pesat pengobatan intervensi (non-bedah) yang 
disebut dengan EVAR  (Endovascular Aortic Repair),” 
kata dr. Rurus.

Metode tersebut berkembang sangat pesat 
sejak 10 tahun terakhir. Tindakan ini disamping telah 
diciptakan device semakin baik dengan pengalaman 
dokter yang semakin banyak dan mudah untuk 
diterapkan tanpa perlu operasi dengan luka 
sayatan yang lebar, teknik non bedah ini sering 
disebut dengan “key hole surgery” karena untuk 
memasukkan stent yang berfungsi untuk menahan 
gelembung supaya tidak terjadi rupture. Prosedur 
tindakannya cukup simple, hanya membuat 
sayatan kecil kedua di selangkangan untuk akses 
masuknya stent yang akan ditempatkan pada 
daerah yang mengalami aneurisma. Dan setelah 
presisinya tepat, maka dipasang stent tersebut 
sehingga dapat mencegah progresifitas Aneurisma 
dan mencegah terjadinya rupture.

RISK AND BENEFIT
Metode penanganan AAA dengan EVAR ini 

punya banyak kemanfaatan. Yang utama adalah 
untuk mencegah risiko pecahnya aneurisma, 
menghilangkan keluhan, serta memperbaiki aliran 
darah. “Juga untuk tindakan emergency jika telah 
terjadi pecahnya aneurisma,” ujarnya.

Pemasangan EVAR ini bukannya tanpa risiko, 
meski minimal. Disebutkan, beberapa risiko 
pemasangan EVAR diantaranya kerusakan pembuluh 
darah di daerah akses untuk memasukkan  alat /
stent graft, gangguan fungsi ginjal, dapat terjadi 
gumpalan darah yang dapat menyumbat aliran 
darah, infeksi pasca tindakan. Serta hematome daerah 
pelipatan paha, perdarahan, dan perlukaan daerah 

health zone
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spinal. “Namun dengan perbaikan stent profile dan 
pengalaman operator yang semakin baik, kejadian 
komplikasi sangat rendah,” jelasnya. 

PREVENTION STEPS 
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 

mencegah kambuhnya aneurisma. Diantaranya 
dengan mengobati faktor risiko, terutama 
menurunkan atau mengobati tekanan darah tinggi, 
lalu mengurangi berat badan jika pasien termasuk 
overweight atau obesitas. Serta, menghentikan 
kebiasaan merokok dan tidak mengangkat 
benda berat dan juga mengurangi aktifitas 
mengejan yang berlebihan. Dan bagi penderita 
diabetes, hendaknya mengontrol kadar gula.

DIMANA DAPAT DIAKUKAN
TINDAKAN EVAR?

Di National Hospital sudah pernah dilakukan 

tindakan EVAR oleh team dokter yang terdiri 
dari dokter Jantung intervensi (Interventional 
Cardiologist), dokter Bedah Vaskuler, dokter 
anastesi dan paramedis. 

Berikut contoh kasus penderita yang 
pernah dilakukan pengobatan EVAR di 
National Hospital.

Seorang laki-laki, umur 62 tahun dengan 
berat badan lebih dari 100kg, dan menderita 
hipertensi yang lama serta menderita diabetes. 
Pasien disertai keluhan yang khas yaitu adanya 
rasa tidak nyaman di perut dan di sekitar pusar, 
dan tambah tidak nyaman jika ditekan. Setelah 
dilakukan Aortography dengan CT-Scan Multi 
slice didapatkan pembesaran Aneurisma Aorta 
Abdominalis yang progresif dalam waktu 3 
bulan dimana pada pemeriksaan Aortography 
sebelumnya diameternya 3.31 cm dan 
membesar menjadi 4, 5 cm.
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Pelopor Hand Spesialist
Layani Pasien

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

Cedera pada tangan, bahu dan esktremitas 
atas, seringkali dialami masyarakat di 

Indonesia. Utamanya di kota besar seperti 
di Surabaya. Penyebabnya bisa karena 

kecelakaan di lingkungan kerja ataupun 
kecelakaan di jalan raya ketika berlalu lintas. 

Ironisnya, untuk penanganan pasien kasus ini, 
mayoritas rumah sakit masih menanganinya 

dengan general orthopaedi.
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Di National Hospital Surabaya, dengan 
adanya Hand Clinic dan juga Hand Surgeon, 
membuat pasien yang mengalami masalah 

pada jari tangan hingga sendi bahu bisa ditangani 
secara lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, 
dr. Pramono Ari Wibowo, Sp.OT mengatakan, ketika 
rumah sakit tidak mempunyai Hand Clinic, maka 
penanganan problem cedera pada tangan yang 
sering terjadi seperti Carpal Tunnel Syndrome (CTS), 
Trigger finger, Hand and Finger Fracture, Hand infection, 
Lump and tumor, Distal Radius Fracture, Ganglion Cyst, 
Kelainan kongenital atau juga Scaphoid Fracture, 
hingga cedera olahraga hanya akan ditangani secara 
sporadis dan masih general. Akan berbeda ceritanya 
bila ditangani oleh seorang dokter Spesialis Bedah 
Tangan. Masalahnya, tidak banyak pasien yang tahu 
harus berobat ke mana bila mendapati masalah 
pada tangan. 

SOLUSI LEBIH RINCI
“Selama ini memang dikerjakan General 

Orthopaedi. Tetapi dengan adanya seorang Hand 
Surgeon yang tersertifikasi, bisa memberikan solusi 
lebih rinci pada problem yang dialami pasien. 
Masalahnya, pasien belum tahu kalau ada problem 
tangan harus berobat ke mana,” tegas dr. Pramono.

Dokter yang menyelesaikan pendidikan 
hand specialist di Singapura ini mengatakan, 
hand surgeon adalah dokter yang dilatih secara 
khusus untuk menangani problem mulai dari 
ujung jari tangan, siku, hingga sendi bahu secara 
komprehensif. Tidak hanya itu, seorang hand 
surgeon juga dilatih untuk ahli melakukan tindakan 
yang membutuhkan keahlian micro (microsurgery) 
seperti menyambung pembuluh darah, saraf, 
tendon hingga rekonstruksi permukaan kulit. 
Juga dapat melakukan terapi pada patah tulang, 
dislokasi, cedera saraf, dan cedera tendon. 

Nah, di Indonesia, jumlah hand surgeon yang 
merupakan cabang dari spesialis ortopedi dan 
traumatologi ini, termasuk “dokter langka”. Pasalnya, 
di Indonesia hanya ada 33 dokter saja yang sudah 
tersertifikasi sebagai hand surgeon. Dan itupun hanya 
ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Malang, Solo, Semarang, Bali, Makassar, dan 
Palembang. “Sebagai hand surgeon, kami bisa jelaskan 
secara komprehensif kepada pasien tentang pilihan 
terapi apa yang dipilih. Kami bisa jelaskan lebih rinci dan 
lebih tepat sasaran,” jelas bapak dua orang anak ini.

BERIKAN KONTRIBUSI BERMAKNA
Karenanya, keberadaan National Hospital 

sebagai rumah sakit Pioneer Hand Clinic dan telah 

memiliki , akan bisa memberikan kontribusi besar 
pada masyarakat di Surabaya. Apalagi, jumlah kasus 
cedera tangan akibat kecelakaan lalu lintas ataupun 
kecelakaan di lingkungan kerja yang terjadi di 
Surabaya, cukup tinggi. Hampir terjadi setiap hari. 
“Saya yakin pada scope kecil di Surabaya, banyak 
kasusnya,” ujarnya.

Cedera anggota gerak bagian atas juga menjadi 
kasus yang acap terjadi di masyarakat, cedera 
yang dalam istilah medis disebut pleksus brakialis 
ini biasanya dialami oleh atlet atau dapat pula 
disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. 

Pleksus brakialis merupakan anyaman saraf yang 
berasal dari akar saraf spinal di daerah leher. Akar 
saraf spinal tersebut bisa keluar dari tulang leher saat 
terjadi cedera. Anyaman saraf tersebut terletak pada 
daerah leher di atas tulang klavikula kanan dan kiri 
untuk kemudian berlanjut ke bawah melewati sisi 
dalam tulang tersebut menjadi cabang-cabang saraf 
menuju ke daerah alat gerak atas kanan dan kiri.

Saraf-saraf inilah yang akan mengontrol otot-otot 
dan kulit anggota gerak atas sehingga menyebabkan 
pergerakan mulai dari bahu, siku, pergelangan 
tangan hingga gerakan dari jari-jari tangan serta 
menimbulkan sensasi rasa dari kulit sehingga akan 
berasa kalau disentuh, dicubit, atau dikenai panas-
dingin. “Pleksus brakialis ini yang mengendalikan 
pergerakan anggota gerak atas,” tuturnya.

Diungkapkannya, Pleksus brakialis dapat 
mengalami cedera. Cedera bisa akibat dari benturan 
langsung maupun tidak langsung. Biasanya cedera 
terjadi merupakan trauma tumpul. Kejadian yang 
mengakibatkan cedera dapat berupa kecelakaan lalu 
lintas, cedera olahraga, atau jatuh dari ketinggian. 

Pengendara sepeda motor dapat mengalami 
benturan langsung pada daerah lehernya di sekitar 
tulang klavikula. Atau bisa juga jatuh kemudian bahu 
membentur jalan yang kemudian akan mencederai 
Pleksus Brakialis. Seseorang yang jatuh dari 
ketinggian kemudian dia akan berusaha memegang 
apapun dengan tangannya agar tidak sampai 
menyentuh tanah juga bisa menyebabkan cedera, 
jadi Pleksus Brakialis seperti ditarik dan terjadi 
peregangan dikenal sebagai traction injury.

MEMBUTUHKAN FASILITAS LENGKAP
Gejala yang diakibatkan cedera ini diantaranya 

bisa berupa kelumpuhan pada anggota gerak atas di 
sisi yang mengalami cedera. Dikatakan dr. Pramono, 
penanganan pasien dengan kasus cedera anggota 
gerak bagian atas seperti tangan dan bahu atau 
ekstrimitas atas yang komposisinya tidak hanya 
tulang tetapi juga jaringan lunak, membutuhkan 
fasilitas lengkap. Termasuk juga sinergi dengan 

health zone



23NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 8 TAHUN 2017

dokter lain semisal Dokter Radiologi yang ahli di 
bidang Muskulo Skeletal. National Hospital Surabaya 
memenuhi semua syarat itu. Karenanya, pasien bisa 
ditangani secara optimal. 

“Di National Hospital, fasilitasnya sangat 
mendukung. Seperti MRI yang terbaik di Surabaya. 
Juga sudah ada Rehabilitasi Medik yang sekaligus 
memiliki sports gym. National Hospital punya 
environment bagus, peralatan lengkap dan dokter 
berpengalaman. Saya cukup percaya diri bisa 
mengamalkan apa yang sudah saya kerjakan,”
ujar alumnus FK Unair angkatan 2001 ini.

Selain penanganan di rumah sakit, National 
Hospital Surabaya juga memperhatikan pasca 
penanganan di rumah sakit. Setelah pasien 
mendapatkan treatment dan sebelum kembali 
rumah, dokter akan menjelaskan apa saja yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan. “Dan kami terus 
follow up. Ini juga yang jadi kelebihan NH karena 
didukung sistem administrasi yang bagus. Pasien 
bisa memiliki rekam medis yang kontinyu, tidak 
hanya penyakit pada tangan saja. Bila pasien 
punya problem lain, dokter bisa mengaksesnya 
secara mudah,” sambung dr. Pramono.
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My Patient's Smile

Sejak kecil, dirinya memang bercita-cita menjadi dokter. Cita-cita itu terbentuk karena percikan 
inspirasi karena seringnya melihat ayahnya yang seorang dokter spesialis penyakit dalam. 
Sang ayah-lah yang banyak berperan mengarahkannya menjadi dokter. Dalam obrolan 

santai ketika di rumah, sang ayah acapkali memaparkan tentang problem-problem di bidang 
medis. Obrolan yang tidak hanya mengenalkan Pramono belia pada dunia dokter, tetapi juga 
menanamkan kecintaan pada profesi ini.  

“Yang paling saya ingat, saya pernah diminta ayah untuk mencampur obat injeksi dan 
membuat puyer obat. Saat itu saya mulai tertarik pada kedokteran,” ujar dokter Pramono, 
mengenang masa kecilnya. 

Sang ayah pula yang mengarahkan agar dia memilih kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga. Meski awalnya, dia ingin kuliah di kota kelahirannya, Malang. Namun, meski 
mengidolakan sang ayah, dia tidak ingin menjadi dokter yang sama persis seperti ayahnya yang 
concern pada penyakit dalam. Dia ingin memilih “jalur lain” yang berbeda dari sang ayah.  

“Saya memilih jalur lain karena tidak ingin dianggap orang bahwa wajar dokter Pramono itu 
jadi dokter penyakit dalam karena ayahnya dokter di bidang itu. Saya ingin mencari sesuatu yang 
lain. Saya ingin orang lain mengenal saya dari saya, bukan karena orang di belakang saya. Saya ingin 
meniti karier sendiri di atas kaki pijakan sendiri,” ujarnya.

TITIK BALIK
Namun, ketika masih berstatus mahasiswa kedokteran FK UA, pria kelahiran 24 Mei 1984 ini 

belum terbersit untuk memilih Orthopaedi dan Traumatologi. Malahan, awalnya dia kurang menyukai 
jurusan tersebut. Alasannya, dia melihat bidang orthopaedi pendidikannya berat dan kurang memiliki 
waktu istirahat. Serta, pada saat itu, orang yang sedang belajar bedah tulang mayoritas galak-galak. 
Ditambah lagi, dia juga memiliki dokter pembimbing yang sibuk sehingga ia kurang mendapat 
ekspos pelajaran orthopaedi. Lengkaplah. 

Namun, sebuah peristiwa tak terskenario yang ia lihat di ruang rawat inap RSUD dr. Soetomo 
tersebut, mengubah semua pandangan gelapnya pada bidang orthopaedi. Sebuah peristiwa yang 
terjadi setelah dirinya lulus dokter umum itulah yang menjadi titik balik kecintaannya pada bidang 
ini. “Saat saya lewat di ruang rawat inap di RSUD dr. Soetomo, di situ tempatnya pasien bedah 

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

“Kepuasan ketika melihat pasien terseyum kembali dan bisa meningkatkan
kualitas hidup orang lain”. Dua hal mulia itulah yang telah menjadi penggerak 
batin dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, dr. Pramono Ari Wibowo, 
Sp.OT dalam menetapkan pilihan untuk menjadi dokter spesialis orthopaedi.
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tulang. Saya lihat pasien itu saat masuk tidak bisa 
jalan. Setelah operasi, pasien itu senyum dan bisa jalan 
dengan tongkat. Saya lihat bedah tulang ini sesuai 
motto saya: meningkatkan kulitas hidup dan melihat 
pasien tersenyum kembali,” kenangnya.

Dalam pandangan alumnus FK Unair angkatan 
2001 ini, bidang tersebut menangani pasien dari mulai 
zero persen ketika pasien lemas tiduran. Tetapi, setelah 
operasi, pasien meningkat drastis performance-nya. Dia 
juga kemudian paham bahwa bedah tulang ternyata 
tidak melulu mengobati tulang. Bedah tulang ternyata 
juga sangat concern terhadap semua bagian tubuh 
mulai kulit hingga tulang.

“Artinya, kalau saya jadi Spesialis Bedah Tulang, 
saya bisa tangani pasien ini secara holistik, mulai atas 
sampai bawah. Dan hasilnya luar biasa. Momen itu 
yang membuat saya suka Bedah Tulang. Setelah dari 
ruang rawat inap itu, saya punya motivasi untuk masuk 
bedah tulang,” sambung pria yang menyukai travelling 
ke tempat wisata alam ini.

BERIKAN YANG TERBAIK
Setelah melanjutkan pendidikan spesialis 

bedah tulang dan selesai pada 2015, dokter 
Pramono lantas melanjutkan pendidikan di 
Singapura pada 2016 hingga pertengahan 
tahun. Kini, dengan status sebagai satu dari 
sedikit Hand Specialist di Indonesia, ayah dua 
anak ini punya banyak mimpi yang masih 
dikejarnya. Selain mengamalkan keahliannya 
di bidang medis, dia juga ingin terus 
membagikan ilmunya. 

“Saya ingin terus memperbaiki kualitas ke 
dalam sehingga bisa memberikan pelayanan 
keluar lebih baik. Banyak yang ingin saya 
kejar. Saya juga akan terus mengajar untuk 
mengamalkan yang saya punya, di RSUD 
dr. Soetomo punya murid. Mengajarnya di 
rumah sakitnya, di bagian divisi Hand, di SMF 
Orthopaedi & Traumatologi,” tegas dokter muda 
berpembawaan ramah ini. 

get in touch
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Penderita saraf atau pasien penyakit saraf yang telah menjalani perawatan, 
disarankan untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Sebab, 

konsumsi makanan akan sangat berpengaruh pada kesehatan pasien
yang pernah mengalami penyakit saraf. Dan, demi menjaga agar

tetap sehat, mengonsumsi menu sehat adalah pilihan wajib.
Seperti apakah menu sehat bagi pasien penyakit saraf.

Makan Tepat
Saraf Sehat!

INTERMEZZO
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Pakar gizi dari National Hospital Surabaya, 
Deni Mariyani, SKM mengatakan, menu 
sehat pada penderita saraf pada prinsipnya 

adalah menu yang bebas dari lemak, cukup 
protein dan karbohidrat. Sedangkan menu 
sehat untuk pasien penyakit saraf adalah cukup 
karbohidrat, cukup protein, rendah lemak. Buah 
dan sayur adalah pilihan bagus untuk dikonsumsi 
penderita saraf. “Apabila penderita saraf banyak 
mengonsumsi sayur dan buah, itu akan berfungsi 
untuk menurunkan kadar kolesterol darah serta 
mencegah konstipasi,” tegas Deni Mariyani.

Namun, tidak semua jenis buah dan sayuran 
yang baik untuk dikonsumsi penderita saraf. 
Disarankan agar sebaiknya tidak memilih buah 
dan sayur yang mengandung gas, seperti durian, 
nangka, dan buah kaleng. Sedangkan untuk jenis 
sayuran yang mengandung gas diantaranya kol 
putih, kembang kol, lobak, dan tauge.

Mengonsumsi menu sehat tidak hanya 
penting bagi mereka yang menderita saraf 
ataupun pasien saraf. Orang yang kondisinya 
masih sehat, juga dianjurkan untuk menyantap 
menu sehat demi mencegah tidak terkena 
penyakit saraf. Menu sehat juga harus memenuhi 
beberapa asupan penting yang diperlukan oleh 
tubuh. Diantaranya energi yang cukup 25-45 kkal/
kgBB, protein yang cukup 0,8 - 1 gr/kgBB, lemak 
cukup yaitu 20 - 25% dari kebutuhan energi total.

“Untuk lemak, utamakan sumber lemak tidak 
jenuh ganda. Dengan kata lain, batasi sumber 
lemak jenuh. Karbohidrat juga cukup yaitu 60-
70% dari kebutuhan energi total, vitamin cukup, 
terutama sumber vitamin A, C, E, asam folat, B12,” 
jelas alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Unair ini.

Dan yang tidak kalah penting adalah asupan 
serat cukup yang bisa berwujud sayur-sayuran. 
Serat cukup ini penting untuk membantu 
menurunkan kadar kolesterol darah dan 
mencegah konstipasi. Untuk konsumsi makanan, 
bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan 
seseorang. Sebab, setiap orang mempunyai 
jumlah dan kebutuhan yang berbeda-beda, 
tergantung dari perhitungan kalori per-individu 
berdasarkan usia, berat badan, tinggi badan serta 
aktivitas sehari-hari.

“Cairan juga harus cukup. Bisa 6-8 gelas per 
hari. Kecuali pada keadaan edema cairan dibatasi. 
Air putih atau air mineral ini sebagai pelengkap 
sumber vitamin dan mineral. Yang terpenting, 
diet bagi penderita saraf hanya mengurangi 
makanan yang berlemak tinggi,” sambung ahli 
gizi kelahiran Surabaya ini.

BAHAN MAKANAN YANG 
BOLEH DIMAKAN

Sumber Karbohidrat
Beras, kentang, ubi, singkong, 
terigu, hunkwe, sagu, roti.

Sumber Protein
Sumber protein rendah lemak 
seperti Ikan, ayam tanpa kulit, 
susu skim, tempe, tahu, dan 
kacang-kacangan.

Sayuran
Sayuran berserat sedang 
dimasak, seperti bayam, 
kangkung, kacang panjang, 
labu siam, tomat, tauge, wortel.

Sumber Lemak
Sumber lemak dalam jumlah 
terbatas yaitu bentuk makanan 
yang mudah dicerna. Makanan 
terutama diolah dengan cara 
dipanggang, dikukus, disetup, 
direbus, dan dibakar.

BAHAN MAKANAN YANG 
TIDAK BOLEH DIMAKAN

Sumber Karbohidrat
Produk olahan yang dibuat 
dengan garam dapur, soda / 
baking powder, kue yang manis.

Sumber Protein
Daging sapi dan ayam 
berlemak, jerohan, otak, hati, 
ikan banyak duri, susu penuh 
keju, es krim, dan produk 
olahan protein hewani yang 
diawetkan seperti daging asam, 
ham, bacon, dendeng, kornet.

Sayuran
Sayuran yang bergas, kol 
putih, kembang kol, nangka 
muda, tauge.

Sumber Lemak
Minyak kelapa dan minyak 
kelapa sawit, margarin dan 
mentega biasa, santan kental, 
krim, dan produk gorengan.

BAHAN MAKANAN YANG BOLEH DAN
TIDAK BOLEH DIMAKAN UNTUK PENDERITA SARAF
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Pengalaman inilah yang dialami oleh Ilona Kuswanto  saat melahirkan buah hatinya, Norman. 
Perasaan bahagia sontak menjadi kesedihan saat dokter mengatakan bahwa Norman 
mengalami immunodefisiensi. Rendahnya sistem imun di tubuh membuat bayi mungilnya 

tidak dapat mengeluarkan atau mendetox sisa pembakaran dari makanan atau minuman yang 
tidak diperlukan oleh tubuh. Akibatnya, sisa pembakaran menumpuk dan melemahkan sistem 
imunitas tubuh, sehingga si kecil pun kerap mengalami sakit serta infeksi.

Untuk mengatasi memburuknya kondisi, buah hatinya harus mendapatkan penanganan 
khusus untuk segala hal yang bersentuhan dengan dirinya, baik makan, minum, bahkan air untuk 
mandi sekalipun.

DETOKS ALAMI 
“Saat itu satu hal yang terlintas di benak saya adalah bagaimana mendapatkan air terbaik 

untuk anak dan keluarga saya, mengingat air adalah detoks alami untuk tubuh. Saya yakin jika kita 
mengonsumsi air tanpa bahan kimia berbahaya dan logam berat, akan sangat membantu organ 
dalam tubuh agar dapat bekerja lebih baik,” urai Ilona.

Natural Detox
for Family

Ibarat sebuah pagar yang melindungi rumah, pun demikian dengan sistem imun 
yang akan melindung tubuh dari gangguan organisme maupun kuman berbahaya. 

Saat pagar ini tidak kokoh, maka kesehatan pun jadi taruhan. Sayangnya tak 
semua bayi terlahir ke dunia dengan sistem imunitas alami yang kokoh.

ADVERTORIAL
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Pemikiran dan pencarian yang memakan waktu dan tenaga 
seluruh keluarga ini akhirnya berakhir dengan terapi air alkali yang 
ternyata sangat membantu mengatasi permasalahan kesehatan 
buah hati tercintanya.

Berawal dari permasalahan inilah Ilona lantas ingin 
berbagi solusi bagi keluarga yang mengalami masalah seperti 
dirinya atau mengalami gangguan kesehatan lainnya dengan 
memproduksi air alkali terbaik yang diberi nama 
Eternalplus (E+).

MENETRALKAN
RADIKAL BEBAS

Berbeda dengan air 
alkali lain, E+ merupakan 
air dengan pH>8 (alkalin) 
natural dan tidak 
diproses dari mesin 
alkali. Air dengan TDS 
<40 tersebut tidak 
mengandung racun 
kimia maupun logam 
berat yang berbahaya 
bagi tubuh. Untuk 
menjamin mutunya, E+ 
diproduksi dengan kemasan 
terbaik yang akan menjaga 
kualitas air di dalamnya tetap baik 
hingga sampai ke tangan konsumen.

Dengan kandungan alkali dan ion 
anti oksidan alami yang ada di dalamnya, 
dengan konsumsi E+ secara rutin, akan membantu 
menetralkan radikal bebas dalam tubuh, membuang sisa 
limbah asam dari tubuh sehingga tubuh jadi lebih prima.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, E+ 
sebaiknya dikonsumsi rutin dan segera dihabiskan setelah 
kemasan terbuka. 

Richard Cutler, direktur departemen riset anti aging 
National Institutes of Health, Washington DC mengatakan 
“Jumlah anti oksidan dalam tubuh Anda berbanding lurus 
dengan berapa lama Anda akan hidup”.

Dalam penjelasannya, Ilona menguraikan, “Gaya hidup 
tidak sehat adalah faktor utama yang memicu munculnya 
radikal bebas dalam tubuh yang bila dibiarkan akan 
berujung pada beragam penyakit berbahaya termasuk 
kanker, karenanya penting agar seluruh anggota keluarga 
mengonsumsi E+ sebanyak mungkin setiap saat”.

Saat lahir bayi umumnya memiliki pH darah di atas 
8. Sifat basa dalam darah tersebut akan membantu bayi 
memiliki imunitas tubuh yang baik. Namun seiring dengan 
bertambahnya usia, pH ini akan cenderung turun. Dalam kondisi 
sehat, seorang manusia dewasa biasanya memiliki pH 7,45. 

Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa gaya hidup 
yang tidak sehat seperti mengonsumsi banyak makanan dan 
minuman  yang bersifat asam, kurangnya berolahraga dan 

istira hat yang cukup, merokok, stres, akan membuat pH dalam 
darah cenderung bersifat asam sehingga rentan mengalami 
gangguan kesehatan. Di sinilah E+ akan membantu menyeim-
bangkan sifat asam dalam darah sehingga imunitas tubuh 
akan meningkat.

Dr. Theodore A. Baroody menjelaskan,“ Semua penyakit 
berasal dari akar yang sama yaitu terlalu banyak keasaman 

dalam tubuh.” Sedangkan Dr. Otto Heinrich 
Warburg (penerima Nobel prize 1931, 

menemukan penyebab utama 
kanker), menyebutkan,“ Semua 

bentuk kanker ditandai dengan 
kondisi ACIDOSIS (kelebihan 

asam). Jaringan kanker 
adalah Acidic(asam), 
jaringan sehat adalah 
Alkalin (basa)”.

Apakah pH itu? pH 
adalah derajat keasaman 
yang digunakan untuk 
menyatakan tingkat 
keasaman atau kebasaan 

yang di miliki oleh suatu 
larutan. Dalam skala pH, 

level 0 adalah murni asam, 
level 7 adalah netral, dan level 

14 adalah murni basa. Derajat 
keasaman (pH) darah yang ideal bagi 

tubuh manusia adalah 7,45. Artinya, pH 
tubuh manusia sehat bersifat Basa (Alkali).

Semoga info-info tersebut dapat memberikan input 
kepada para ibu-ibu sehingga dapat mengambil langkah yang 
bijaksana bagi keluarganya. “Mari kita bina kesehatan anak-
anak kita dari awal karena mereka adalah penerus bangsa kita, 
Indonesia. Salam sehat Eternalplus E+,” pungkas Ilona.
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SNAP SHOT
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a Perfect Portrait
Kecintaannya pada dunia fotografi dimulai sejak tahun 2009, ketika 

Stevano Romano memotret komunitas orang Banglades yang berada di 

Roma. Dari situ ia pun mulai berkeliling ke penjuru dunia, mengabadikan 

potret keseharian masyarakat lewat portrait photography.

Oleh : Stevano Romano
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Bagi fotografer yang baru saja 
meluncurkan buku berjudul 
Kampungku Indonesia ini portrait 

photography menjadi genre fotografi 
yang menarik karena di dalamnya sangat 
menonjolkan karakter manusia secara 
alami, tak ada unsur yang dimanipulasi 
agar foto terlihat apik. Tak salah jika lantas 
foto portrait dianggap sebagai jendela bagi 
suasana jiwa yang ada di dalam individu 
yang dijadikan sebagai obyek foto.

RULE OF THIRD
Berbagi tentang tips foto portrait, 

Stevano mengatakan bahwa keindahan 
foto genre ini terletak pada karakter 
yang terbangun dan dihasilkan. 
Karenanya, selain harus mengusai teknik 
exposure, yang perlu diperhatikan saat 
memotret adalah komposisi rule of third. 
Dengan komposisi yang tepat akan 
membuat foto Anda memiliki dimensi 
dan kesan yang mendalam.

Hindari ruang kosong di atas kepala 
(headroom) yang terlalu banyak. Meski 
terkesan sepele, tapi hal ini penting agar 
Anda mendapatkan jarak yang tepat. Selain 
itu, perhatikan posisi mata dari obyek 
foto, mengingat orang akan cenderung 
fokus pada mata saat melihat foto portrait. 

SNAP SHOT
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Hal ini diperlukan agar suasana menjadi cair dan 
membuat obyek merasa lebih nyaman. Hasilnya, 
ekspresi akan lebih rileks dan tidak kaku.

DON’T GET RUSH
Kesabaran menjadi hal lain yang perlu Anda 

kuasai, mengingat foto ini ingin menyampaikan 
pesan dan karakter obyek. Karenanya Stevano 
mengingatkan agar Anda tidak terburu-buru 
menjepret, tapi tunggulah ekspresi yang paling 
berkarakter sampai mendapatkan bahasa tubuh 
yang menarik.

Pencahayaan juga perlu diperhatikan untuk 
mendapatkan jepretan yang bagus. Tak harus 
menggunakan flash eksternal atau lighting canggih. 
Justru jika Anda bisa memaksimalkan pencahayaan 
alami hasilnya akan lebih dramatis. Perhatikan kondisi 
pencahayaan di sekitar agar bayangan yang jatuh 
pada obyek tidak terlalu keras.

BETWEEN THE SKIN AND SHIRT
Mengingat fokus dari foto ini adalah wajah 

maka pastikan background di balik wajah ini tidak 
memanggu fokus saat orang melihat foto Anda. 
Jika dirasa mengganggu, pilih saja latar yang lebih 
polos sehingga obyek akan terlihat menonjol.

Mengutip pernyataan dari Henri Cartier 
Bresson, Stevano mengingatkan bahwa kunci 
utama foto portrait adalah “try to put your camera 
between the skin of a person and his shirt.”

Happy hunting!

Karenanya penting pula untuk mengatur komposisi 
mata dengan benar.

Sebagai variasi komposisi, Anda bisa 
memasukkan sebanyak mungkin obyek foto 
ke dalam frame, atau bisa juga mencoba 
berkonsentrasi untuk memasukkan hal paling 
menarik dari subyek Anda.

“Portrait is perhaps among the most difficult types 
of photography, because we are a human being in 
front of another,” tutur Stevano. Itulah mengapa 
fotografer yang menganggap Indonesia sebagai 
rumah keduanya ini menyarankan agar sebelum 
mengabadikan obyek foto, sebaiknya Anda 
mencoba untuk berinteraksi dan mengenalnya. 
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Fracture Liaison Services
Role Model for

health zone
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Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, 
dr. Nario Gunawan, Sp.OT mengatakan, ketika 
ada pasien datang dengan keluhan patah 

tulang, National Hospital tidak hanya mengobati 
patah tulangnya. Tetapi, pasien akan ditangani secara 
menyeluruh dengan ikut melibatkan ahli gizi dan 
juga dokter rehabilitasi medik. Mulai dari mengetahui 
penyebab patahnya, hingga penanganan setelah 
sembuh (after care). Dalam hal pelayanan FLS, 
National Hospital telah menjadi rumah sakit role 
model di Indonesia.

National Hospital Surabaya 
menjadi rumah sakit terdepan 
dalam hal pelayanan paripurna 
terhadap pasien yang berma-
salah dengan patah tulang 
dengan mengedepankan layanan 
Fracture Liaison Services (FLS) 
yang menampilkan pelayanan 
secara komprehensif.

PELOPOR DI INDONESIA
“FLS ini sudah ada di luar negeri, kami coba 

implementasikan di Surabaya dan nasional. Yang 
saya tahu, di Indonesia, National Hospital salah satu 
yang pertama menyampaikan FLS. Harapannya, 
dengan kami menunjukkan FLS ini, National 
Hospital bisa jadi contoh buat komunitas. Yakni, 
bagaimana secara khusus kami lakukan pelayanan 
tentang patah tulang dan tulang keropos secara 
menyeluruh,” jelas dokter Nario Gunawan.

Menurut dokter Nario, penanganan secara 
menyeluruh, sangat penting untuk dilakukan. Semisal 
mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah 
tulang, akan sangat berpengaruh dalam proses 
penyembuhan pasien. Seringkali terjadi, ketika pasien 
hanya diobati, ketika pulang dari rumah sakit, setahun 
kemudian tulangnya patah lagi. “Kenapa kok bisa 

dr. Nario Gunawan, Sp.OT

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi
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patah lagi? Ini karena pasien sekadar diobati, tidak dicek 
penyebabnya. Bila dicek, bila tahu penyebabnya karena 
keropos, diupayakan kalau jatuh lagi jangan sampai 
patah,” ujarnya.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini 
menjelaskan, penyebab patah tulang bisa dikarenakan dua 
kemungkinan. Yakni karena faktor internal seperti tulang 
rapuh yang disebabkan faktor usia ataupun karena penyakit. 
Serta karena faktor eksternal yang dikarenakan kecelakaan, 
atau terjatuh keras karena tersandung ataupun terpeleset. 
Terjatuh ini pun bisa dicek penyebabnya, apakah dikarenakan 
kehilangan keseimbangan (untuk pasien lanjut usia), atau 
apakah ada gangguan mata, telinga, dan otak.

EDUKASI PADA PASIEN
Ketika pasien datang ke National Hospital, akan dibawa 

ke UGD atau poli, kemudian dokter FLS mengidentifikasi 
pasien dan melakukan assessment penyebab masalah 
tulangnya. Semisal tulang keropos karena kurang 
makan, maka tim bisa mengikutsertakan ahli gizi. Bila 
pasien mengalami jatuh, akan ditelaah penyebabnya 
apakah karena pusing atau parkinson, sehingga tim bisa 
melibatkan dokter saraf. Inilah yang namanya comprehensif 
management plan.

Dalam penanganan ini juga ada program edukasinya. 
Semisal bila pasiennya berusia lanjut, kebanyakan orang tua 
yang jatuh, 80 persen terjadi di rumah. Antara lain karena 
tersandung kabel, terpeleset keset, atau kamar mandi licin. 
Atau juga karena penerangan di rumah yang kurang bagus. 
Dengan adanya edukasi ini diharapkan pasien untuk tidak 
lagi mengalami patah tulang kedua kalinya. “Selain pasien 
yang mendapat manfaat, satu keluarga juga mendapatkan 
edukasi. Jadi kami tidak hanya mengobati satu orang, tetapi 
satu keluarga dan komunitas,” sambung dia.

AFTER CARE PROGRAM
Ketika pasien telah sembuh, National Hospital juga 

terus memantau kondisi pasien melalui after care program. 
Di beberapa negara, after care program ini terbukti sangat 
menurunkan angka kejadian patah tulang berikutnya. 
“Harapan kami, pasien setelah ditangani patah tulangnya 
dan tulang keroposnya, maka quality of life-nya lebih bagus 
dan tidak menjadi semacam orang cacat,” jelas dokter Nario.

Menurut dokter Nario, kunci keberhasilan FLS ini 
ada pada kerjasama dan komunikasi yang baik karena 
penanganannya melibatkan beberapa unit dan dokter 
seperti dokter tulang, dokter bedah orthopaedi, radiologi, 
dan bila perlu ada ahli gizi dan lain-lain. Dokter sebagai 
clinical champion, diharuskan melakukan coordinate 
base dengan baik. “Jadi FLS ini penanganannya lebih 
menyeluruh. Coordinate base ini lebih enak. Bisa lebih 
mudah mengambil keputusan karena dipecahkan bersama. 
Kami membiasakan dengan pekerjaan team work, bukan 
pekerjaan individu yang dominan,” ujarnya.
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Green Building
Terdepan dalam Penerapan

Green Building
Terdepan dalam Penerapan
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Ir. Arief Subagyo
Property & General Affair Manager

Ketika mulai hadir pada 2012 silam, 
National Hospital Surabaya tidak 

sekadar hadir. National Hospital (NH) 
Surabaya tidak sekadar muncul untuk 

menambah jumlah rumah sakit di 
Surabaya. Namun, sebagai rumah sakit 

modern, National Hospital Surabaya 
hadir sebagai pembaharu. Sebagai 

pionir di banyak bidang.

National Hospital Surabaya merupakan rumah 
sakit pertama di Surabaya dan bahkan di 
Indonesia yang menerapkan konsep green 

building. Oleh “para konseptor” NH, konsep green 
building itu diwujudkan dalam bangunan rumah sakit 
yang ramah lingkungan. Juga pemakaian peralatan di 
rumah sakit yang mengedepankan hemat energi.  

TERAPKAN STANDAR BARU
Property and General Affair National Hospital 

Surabaya, Arief Subagyo mengatakan, konsep green 
building diterapkan sejak awal National Hospital berdiri. 
Konsep tersebut merupakan hasil dari ‘studi banding’ 
beberapa rumah sakit di luar negeri. “Sebelum 
membangun gedung NH ini, kami melihat standar-
standar baru apa yang diperuntukkan rumah sakit di 
luar negeri. Kami keliling Eropa, Asia, dan Australia. 
Kami ingin yang modern. Lahir bukan sekadar lahir, 
tetapi menjadi pelopor,” tegas Arief Subagyo.

Salah satu konsep paling menonjol yang 
diterapkan di National Hospital adalah pemakaian 
sentra vacuum cleaner. Penerapannya, di seluruh 
ruangan rumah sakit di NH, setiap jarak 15 meter ada 
titik stopkontak yang di dalamnya ada pipa. Debu 
lantas dihisap dengan mesin vacuum cleaner kecil-kecil 
dan melalui pipa itu kemudian dikumpulkan dalam 
suatu kontainer mesin vacuum cleaner besar yang 

INTERMEZZO
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berada di gedung lantai II. Aktivitas men-vacuum di 
manapun, debu nya akan lari ke mesin sentral. 

Sentra vacuum cleaner ini punya banyak 
keunggulan. Proses pembersihannya jauh lebih 
efektif daripada mesin vacuum cleaner biasa yang 
umumnya hanya menyedot debu dan kotorannya 
rangkap filternya. Karena pembersihannya lebih 
efektif, maka akan mengurangi kontaminasi atau 
infeksi yang terkait debu yang terkadang menggangu 
pernafasan. Selain itu, suaranya tidak berisik seperti 
pada umumnya vacuum cleaner. Karenanya, aktivitas 
membersihkan debu di NH tidak perlu harus pagi hari 
ketika rumah sakit masih sepi seperti pada umumnya. 

PERTAMA DI INDONESIA
“Kalau di NH, malam hari pun tidak masalah 

(membersihkan debu) karena tidak ada suaranya. NH 
ini gedung rumah sakit maupun gedung bertingkat 

pertama di Indonesia yang menggunakan vacuum 
cleaner sentral. Di luar negeri, pemakaian sentral ini 
walau bukan wajib tapi dipersyaratkan. Di Singapura 
baru dua rumah sakit, di Beijing satu, di Shanghai 
satu. Di Indonesia masih NH,” jelas Arief. 

NH juga rumah sakit pionir dalam penggunaan 
teknologi AC inverter yang lebih hemat energi bila 
dibandingkan AC biasa. Selain menghemat energi, 
penggunaan sistem VRV untuk the hole building 
ini juga mengefisiensikan pemakaian material 
(meminimalkan konsumsi air) dibanding AC biasa. 
“Kami pakai AC VRV. Keunggulannya bisa hemat 
energi sampai 40 persen. Dibandingkan AC biasa, ini 
juga hemat air. Kalau AC di beberapa tempat yang 
cooling tower (pendinginan air di outdoor), itu buang 
air sehari bisa kurang lebih 5-6 kubik air terbuang. Ini 
bisa saving sampai 30 persen,” ujar Arief. 

Selain itu, NH juga menjadi rumah sakit pertama 
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yang menggunakan kaca sunergy untuk semua ruangan. 
Keunggulan kaca sunergy ini bisa menghemat 39 persen 
energi yang terbuang. Kaca sunergy ini menolak panas 
sebesar 39 persen dan meloloskan sinar tampak hingga 
70 persen. Karena lebih banyak meloloskan sinar tampak 
dan mengurangi panas, kaca sunergy ini menghemat 
penggunaan lampu.

“Jadi, kami menolak panasnya hampir 40 persen dan 
meloloskan sinar tampak 70. Kami juga menghemat 
penerangan. Biasanya, kalau menghemat listrik, jendela 
dibuat kecil. Tapi orang di dalam ruangannya jadi susah. 
Dengan kaca sunergy, penerangan dan pemandangan 
tetap terang tanpa sinar lampu di siang hari,” ujar alumnus 
Teknik Elektro Universitas Brawijaya ini.

INTERMEZZO
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Silent MRI 3 Tesla

Because Good is
Not Good Enough

health zone
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Semangat National Hospital Surabaya sebagai 
rumah sakit berbasis patient comfort, tak hanya 
diwujudkan dengan gedung nyaman, perawat, 

dan dokter berpengalaman. Tapi juga inovasi dalam 
wujud peralatan medis dengan teknologi terdepan. 
Pada akhirnya, inovasi ini yang membedakan National 
Hospital Surabaya dengan rumah sakit lainnya. 
Persis seperti ucapan penemu Apple Inc., Steve 
Jobs: “innovation distinguishes between a leader and 
a follower.” Ya, inovasi yang membedakan antara 
pemimpin dan pengikut. 

Ada banyak inovasi yang telah diterapkan di 
National Hospital Surabaya demi memanjakan 
pasiennya. Salah satunya adalah adanya Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) Silent 3 Tesla dengan 
teknologi silent. MRI adalah jenis pemeriksaan radiologi 
yang mempergunakan kekuatan medan magnet 
untuk memperoleh informasi mengenai berbagai 
kelainan pada tubuh. Seperti stroke, tumor, infeksi, 
trauma, kelaian pembuluh darah, penyakit keturunan 
(genetik) dan lain sebagainya. Informasi yang diperoleh 
dari hasil pemeriksaan MRI ini dapat dipergunakan 
untuk menunjang penegakkan diagnosis penyakit 
secara tepat dan akurat, juga untuk memantau 
perjalanan penyakit dan hasil terapi.

dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad(K)
Spesialis Radiologi

Kehadiran MRI 3 Tesla 

menjadi salah satu 

perkembangan teknologi 

kesehatan yang memberi 

hasil lebih baik dari 

pendahulunya, MRI 1,5 Tesla. 

Tapi bagi National Hospital, 

baik saja tidak cukup. Itulah 

mengapa rumah sakit yang 

sarat dengan inovasi ini 

memilih yang terbaik, yakni 

Silent MRI 3 Tesla.

“National Hospital sangat serius menerapkan moto 
patient centered. Jadi, apapun yang terbaik bagi pasien, 
akan dilakukan dan tetap dilakukan. Seperti teknologi 
MRI dengan kekuatan medan magnet 3 Tesla, yang 
setahu saya ini pertama di Surabaya, dan untuk MRI 3 
Tesla dengan teknologi silent, adalah yang pertama di 
Indonesia,” tegas dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad(K).

Dikatakan Dokter Paulus, sebenarnya pemeriksaan dengan 
MRI berkekuatan 1,5 Tesla, sudah sesuai standar internasional. 
Bila tidak ada pembanding, MRI 1,5 T tersebut sudah bagus. 
Tetapi, atas nama akurasi, kenyamanan, dan kepuasan pasien, 
National Hospital Surabaya memilih memakai peralatan satu 
tingkat lebih tinggi, yakni MRI 3 Tesla. Tentunya hasilnya juga 
jauh lebih baik dari yang 1,5 Tesla pada umumnya. 
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Keunggulannya, MRI bermedan magnet 
tinggi yang dimiliki National Hospital Surabaya ini 
mampu memberikan gambar dengan resolusi dan 
kualitas lebih baik, dalam waktu pemindaian yang 
lebih singkat, bila dibandingkan dengan alat MRI 
bermedan magnet lebih rendah. Pemakaian medan 
magnet berkekuatan tinggi juga menghasilkan 
peningkatan kontras antar jaringan yang signifikan 
sehingga dapat mengurangi dosis pemakaian 
media kontras gadolinium. Dalam beberapa kasus, 
MRI 3-Tesla bahkan dapat mendeteksi kelainan 
secara lebih dini atau menemukan jumlah kelainan 
yang lebih banyak bila dibandingkan MRI dengan 
Tesla yang lebih rendah. 

Alat MRI tersebut juga mengedepankan konsep 
caring design dimana desainnya mengutamakan 
kenyamanan pasien selama proses pemeriksaan. 
Umumnya, MRI memiliki lubang pasien berdiameter 
60 cm. National Hospital Surabaya memiliki MRI 
dengan lubang pemindaian berdiameter 70 cm, yang 
mampu menfasilitasi pasien dengan berbagai ukuran 
tubuh dan memberikan kenyamanan lebih dengan 
ruang di sekitar kepala atau tubuh pasien yang lebih 
luas. “Kalau sempit, orang takut. Semakin lebar, pasien 
semakin nyaman,” sebut ayah dua anak ini.

Sementara surface coils (alat yang ditempelkan 
pada bagian tubuh yang diperiksa yang bertujuan 
untuk memperkuat sinyal elektromagnetik 
sehingga mampu menghasilkan gambar yang 
berkualitas tinggi) pada alat ini juga lebih ringan 
dari alat pada umumnya sehingga pasien akan 
merasa lebih nyaman. 

Khusus untuk MRI silent 3 Tesla, ini 
merupakan teknologi terbaru ketika rumah 
sakit yang lain masih nyaman dengan yang 
biasa. Selama ini, MRI suaranya memang keras 
seakan-akan berdiri di samping kereta api yang 
sedang melintas. Meski pasien menggunakan 
headphone dan bisa mendengarkan musik, 
tetapi tetap saja kurang nyaman dengan 
suara yang sekeras itu. “MRI umumnya 
mengeluarkan suara yang keras, tetapi biasanya 
pasien tidak komplain, karena kebanyakan 
memang demikian. Namun, di NH, MRI yang 
dimiliki sudah minim suara untuk sejumlah 
besar pemeriksaan. Tentunya hal ini melebihi 
ekspektasi pasien sehingga NH kembali berada 
di garis depan secara teknologi. Ini sesuai 
dengan semangat patient comfort,” sambung 
alumni Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga angkatan 79 ini. 

Selain pasien yang merasakan keuntungan, 
dokter juga mendapatkan manfaat dari 
penggunaan MRI Tesla 3. Dokter tidak lagi ragu 
ketika membuat diagnosis dikarenakan gambar 
yang lebih tajam. “Sebagai praktisi radiologi, saya 
melihat perlombaan teknologi itu selain berlomba 
untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam, 
tetapi juga untuk patient comfort, kenyamanan 
pasien. Manajemen National Hospital memang 
ingin menjadikan rumah sakit yang patient 
centered, berpusatkan pada pasien. Apapun 
yang terbaik bagi pasien harus tetap dilakukan,” 
sambung dokter berusia 56 tahun ini.
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Bagi Atlet Cedera
One Stop Sport Center

Fasilitas kesehatan di National Hospital (NH) Surabaya kini 

semakin lengkap. Sejak September 2016 lalu, NH Surabaya 

memiliki Sport Center. Ini merupakan fasilitas yang cukup 

langka, sebab, tidak semua rumah sakit memilikinya.

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi NH Surabaya, dr. Sfefanie, 
Sp.KFR menyampaikan, Sport Center tidak hanya bermakna sebagai 
pusat olahraga yang ada di rumah sakit. Tetapi merupakan pusat 

penanganan cedera olahraga baik bagi atlet maupun atlet rekreasional agar dapat 
kembali berolahraga. “Sport Center ini berfungsi untuk memberikan pelayanan 
komprehensif bagi para olahragawan yang cedera agar dapat kembali ke aktivitas 
olahraganya. Jika penangganan tepat maka pemulihan dan performa olahraga 
lebih baik,” jelas dr. Sfefanie, Sp.KFR.

Tidak hanya memberikan pelayanan komprehensif kepada para olahragawan 
yang cedera, Sport Center juga diperuntukkan bagi orang sehat yang ingin 
mengonsultasikan jenis olahraga yang sesuai bagi dirinya. Misalnya untuk 
menurunkan berat badan, mengencangkan perut atau ingin meningkatkan 
performa fisik. “Dan Sport Center ini terintegrasi dengan berbagai keilmuan lain,” 
sambung dr. Sfefanie, Sp.KFR.

Dokter alumnus Fakultas Kedokteran Unair tersebut menjelaskan, ketika 
pasien datang ke Sport Center, pasien akan diperiksa oleh dokter dan akan 
dibuatkan program penanganan serta latihan yang sesuai dengan masalahnya. 
Pada pasien yang baru mengalami cedera olahraga, maka pasien akan diberikan 
penatalaksanaan sesuai tahapan setiap fase. 

Pada fase awal, tujuannya untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Pada fase 
kedua tujuannya untuk mengembalikan luas gerak sendi yang normal. Lalu fase 
ketiga untuk mengembalikan kekuatan otot. Fase keempat tujuannya untuk melatih 
kembali proprioseptif/keseimbangan. Dan fase kelima merupakan masa transisi 
untuk “return to sport”. Program ini juga melibatkan pelatih/trainer. 

health zone
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Dokter Stefanie mencontohkan, bila pasiennya 
adalah atlet basket, maka akan diberikan berbagai 
macam latihan yang sesuai olahraganya. Seperti 
lari, cutting, dan lompat (mendarat) dengan 
menggunakan biomekanik yang optimal. Bila atlet 
basket tersebut dapat menunjukkan dirinya mampu 
untuk melakukan latihan-latihan tersebut dan juga 
tantangan yang dapat terjadi saat berolahraga 
dapat terkontrol, maka atlet tersebut dapat 
kembali ke olahraganya. “Jadi tugas dokter yang 
bertugas di Sport Center ini mengevaluasi kondisi 
keadaan penyakit, meresepkan terapi, mengawasi 
jalannya latihan dan program, serta mengevaluasi 
progresifitas program latihan untuk back to sport,” 
sambung dokter kelahiran Padang 1983 ini.

Di Sport Center National Hospital Surabaya, 
dokter Stefanie tidak bertugas sendirian. Selain 
dia, juga ada dr. Patricia, Sp.KFR dan dr. Farida 
Agustina, Sp.KFR. Dan selain dokter, Sport Center 
National Hospital Surabaya juga melibatkan ahli 
gizi, dokter spesialis orthopaedi ataupun radiologi.

dr. Stefanie, Sp.KFR
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

health zone
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Bersepeda sendiri jika dilakukan minimal 2,5 jam seminggu 
secara rutin memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh. 
Mulai dari memperbaiki kardiovaskular, meningkatkan 

kekuatan otot, merawat sendi, dan masih banyak lagi. 
Agar hobi Anda bersepeda semakin nyaman dan aman, 

berikut ini beberapa rekomendasi gadget yang layak masuk list 
sebagai bright and brilliant buddies buat Anda.

1. ICEDOT’S CRASH SENSOR AND APP
Kini Anda tak perlu lagi khawatir bersepeda sendiri karena 

ada ICEdot Crash Sensor yang selalu mendampingi. Perangkat 
sensor cerdas ini bekerja dalam platform digital. Cukup dengan 
menyematkan Crash Sensor di helm dan menghubungkannya 
dengan aplikasi ICEdot lewat jaringan bluetooth, maka keduanya 
akan bekerja menangkap setiap gerakan yang Anda lakukan 
selama bersepeda. 

Fitur automated push notifications dalam perangkat ini 
dapat melakukan sharing rute bersepeda Anda, dan otomatis 

3 Bright & Brilliant Buddies
Selain sebagai sarana rekreasi, bersepeda membuat tubuh bergerak 

aktif. Seperti Anda ketahui, tubuh yang aktif adalah salah satu 
syarat penting untuk menjaga kualitas kesehatan kita.

memberikan notifikasi emergency pada kontak yang sudah 
didaftarkan sebelumnya, jika Anda mengalami kecelakaan dengan 
melibatkan benturan kepala yang berbahaya. ICEdot Crash Sensor 
pun memberi sebuah standar baru bagi para cyclist menjadi 
pengendara adventure responsible.

intermezzo
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2. SIVA
Life and technology, keduanya ibarat sisi mata 

uang yang selalu berdampingan. Kecanggihan 
teknologi membuat kita dengan mudahnya bisa 
mengakses apapun yang dibutuhkan dimana saja 
dan kapan saja. Tentu saja dengan catatan, jika Anda 
memiliki energi. Melirik kebutuhan tersebut, SIVA 
menjadi solusi untuk mendapatkan energi listrik ke 
manapun Anda bersepeda. 

Pedal Anda sendirilah yang akan memasok 
energi ini dalam setiap kayuhannya. Perangkat yang 
tertanam dalam SIVA kemudian akan menangkap, 
menyimpan energi gerak ini, dan siap menjadi 
power on the go kapan pun dibutuhkan.  

Tak perlu khawatir dengan debu dan hujan 
yang mengguyur selama di perjalanan karena 
perangkat tersebut telah dirancang waterproof 
serta dustproof. Cuaca dan track apapun tak akan 
jadi penghalang bagi SIVA untuk menyiapkan 
energi cadangan bagi Anda.

Baterai lithium-polymer yang berada di 
dalamnya bisa digunakan hingga 2-4 tahun 
sebelum akhirnya Anda perlu mengganti dengan 
yang baru. Untuk mengisi baterai cadangan ini 
sampai penuh dari kondisi baterai benar-benar 
kosong kurang lebih membutuhkan 300-400 
kayuhan saja. Selanjutnya Anda bisa gunakan 
untuk mengisi daya di segala macam perangkat 
high end yang Anda bawa.

intermezzo
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mendengar dengan jelas notifikasi dari perangkat 
penunjuk arah yang dipasang, karena dengan 
light pattern Hammperhead, Anda tetap bisa 
berkonsentrasi bersepeda sekaligus mendapatkan 
rute terbaik. Bahkan jika sekiranya Anda tersesat, 
Hammerhead akan menginformasikan rute terbaik 
untuk kembali. 

Baterai yang dibenamkan di dalamnya 
pun punya kapasitas cukup besar. Bertahan 
lebih dari 10 jam untuk pemakaian tanpa henti 
dalam satu kali pengisian. Hammerhead juga 
dibuat agar tahan dengan segala kondisi cuaca, 
dan tetap bisa memberikan visibilitas terbaik 
bagi Anda di cuaca terik sekalipun. Bracket 
yang tersedia dibuat universal sehingga bisa 
digunakan untuk segala tipe sepeda.

Berbeda dengan perangkat penunjuk jalan 
lainnya, peta yang digunakan oleh Hammerhead 
adalah penunjuk arah untuk track khusus 
bersepeda, sehingga aman untuk Anda lalui. 
Menariknya lagi, jika Anda mengunggah rute pilihan 
Anda ke aplikasi Strava, maka Anda bisa melakukan 
race secara live dan mendapatkan feedback secara 
real time. Acara olah tubuh Anda pun semakin seru 
dengan perangkat yang satu ini.

3. HAMMERHEAD
Memandu Anda bersepeda dengan aman, 

itu kiranya target dari Hammerhead, perangkat 
yang akan memandu Anda melewati rute paling 
aman bagi pengguna sepeda. Tak perlu khawatir 
bisingnya jalanan membuat Anda tak bisa 
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of Miscka Aoki
Miraculous World

Victoria Beckham, Sarah Jessica Perker, Beyonce, inilah sedikit dari sederet nama 
selebriti dunia yang menjadi pelanggan busana haute couture untuk anak-anak 
berlabel Mischka Aoki. Siapa yang menyangka, nama dibalik label bergengsi ini 

adalah perempuan asal Surabaya yang memulai debutnya di Australia.

FASHION REVIEW
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M
ischka Aoki menjadi buah bibir setelah putri semata wayang Beyonce, Blue Ivy, 
mengenakan salah satu koleksinya di karpet merah MTV Video Music Awards (VMA) 
pada bulan Agustus 2016 lalu. Perdana tampil di karpet merah bersama ibunya di ajang 
bergengsi tersebut, bocah 4 tahun itu terlihat menggemaskan dalam balutan gaun 
bernuansa emas dengan rok tutu bertumpuk.

Adalah Winnie Aoki, seorang ibu dua anak asal Surabaya, yang merancang gaun tersebut sekaligus 
mendirikan label Mischka Aoki. Ini bukan pertama kalinya karya Winnie membaluti tubuh mungil Blue. 
Blue pernah memakai dress hitam rancangan Winnie saat CFDA Awards 2016 Juni silam di mana ibunya 
dianugerahi Fashion Icon Awards.

CUTE CLIENTS
Blue Ivy juga bukan satu-satunya ‘klien’ mungil papan atas Mischka Aoki. Label yang satu ini sudah 

menjadi langganan buah hati para selebiriti dunia, dari Victoria Beckham sampai Sarah Jessica Parker. 
Selebirti tanah air pun tidak mau ketinggalan membeli karya Winnie untuk buah hatinya. Wulan Guritno, 
Dian Sastro, dan Anissa Pohan Yudhoyono, adalah beberapa di antaranya.
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Tidak tanggung-tanggung, mereka rela merogoh kocek dalam-
dalam demi memiliki koleksi label luks tersebut. Gaun Mischka Aoki 
hadir dari harga puluhan hingga ratusan juta. 

SHINING DEBUT
Tak banyak memang desainer yang menggeluti fesyen baju 

mewah untuk anak, dan Winnie adalah salah satunya yang berhasil 
menjadi yang terbaik di kancah ini. Diakui ibu dua orang anak ini, jika 
ia tak pernah bermimpi menjadi desainer kelas dunia. 

Label Mischka Aoki yang diambil dari nama putri pertamanya, 
lahir di Perth, Australia, pada 2009. Saat itu Winnie telah menetap di 
Perth. Awal mendirikan, Winnie hanya merekrut lima pegawai. Karya 
Winnie terus bersinar. Banyak di-review di media, bahkan ia sempat 
diundang untuk fashion show tunggal di Perth Fashion Week. Semua 
itu berlangsung dalam waktu kurang dari satu tahun.

Tak butuh waktu lama untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. 
Pada 2010, Mischka Aoki mendapat undangan di London dan New 
York. Selanjutnya masuk department store ternama Harvey Nichols 
London. Sejak itu, semua berlangsung cepat. Hingga Mischka Aoki 
diterima di premium department store berbagai negara.

Tentu tidak mudah masuk pasar dengan kelas sosial tinggi seperti 
itu. Tapi, menurut Winnie, semua itu hasil dari keseriusan kerja kerasnya. Mischka Aoki

FASHION REVIEW
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Pada 2011, untuk kali pertama gaun Mischka Aoki 
dikenakan anak selebriti dunia. Yaitu, anak Kourtney 
Kardashian yang bernama Penelope Kardashian Disick. 

FOR LUXURY SEEKER
Memilih lini fesyen haute couture atau adibusana 

tentu bukan hal mudah, tapi Winnie rupanya 
merasa bahwa ini adalah wujud kecintaannya pada 
dunia fesyen yang tak ingin dilakoninya setengah-
setengah. Seni tinggi yang tertuang dalam setiap 
detail karyanya ibarat pelampiasan atas kreativitas 
sekaligus rasa cintanya. 

Tak heran jika untuk menyelesaikan satu busana, 
Winnie perlu mempekerjakan setidaknya 8 orang selama 
300jam kerja. Hanya bahan-bahan terbaik dari seluruh 
penjuru dunia digunakan dalam setiap dress karyanya.

Ada sebuah drama kemewahan yang dibawa 
oleh Mischka Aoki dalam detail busananya, seperti 
taburan Swarovski Crystals yang dijahit satu per 
satu, bordir indah yang menambah kesan dramatis. 
Semuanya membuat Mischka Aoki a master in the 
art of children’s couture and a favorite of those who 
appreciate luxury.
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Seringkali kita mengangkat “Perbedaan” didalam menjalani 
kehidupan. Banyak kita selalu mencari-cari apa yang 
berbeda dan mempermasalahkannya, entah itu Gender, 

Suku, Agama, dan Ras. Di National Hospital kita mengangkat 
tagname tahun 2017 adalah “WE ARE DIFFERENT” bukan karena 
ingin mencari perbedaan, namun kita memang berbeda. Diantara 
warga National Hospital kita menghargai perbedaan, karena 
manusia tidak ada yang diciptakan sama. Perbedaan adalah 
kekuatan kita saat memutuskan untuk menjadi satu kesatuan. Kita 
sangat menghargai Kreativitas dan Inovasi karena disitulah esensi 
dari National Hospital. Untuk itu kita akan terus memberikan 
pelayanan yang berbeda bagi pasien. 

Menjadi nomor satu dan memberikan yang terbaik bagi pasien 

bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi National Hospital, 
sebagai bentuk komitmennya untuk senantiasa memberikan 
yang terbaik bagi perkembangan layanan kesehatan di Indonesia. 
Prestasi menjadi pionir, baik dalam bidang medis maupun non 
medis yang telah diraih National Hospital hingga saat ini akan 
senantiasa bertambah seiring berjalannya waktu. Yes, we are dare 
to be exceptionally Different!
l	The First Advanced Maternity Bed
l	Leading Green Hospital
l	Fracture Liaison Services Pioneer
l	Leading in Endovascular Surgery
l	The First Hand Specialist Clinic
l	The First Silent MRI 3T

WE ARE DIFFERENT
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Namun, kaya inovasi tidak membuat National Hospital Surabaya berhenti memunculkan 
inovasi baru. Manajemen NH Surabaya sadar, agar tetap menjadi rumah sakit 
kepercayaan pasien, satu-satunya cara adalah dengan terus memunculkan inovasi 

baru. “Harus terus berinovasi, supaya maju terus. Tanpa inovasi baru, akan ketinggalan. Inovasi 
tentunya harus sesuai dengan infrastruktur yang kami miliki,” tegas President Comissioner 
National Hospital, Ang Kok Bin.  

Perihal inovasi harus selaras dengan infrastruktur, Ang Kok Bin mencontohkan di National 
Hospital Surabaya yang concern pada pengembangan neuroscience. Ini karena NH memiliki 
peralatan canggih seperti MRI 3 Tesla. Juga dokter-dokter yang punya keahlian dalam 
mengoptimalkan peralatan canggih dan memunculkan inovasi baru dalam penanganan 
pasien. NH mengedepankan dokter-dokter berusia muda dan juga dokter senior yang mau 
belajar dan terus mengembangkan kompetensi. 

“Dua hal itu saling berkaitan. Ada sinerginya. Infrastruktur kita up to date dan kita juga 
butuh dokter up to date yang bisa mengoptimalkan peralatan ini. Dokter-dokter tertarik 
bergabung karena ada peralatan canggih di NH. Kami juga akan terus improve neuroscience 
dengan alat baru yang lebih baik lagi,” sambung alumnus Pasadena City College dan 
University of Southern California ini. 

Pria yang biasa disapa Pak Aming ini menegaskan, di tahun 2017 ini, manajemen 
National Hospital Surabaya telah menyiapkan beberapa rencana inovatif agar NH semakin 
menjadi ‘pemain utama’ dalam ‘wisata kesehatan’ di Surabaya, utamanya di Indonesia Timur. 
Diantaranya pengembangan klinik bayi tabung dan menjadikan NH Surabaya sebagai 
comprehensif cancer center. 

Growing with
Endless Innovations

Ang Kok Bin
President Comissioner National Hospital

Inovasi telah menjadi nafas bagi National Hospital Surabaya. NH bertumbuh 
besar dengan inovasi yang menyentuh semua bidang. Tak hanya dalam 

pelayanan pasien, inovasi juga berwujud penataan gedung yang berkonsep 
green building, serta manajemen rumah sakit yang serba digital.
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get in touch

Menurutnya, klinik bayi tabung menjadi salah 
satu prioritas yang akan direalisasikan tahun 
2017 ini. Ini karena di Surabaya, jumlah pasien 
yang membutuhkan bayi tabung, cukup tinggi. 
Penyebabnya, gaya hidup perkotaan yang rentan 
stress dan pola makan tidak teratur, membuat banyak 
orang yang tinggal di kota-kota besar, bermasalah 
dengan infertility. Ada banyak orang susah memiliki 
anak. “Gaya hidup, pola makan dan tingkat stres 
membuat banyak orang kurang fertil, mau punya 
anak susah. Kita mau kembangkan ke arah sana. 
Nanti akan ada klinik khusus bayi tabung di salah satu 
lantai di NH. Targetnya pertengahan tahun selesai,” 
sambung ayah dari tiga anak ini.

National Hospital Surabaya juga akan fokus pada 
penanganan pasien kanker. Saat ini, manajemen 
NH tengah berdiskusi bagaimana detail tempat 
pengembangannya. Ang Kok Bin menyebut 
untuk penanganan kanker, harus ada tempat 
khusus seperti bunker dengan ketebalan seluruh 
tembok bangunannya mencapai satu meter. Ini 
karena penanganannya melibatkan radiasi tinggi. 
Konsepnya nanti seperti RS Gading Pluit di Jakarta 

yang meiliki pusat penanganan kanker komprehensif 
(Comprehensif Cancer Center). “Itu akan kami 
kembangkan di Surabaya karena pasien kanker di 
sini semakin banyak. Konsep sudah ada. Kami lagi 
berdiskusi bagaimana pengembangannya. Kami 
butuh tempat untuk bangun bunker. Dan itu harus 
nempel dengan bangunan rumah sakit. Itu challenge 
di 2017. Mudah-mudahan gol,” ujarnya.  

Selain itu, pria yang rutin olahraga bersepeda 
ini menyebut National Hospital Surabaya juga 
concern untuk mengembangkan cabang-cabang 
baru, diantaranya di Surabaya. “Ke depan kami 
berencana membangun cabang NH yang 
dikhususkan untuk pasien BPJS. Rumah sakit 
tersebut nantinya juga bisa menjadi kesempatan 
bagi dokter-dokter muda dan suster muda untuk 
mengembangkan kompetensi. Ini juga menjadi 
semacam feeder bagi National Hospital,” jelas 
Ang Kok Bin. Dalam paparannya, pria kelahiran 
Jakarta 17 Mei 1966 ini mengungkapkan 
bahwa rencana tersebut merupakan bentuk 
implementasi visi National Hospital untuk bisa 
melayani seluruh lapisan masyarakat.
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Buku yang telah diterbitkan hingga edisi ke sepuluh ini menjadi rujukan pertolongan pertama 
yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. First Aid Manual mengulas lebih dari 100 kondisi darurat 
yang bisa terjadi pada siapa pun dan dimana pun. Kejadian tak terduga mulai dari tersengat 

lebah hingga serangan stroke dipaparkan gamblang dengan bahasa sederhana. Untuk membantu 
Anda memahami panduan pertolongan yang diberikan, buku ini juga dilengkapi dengan foto-foto 
ilustrasi yang sangat informatif. Agar lebih memudahkan mencari tema-tema tertentu, buku yang 
terdiri dari 12 chapter tersebut ditandai dengan warna yang berbeda setiap babnya. 

Setiap kondisi darurat yang dijelaskan, diuraikan detail mulai dari penyebab, gejala yang 
nampak, hingga action plans. Buku First Aid Manual ini pun bisa menjadi bacaan yang informatif 
untuk membantu Anda dan keluarga lebih tanggap menghadapi kondisi darurat, sebelum akhirnya 
melakukan tindakan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan ke dokter.

HALAMAN : 288 

PENERBIT : DK; EDISI 10 (22 JUN. 2016)

BAHASA : INGRIS

ISBN-10 : 0241241235

ISBN-13 : 978-0241241233

DIMENSI : 15.8 X 1.8 X 21 CM

FIRST AID MANUAL

READER CLUB
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iHealth Align

Smallest Mobile Glucometer

Portable glucometer memang jadi perangkat andalan untuk memantau kondisi gula 
darah setiap saat. Melalui perangkat terbarunya, iHealth Align membawa portable 
glucometer ini setingkat lebih maju yang tidak hanya akan memudahkan Anda 

mengetahui kondisi gula darah, tapi juga bisa melacak histori pemeriksaan.
Cara penggunaannya sangat mudah, cukup tancapkan perangkat yang disebut sebagai 

the smallest portable mobile glucometer ini ke smartphone kesayangan Anda. Dalam waktu 
lima detik, hasilnya pun akan terpampang di layar. Dengan bantuan aplikasi iHealth Smart-
Gluco yang bisa diunduh di Apple Store maupun Google Play, hasil pemeriksaan Anda akan 
tersimpan rapi, lengkap dengan hari dan kapan pemeriksaan dilakukan. 

Perangkat serta aplikasi yang telah lolos pemeriksaan FDA ini memungkinkan Anda 
membuat log serta statistik pemeriksaan dengan rentang mulai 7, 14, 30, hingga 90 hari. 
Aplikasi tersebut juga bisa berfungsi sebagai reminder untuk mengingatkan Anda bila saatnya 
minum obat tiba. 

Serangkaian pencatatan dan statistik yang direkam iHealth akan menjadi informasi yang 
sangat membantu saat Anda melakukan check up kesehatan rutin ke dokter. Perangkat pintar 
ini bisa Anda dapatkan secara online di www.ihealthlabs.com.

gift box
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gift box

Disebut-sebut sebagai gembok pertama di dunia yang menggunakan bluetooth, Noke 
jadi solusi cerdas untuk menghindarkan Anda dari lupa meletakkan kunci, sekaligus 
memudahkan dalam mengamankan barang berharga Anda.

Gembok yang tersedia dalam versi, U-lock  dan gembok untuk keperluan perusahaan ini 
dengan mudah dapat diatur penggunaannya melalui aplikasi yang tersedia bagi pengguna 
iOS, Android, serta Windows Phone. 

Dibalik bentuknya yang sederhana, Noke punya serangkaian fitur pintar. Saat gembok 
yang dipasarkan dengan harga $ 69,99 USD ini mendeteksi bluetooth ponsel Anda sebagai 
kunci, maka tanpa perlu mengeluarkan ponsel, Noke akan mengenali dan otomatis terbuka.

Saat ingin berbagi akses dengan orang lain, Anda bisa mengaturnya dengan mudah 
cukup dari genggaman. Aplikasi Noke akan membantu mengatur akses  bagi orang dari 
daftar kontak Anda untuk satu kali saja, mingguan, atau dalam durasi lain sesuai kebutuhan.

Jangan khawatir bila ponsel Anda mendadak kehabisan baterai ataupun tertinggal, karena 
Noke tetap bisa dibuka lewat pengaturan kode manual. So, now you can say no key…no problem.

N O K E

No Key, No Problem

gift box
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Comforting
Maternity Bed

health zone
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Bed canggih untuk melahirkan tersebut didesain khusus sehingga memudahkan 
bagi perempuan yang ingin melahirkan normal. Ibu yang melahirkan bisa leluasa 
bergerak sesuai posisi melahirkan yang mereka inginkan. Bahkan, fasilitas canggih 

ini memungkinkan suami bisa lebih mudah untuk mendampingi istrinya ketika menjalani 
proses persalinan. 

“National Hospital sangat memperhatikan ibu yang ingin melahirkan lewat bawah 
(normal), salah satunya dengan penyediaan fasilitas alat canggih yang sangat nyaman 
dan membantu untuk persalinan,” ujar dokter spesialis kebidanan dan penyakit 
kandungan, dr. Manggala Pasca W., Sp.OG.

FASILITAS PERSALINAN CANGGIH
Menurut dokter Manggala, fasilitas canggih bed untuk melahirkan ini punya banyak 

kemanfaatan. Tidak hanya bagi pasien. Juga bagi dokter. Dikarenakan bentuknya yang 
lebih lebar dibandingkan bed persalinan pada umumnya, membuat perempuan yang akan 
melahirkan, minim risiko jatuh. Dokter juga dimudahkan dalam menjalankan tugasnya 
karena bisa lebih leluasa untuk menolong ibu yang melahirkan. 

dr. Manggala Pasca W., Sp.OG

Bisa melahirkan secara normal, menjadi harapan bagi mayoritas 
perempuan yang hamil. National Hospital Surabaya menjawab 

harapan itu dengan memberikan kenyamanan bagi perempuan yang 
ingin melahirkan melalui persalinan normal. Kenyamanan itu berupa 
penyediaan fasilitas canggih. Salah satunya bed untuk melahirkan.

Spesialis Kebidanan & Kandungan

health zone
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“Alatnya sangat memudahkan. Dibuat khusus 
agar pasien nyaman, dokternya juga nyaman saat 
bekerja. Hal ini yang membuat bed persalinan ini 
memiliki keunggulan. Bed persalinannya juga lebih 
lebar sehingga kemungkinan jatuh lebih sedikit. 
Bed-nya juga memudahkan ibu bebas melakukan 
manuver persalinan sesuai dengan posisi persalinan 
yang paling nyaman untuk pasien. Tempatnya 
yang besar juga memudahkan suami untuk 
mendampingi,” sambung dokter berusia 31 tahun ini. 

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga angkatan 2002 ini mengatakan, ibu yang 
melahirkan, posisi persalinannya bisa berbeda-beda. 
Ada yang telentang baik dengan posisi kaki dilipat 

biasa maupun dilipat secara maksimal hingga 
mendekati dada Ibu. Ada yang jongkok. Bahkan 
ada yang berdiri. Di Indonesia, ibu melahirkan 
cenderung dalam posisi tidur telentang. 

Hasil penelitian, berbagai posisi melahirkan 
itu sama-sama bagus. Ibu yang melahirkan 
dianjurkan memilih posisi paling nyaman 
baginya. “Alat ini bisa mengakomodasi semua 
posisi itu. Semisal mau tiduran biasa, bed-nya 
bisa diposisikan tiduran dan pegangannya 
juga bisa diatur. Mau posisi apa, handle-nya 
bisa berubah. Bed-nya memang pro persalinan 
normal dengan tujuan agar orang tidak ragu 
melahirkan lewat bawah,” ujarnya.

FREEZE THE MOMENT
Untuk mengabadikan moment berharga Anda saat 
proses persalinan, National Hospital menyediakan 

layanan “Baby Birth Video” yang tersedia dalam 
beberapa pilihan paket. Untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut mengenai layanan ini,
Anda dapat menghubungi tim marketing

National Hospital di nomor : 031-2975777
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LEBIH NYAMAN
Keunggulan bed melahirkan ini dalam 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada 
ibu yang melahirkan, menjadi nilai plus bagi National 
Hospital Surabaya. Dan itu selaras dengan filosofi 
National Hospital Surabaya sebagai rumah sakit yang 
menomorsatukan kepuasan pasien. Serta, diharapkan 
memberikan edukasi kepada ibu melahirkan untuk 
lebih punya keinginan melahirkan normal. 

“Karena persalinan normal itu tetap paling baik 
dan lebih aman. Persalinan itu sebagaimana pun 
teknik bagusnya, alatnya bagus, tetapi persalinan 
alami tetap yang paling baik. Yang penting ibunya 
sebisa mungkin mempersiapkan diri dengan 
mempelajari bagaimana menghadapi kontraksi 
rahim, tidak panik, dan juga bagaimana mengejan 
secara efektif. Hal lain yang tak kalah penting lagi, 
harus semangat. Kalau tidak semangat, akan sulit 
lahir lewat bawah,” sambung dokter Manggala.

Menurut dokter yang juga staf pendidik di Divisi 
Kedokteran Fetomaternal FKUA ini (divisi yang 
memiliki subspesialistik terhadap kehamilan baik 
ibu maupun janinnya), pilihan melahirkan lewat 
operasi sekarang ini cenderung menjadi favorit 
bagi beberapa ibu yang akan menjalani persalinan. 
Alasannya beragam, seperti karena sang ibu takut 
kemaluannya ada gangguan ataupun khawatir 
bayinya terjepit karena terlalu lama di bawah. 
Namun, dokter kandungan umumnya tidak mudah 
untuk memutuskan operasi, karena memang setiap 
tindakan selalu memiliki risiko apalagi ini adalah 
sebuah pembedahan. Namun semisal dalam 
perjalanan persalinan normal, ada indikasi yang 
membahayakan ibu dan anaknya bila melahirkan 
lewat bawah, barulah ibu yang melahirkan akan 
disarankan untuk operasi. 

“Merujuk pada penelitian, orang lahir alami dan 
dengan operasi, risiko jauh lebih besar yang operasi. 
Sebisa mungkin dokter mengurangi risiko. Tetapi 
kadang ada sesuatu yang tidak terencana yang 
tidak bisa dihindari. Kalau lahir lewat bawah, aman 
saja. Risiko pembedahan, perlukaan organ lainnya 
di dalam perut tentu bisa dihindari. Penyembuhan 
luka, waktu rawat inap yang lebih singkat, nyeri pasca 
tindakan yang lebih ringan juga beberapa kelebihan 
dari persalinan normal, itu bedanya dengan operasi,” 
jelas dokter Manggala.
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Lebih Nyaman
dengan Sistem Full Online

intermezzo
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Yohanes
Head IT National Hospital

Selain memberikan pelayanan 
komprehensif dengan didukung fasilitas 
peralatan medis lengkap plus dokter 

pengalaman, National Hospital Surabaya 
juga sangat memudahkan pasien dalam hal 
pelayanan melalui sistem teknologi informasi/
information technology (IT). Dari mulai 
pasien datang, hingga kembali ke rumah, 
pelayanannya tidak ribet.

“Penggunaan IT ini sangat memanjakan 
dan juga memudahkan pelayanan rumah sakit. 
Apalagi di National Hospital ini semuanya 
sudah online,” jelas Yohanes, IT Head National 
Hospital Surabaya. 

LAYANAN TERINTEGRASI
Menurut Yohanes, National Hospital 

Surabaya merupakan salah satu rumah sakit 
pionir dalam penerapan sistem IT yang full 
online. Maknanya, seluruh bagian di rumah 
sakit terintegrasi. Dari administrasi, dokter, 
bagian farmasi (order obat), laboratorium 
semuanya terhubung jadi satu lewat sistem IT. 

Penggunaan sistem online ini meminimalkan 
pemakaian kertas dalam pelayanan di rumah 
sakit. Sehingga, selain mempercepat pelayanan 
ketika pasien datang. Juga mempermudah 
‘rekapan’ ketika pasien akan meninggalkan 
rumah sakit dalam arti melakukan pembayaran. 

Apalagi, rumah sakit lebih kompleks bila 
dibandingkan dengan instansi lain semisal bank 
dikarenakan bagian-bagiannya cukup banyak. 
Contohnya bagian farmasi (obat) yang jenisnya 
banyak ataupun bagian laboratorium. Sehingga, 
penggunaan IT sangat penting.

Hal ini sangat berbeda apabila rumah 
sakit belum menerapkan sistem IT secara full 
online. Dalam artian belum semua bagian di 
rumah sakit terintegrasi secara online. Semisal 
bila pasien awalnya dirawat di ruangan lantai 
VI terus dipindah ke Intensif Care Unit (ICU), 
ketika tidak di-input seketika itu juga di data 
pasien, besar kemungkinan akan terlupa dan 
bisa menyebabkan kerumitan ketika pasien 
hendak pulang. 

“Kalau rumah sakit yang tidak pakai full 
online, rekap ketika pasien akan pulang 
masih pakai kertas. Dan itu butuh waktu lama 
karena dikumpukan dulu. Bisa besoknya baru 
kembali lagi. Di National Hospital ini sistemnya 
sudah full online. Jadi kalau pasien mau 
pulang, semua rekapan sudah selesai, tinggal 
dicocokkan saja. Kalau tidak banyak, 10 menit 
sudah selesai,” jelas Yohanes.

Menjadi rumah sakit modern 

yang mengedepankan 

kenyamanan pasien. Harapan 

itulah yang menjadi passion 

utama para pendiri National 

Hospital Surabaya di awal 

mulai beroperasinya rumah 

sakit tiga tahun silam. Kini, 

harapan itu menjadi nyata. 

National Hospital Surabaya 

tampil sebagai rumah sakit 

yang menomorsatukan 

patient comfort.

intermezzo
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PELAYANAN MAKSIMAL 
Dengan semangat mengedepankan patient 

comfort itu pula, National Hospital Surabaya beberapa 
bulan lalu melakukan pergantian sistem. Sistem baru 
yang lebih cepat dan juga tidak ribet. Sistem baru 
ini lebih simple, baik dari proses pemakaian maupun 
ketika dipakai user, sehingga pasien tidak perlu 
menunggu lama ketika pelayanan. 

“Sebenarnya secara hardware sama, network-
nya sama. Tapi secara software-nya, prosesnya 
jauh lebih cepat untuk pencarian data. Atau ketika 
bagian administrasi menjalankan registrasi. Tujuan 
penggantian sistem ini tentunya untuk kenyamanan 
pasien. Juga kenyamanan kami dalam melayani 
pasien,” sambung ayah satu putri tersebut. 

ELECTRONIC MEDICAL RECORD
National Hospital Surabaya merupakan salah 

satu rumah sakit pionir dalam penerapan Electronic 
Medical Record (EMR) digital. Semisal bila seorang 
pasien mencari berkas dari dokter A ke dokter B, pasien 

tinggal klik EMR-nya. Jadi tidak perlu mencari berkas 
dengan cara manual di rekam medis. Ironisnya, jelas 
Yohanes, kebanyakan orang Indonesia masih belum 
aware terhadap medical record mereka. 

Semisal, bila sebelumnya sudah mendaftar tapi 
lupa dan daftar lagi sehingga muncul dua medical 
record lagi, dan itu baru ketahuan dari dokter lain. 
Sementara di sistem dianggap dua pasien yang 
berbeda. Padahal jika kedua data ini dijadikan satu 
tentunya penting untuk mengetahui rekam medis 
pasien. “Tapi karena dianggap tidak penting, saat 
kartu medical record mereka hilang, dengan mudah 
mereka minta yang baru lagi,” sambungnya. 

Demi menjaga kenyamanan pasien dan 
juga pengguna sistem IT rumah sakit seperti 
dokter, perawat, dan pegawai, bagian IT di 
National Hospital Surabaya rutin melakukan 
perawatan. “Kami di IT ini bagian support. 
Maka sebelum alatnya rusak kami maintenance 
dulu untuk mengurangi kemungkinan itu,” 
sambung Yohanes.



80 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 8 TAHUN 2017

Rising Hope with

IVF Clinic
National Hospital Surabaya tengah berproses memiliki klinik 
bayi tabung yang terdepan di Indonesia. Terdepan dalam 
artian selain mengedepankan pemanfaatan teknologi, sistem 
pelayanan dan penanganan pasien, juga cakupan pasien 
peminat program bayi tabung yang tidak hanya berasal dari 
Surabaya dan sekitarnya tetapi juga dari mancanegara.

parenting
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Dr. dr. Amang Surya Priyanto, 
Sp.OG, F-MAS

Spesialis Kebidanan & Kandungan

Obstetrician Gynaecologist and Infertility Specialist,
Dr. dr. H. Amang Surya P, Sp.OG, F-MAS mengatakan, 
jumlah klinik bayi tabung di Indonesia masih sedikit 

jika dibandingkan dengan populasi dan luasnya wilayah 
Nusantara. Bahkan di Surabaya, sebagai kota terbesar kedua 
di Indonesia dan sebagai pusat rujukan untuk wilayah 
Indonesia Timur hanya ada lima klinik bayi tabung. 

Jumlah pasangan subfertil, yakni pasangan yang sulit 
mendapatkan keturunan di wilayah Surabaya saja sangat tinggi. 
“Ini pasti akan banyak, dan saat ini mereka yang membutuhkan 
penanganan bayi tabung, tidak tersentuh oleh klinik bayi tabung 
yang ada. Dengan demikian, hadirnya Morula IVF Surabaya di 
National Hospital sebagai klinik bayi tabung dengan jaringan 
terbesar di seluruh Indonesia, yang didukung oleh teknologi 
tercanggih dan modern, penanganan pasien secara team dan 
hold patient one by one maka program bayi tabung bisa jadi 
program unggulan,” jelas dokter Amang.

Menurutnya, walaupun program bayi tabung selama ini 
masih dikategorikan sebagai upaya penanganan di bidang 
kedokteran yang menggunakan teknologi canggih, beliau 
berharap bayi tabung jangan diposisikan sebagai upaya terakhir 
dalam menangani pasien-pasien di bidang infertilitas. Hal ini 
menurut beliau sangat penting, karena pasangan yang sudah 
seharusnya segera diupayakan dengan program bayi tabung 
jika tertunda maka tidak hanya peluang untuk hamil saja yang 
menurun, penanganannya yang semakin sulit dan biaya yang 
akan dibutuhkan juga pasti akan semakin tinggi.  Menurutnya, 

parenting
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secara medis program bayi tabung mempunyai 
keunggulan yang jauh lebih tinggi dibanding 
dengan program alami atau dengan cara lain seperti 
Inseminasi. Bayi tabung mengupayakan pertemuan 
antara sel telur dengan sperma di luar rahim, 
kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim 
setelah jadi embrio. “Dan ternyata tidak sesederhana 
itu. Kami juga bisa memilih dan melakukan screening 
awal terhadap kualitas sel telur dan sperma. Kami 
juga bisa melakukan evaluasi awal sebelum dilakukan 
penanaman (Embrio Transfer),” sambung dokter yang 
pernah mengikuti kursus kesehatan di beberapa 
negara seperti Singapura, India, Vietnam, dan Inggris.

Dalam hal ini, klinik bayi tabung yang akan 
dibangun di Annex building lantai 5 Rumah Sakit 
National Hospital Surabaya akan menjadi klinik bayi 
tabung terdepan dan tercanggih di Indonesia.

Alumni S-3 (program doctoral) Universitas 
Airlangga ini menyampaikan, selama ini sudah mulai 
banyak klinik bayi tabung di seluruh dunia yang 
meninggalkan protokol lama dan pertemuan sel 
sperma dan sel telur secara konvensional. Hampir 
semua melakukan teknologi ICSI (Intra cytoplasmic 
Sperm Injection), namun kebanyakan mereka 
masih meletakkan embrio ke dalam inkubator 
konventional. Kami sudah lama meninggalkan 
hal ini. Sel telur yang sudah terfertilisasi akan kami 
letakkan ke dalam Individual Incubator (satu pasien 
memiliki Incubator chamber dengan pengaturan 
suhu dan gas sendiri di masing-masing chamber 
seperti laci terpisah dari embrio pasien lain). 
Bahkan kami bisa mengakses lewat internet 
perkembangan embrionya tanpa mengeluarkan 
embrio tersebut dari inkubator dan meletakkannya 
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BODY TALK

di bawah mikroskop. Disamping teknologi canggih 
diatas, National Hospital Surabaya juga akan 
mengembangkan teknologi PGS dan PGD sebagai 
bagian penanganan bayi tabung yang tercanggih 
dan terdepan di Indonesia.

Klinik bayi tabung di National Hospital Surabaya 
tidak hanya akan memberikan bantuan layanan 
kepada masyarakat untuk mendapatkan keturunan, 
terutama masyarakat yang sulit mendapatkan 
keturunan. National Hospital Surabaya juga memiliki 
ruang pelatihan yang ditujukan bagi dokter 
umum atau dokter kandungan. “Kami juga bisa 
berikan seminar pada orang awam dan pelatihan 
pada tenaga medis. Termasuk fasilitas magang 
dari teman-teman yang berminat di pelayanan 
fertilitas,” sambung dokter yang pernah bertugas di 
Palembang, Lampung, dan Jakarta ini. 

Saat ini, jelas dokter Amang, biaya untuk program 
bayi tabung sangat terjangkau dan relatif lebih murah 
jika dibandingkan di awal-awal ketika diperkenalkan 
ke publik. Kadang-kadang faktor ini seringkali sebagai 
faktor penghambat selain faktor lain diluar medis. 
Namun, beliau berharap bagi pasangan yang sulit 
hamil untuk segera periksa dan konsultasi dan jangan 

tidak melakukan apa-apa meskipun tidak melakukan 
bayi tabung (kecuali mereka yang memang mutlak 
berindikasi untuk dilakukan bayi tabung). Karena 
menurut dokter Amang, “semakin umur perempuan 
bertambah, jumlah sel telur akan terus berkurang 
dan kualitasnya makin buruk. Kemampuan untuk 
rahim menerima embrio juga makin rendah. 
Sehingga semakin tambah usia perempuan 
kemampuan untuk hamil juga makin turun, biaya 
bayi tabungnya pun semakin mahal karena respon 
tubuh semakin rendah dan butuh dosis obat yang 
semakin tinggi”. Bayi tabung ini yang mahal bukan 
dokternya tapi obatnya, jelasnya. 

Dokter Amang menyarankan, bagi pasangan 
suami istri yang sudah satu tahun menikah dan 
belum punya keturunan di usia berapapun, sebaiknya 
segera memeriksakan diri. Terlebih bila usianya sudah 
di atas 30 tahun. Setelah periksa, akan diketahui status 
fertilitas masing-masing pasangan tersebut. “Nah, bila 
status fertilitasnya rendah, semisal perempuan ada 
masalah di indung telur atau cadangan telur mulai 
turun, maka carilah peluang cara penanganan yang 
peluangnya lebih besar untuk hamil. Apalagi kalau 
mereka usianya di atas 30 tahun,” ujarnya

parenting
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Air Tanah Dangkal

lapisan Kedap Air

Air Tanah Dalam

Air Tanah Dangkal

lapisan Kedap Air

Air Tanah Dalam

Mata Air Alami Pegunungan 
Terpilih di Indonesia 
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Pelayanan Komprehensif
Problem Andrologi

health zone
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National Hospital Surabaya 
termasuk rumah sakit yang 
terdepan dalam memberikan 
pelayanan komprehensif di bidang 
andrologi. Sejak empat tahun 
lalu, National Hospital Surabaya 
telah menjadi rumah sakit jujugan 
bagi masyarakat Surabaya dan 
sekitarnya yang membutuhkan 
solusi permasalahan andrologi.

Atribut memberikan pelayanan terdepan 
tersebut dikarenakan tidak banyak 
rumah sakit di negeri ini yang concern 

dalam mengembangkan bidang Andrologi. 
Padahal, bidang ini diperlukan merujuk pada 
tingginya kebutuhan masyarakat. 

Seperti yang dikatakan dr. Susanto 
Suryaatmadja, MS., Sp.And, Andrologi adalah 
ilmu kedokteran yang fokus mempelajari 
masalah kemandulan dan juga gangguan 
fungsi seksual. Awalnya, bidang ini dianggap 
hanya untuk laki-laki. Semisal memperbaiki 
sperma ataupun mikropenis. Namun, seiring 
dinamisnya perkembangan zaman, Andrologi 
yang juga berkembang semisal dengan 
adanya bayi tabung, kini bukan hanya 
monopoli laki-laki, juga yang sekarang mulai 
terkuak adalah gangguan fungsi sex wanita 
yang sangat banyak. Sehingga membuat 
keluarga menjadi harmonis bahagia sejahtera. 
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dr. Susanto Surya Atmadja, 
MS., Sp.And(K)

Spesialis Andrologi Kemandulan & Seksual

“Banyak rumah sakit yang menganggap Andrologi 
belum diperlukan. Kalau boleh dikatakan, Andrologi ini 
dianggap sebagai secondary health care. Semisal orang 
yang mengalami disfungsi ereksi, berpikirnya jika tidak 
pergi ke dokter maka tidak akan mati.

Beda dengan penyakit liver atau jantung yang 
dianggap mendesak sehingga bila tidak ke dokter 
bisa mati,” tutur dokter Susanto.

Menurut alumnus S-2 Ilmu Reproduksi Fakultas 
Kedokteran Unair ini, Andrologi sebenarnya bukan 
bidang kedokteran yang asing di Indonesia. 
Andrologi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1972 
silam. Namun, tidak banyak yang tahu. Bahkan kata 
dia, jangankan orang awam, dokter pun ada yang 
tidak tahu. “Andrologi berkembang cukup pesat di 
Surabaya dan salah satu rumah sakit yang concern 
adalah National Hospital,” imbuh dokter Susanto. 

Sudah empat tahun, atau tepatnya sejak 12 
Desember 2012 silam, National Hospital Surabaya 
melayani pasien yang datang dengan berbagai 
keluhan seputar andrologi. 

Dokter Susanto mengatakan, National Hospital 
Surabaya memiliki nilai plus dalam penanganan 
andrologi. Adanya dokter berpengalaman dan 
juga peralatan medis yang memadai, membuat 
National Hospital Surabaya bisa menangani 
berbagai keluhan terkait andrologi. 

health zone
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“Hampir semua permasalahan terkait di 
andrologi bisa ditangani di sini. Semisal penanganan 
infertility atau sexual disfunction. Peralatan medisnya 
sudah canggih. Juga bekerja sama dengan bagian 
lain seperti urologi dan obgyn (obstetri genekologi). 
Atau juga masalah anak yang testisnya tidak turun 
serta micro penis,” sambung dokter kelahiran 
Surabaya, 23 Agustus 1954 ini. 

Jumlah pasien andrologi di National Hospital 
Surabaya selama ini cukup tinggi. Utamanya 
masyarakat dari kelas ekonomi middle class ke atas 
yang kebutuhannya cukup besar. Mereka berasal dari 
Surabaya dan kota-kota dari Kalimantan maupun Sulawesi 
(Indonesia Timur). “Pasien itu macam-macam. Ada 
juga pasien dari luar negeri. Utamanya para ekspatriat, 
jumlahnya cukup banyak,” sambung dokter Susanto. 

 Bagi dokter yang acapkali tampil di acara televisi 
sebagai konsultan seksual ini, andrologi bukan 
hanya secondary health care. Sebab, andrologi sangat 
penting dalam upaya menjaga keutuhan keluarga. 
“Andrologi ini telah menyelamatkan perkawinan lebih 
dari 50 persen. Selama ini banyak terjadi percerahan 
akibat masalah infertilitas dan sexual disfunction. 
Hal itu kini bisa diatasi dengan andrologi. Dan itu 
berpengaruh pada bertambahnya usia harapan 
hidup. Karenanya, ke depan andrologi akan sangat 
dibutuhkan,” jelas ayah tiga anak ini.
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Medical Check Up 
One Stop Management

Sebagai rumah sakit berkonsep patient center, National Hospital (NH) 
Surabaya tak hanya fokus dalam penanganan orang sakit. NH Surabaya juga 
concern pada upaya pencegahan dengan memiliki medical check up modern. 

Bahkan, NH Surabaya telah satu langkah lebih maju dibanding beberapa 
rumah sakit lainnya dengan pembentukan medical check up mandiri.

BODY TALK
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dr. Andreas Soejitno
Head of Medical Check Up Departement 

National Hospital Surabaya.

keputusan perihal apa saja pemeriksaan yang perlu 
dilakukannya (decision tree system). Dengan adanya decision 
tree system, pemeriksaan yang dikerjakan dapat benar-benar 
bermanfaat dan tidak merugikan klien. 

Adanya perangkat lunak ini membantu tugas dokter MCU 
untuk memastikan klien memilih paket MCU yang sesuai 
kebutuhannya. Dokter dan perawat MCU juga memantau dan 
menindaklanjuti segala proses MCU dari awal hingga akhir untuk 
memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar, waktu 
tunggu (lag time) antar pemeriksaan sesingkat mungkin, dan 
hasil pemeriksaan dirilis secepat mungkin. Dan, setelah seluruh 
hasil MCU dirilis, dokter MCU akan melakukan pemeriksaan 
pasien secara komprehensif, meliputi wawancara tentang 
kondisi penyakit dahulu, adanya riwayat keluarga terhadap 
penyakit tertentu, gaya hidup klien (pola makan, kebiasaan 
olahraga, merokok/konsumsi alkohol), pemeriksaan fisik lengkap, 
dan verifikasi temuan klinis dengan hasil seluruh pemeriksaan 
MCU. Bila ditemukan hal-hal tidak normal, dokter MCU akan 
mengedukasi klien perihal temuan itu dan memastikan klien 
mendapat penanganan tepat perihal kondisinya.

TEKNOLOGI TERBAIK
Sebagai contoh, di dalam paket MCU individual, terdapat 

berbagai pemeriksaan fungsi jantung seperti cardiac stress 
test (treadmill), echocardiogram, dan MRI jantung. Seluruhnya 
dilakukan dan dipantau tim dokter Spesialis Jantung dari 
awal hingga akhir pemeriksaan. Sehingga keamanan dan 
akurasi hasil menjadi jaminan. Keunggulan lainnya, MCU NH 
dilengkapi teknologi modern terbaik. Dalam prosesnya, MCU 
perlu sarana dan prasarana maju agar hasilnya lebih akurat. 
Di NH, seluruh sarana dan prasarana telah didesain khusus 
dan matang yang memenuhi kebutuhan MCU. “Berbagai 
teknologi yang ada di NH akan relatif sulit dijumpai di pusat 
kesehatan lainnya. Apalagi bila MCU hanya dilakukan di 
laboratorium klinik (sarana dan prasarana tidak lengkap 
dan mayoritas pemeriksaan hanya berdasarkan hasil 
laboratorium saja),” jelas alumnus FK Udayana ini.

Head of Medical Check Up Departement 
National Hospital Surabaya, dr. Andreas 
Soejitno mengatakan, Medical Check Up (MCU) 

merupakan upaya evaluasi kesehatan berkala dan 
paripurna, yang kebutuhannya disesuaikan berdasar 
faktor risiko, jenis kelamin, ras, dan usia. MCU penting 
dilakukan sebagai bagian pencegahan primer, yakni 
upaya promosi kesehatan untuk mencegah timbulnya 
penyakit disesuaikan profil risiko masing-masing 
individu. Selain itu, MCU berfungsi memberikan 
keyakinan psikologis (self-reassurance) bahwa 
seseorang sehat jasmani secara paripurna.

DECISION TREE SOFTWARE
Di dalam memilih paket MCU, perlu dilakukan 

penilaian atas kebutuhan pasien yang ditinjau dari segi 
faktor risiko, jenis kelamin, umur, dan ras. Sebab, faktor-
faktor tersebut akan mempengaruhi kecenderungan 
pasien untuk menderita suatu penyakit. 

National Hospital Surabaya memiliki perangkat 
lunak yang dapat membantu klien dalam mengambil 
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MCU NH juga menerapkan sistem one-stop 
management. Artinya, klien yang ditemukan 
masalah pada kondisi kesehatannya, dapat 
langsung ditindaklanjuti dengan rujukan ke tim 
interdisiplin yang telah memahami kondisi klien, 
sehingga diagnosis dan perawatan lanjutan dapat 
dikerjakan saat itu juga tanpa penundaan. “Hal ini 
penting, mengingat tidak semua penyedia jasa MCU 
dapat melakukan ini, apalagi bila hanya dilakukan 
di klinik kecil atau laboratorium klinik,” jelas dokter 
kelahiran 1 April 1990 ini.

Selain itu, MCU NH Surabaya juga punya varian 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasien. 
Seperti MCU individual yang terdiri dari lima jenis 
paket berbeda bagi klien perorangan. Jenis-jenis 
pemeriksaan disesuaikan dengan faktor risiko, 
umur, jenis kelamin, ras, dan kemampuan finansial 

klien. Lalu ada MCU corporate dengan klien dari 
perusahaan. Beberapa perusahaan besar telah 
mempercayakan MCU karyawannya hingga top 
level executive di NH. Juga ada MCU pre-marital 
bagi calon pasangan yang akan menikah. 

Pemeriksaan dilakukan komprehensif mulai 
pemeriksaan general, skrining penyakit genetik 
dan infeksi, serta fungsi reproduksi. Juga MCU 
studentship untuk calon siswa baru. Selain itu juga 
ada MCU Visa bagi klien yang akan berangkat ke 
luar negeri dan memerlukan pemeriksaan dan 
sertifikat medis untuk memperoleh visa (medical 
visa examination). Serta, MCU travel medicine bagi 
klien yang akan berangkat ke luar negeri dan 
memerlukan profilaksis / pencegahan terhadap 
berbagai penyakit (khususnya penyakit menular) 
di negara yang akan dituju.

BODY TALK
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Health Talk -BNI Life Insurance bersama Jamkrida dengan tema:
Calcium Score - Cara Praktis Mengetahui PJK,

pada 26 Agustus 2016 dengan pembicara dr. Anastasia Tjan.

Health Talk di PT. Megasurya dengan tema Jantung dan Kolestrol, pada 3 Oktober 2016,
dengan pembicara: dr. Indah Sukmawati, Sp.JP.

Health Talk
Berbagi informasi tentang kesehatan lewat acara bincang ringan, secara rutin digelar oleh National 

Hospital di berbagai kesempatan dengan datang langsung ke perusahaan-perusahaan, sekolah, 
termasuk ke gereja. Berikut ringkasan kegiatan bertajuk Health Talk yang telah diselenggarakan.

national news
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Health Talk di Bukopin mengenai ISPA
(Infeksi Saluran Pernafasan Atas), pada 6 Oktober 2016,

dengan pembicara: dr. Jusak Renatan.

Health Talk di Gereja Yakobus pada 21 Oktober 2016
bersama Ahli Gizi National Hospital,  Deni Mariyani, SKM.

Health Talk di Gereja Mawar Sharon pada 21 Oktober 2016 dengan dr. Indah Sukmawati, Sp.JP.

Health Talk di Gereja Gloria 25 Oktober 2016 bersama dr. Biati.

national news
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Health Talk dengan tema Aneurisma Pembuluh Otak,
pada 18 November 2016, bersama dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K).

Mini Simposium Gastroenterologi pada 19 November 2016, 
bersama Prof. Dr. dr. Hernomo OK, Sp.PD, K-GEH, FINASIM; dr. Titong 
Sugiharto, Sp.PD, K-GEH, FINASIM; dr. Budi Widodo, Sp.PD, FINASIM.

Health Talk bersama Mandiri Prioritas pada 9, 16, 23 November 2016,
dengan pembicara: dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K); dr. Achmad Fahmi, Sp.BS(K);

dan dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS.

national news
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Seminar Tata Laksana Parkinson dalam Praktik Kinik di Yogyakarta 
pada 8-10 Desember 2016, bersama dr. Achmad Fahmi, Sp.BS(K); 

dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K); dr. Endro Basuki, Sp.BS(K), M.Kes.

Seminar Ayo Indonesia Tangkal Kolestrol Tinggi
pada 29 Oktober 2016, menghadirkan tiga pembicara, yaitu:

Deni Mariyani, SKM; dr. Indah Sukmawati,. Sp.JP;
dan Ema Puspa Nirmala (Instruktur Aerobic Atlas Sport Club).

Pregnancy Journey bersama Cordlife pada 12 November 2016, 
bersama dr. Manggala Pasca Wardana, Sp.OG.

Seminar "Nikmati Hidup dengan Otak & Saraf Sehat" bersama 
Comprehensive Brain & Spine di Bali pada 3 & 4 Desember 2016.

Seminar Kesehatan
Sehat adalah harta yang tak ternilai. Itulah mengapa seminar kesehatan menjadi agenda penting yang 

rutin dilakukan oleh tim dokter National Hospital. Berbagai tema tentang cara berinvestasi agar jiwa dan 
raga senantiasa dalam kondisi terbaik pun rutin dilaksanakan. Berikut adalah beberapa diantaranya.

Simposium medis " Recent Updates of Cancer Treatment :
New Benchmark" bersama Chang Gung Memorial Hospital Taiwan, 

pada 14 Januari 2017.

Seminar Awam “Asi Bekal Masa Depan Anak Anda”
pada 21 Januari 2017 bersama dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG

dan dr. Ahmad Yunari Heryana, Sp.A.

national news
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Medical Check Up
Kesehatan yang prima hanya dapat diperoleh dengan investasi kesehatan sedini mungkin. Salah satunya adalah 
dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) secara rutin. Mengingatkan masyarakat 

tentang pentingnya MCU, National Hospital menggelar beberapa kegiatan MCU gratis, berikut diantaranya:

Medical Check Up DBL pada 1 & 2 September 2016
di Graha Pena Surabaya.

Medical Check Up PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.

Medical Check Up DBL Players di National Hospital
pada 29 Oktober 2016 bersama dr. Andreas.

National Hospital melakukan Medical Check Up
di Jawa Pos pada 19-20 Desember 2016.

Medical Check Up Anak di Eaton House PreSchool
pada 26 Oktober 2016 bersama dr. Luh Putu.

national news
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Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara National Hospital dan Chang 
Gung Memorial Hospital menjadi penanda dimulainya kerjasama antara kedua rumah sakit 
tersebut. Dalam acara yang diselenggarakan pada 19 September 2016 di National Hospital ini, 
penandatanganan dilakukan oleh dr. Hans Wijaya selaku CEO National Hospital, dan Chi Chun 
Lai, sebagai Deputy Superintendent dari Chang Gung Memorial Hospital.  Dengan adanya MOU, 
maka kedua rumah sakit ini akan saling memberikan dukungannya baik dalam bidang pelayanan 
kesehatan bagi pasien maupun pengembangan keilmuan para dokter.

Kerjasama National Hospital 
dan Chang Gung Memorial Hospital

national news
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Prestasi membanggakan kembali diperoleh National Hospital di sepanjang tahun 2015 dan 2016. 
Dalam dua tahun berturut-turut National Hospital berhasil merebut tiga WOW Service Excellence 
Award untuk kategori Hospital. Penghargaan pertama adalah Gold Champion of Indonesia WOW 
Service Excellence Award 2015 se-Jawa Bali, yang diserahkan langsung oleh Founder & President of 
MarkPlus Inc., di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta pada 9 Oktober 2015.

Tahun berikutnya penghargaan kedua yang diraih rumah sakit tipe B ini adalah The Best Champion of 
Surabaya WOW Service Excellence Award 2016 se-Surabaya untuk kategori General Hospital. Penghargaan 
dari MarkPlus ini diberikan pada 23 Agustus 2016 di Hotel Santika Premiere Surabaya. Prestasi 
membanggakan selanjutnya yang ditorehkan NH di penghujung tahun 2016 adalah Gold Champion 
of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 se-Jawa untuk kategori Hospital. Penghargaan ini 
diberikan oleh Hermawan Kertajaya pada 8 Desember 2016 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

WOW Achievements
of National Hospital

national news
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Pada 21 Desember 2016 lalu, National Hospital (NH) diserbu tokoh komik. Ternyata ratusan 
tokoh dari beragam komik terkenal tersebut adalah para karyawan NH yang sedang merayakan 
ulang tahun NH ke empat. Sederet lomba diselenggarakan untuk menyemarakkan acara 
bertema comic character ini. Diantaranya adalah lomba Mennequin Challenge, Hand Hygiene 
Dance, serta Singing Competition. Acara yang bertujuan untuk mengapresiasi kinerja karyawan 
tersebut diwarnai pula dengan bagi-bagi puluhan doorprize.

National Hospital
Diserbu Tokoh Komik

national news
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Micro Apartment
Designing

Harga apartemen yang melambung tinggi, membuat para city dwellers mulai melirik 
hunian vertikal mini bergaya studio. Pergeseran preferensi tempat tinggal ini pun 
ditanggapi oleh para desainer dengan menciptakan furnitur yang memaksimalkan 

setiap jengkal lantai, dinding, bahkan langit-langit dengan cerdas.

interior tips
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Berikut ini adalah beberapa diantaranya 
yang bisa Anda intip sebagai referensi untuk 
memilih furnitur multi fungsi.

BEDUP BY DÉCADRAGES
Bila biasanya untuk menghemat tempat, 

para desainer membuat tempat tidur lipat, 
maka tidak demikian dengan Décadrages. 
Desainer asal Perancis ini memilih membuat 
tempat tidur yang bisa dinaikkan hingga ke 
atap saat tidak digunakan oleh empunya.

Cara tersebut selain ringkas juga lebih 
praktis karena perangkat tidur mulai dari selimut, 
bantal, guling, tidak perlu dipindahkan seperti 
halnya tempat tidur lipat. Saat tempat tidur 
ini diturunkan, tingginya pun bisa disesuaikan 
dengan kebutuhan, sehingga jika di bawah 
tempat tidur ada meja dan sofa Anda pun tak 
perlu memindahkan, cukup atur ketinggian 
tempat tidur saat diturunkan.

Meski fitur yang ditawarkan cukup 
banyak untuk sebuah tempat tidur, namun 
semuanya dirancang Décadrages agar Anda 
bisa mengoperasikan dengan mudah hanya 
menggunakan satu tangan saja.
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THE LIVING CUBE BY TILL KÖNNEKER
Jika menggantung tempat tidur terlalu ekstrim 

untuk Anda, solusi tempat tidur ringkas lainnya 
datang dari Till Könneker. Konsep desainnya 
yang diberi nama The Living Cube ini mencoba 
menggabungkan antara fungsi penyimpanan, 
display, lemari baju, meja kerja, dan tempat tidur, 
dalam satu kotak.

Living Cube yang diproduksi di 
Switzerland dan North Caroline tersebut 
dibuat dalam berbagai versi desain sesuai 
kebutuhan konsumen. Salah satunya yang 
banyak dipesan adalah desain cube yang 
mengakomodir tempat tidur, televisi 42”, 
rak buku, meja kerja lipat, tempat sepatu, 
gudang mini, dan minibar.

interior tips
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HANG IT UP
Menyiasati ruang yang terbatas, Jordi Iranzo 

menciptakan sistem penyimpanan yang tergantung 
di langit-langit. Beragam bentuk keranjang diciptakan 
dengan gantungan yang bisa diatur ketinggiannya. 
Ide sederhana ini jadi solusi efektif saat Anda 
membutuhkan tempat penyimpanan barang-barang 
yang tidak terlalu berat. 

COMPACT KITCHEN
Ruang yang terbatas bukan halangan untuk punya 

dapur yang komplit. Lewat konsep compact kitchen, Gali 
mewujudkan impian Anda memiliki dapur dalam bentuk 
yang ringkas. Setiap laci dan lemari yang dibuka bisa Anda 
fungsikan dengan maksimal. 

Tempat mencuci perabot, kulkas, kompor, lemari 
penyimpanan, hingga ruang untuk menyiapkan masakan, 
semua jadi satu. Dengan dapur cerdas karya Ana Arana ini 
Anda bisa menyiapkan menu-menu lezat tanpa memakan 
banyak ruang di apartemen.
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 Black Charcoal
Beauty Behind

Merawat kulit dengan bahan alami kini sedang menjadi pilihan kaum wanita. Cara ini dipilih, 
karena tak ingin mengalami efek bahaya dari berbagai macam zat kimia dalam produk kosmetik. 

Salah satu bahan alami yang banyak dilirik adalah arang (charcoal).

AESTHETIC
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Arang sendiri dihasilkan melalui 
proses pembakaran kayu 
yang menghasilkan karbon 

berwarna hitam. Arang yang hitam dan 
mudah hancur ini memiliki kandungan 
karbon 85% hingga 95%. Menurut 
para ahli kecantikan, arang memiliki 
sifat yang dapat menyerap racun dan 
membersihkan sistem tubuh. Bahan ini 
dapat membantu membersihkan kotoran 
dan mengurangi kadar minyak berlebih 
pada kulit wajah.

Buat Anda yang tertarik untuk 
merasakan khasiat si hitam tersebut, berikut 
beberapa resep alami yang bisa dicoba.

CHARCOAL CLEANSING FACIAL SCRUB 
Bahan: 
l	½ sdm bubuk arang 
l	½ sdm rose water 
l	½ sdm sea salt (yang halus)

Cara membuat:
l	Siapkan wadah
l	Campur ketiga bahan menjadi satu.
l	Facial scrub siap digunakan

Manfaat:
Scrub ini akan membantu detoksifikasi racun di 

wajah, sedangkan kandungan rose water-nya akan 
membantu Anda mengatasi inflamasi.
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CHARCOAL FACE MASK 
Bahan: 
l	1 sdm bubuk arang 
l	Secukupnya rose water 
l	½ sdm bentonite clay

Cara membuat:
1. Siapkan wadah.
2. Campur bubuk arang dan bentonite clay 

hingga merata.
3. Tambahkan rose water secukupnya, hingga 

masker bisa dioleskan ke wajah dengan halus.

Manfaat:
l	Masker hitam ini efektif untuk mengangkat 

kotoran yang menyumbat pori-pori. Dengan 
penggunaan yang teratur, masker charcoal 
akan membantu Anda mengatasi komedo dan 
jerawat membandel.

EXFOLIATING BODY SCRUB 
Bahan:
l	1/2 gelas cane sugar
l	1/8 gelas minyak zaitun 
l	1 sdm bubuk arang
l	secukupnya essential oils (untuk aroma)

Cara:
1. Masukkan gula, minyak zaitun, dan bubuk arang 

dalam mangkuk, aduk hingga rata. 
2. Tambahkan essential oil yang aman bagi kulit 

untuk menambahkan aroma.
3. Simpan scrub dalam wadah dan tutup rapat.

Manfaat:
l	scrub ini selain membantu mengangkat sel-sel 

kulit mati juga baik untuk mendetoksifikasi kulit 
dari polusi sehari-hari.

AESTHETIC
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Menu Kaya Protein
untuk Otak

Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan otak, salah satunya dengan mengonsumsi 
menu sehat. Utamanya makanan dengan kandungan protein tinggi yang akan membantu 

meningkatkan fungsi otak agar optimal. Bukan hanya itu, protein juga berkontribusi dalam 
mempertahankan fungsi otak yang sehat. Berikut ini adalah beberapa resep masakan kaya 

protein yang praktis dari Ahli Gizi National Hospital. Selamat mencoba!

TastY diagnosis



110 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 8 TAHUN 2017

 IKAN BUMBU RUJAK 
10 porsi 

Bahan Baku 
Fillet Ikan 1.200 gr  (potong sesuai selera) 
Bawang Putih  20 gr (haluskan)
Ketumbar 10 gr (haluskan) 
Garam secukupnya 
Minyak secukupnya
  (untuk menggoreng dan menumis) 
Maizena secukupnya  

Bahan Bumbu Rujak 
Bawang Bombay 200 gr (iris tipis) 
Bawang Putih 30 gr (iris tipis) 
CabeMerah 50 gr
  (buang biji dan iris serong)
Cabe Rawit 30 gr (iris tipis)
Tomat Merah 200 gr (potong dadu)
Kaldu Ayam secukupnya 
Kecap manis secukupnya 
Tomato Paste 4 sdm
  (bila tak memakai cabai) 
Gula Merah 20 gr (disisir) 
Garam secukupnya 

Cara Membuat :
l Ikan fillet yang telah dibersihkan dan dipotong 

dibumbui dengan bawang putih halus, 
ketumbar dan garam.

l Baluri dengan maizena dan goreng sampai 
matang atau bisa dikukus tanpa dibaluri maizena. 

l Sisihkan ikan yang sudah matang.
l Untuk membuat bumbu rujak panaskan wajan 

dan beri sedikit minyak.
l Tumis bawang bombai dan bawang putih 

sampai harum.
l Tambahkan cabai merah, cabai rawit dan tomat 

(bila tidak memakai cabai tambahkan tomato 
paste) lanjutkan tumis sampai harum.

l Tambahkan kaldu ayam dan bumbui dengan 
kecap manis, garam dan gula merah.

l Biarkan saus mendidih dan kentalkan dengan 
maizena yang telah dicampur air.

l Masukan kembali ikan yang telah matang dan 
biarkan sampai saus meresap.

l Siap disajikan.

 AYAM BUMBU KECAP
10 porsi 

Bahan Baku 
Ayam 1.100 gr (potong sesuai selera) 
Air jeruk Limau secukupnya
  (untuk marinasi ayam) 
Garam secukupnya 
Bawang Bombai 200 gr (iris tipis) 
Bawang Putih 50 gr  (iris tipis) 
Jahe 20 gr (memarkan) 
Daun Bawang 30 gr (iris serong) 
Tomat 100 gr (potong memanjang)
Kaldu Ayam/air secukupnya 
Garam secukupnya 
Merica secukupnya
Kecap manis 3 sdm
Minyak Goreng secukupnya
  (untuk menggoreng dan menumis) 

Cara Membuat :
l Bumbui potongan ayam yang sudah dibersihkan 

dan dipotong dengan garam dan air jeruk limau 
dan biarkan selama 10 menit.

l Goreng potongan ayam yang sudah dibumbui 
sampai matang.

l Tumis bawang bombai, jahe, dan bawang putih 
sampai harum.

l Tambahkan kecap manis, aduk sebentar lalu 
tambahkan kaldu ayam / air.

l Tambahkan potongan ayam yang sudah matang 
lalu potongan tomat.

l Aduk hingga bumbu rata dan meresap  lalu 
tambahkan potongan daun bawang.

l Siap disajikan.

TastY diagnosis
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 PERKEDEL TAHU
10 porsi 

Bahan Baku 
Tahu Putih 800 gr (haluskan)
Bawang  50 gr (haluskan) 
Bawang Putih 30 gr (haluskan) 
Wortel  50 gr (cincang halus)
Daun Bawang 50 gr (cincang halus)
Tepung Terigu  80 gr 
Telur 2 pcs
Garam secukupnya
Merica secukupnya
Minyak Goreng secukupnya
  (untuk menggoreng)

Cara Membuat :
l Campurkan tahu yang telah dihaluskan dengan 

semua bahan baku sampai tercampur rata.
l Bentuk adonan perkedel sesuai bentuk yang 

diinginkan.
l Panaskan minyak goreng dalam wajan.
l Goreng adonan perkedel yang telah dibentuk 

sampai matang.
l Siap disajikan.

 OSENG JAMUR DAN WORTEL
10 porsi 

Bahan Baku 
Jamur 800 gr (dibersihkan dan 
  potong sesuai selera ) 
Wortel 300 gr (potong  korek api
  atau dapat dipotong serong) 
Bawang  merah 50 gr (iris tipis) 
Bawang  Putih 30 gr (iris tipis) 
Cabe Merah 50 gr (iris serong) 
Daun Bawang 30 gr (iris serong) 
Kaldu / air secukupnya 
Garam secukupnya
Merica secukupnya 
Minyak Goreng secukupnya 

Cara Membuat :
l Panaskan minyak dalam wajan dan tumis bawang 

merah dan bawang putih hingga harum
l Tambahkan potongan wortel
 dan masak hingga wortel setengah matang 
l Tambahkan jamur yang sudah dipotong 
l Tambahkan sedikit kaldu / air, 
 potongan cabe merah dan daun bawang 
l Bumbui dengan garam dan merica 
l Siap disajikan

 BENING BAYAM DAN JAGUNG MANIS
10 porsi 

Bahan Baku 
Bayam 1.000 gr (potong dan bersihkan) 
Jagung Manis 200 gr (dipotong kecil atau dipipil) 
Tomat 100 gr (dipotong memanjang) 
Bawang Merah 40 gr (iris halus) 
Bawang Putih 20 gr (iris halus) 
Kaldu / Air secukupnya 
Garam secukupnya
Merica secukupnya 

Cara Membuat :
l Didihkan air / kaldu , tambahkan jagung yang 

telah dipotong / dipipil.
l Tambahkan irisan bawang merah dan
 bawang putih.
l Tambahkan potongan tomat dan bumbui 

dengan garam dan merica.
l Masukan bayam yang telah dipotong
 dan dibersihkan.
l Masak hingga bayam matang.
l Siap disajikan.
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travel theraphy

of Morotai
Getting The Best
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travel theraphy

Melihat keindahan alam di Morotai akan membuat Anda percaya 

bahwa tempat seindah lukisan itu benar-benar ada. Dengan 

keelokan alam mulai dari pantai yang masih perawan, hidden 
waterfall, hingga kisah tempat-tempat bersejarah dari Perang 

Dunia II, pantas rasanya bila pemerintah begitu giat menjadikan 

kawasan di Maluku Utara ini sebagai destinasi wisata kelas dunia.
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Dahulu Kabupaten Morotai adalah sebuah 
kerajaan kecil yang diberi nama Kerajaan Moro. 
Lokasinya di daratan Timur pantai Halmahera 

Utara, mulai dari Tanjung Bisoa di utara sampai 
di Tobelo. Karena letaknya di daratan Halmahera, 
kawasan ini disebut juga dengan Morotia (Moro 
Daratan). Sebagian lagi wilayahnya terletak di pulau 
seberang laut yang dinamakan Morotai (Moro Lautan). 
Karena itu, Kerajaan Moro berwilayahkan Moro daratan 
(Morotia) dan Moro lautan (Morotai). Sehingga nama 
Morotai itu sendiri memiliki arti “Moro Lautan”.

Bicara soal Morotai, tak hanya pesonanya yang 
magis, juga lokasinya yang strategis. Di sebelah utara, 
Morotai diapit oleh Jepang, Korea, Taiwan, Filipina, 
China. Di Barat, ada Singapura dan negara ASEAN lain. 
Di selatan, ada  Australia dan Selandia Baru. Di timur, 
ada  Republik Kepulauan Palau serta negara-negara 
kepulauan di Pasifik. Dengan pembenahan yang 
memadai, kawasan ini siap menjadi magnet pariwisata, 
menarik traveller dari seluruh penjuru dunia.

A PERFECT BEACH
Bila ingin berlibur ke sini, pastikan Anda 

menyiapkan waktu yang cukup panjang karena ada 
banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi. Sebut saja 
salah satunya Pulau Dodola yang merupakan bagian 
dari gugusan Kepulauan Morotai. Dari lokasi, Dodola 
termasuk yang paling dekat dengan Morotai selain 
aksesnya yang mudah alasan lain yang membuat 
destinasi ini wajib masuk hot list adalah keindahan 
pantainya yang begitu memukau.

Seperti dihadapkan pada sebuah kanvas raksasa 
dengan lukisan indah tanpa cacat, itulah kesan 
pertama yang terlintas saat menjejakkan kaki di pantai 
dengan pasir selembut tepung berwarna putih ini.

Pulau Dodola sebenarnya terbagi 2, yaitu Pulau 
Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Keindahan 
kedua pulaunya tidak berbeda jauh. Pasir pantainya 
sangat putih  dengan hamparan laut jernih 
berwarna hijau kebiru-biruan.
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 WRECK CHALLENGE
Uniknya, jika sedang surut, kedua pulau ini 

terhubung oleh pasir putih, layaknya sebuah 
jembatan tersembunyi. Sungguh luar biasa saat 
berjalan melintasi jembatan tersembunyi ini dari 
Dodola Besar ke Dodola Kecil dengan diapit birunya 
laut di kanan dan kiri Anda.

Pulau Dodola juga menjadi tempat favorit 
snorkling dan diving. Keindahan bawah lautnya 
tidak kalah menawan, tercatat ada 13 titik 
penyelaman di tempat ini. 

Jika merujuk kisah sejarah, gugusan kepulauan 
Morotai memang memiliki sejarah yang terkait erat 
dengan Perang Dunia II. Saat perang berlangsung, 
kepulauan Morotai ini difungsikan sebagai lokasi 
transit guna mengambil alih kembali Filipina dari 
kekuasan Jepang oleh sekutu. 

Uniknya dari banyak pulau di kepulauan Morotai 
pasukan sekutu justru memilih Dodola untuk menjadi 
pangkalan perang mereka. Pun juga jenderal pasukan 
sekutu di Asia Pasifik yang juga memilih pulau Dodola 
sebagai lokasi bersantai bersama para pasukannya. 
Entah karena keindahan Pulau Dodola atau karena 
lokasinya yang menurut situasi perang saat itu 
terhitung strategis. 

Tempat bermarkasnya angkatan perang di 
kepulauan Morotai ini memberikan warisan berharga 
untuk pengunjung Pulau Dodola yang menggemari 
pemandangan indah bawah laut. Salah satunya 

adalah diving spot favorit tempat bangkai pesawat 
terbang dan tank yang bisa Anda nikmati di 
kedalaman 20-40m.

HOTEL & TRANSPORTATION 
Sayangnya penginapan yang ada di pulau 

Dodola kurang nyaman untuk dipergunakan 
sebagai tempat bermalam. Bila ingin menginap, 
ada beberapa tempat di Daruba yang bisa di 
jadikan pilihan, diantaranya Morotai Inn, Sinar Mas 
dan Pasific Inn. Tarif per kamarnya bervariasi, dari 
50 ribu hingga 250 ribu per malam.

Untuk berkeliling mencari penginapan di Morotai, 
ada beberapa moda transportasi yang bisa dipilih. 
Buat yang ber budget lebih bisa menyewa mobil 
yang banyak direntalkan di kawasan pelabuhan. Rata-
rata harga sewa mobilnya 500 ribu per hari. 

Morotai juga punya transportasi umum bernama 
bentor yang sering digunakan para pelancong 
untuk berkeliling ke beragam destinasi wisatanya. 
Baik bentor, ojek dan mobil sewaan (warga Morotai 
menyebutnya oto penumpang) bisa didapatkan di 
kawasan pelabuhan.

Untuk urusan perut, hidangan makanan di 
Morotai di dominasi oleh sajian seafood. Maklum saja, 
kawasan ini adalah sebuah kepulauan. Di sisi lain, bagi 
penyuka hidangan laut hal ini justru menguntungkan. 
Di Morotai Anda bisa sering makan Lobster yang 
harganya mahal di tempat lain tanpa khawatir isi 
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dompet Anda akan terkuras. Belum lagi ragam ikan 
segar yang disajikan dalam berbagai varian menu.

REACH THE SPOT
Untuk menjajaki Pulau ini, Anda harus 

menempuh perjalanan melalui kota Makassar 
via pesawat terlebih dahulu, dari Makassar 

dilanjutkan menuju ke Ternate. Dari Ternate 
Anda bisa menumpang kapal ke Pulau Morotai 
atau naik pesawat.

Untuk menambah sensasi petualngan, 
Anda juga bisa memilih jalur alternatif  dengan 
menumpang kapal yang membawa penduduk 
ke arah pulau-pulau lain yang juga mampir ke 
Dodola atau naik katinting (sejenis perahu kecil 
bermotor), namun membahayakan naik katinting 
jika cuaca sedang kurang baik. Usahakan untuk 
bertanya pada penduduk sekitar atau mencari 
info dari sumber lain sebelum memutuskan 
berangkat agar Anda dapat merencanakan 
perjalanan dengan lebih tepat.

Saat ini pemerintah daerah setempat juga 
menyediakan 2 unit speedboat dengan harga 
sewa relatif murah untuk para wisatawan yaitu 
sekitar 50,000 per orang untuk menyeberangi laut 
dan berkunjung ke Dodola maupun pulau-pulau 
lain di area kepulauan Morotai.
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