
1NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

ED
IS

I 4
 T

A
H

U
N

 2
01

4 www.national-hospital.com

of Breast Cancer
bEwArE

Vanishing
Vericose Veins

YOUr PErSONAL COPY

Melahirkan
Tanpa Rasa Sakit

Back Pain Management
Osteoporosis Overview



2 NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014 3NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

Women’s day
Pembaca yang budiman,

Dengan segala kelebihan yang diberikan 
pada makhluk ciptaanNya yang paling 
indah ini, Tuhan memilih rahim seorang 

ibu sebagai awal sebuah kehidupan. Melalui 
kemampuan multi talenta yang diberikan 
Tuhan pada perempuan, seorang ibu bisa 
menjalankan tugas berat yang dibebankan 
padanya. Lewat tutur katanya yang halus, ibu 
bisa menenangkan hati suaminya. Dengan 
dekapannya yang hangat seorang ibu dapat 
menghilangkan kegelisahan buah hatinya, dan 
dengan genggaman tangannya yang lembut, ia 
menyatukan seluruh keluarganya. 

Tak hanya berhasil mengurus keluarga, 
namun banyak juga para ibu bisa berkarya dan 
punya prestasi hebat. Seperti salah satunya yang 
menjadi profil dalam National Hospital Magz 
kali ini, Ira Wibowo, artis yang aktif sebagai Duta 
Pencegahan Kanker Serviks.

Di National Hospital sendiri, banyak 
formasi-formasi penting yang memang 
sengaja dipercayakan pada kaum perempuan. 
Dalam kesehariannya, National Hospital juga 
bergantung pada keberadaan para dokter 
perempuan yang jumlahnya mencapai 30% lebih 
dari total dokter yang ada. 

Sebagai bentuk apresiasi National Hospital 
Magz pada seluruh ibu dan perempuan 
terutama di Surabaya, terbitan akhir tahun ini 
kami kemas sebagai edisi Khusus Perempuan. 
Di dalamnya, kami berbagi cerita tentang 
pencapaian dan dedikasi dokter-dokter 
perempuan yang tergabung di National 
Hospital. Selain itu, kami juga mengulas 
tentang beragam penyakit yang banyak dialami 
perempuan, termasuk menjelaskan tentang 
fasilitas-fasilitas kesehatan di National Hospital 
yang akan sangat membantu mendeteksi 
berbagai penyakit berbahaya pada kaum hawa.

Dengan informasi yang tersaji kali ini, kami 

berharap perempuan bisa mendapat informasi kesehatan yang 
penting bagi mereka dengan baik dan benar. Tak hanya itu, lewat 
beragam paket kesehatan khusus perempuan yang tersaji pada edisi 
ini kami juga ingin agar perempuan memiliki akses kesehatan yang 
lebih lagi dan memiliki kepedulian yang lebih pula untuk melakukan 
tindakan preventif sejak dini. 

Selamat membaca.
Rudy Surjanto
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“Saat seorang ibu akan melahirkan memang ia akan merasakan nyeri, dan bagi 
sebagian orang, nyeri ini tidak tertahankan. Jalan pintasnya, mereka memilih 
melahirkan lewat operasi. Padahal kalau tidak ada masalah yang membahayakan 

sang ibu maupun bayi, melahirkan normal lebih dianjurkan,” tutur dr. Frans O.H. Prasetyadi, 
Sp.OG(K), dokter spesialis Obstetri & Ginekologi (Konsultan Fetomaternal) National 
Hospital. Lebih lanjut, dokter yang akrab disapa Frans tersebut menjelaskan bahwa banyak 
penelitian menunjukkan, bayi yang dilahirkan secara normal akan memiliki daya tahan 
tubuh lebih kuat dan tidak mudah terkena alergi, bila dibanding bayi yang lahir dengan 
jalan operasi sesar (sectio caesarea).

PErSALINAN bEbAS NYErI
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, National Hospital memberi 

solusi bagi calon ibu untuk melakukan persalinan normal tanpa rasa nyeri. Prosedurnya 
hampir sama dengan proses melahirkan normal. Didahului dengan pembukaan rahim 

Melahirkan menjadi proses yang mendebarkan sekaligus 
menakutkan bagi calon ibu, utamanya bila ini adalah 
kelahiran pertama. Untuk mengatasi rasa takut calon ibu, 
National Hospital menyediakan layanan persalinan yang 
memungkinkan para ibu melahirkan tanpa rasa nyeri.

dr. Frans O.H. Prasetyadi, Sp.OG.(K)
Spesialis Obstetri & ginekologi

7NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

ibu kira-kira 3-5 cm untuk memastikan bahwa 
persalinan sudah siap. 

Lalu dokter anestesi mulai memberikan bius 
yang disuntikkan lewat punggung seperti bius pada 
operasi sesar. Bedanya, pada bius sectio caesarea 
menggunakan anastesi spinal atau SAB (Sub 
Arachnoid Block) yang menyebabkan bagian bawah 
tubuh lumpuh, sedangkan bius ini dilakukan melalui 
salah satu celah pada ruas tulang belakang untuk 
mencapai bagian yang disebut epidural. Bagian ini ada 
pada jalur sistem saraf pusat tulang belakang. 

Bius yang bersifat regional tersebut akan membuat 
pasien tidak merasakan nyeri di bagian perut ke 
bawah, tapi otot dan kemampuan motoriknya masih 
berfungsi sehingga ibu masih bisa mengejan. “Hanya 
rasa nyeri yang ditimbulkan akibat kontraksi rahim 
yang dihilangkan sehingga ibu bisa lebih nyaman 
menjalani proses persalinan. Pada beberapa kasus, ada 
pasien yang masih merasakan sedikit nyeri meski telah 
dibius,” kata dokter penyuka warna biru dan putih ini. 

Untuk memudahkan proses penyuntikan, sang ibu 
akan diminta mengambil posisi meringkuk sehingga 

dokter dapat menentukan titik suntikan dengan tepat. 
Bius epidural, diberikan secara titrasi (sedikit demi 
sedikit) selama proses persalinan.

Pada persalinan ini peran dokter sangat besar. 
Karena ibu tidak bisa merasakan nyeri maka ia akan 
menunggu aba-aba dokter kapan harus mengejan 
dan kapan tidak. 

Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi 
dari persalinan tanpa rasa nyeri, salah satunya 
adalah terjadinya penurunan tekanan darah. 
Langkah antisipasinya adalah dengan pemasangan 
infus sebelum ibu dianastesi, dari infus inilah akan 
dimasukkan cairan & obat-obatan untuk menstabilkan 
tekanan darah. Efek lain yang dapat terjadi adalah 
karena upaya ibu mengejan kurang maka bayi tak 
kunjung lahir, sehingga kadangkala persalinan harus 
dibantu tarikan vacum oleh dokter.

DIPANTAU DENgAN 
KArDIOTOKOgrAfI

Untuk meminimalisir efek yang tidak diinginkan, 
proses melahirkan di National Hospital dipantau 
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dengan alat Kardiotokografi (CTG). Alat ini 
berfungsi untuk melihat bagaimana kesejahteraan 
janin selama persalinan, termasuk kontraksi 
rahim sang ibu. Jika alat pemantau konvensional 
harus dipasang kabel di perut ibu maka alat 
Kardiotokografi dipasang secara wireless.

Perangkat tersebut tersambung dengan layar 
monitor yang akan menunjukan hasil rekaman 
aktivitas pada tubuh ibu dan bayi sehingga semua 
perkembangan yang terjadi dapat dianalisis serta 
dievaluasi oleh dokter. Karena tidak menggunakan 
kabel maka selama menanti proses persalinan ibu 
bisa relatif lebih leluasa mobilisasi dengan batas 
jarak tertentu.

“Alat ini bisa digunakan untuk semua proses 

persalinan baik yang menggunakan pembiusan 
epidural atau alami. Kardiotokografi juga kami gunakan 
untuk memeriksa ibu yang belum mengalami proses 
persalinan atau hamil lewat waktu, jadi bisa dipantau 
apakah janinnya masih oke,” ungkap dr. Frans. 

Proses persalinan tanpa rasa nyeri ini disarankan 
bagi para ibu yang memiliki masalah kesehatan 
jika mengejan. Misalnya pada ibu yang menderita 
pasca pengobatan jantung rematik, mengejan 
akan berpotensi memperburuk kondisi jantungnya. 
Namun jika janin dan ibu tidak mengalami risiko 
apapun maka disarankan dan diprioritaskan untuk 
persalinan secara natural. “Jutaan ibu melahirkan 
putra-putrinya secara alami, kalau mereka bisa, 
kenapa Anda tidak?” pungkasnya.
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ILA (IntrAtHecAL LAbour AnALgesIA)

No Pain
No Worries

Rasa sakit saat proses kelahiran buah hati, menjadi kodrat yang harus dilalui 
oleh seorang ibu. Namun, berkat kemajuan ilmu kedokteran dan perkembangan 
teknologi kini tersedia banyak pilihan untuk membantu mempermudah bahkan 

menghilangkan rasa sakit tersebut. Salah satunya dengan ILA.
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kenapa Anda tidak?” pungkasnya.
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health zone

ILA (IntrAtHecAL LAbour AnALgesIA)

No Pain
No Worries

Rasa sakit saat proses kelahiran buah hati, menjadi kodrat yang harus dilalui 
oleh seorang ibu. Namun, berkat kemajuan ilmu kedokteran dan perkembangan 
teknologi kini tersedia banyak pilihan untuk membantu mempermudah bahkan 

menghilangkan rasa sakit tersebut. Salah satunya dengan ILA.
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health zone

Perasaan menjadi sempurna sebagai seorang 
perempuan, lengkap sudah rasanya, kala seorang 
ibu menjalani kodratnya melahirkan dengan 

cara kelahiran normal (vaginal birth). Namun pada 
kenyataannya, dengan segala pertimbangan kondisi 
kesehatan ibu dan janin, tak semua perempuan 
bisa melakukan hal itu. Berbagai metode pun 
dikembangkan untuk menjaga keselamatan dan 
kesehatan sang ibu serta jabang bayi. Mulai dari 
melahirkan lewat operasi (caesarian section), induksi, 
dan lain sebagainya.

PAINLESS LAbOUr METHODS
Salah satu pilihan yang sekarang banyak dilirik 

para ibu adalah painless labour (melahirkan tanpa 
rasa sakit) yang populer dengan sebutan medis ILA 
(Intrathecal Labour Analgesia). Berbeda dengan bedah 
caesar dimana sang ibu tidak melakukan kontraksi 
melahirkan, ILA memungkinkan ibu tetap merasakan 
sensasi kontraksi melahirkan, namun dengan rasa sakit 
yang jauh berkurang. Pada saat pembukaan lengkap, 
ibu dapat mengejan untuk melahirkan buah hatinya 
seperti dalam persalinan normal. Dengan demikian, 
energi sang ibu yang biasanya diforsir untuk menahan 
rasa sakit dan kontraksi bisa disimpan penuh untuk 
merawat buah hati.

Prosedur ILA akan dilakukan atas permintaan 
pasien dan tentu saja juga atas persetujan dokter 
kandungan yang merawat selama masa kehamilan. 
“Kalau memang dokter kandungan menganjurkan 
agar ibu melahirkan dengan prosedur ILA, persalinan 
akan dibantu dokter anastesi yang akan memberikan 
suntikan di rongga daerah serabut saraf tulang 
belakang bagian bawah untuk menghilangkan nyeri,” 
jelas dr. Ira Pitaloka, Sp.An, KIC, Spesialis Anestesiologi 
National Hospital.

dr. Ira Pitaloka, Sp.An.
Spesialis Anastesi

13NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

SUNTIKAN SINgKIrKAN SAKIT
Dokter Anastesi perlu memeriksa area punggung 

belakang di antara lumbal 3 – 5, apakah di daerah 
tersebut aman untuk dilakukan tindakan anastesi. Bila 
ditemukan kelainan seperti kulit mengalami alergi, 
bekas trauma, tumor, kontra indikasi tertentu, infeksi, 
dan hal lain yang akan berisiko bila melakukan injeksi 
ILA, maka prosedur ini tidak dapat dilaksanakan.

“Kalau segalanya sudah siap, anastesi akan 
diberikan saat pembukaan 4-5, tentu saja prosedur 
ini tetap dibawah pengawasan dokter kandungan. 
ILA bisa bekerja hingga sepuluh jam, dengan 
mempengaruhi saraf rasa sakit tubuh bagian bawah 
perut saja, sehingga bagian tubuh lain masih bisa 
digerakkan,” imbuhnya.

Dijelaskan dr. Ira bahwa prosedur ILA pada 
beberapa kasus melahirkan dapat menimbulkan efek 
samping, seperti penurunan tensi, atau mual muntah. 
Namun hal itu bisa diantisipasi dengan pemberian 
obat-obatan dan cairan melalui infus sehingga tetap 

aman untuk ibu dan bayi. “Biasanya turunnya tensi 
ini timbul karena selain alergi terhadap obat yang 
diberikan juga status hidrasi pasien (ibu). Jadi kalau 
ibu bisa menjaga status hidrasi, tidak ada alergi obat, 
maka tensi juga akan ikut stabil,” jelasnya. Untuk 
mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, dokter 
anastesi akan menyarankan agar ibu berpuasa 4-6 
jam sebelum melahirkan, sebagai antisipasi apabila 
saat melahirkan tiba, ibu yang gagal melahirkan 
spontan dapat dilakukan caesar tanpa risiko aspirasi.

Di tangan dokter yang kompeten serta 
dukungan fasilitas rumah sakit yang memadai, 
ILA adalah prosedur melahirkan yang aman 
karena selama lebih dari 20 tahun sejak kali 
pertama diperkenalkan, tidak ditemukan efek 
yang membahayakan ibu maupun bayinya. Teknik 
tersebut semakin digemari seiring semakin tingginya 
kesadaran calon ibu tentang pentingnya inisiasi dini, 
karena dengan ILA ibu bisa langsung memberikan 
ASI segera setelah si kecil dilahirkan.
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State of The Heart

Ketika Kista
Kembali Menyerang

Sempat kaget rasanya, saat mengetahui rasa nyeri dan haid 
tidak teratur yang ia rasakan selama ini ternyata disebabkan 

oleh kista yang bersarang di kandungannya.

Elsa Martina - Malang
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“Awalnya saya ke dokter karena waktu 
haid saya merasa nyeri. Meski masih 
bisa ke kantor dan beraktivitas lainnya, 

tapi cukup mengganggu karena biasanya nggak 
begini,” jelas Elsa Martina 

Bukan hanya itu yang membuatnya semakin 
was-was, adalah frekuensi haidnya yang sering. Jarak 
sepuluh hari setelah haid pertama tuntas, datang haid 
ke dua. “Sekali haid sekitar tiga hari. Tapi beberapa hari 
setelah itu haid lagi. Jadi, dalam sebulan bisa beberapa 
kali. Ini yang buat saya jadi khawatir,” imbuhnya.

Saat memeriksakan kesehatannya di Malang, 
dokter menunjukkan hasil USG yang memperlihatkan 
adanya gumpalan kista di indung telurnya, dan 
dokter menyarankan untuk operasi. “Sempat kaget 
juga waktu dibilang kista, karena waktu operasi 
usus buntu dulu, dokter juga menemukan kista dan 
sudah diangkat. Jadi saya pikir tidak akan muncul 
lagi,” tuturnya menceritakan operasi buntu dan 
pengangkatan kista yang pernah dijalaninya saat 
masih di bangku SMP dulu.

TUMbUH LAgI
Lima belas tahun berlalu, ternyata kista itu 

tumbuh lagi, dan membuatnya mengalami 
gangguan mestruasi. Kista sebenarnya timbul 
akibat pertumbuhan abnormal dari jaringan tubuh. 
Bentuknya bisa berupa kantong yang berisi cairan 
(lendir atau darah), bisa juga berupa jaringan padat 
(benjolan) dengan batas dinding kista yang tegas. 
Meski dapat tumbuh di berbagai organ tubuh, pada 
perempuan, yang paling sering terjadi adalah kista di 
indung telur (ovarium).

Kista dapat tumbuh di jaringan indung telur 
akibat proses lanjutan dari ovulasi (pelepasan sel 
telur matang), yang kadangkala tidak terjadi. Dengan 
begitu, folikel (kantong) di dalam ovarium akan terus 
tumbuh dan membesar, sebab sel telur tak juga 
pecah (jika sel telur pecah, disebut haid). Penyebabnya 
adalah ketidakseimbangan hormon estrogen dan 
progesteron. Itulah mengapa, di usia subur, sekalipun 
sudah pernah diangkat, kista bisa tumbuh lagi, seperti 
yang dialami oleh Elsa. 

“SECOND OPINION”
Meski dokter sudah memberikan diagnonisnya, 

perempuan kelahiran Kota Malang ini masih belum 
mantap menjalani operasi. Ia pun mencoba mencari 
second opinion, yang kemudian membawanya 
bertemu dengan dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG., 
Spesialis Obstetri & Ginekologi National Hospital.

“Setelah membaca review dan pengalaman dr. 
Robert yang menangani kasus laparoskopi kista di 
Singapura, akhirnya saya mantap untuk berkonsultasi 
di National Hospital dengan dr. Robert,” jelasnya.

JALANI LAPArOSKOPI
Untuk mengangkat kista yang terdapat di 

kandungannya, dr. Robert menyarankan Elsa untuk 
menjalani operasi Laparaskopi. Selain cepat, proses 
recovery pasca operasi juga singkat. 

Laparoskopi  sendiri adalah teknik operasi minimal 
invasive yang dilakukan dengan membuka sayatan 
sebesar 1cm di pusar pasien. Lubang sayatan tersebut 
menjadi titik masuk berbagai alat bedah dan kamera 
ke dalam perut pasien. Mengingat prosedur ini 
hanya memiliki satu titik masuk, maka risiko rusaknya 
pembuluh darah dalam dinding perut sangat minim 
bila dibandingkan dengan bedah terbuka yang 
membutuhkan sayatan setidaknya sepanjang 10 -15 cm. 

Setelah tuntas penjalani pemeriksaan pra-operasi, 
Elsa akhirnya dijadwalkan menjalani Laparoskopi 
pada akhir September 2014. “Operasinya kurang lebih 
berlangsung selama 2 jam. Kista saya sudah berhasil 
diangkat dengan sayatan yang sangat kecil. Bahkan, 
saya hampir tidak merasakan sakit atau nyeri perut 
seperti yang saya bayangkan sebelumnya,” urainya 
membandingkan dengan rasa sakit saat menjalani 
operasi pengangkatan kista yang ia jalani dulu.

Setelah operasi, yang ia rasakan hanya mual dan 
sedikit pusing. “Saya dapat kembali beraktifitas normal 
kurang lebih 2 minggu setelah operasi. Thank you, dok! 
Keep your good work!” pungkasnya.
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Sumatra 36
a Luxurious sanctuary

Hunian adalah cerminan pribadi pemiliknya. Sumatra 36, 
apartemen premium terbaru karya brilian Intiland merupakan 
hunian yang siap mewakili luxury lifestyle masyarakat urban. 

Berada di Sumatra straat, jalan yang sejak zaman kolonial menjadi kawasan 
crème de la crème, Intiland menghadirkan karya masterpiece-nya bagi 
Anda. Berbagi atmosfir prestisius “living on the highest level” yang telah 

diciptakan oleh kawasan Jalan Sumatra, Surabaya ini, Intiland mengembangkan 
area yang semula hanya sebagai landed house seluas 2.400m2  menjadi 
residential apartement, berkapasitas 63 unit. Adalah Sumatra 36, apartemen 
yang dipersembahkan bagi Anda para luxury seekers. 

advertorial
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grEEN AND gOrgEOUS
Dibangun dengan menggandeng, Chan Sau Yan 

Associates (CSYA) Studio Pte. Ltd., perusahaan desain 
dan arsitektur ternama dari Singapura, Sumatra 36 
menawarkan green apartment berbalut kemewahan, 
kenyamanan, kemudahan, keamanan, serta 
privacy. Komitmen mewujudkan green apartment 
diwujudkan dengan memfungsikan hampir 50% 
dari area apartemen ini sebagai lansekap hijau. 
Taman dan gazebo dibangun di sekelilingnya, serta 
roof-top garden yang menyuguhkan keindahan 
seluruh kota Surabaya. 

Sedangkan upaya energy saving dilakukan dengan 
cara memilih bahan-bahan khusus, seperti kaca di 
seluruh gedung menggunakan coating yang mampu 
mengurangi panas masuk sampai dengan 35%. 
Sedangkan dindingnya sendiri disusun dari bata 
ringan yang dapat menyerap panas. 

Sistem sirkulasi udaranya yang dirancang apik, 
membuat apartemen 12 lantai ini tidak memerlukan 
AC, sehingga para penghuni bisa bebas menghirup 
udara segar dan dapat melihat lingkungan luar 
dengan bebas. Pada siang hari pun koridor tidak 
memerlukan lampu, karena cahaya yang masuk sudah 
sangat mencukupi.

Untuk menjaga kebersihan, satu hal istimewa 
yang tidak terdapat pada apartmen lain adalah, di 
setiap ruangan unit Sumatra 36 dilengkapi soket 
yang terhubung langsung dengan central vacuum 
system. Dibangun terpusat, sistem vacuum ini mampu 
meminimalisir penyebaran debu serta penyakit akibat 
air born virus (virus yang menyebar melalui udara). 
Selain memastikan setiap sudut apartemen bersih, 
central vacuum system juga akan menjaga kualitas 
udara di lingkungan apartemen tetap bersih.

Bagi Anda yang mengutamakan privacy, stand 
alone apartment seperti Sumatra 36 adalah pilihan 
yang terbaik karena ruangan dalam setiap unit 
apartemen ini dibuat luas, tidak seperti tipikal 
apartemen tengah kota yang serba mungil. Inilah 
yang membuat Sumatra 36 berada di kaliber berbeda 
dengan tipikal apartemen yang penataan fungsinya 
tidak murni untuk tempat tinggal.

ENDLESS fACILITIES
Sederet fasilitas yang siap memanjakan 

penghuninya tersedia di sini. Sebut saja diantaranya,    
24 hours Concierge yang siap membantu Anda dengan 
layanan Food & Beverage, layanan Travel & Ticketing 
Service, layanan House Keeping Service, layanan 
informasi dokter dan appointment sampai dengan 
pengobatan bahkan penyediaan mobil ambulance bila 
diperlukan. Tak hanya itu, tersedia pula kolam renang 
berukuran 7x17 meter yang hanya diperuntukkan bagi 

penghuni, gymnasium dan aerobic room, exclusive lounge, multifunction 
room, cafe, dan tentu saja Todler Corner untuk buah hati tercinta.

Lokasinya yang strategis, membuat fasilitas seperti pusat perbelanjaan, 
pusat hiburan keluarga, rumah makan berkelas, hotel berbintang 
hingga pusat bisnis, dapat dijangkau dalam hitungan menit dari sini. 
Inilah jawaban atas tuntutan gaya hidup urban sesungguhnya. Restoran 
berkonsep mewah sengaja diletakkan di lantai atas demi privasi, selain 
agar para penghuni dapat memanjakan mata dengan pemandangan 
perkotaan yang menakjubkan.

Dan dari segi keamanan, setiap unit apartemen Sumatra 36 dilengkapi 
video call-phone, yang akan memudahkan penghuninya mengetahui wajah 
tamu yang akan datang berkunjung. Tentu saja kelengkapan seperti sprinkler, 
deteksi panas, asap, dan gas ada di setiap unitnya.

Sebagai hunian modern, apartemen tersebut juga dilengkapi dengan 
fasilitas High Tech Telecommunication & Entertainment (Fiber Optic) terbaik.

Saat ini, 60% dari Sumatra 36 telah dimiliki oleh sebagian warga 
Surabaya yang beruntung. Tipe yang ditawarkan mulai dari tipe 1 kamar 
tidur, 2 kamar tidur, dan 3 kamar tidur. Hanya tinggal tipe 1 dan 2 kamar 
tidur saja, serta sebuah Penthouse dengan luas lebih dari 300m2 saja 
yang tersisa. Pastikan Anda tidak melewatkan untuk menjadi bagian dari 
kemewahan Sumatra 36 Residential Apartment.
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Sumatra 36
a Luxurious sanctuary
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advertorial
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grEEN AND gOrgEOUS
Dibangun dengan menggandeng, Chan Sau Yan 
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Katarak

Bertambahnya usia tidak saja 
diiringi dengan menurunnya 
kemampuan organ tubuh, 
tetapi juga datangnya penyakit 
degeneratif, salah satunya 
adalah katarak.

dan kaburnya
pengLihatan
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Penyakit yang ditandai dengan pandangan 
berkabut dan samar ini terjadi karena lensa mata 
semakin bertambah berat dan tebal, berkurang 

kemampuan akomodatifnya, serta mengalami 
pengerasan pada inti lensa. 

Penglihatan yang semakin samar, membuat 
penderita katarak terganggu aktifitasnya sehingga 
kualitas hidupnya pun menurun. Katarak bisa terjadi 
pada siapa saja, terutama mereka yang memasuki 
usia lebih dari 60 tahun. Pada beberapa kasus, 
katarak juga bisa menyerang mereka yang berusia 
50 tahun ke bawah. 

Faktor yang menjadi penyebabnya adalah : 
penuaan (aging changes); Radiasi infrared, ultraviolet, 
dan microwave; serta akibat merokok atau sering 
terkena asap rokok. Sedangkan untuk katarak di usia 
dini bisa disebabkan karena trauma akibat terbentur 
(terpukul) sangat keras atau dipicu oleh penyakit 
metabolik, seperti diabetes melitus. 

gANggUAN SEPELE
Pada fase awal, penderita katarak sering kali 

tidak merasa bila dirinya mengalami gejala, bahkan 
mengidap katarak. Ini karena gejalanya berjalan begitu 
perlahan namun pasti. Biasanya seseorang baru 
mengetahui dan menyadarinya setelah memasuki 
stadium akhir, yang terjadi 3-5 tahun kemudian. 

Di tahap awal, gangguan yang dirasakan 
penderita memang sepele, seperti penyakit mata pada 
umumnya. Diantaranya: mata sering berair, malam hari 
pandangan semakin melemah, dan tidak bisa kontak 
langsung dengan cahaya. 

Pada tahap lanjut, penyakit degeneratif tersebut 
semakin mengganggu penglihatan penderitanya, 
seperti pandangan berkabut dan kabur, penglihatan 
double atau diplopia monokuler, melihat bayangan 
atau ghost image, dan terasa silau serta semakin kabur 
saat tertimpa sinar matahari. 

bErAgAM JENIS KATArAK
Berdasarkan jenisnya, katarak bisa dibedakan 

menjadi katarak nuklear, kortikal, dan subkapsular 
posterior. Katarak nuklear adalah katarak yang 
menyerang pusat lensa, membentuk lensa berkabut 
berwarna kuning pada mata. Hal ini menyebabkan 
rabun jauh dan bahkan gambar tampak ganda atau 
lebih dari satu. Pada akhirnya, katarak kuning menjadi 
berwarna coklat lebih padat, menyebabkan penderita 
tidak dapat membedakan berbagai bentuk warna.

Lain halnya dengan katarak kortikal yang 
menyerang tepi luar lensa kemudian berkembang 
perlahan-lahan menuju ke bagian tengah. Hal ini 
tampak sebagai coretan berwarna keputihan di tepi 
luar lensa. Penderita dengan bentuk katarak ini melihat 
coretan dalam penglihatannya dan terutama rentan 
terhadap masalah silau. 

health zone

dr. Syenny Budi Handoko, SpM, MSc.
Spesialis Mata
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Katarak subkapsular posterior dimulai dengan 
area berwarna buram di belakang lensa, sehingga 
menghalangi cahaya yang memasuki mata. Hal ini 
menyebabkan masalah seperti lingkaran cahaya ketika 
melihat sumber cahaya saat malam hari, penurunan 
penglihatan saat membaca dan penglihatan pada 
cahaya terang.

ATASI DENgAN OPErASI
Untuk penanganannya, sampai saat ini belum 

ada obat mengatasi katarak. Satu-satunya jalan 
adalah dengan operasi. Operasi bertujuan untuk 
membersihkan katarak dan mengganti lensa yang 
keruh dengan Intra Ocular Lens (IOL) yang jernih. 
Lensa ini akan ditanam untuk seumur hidup dan tidak 
bisa diambil atau diganti ulang. Operasi tersebut bisa 
dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. ECCE (EKSTrAKSI KATArAK
 EKSTrA KAPSULEr)

Merupakan metode menggunakan jahitan. 
Luka insisi dibuat selebar 8-10mm, lensa yang 
katarak dikeluarkan utuh, dilakukan implant IOL 
dan dijahit 5-7 jahitan. Karena adanya jahitan dan 
manipulasi yang dilakukan, ahli bedah katarak akan 

lebih memilih untuk memberikan bius lokal, bisa 
dengan cara disuntik di selaput mata atau disuntik di 
belakang bola mata.

2. fAKOEMULSIfIKASI
Metode ini paling banyak digunakan karena lebih 

simple, tanpa jahitan, dengan risiko lebih kecil dan 
hasil yang lebih bisa diprediksi. Luka insisi sangat kecil 
hanya sebesar 2 mm, sehingga luka sangat kedap 
dan bisa menutup sendiri. Karena operasinya tanpa 
jahitan dan luka minimal, biasanya tidak diperlukan 
suntikan anastesi untuk operasi dengan metode 
fakoemulsifikasi. Bius yang diberikan hanya dengan 
tetesan anestesi lokal tanpa injeksi. Lensa yang 
ditanam setelah operasi fakoemulsifikasi, bisa dilipat 
sehingga tidak perlu melebarkan luka.

Di National Hospital, metode ini dapat dilakukan 
dengan lebih cepat, akurat, dan aman, dengan 
didukung oleh mesin Phaco Infiniti dari Alcon 
Surgical. Bila umumnya mesin Phaco menyedot 
katarak dengan gerakan maju mundur (longitudinal) 
saja, namun dengan mesin Phaco Infiniti dari Alcon 
Pharmaceutical Ltd, operasi katarak di National 
Hospital dapat dilakukan dengan lebih efisien, aman 
dan nyaman bagi pasien karena teknologi handpiece 

ExTrACAPSULAr CATArACT ExTrACTION

1. Anterior Capsulotomy

3. Expression of Nucleus

5. Care not to aspirate posterior 
capsule accidentally

2. Completion of Incision

4. Cortical Cleanup

6. Polishing of posterior 
capsule, if appropriate
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Setelah dokter mengambil lensa mata Anda yang mengalami katarak, dokter akan menanamkan 
lensa mata buatan di dalam mata (Intra Okular Lens / IOL). Sebelum operasi dilakukan, 
pemilihan lensa IOL akan didiskusikan dulu antara dokter, operator, dan pasien yang akan 

dioperasi. Pilihan lensa yang tersedia diantaranya:

LENSA UNIFOCAL / MONOFOCAL
Lensa ini memiliki satu fokusnya yakni untuk jarak jauh, sehingga setelah operasi pasien tetap 

harus memakai kacamata baca untuk membaca dekat atau jarak intermediate (misalnya untuk melihat 
layar komputer). Lensa ini merupakan lensa yang paling banyak dipasang.

LENSA TORIC
Lensa ini memiliki teknologi untuk mengurangi bahkan mengkoreksi mata silinder (astigmatisma). 

Dengan implantasi lensa jenis ini, mata akan terbebas dari gangguan astigmatisma, tetapi masih 
membutuhkan kacamata baca untuk membaca jarak dekat.

LENSA TRIFOCAL / MULTIFOCAL
Merupakan lensa yang memiliki tiga fokus, yaitu untuk jarak dekat, menengah, dan jauh. 

Diharapkan dengan memakai lensa ini ketergantungan pasien terhadap kacamata akan minimal.

Pemilihan lensa yang akan ditanam akan disesuaikan dokter setelah menimbang bagaimana 
kondisi mata dan harapan pasien. Penanaman IOL hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup.

OZILTM mampu bergerak secara longitudinal maupun 
torsional (kiri-kanan) sehingga operasi katarak dapat 
lebih cepat selesai tanpa mengorbankan kualitas hasil 
operasi bagi pasien. Untuk mendukung keberhasilan 
operasi, National Hospital memiliki mikroskop OPMI 
Lumera 700 yang juga merupakan generasi mikroskop 
tercanggih di kelasnya. Dengan semua fasilitas 

Setelah OperaSi KataraK, What’S Next?

tersebut, operasi katarak di National Hospital hanya 
perlu waktu 15-20 menit saja.

Sebelum katarak menyerang penglihatan, 
lakukanlah pemeriksaan mata secara rutin setidaknya 
6 bulan sekali, sehingga katarak ataupun penyakit 
mata lainnya bisa ditangani sejak dini sebelum 
akhirnya mengganggu aktifitas harian Anda,
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Memilih Lensa
yang Tepat
Pemilihan lensa artifisial yang tepat dapat membantu anda dalam 
meningkatkan fungsi penglihatan

Mayoritas lensa  dapat membantu penglihatan 
untuk jarak jauh.  Lensa dengan teknologi tinggi 
ini, dapat membantu penglihatan baik jarak dekat, 
sedang, maupun jauh, dan memungkinkan anda 
untuk bebas dari kacamata1

Lensa dengan teknologi tinggi ini didesain untuk 
mengurangi atau bahkan menghilangkan astigmatisma 
pada saat operasi katarak.  Sehingga anda tidak lagi 
membutuhkan kacamata untuk melihat pada jarak 
jauh2.  Akan tetapi anda mungkin akan tetap 
membutuhkan kacamata untuk membaca.

Lensa yang telah terpercaya, untuk membantu anda 
dalam penglihatan jarak jauh yang jernih.  Namun 
anda tetap membutuhkan kacamata untuk membaca 
dan melihat jarak jauh, terutama jika mata anda 
merupakan mata silindris atau astigmatisma.

Pilihan 
Lensa 
AcrySof®

AcrySof
IQ ReSTOR 
IOL 
(Lensa Multifokal)

®

®

Acrysof  IQ 
Toric IOL
(Lensa Khusus Mata 
Silindris / 
Astigmatisma)

®

AcrySof  IQ 
IOL 
(Lensa Monofokal)

®

Mata Sehat

•  Pandangan 
    buram

•  Warna terlihat 
   pudar

•  Penglihatan 
   yang buruk di
   malam hari

•  Sensitif terhadap 
   cahaya

•

•

•

•

Bagaimana mengatasi
katarak:

1. AcrySof® IQ ReSTOR® IOL Directions for Use
2. AcrySof® IQ Toric IOL Directions for Use
3. AcrySof® IQ IOL Directions for Use

Representative O�ce: 
Alcon Pharmaceuticals Ltd.
c/o PT Novartis Indonesia
AXA Tower 25th Floor – Kuningan City 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kuningan 
Setiabudi,Jakarta 12940
INDONESIA 

Memahami
Operasi Katarak

Lensa mata akan menjadi keruh dengan bertambahnya usia seseorang
sehingga mengakibatkan lebih sedikit cahaya yang dapat melewati lensa.
Cahaya yang dapat sampai pada retina akan tersebar dan menghasilkan
pandangan yang tidak fokus dan buram.
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Kualitas lensa yang dipercaya untuk membantu 
penglihatan jauh yang jernih. Kacamata untuk 
penglihatan dekat dan kacamata penglihatan jauh 
dengan astigmatisme mungkin masih dibutuhkan.

Cahaya masuk ke mata melalui kornea, lalu melewati lensa mata
alami manusia dan difokuskan pada retina, menghasilkan gambaran
yang tajam dan jelas.

Pilihan 
Lensa 
AcrySof®

AcrySof
IQ ReSTOR 
IOL 
(Lensa Multifokal)

®

®

Acrysof  IQ 
Toric IOL
(Lensa Khusus Mata 
Silindris / 
Astigmatisma)

®

AcrySof  IQ 
IOL 
(Lensa Monofokal)

®

Mata Sehat

•  Pandangan 
    buram

•  Warna terlihat 
   pudar

•  Penglihatan 
   yang buruk di
   malam hari

•  Sensitif terhadap 
   cahaya

•

•

•

•

Satu-satunya cara yang efektif untuk 
mengatasi katarak adalah dengan 
menghilangkan lensa alami manusia yang 
telah keruh, dan digantikan dengan lensa 
intraocular (IOL) atau biasa disebut lensa 
tanam.   Lensa ini diletakkan di belakang iris, 
sehingga tidak terlihat dari luar

Bagaimana mengatasi
katarak:

Cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea, kemudian 
melewati lensa mata dan diproyeksikan ke retina sebagai layar 
pembentuk gambar penglihatan yang jelas dan tajam.

Kejernihan lensa mata berkurang seiring bertambahnya usia, 
sehingga cahaya yang melewati lensa mata pun berkurang. Lensa 
mata yang tidak jernih membuat cahaya jatuh menyebar di retina 
sehingga membentuk gambar penglihatan yang tidak jelas dan tidak 
tajam (buram).

Cara efektif untuk mengatasi katarak adalah 
dengan mengangkat lensa mata yang keruh 
dan menggantinya dengan lensa tanam 
intraokular (intraocular lens - IOL). Lensa 
tanam intraokular ini ditanam di belakang iris 
sehingga tidak terlihat dari luar.

Umumnya untuk membantu penglihatan jauh. Kini 
dengan teknologi tinggi memungkinkan pula untuk 
membantu penglihatan dekat, sedang, dan jauh, 
sehingga Anda terbebas dari kacamata.

Lensa berteknologi tinggi didisain untuk mengurangi 
dan memungkinkan koreksi tuntas astigmatisme 
pada saat operasi katarak, sehingga Anda terbebas 
dari kacamata miopi (penglihatan jauh). Kacamata 
untuk penglihatan dekat mungkin masih dibutuhkan.

1
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health zone

Setelah dokter mengambil lensa mata Anda yang mengalami katarak, dokter akan menanamkan 
lensa mata buatan di dalam mata (Intra Okular Lens / IOL). Sebelum operasi dilakukan, 
pemilihan lensa IOL akan didiskusikan dulu antara dokter, operator, dan pasien yang akan 

dioperasi. Pilihan lensa yang tersedia diantaranya:
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Lensa ini memiliki satu fokusnya yakni untuk jarak jauh, sehingga setelah operasi pasien tetap 

harus memakai kacamata baca untuk membaca dekat atau jarak intermediate (misalnya untuk melihat 
layar komputer). Lensa ini merupakan lensa yang paling banyak dipasang.

LENSA TORIC
Lensa ini memiliki teknologi untuk mengurangi bahkan mengkoreksi mata silinder (astigmatisma). 

Dengan implantasi lensa jenis ini, mata akan terbebas dari gangguan astigmatisma, tetapi masih 
membutuhkan kacamata baca untuk membaca jarak dekat.

LENSA TRIFOCAL / MULTIFOCAL
Merupakan lensa yang memiliki tiga fokus, yaitu untuk jarak dekat, menengah, dan jauh. 

Diharapkan dengan memakai lensa ini ketergantungan pasien terhadap kacamata akan minimal.

Pemilihan lensa yang akan ditanam akan disesuaikan dokter setelah menimbang bagaimana 
kondisi mata dan harapan pasien. Penanaman IOL hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup.

OZILTM mampu bergerak secara longitudinal maupun 
torsional (kiri-kanan) sehingga operasi katarak dapat 
lebih cepat selesai tanpa mengorbankan kualitas hasil 
operasi bagi pasien. Untuk mendukung keberhasilan 
operasi, National Hospital memiliki mikroskop OPMI 
Lumera 700 yang juga merupakan generasi mikroskop 
tercanggih di kelasnya. Dengan semua fasilitas 

Setelah OperaSi KataraK, What’S Next?

tersebut, operasi katarak di National Hospital hanya 
perlu waktu 15-20 menit saja.

Sebelum katarak menyerang penglihatan, 
lakukanlah pemeriksaan mata secara rutin setidaknya 
6 bulan sekali, sehingga katarak ataupun penyakit 
mata lainnya bisa ditangani sejak dini sebelum 
akhirnya mengganggu aktifitas harian Anda,
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untuk penglihatan dekat mungkin masih dibutuhkan.
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get in touch

dr. Syenny Budi Handoko, Sp.M., M.Sc.
Spesialis Mata

Berbagi Melalui
OPERASI KATARAK

Menjalani masa ko-asisten (Koas) dengan Dokter Spesialis Mata, dan melihat 
bagaimana para dokter mata ini memberikan perubahan yang dramatis pada 
pasiennya, menjadi momen yang memantapkan hati dr. Syenny Budi Handoko 

untuk melanjutkan studinya di bidang Spesialis Mata. 

25NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

“Kalau di cerita dongeng mungkin seperti peri 
yang dengan ayunan tongkatnya dia bisa 
mewujudkan setiap keinginan. Kira-kira, 

seperti itulah seorang dokter spesialis mata. Dengan 
tindakan medis yang dilakukan, pasien bisa langsung 
merasakan perubahannya. Misalnya penderita katarak, 
begitu selesai dioperasi, dari semula penglihatannya 
kabur bisa langsung seperti semula,” tutur dokter yang 
tergabung dengan Tim Dokter Spesialis Mata National 
Hospital ini bersemangat. Perubahan dramatis yang 
memberikan kebahagiaan fantastis pada pasien itulah 
yang memberikan makna tersendiri bagi dr. Syenny 
untuk melanjutkan pendidikannya di bidang spesialis 
mata terutama katarak di Universitas Gajahmada, 
Yogyakarta.

Katarak memang menjadi concern dokter pecinta 
warna pink dan toska tersebut. Alasannya karena ia 
melihat cataract backlog atau angka penderita katarak 
di Indonesia masih sangat tinggi, dan Indonesia masih 
sangat kekurangan tenaga spesialis dokter mata saat 
ini. Kondisi itulah yang memacu keinginan untuk lebih 
meningkatkan kemampuan dirinya agar bisa berbagi 
pada masyarakat Indonesia. 

MENJADI rELAwAN
Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap katarak, 

diwujudkan dokter yang diperistri seorang dokter 
spesialis anak ini aktif menjadi relawan di berbagai 
kegiatan bakti sosial. Salah satunya bersama 
Persatuan Dharma Karya Indonesia (Perdaki), yang 
membawanya berkeliling Flores, Sumba, sampai ke 
ujung perbatasan Timor Leste yaitu Atambua. Tak 
hanya itu, ibu dua orang anak ini juga tergabung 
dalam organisasi Perdami (Persatuan Dokter Spesialis 
Mata Indonesia) – Jawa timur dan juga anggota 
APACRS (Asia Pacific Association of Cataract and 
Refractive Surgeons), asosiasi ahli bedah Katarak Asia 
Pasifik yang berpusat di Singapura.

Pengalaman menjelajahi Indonesia membuat ia 
semakin menyadari, betapa minim fasilitas kesehatan 
yang diperoleh masyarakat di daerah terpencil. 
“Seperti waktu saya dan rombongan Baksos di 
Atambua. Tidak ada satu pun dokter spesialis mata di 
sana. Waktu itu, kami menangani hampir 300 orang 
penderita katarak,” urai dr. Syenny.

Saat itu, ada satu kejadian yang sangat 
menyentuh hatinya. Seorang bapak tua berjalan 
dengan bantuan tongkat ke rumah sakit karena 
ia sudah tidak dapat melihat lagi akibat katarak 
yang dideritanya selama bertahun-tahun. Setelah 
dr. Syenny mengoperasi, bapak tua itu langsung 
dapat mempergunakan kedua matanya untuk 
melihat secara normal. Serasa tak percaya apa 
yang terjadi, serta-merta ia bersujud mengucapkan 

terima kasih dan tak henti-hentinya bersyukur 
kepada Tuhan. “Saya masih ingat betul ekspresi 
bahagia yang tergambar di raut wajah tuanya. 
Dia pulang kembali ke desanya dengan perasaan 
bangga, bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang 
lain dan tanpa tongkat yang semula dibawanya,” 
tutur dr. Syenny, mengenang peristiwa yang 
menyentuh hatinya tersebut. 

MENgEJAr TEKNOLOgI
Terus mengejar perkembangan teknologi 

yang tak pernah berhenti adalah kewajiban, dalam 
prinsip dr. Syenny. Karenanya, demi memperdalam 
kemampuannya dr. Syenny bahkan rela terbang 
ke India untuk mempelajari teknik Phaco 
(Phacoemulsification) yang merupakan teknik terbaru 
penanganan katarak dengan menggunakan energi 
ultrasound. 

Meski bukan penyakit yang membahayakan jiwa, 
namun jika sudah lewat tahap hipermature, katarak 
bisa menimbulkan glaukoma yang berakibat nyeri 
pada mata. Karenanya dr. Syenny mengingatkan agar 
katarak segera ditangani begitu pasien mengalami 
keluhan di tahap awal. “Jangan sampai kita kehilangan 
salah satu dari panca indra yang sangat berarti 
ini. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha 
semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan yang 
sudah diberikan Tuhan pada kita,” ungkapnya. 
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Bagi Anda yang berjiwa petualang dan berani menghadapi 
tantangan namun tetap mengutamakan penampilan, telah 
hadir sebuah perpaduan antara mobil SUV yang tangguh 

dengan desain yang menggoda. Nikmati perjalanan Anda dengan 
penuh percaya diri dan taklukkan setiap rintangan dalam balutan 
desain penuh gaya sesuai dengan kepribadian bersama Honda 
HR-V, “The Daring Achiever”. 

Honda HR-V tidak hanya dirancang untuk memenuhi semua 
yang dibutuhkan dari sebuah CUV (Crossover Utility Vehicle), namun 
dapat membawa standar kualitas tinggi dan performa sporty yang 
menjadi ciri khas produk Honda. Untuk pasar Indonesia, Honda 
HR-V ditawarkan dalam 4 varian yang terdiri dari tipe 1.5L A M/T, 
1.5L S M/T dan CVT, 1.5L E CVT, serta 1.8L CVT Prestige.

high perForMance
Seperti model Honda lainnya, Honda HR-V didukung teknologi 

inovatif yang akan meningkatkan kesenangan berkendara Anda. 
Nikmati sensasi berkendara yang tangguh bersama Honda HR-V 
dalam mengarungi petualangan Anda baik di dalam kota maupun 
luar kota. Rasakan ketangguhan mesin Honda HR-V 1.8L SOHC 
i-VTEC dengan tenaga besar 139PS dan torsi tinggi 17,2kg.m yang 
mampu memberikan akselerasi lebih responsif serta berkendara 
dalam penjelajahan yang lebih optimal, namun hemat bahan bakar. 
Tersedia pula pilihan mesin Honda HR-V 1.5L SOHC i-VTEC dengan 
tenaga 120PS dan torsi tinggi 14,8 kg.m.

Honda HR-V juga telah dilengkapi dengan Drive by Wire 
untuk presisi akselerasi yang maksimal namun tetap hemat bahan 
bakar, Cruise Control untuk pengendalian dalam kecepatan 
konstan yang dapat diatur dengan mudah di setir kemudi Anda, 
Paddle Shift untuk memberikan sensasi sporty serta kemudahan 
akselerasi kecepatan transmisi 7 percepatan hanya dengan ujung 
jari Anda, CVT with Earth Dream Technology dan Suspensi 
MacPherson Strut & H-Shape Torsion Beam untuk stabilitas dan 
kenyamanan berkendara Anda.

seductiVe exterior 
Kini perjalanan Anda menjadi semakin stylish karena Honda 

HR-V hadir dengan tampilan desain eksterior yang tangguh 

(Though) namun menggoda (Seductive) dengan konsep dynamic 
cross solid yang menggabungkan unsur atraktif serta aerodinamis 
dari sebuah Coupe, ditambah kekuatan dari sebuah SUV. 

Desain grille dan lampu di bagian depan Honda HR-V yang 
menyatu (Solid Wing Face) memberikan kesan maskulin. Eksterior 
Honda HR-V juga sudah dilengkapi dengan LED Projector Headlight 
with LED Daytime Running Light, Fog Lamp, Power Retractable 
Door Mirror with LED Turning Signal, Smart Entry System, Bold 
17” Alloy Wheels, Shark Fin Antenna, Sporty Tailgate Spoiler 
with LED High Mount Stop Lamp, Rear Combination Lamp with 
LED Stop Lamp dan Chrome Exhaust Pipe Finisher.

adVance technoLogy
Tidak sebatas hanya eksterior, Honda HR-V juga memiliki 

interior dengan konsep desain expansive cockpit yang luas namun 
sporty. Untuk memberikan pengalaman smart drive sesuai dengan 
pribadi gaya hidup Anda yang dinamis, interior Honda HR-V juga 
telah dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi terkini, seperti 
Seductive Meter Cluster with Floating Illumination Ring, 
ECO AssistTM, One Push Ignition System, One Touch Turning 
Signal, Audio Steering Switch, Tweeter Speakers, Rear Parking 
Camera, Auto A/C with Smart Touch dan Advanced 7” Audio 
Video System yang kompatibel dengan berbagai format musik 
melalui media seperti AM/FM radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, 
iPod/iPhone/Android, USB Port dan HDMI Port untuk mirroring 
yang berada di dalam glove box, Phone Mirroring, serta dapat 
terkoneksi dengan aplikasi AUPEO!® untuk Radio Streaming yang 
ada di smartphone Anda.

coMFort in Mind
Dengan kapasitas kabin yang luas, Honda HR-V memberikan 

kenyamanan pengemudi dan penumpang sepanjang perjalanan. 
Ruang kemudi Honda HR-V didesain dengan menggabungkan panel 
seperti SUV yang memberikan rasa aman dan High Deck Console 
layaknya Coupe yang sporty dilengkapi dengan Tilt & Telescopic 
Steering dan Driver Seat Height Adjuster, ditambah lagi dengan 
desain ruang kemudi yang futuristic dengan kombinasi dua warna 
yang menambah kesan modern dan canggih.

New Excitement Begins
Honda HR-V, “The Daring Achiever”
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Untuk menambah kesenangan Anda dalam berkendara, Honda 
HR-V telah dilengkapi dengan Panel Power Panoramic 
Sunroof di bagian depan yang dapat dibuka secara elektrik. 

Luasnya kaca di bagian atas memungkinkan pengendara dan 
penumpang bersama – sama menikmati keindahan langit lebih 
luas. Jangan kuatir berkendara di siang hari, karena Honda HR-V 
telah dilengkapi dengan fitur Heat Rejecting Green Tinted Glass 
yang dapat menolak sinar UV dan mengurangi panas sinar matahari 
yang masuk ke dalam kabin.

Perjalanan Anda menjadi semakin menyenangkan dengan 
berbagai kenyamanan yang ada di Honda HR-V, seperti Sliding 
Front Arm Rest, Soft Pad with Leather Material dan Wide Flow 
A/C. Lantai Honda HR-V yang datar ditambah desain sandaran kursi 
depan yang ramping menambah kenyamanan ruang kaki baris 
kedua yang lega setara dengan Honda CR-V. 

Untuk menunjang apapun kebutuhan aktivitas Anda, bagasi 
Honda HR-V yang lapang akan memuat seluruh bawaan. Untuk 
optimalisasi ruang dan kenyamanan serta kemudahan membawa 
barang saat berpergian, pengaturan tempat duduk baris kedua 
dapat dilipat dengan mudah. Selain itu, Honda HR-V memiliki 
inovasi Ultra Seat yang menawarkan fleksibilitas ruang untuk 
mengimbangi aktivitas Anda yang dinamis. 

saFety technoLogy
Honda selalu berkomitmen akan keselamatan sebagai 

aspek terpenting dalam berkendara. Honda HR-V juga dilengkapi 
dengan teknologi keselamatan terdepan untuk mencegah dan 
mengurangi resiko cidera saat terjadi kecelakaan, seperti Electric 
Parking Brake yang berfungsi untuk mengoperasikan rem 
parkir secara elektris untuk mengaktifkan maupun melepaskan 
rem parkir dilakukan hanya dengan menekan tombol, Auto 
Brake Hold yang berfungsi untuk menahan rem secara otomatis 
ketika kendaraan berhenti sempurna pada saat tanjakan atau 
turunan untuk menghindari mobil meluncur tanpa menginjak 
rem terus-menerus. Fitur keselamatan lainnya dalam Honda 
HR-V antara lain teknologi pengereman pintar Brake Override 
System, Anti-lock Braking System (ABS) + Electronic Brake 
Force Distribution (EBD) + Brake Assist (BA), Electric Power 
Steering (EPS) + Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist 
(HSA), Pretensioner with Load Limiter Seatbelt, Emergency 
Stop Signal, G-CON + ACE yang meredam dan menyalurkan 
benturan apabila terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari, 
ISOFIX+TETHER, Dual SRS Airbags dan Pedestrian Protection.

piLihan aksesoris Mugen dan ModuLo
Untuk memberikan nilai lebih bagi Anda, tersedia aksesoris 

Honda HR-V Mugen dan Modulo Edition. Honda HR-V Mugen Edition 
menawarkan berbagai aksesoris tambahan untuk tampilan Honda 
HR-V yang lebih sporty. Sedangkan Modulo Edition memberikan 
keleluasaan bagi konsumen untuk memilih aksesoris Modulo sesuai 
dengan selera dan tampil semakin elegan. Aksesoris Mugen dan 
Modulo bisa didapatkan di seluruh Dealer resmi Honda di Indonesia 
dan dapat dibeli secara terpisah.

paket cerMat pLus untuk honda hr-V
Seperti halnya pada model kendaraan Honda lainnya, Honda 

HR-V juga memberikan keuntungan dari segi purna jual: Paket 
Cermat (Cerdas-Hemat) adalah paket yang telah mencakup 
perawatan berkala lengkap dengan 2 pilihan periode, selama 3 
tahun/50.000km atau 6 tahun/100.000km.
l Cerdas – Anda bebas dari rasa khawatir untuk biaya perawatan 

berkala mobil Anda serta ditangani oleh mekanik professional 
dari Dealer resmi Honda.

l Hemat – Biaya perawatan menjadi hemat karena lebih murah 
dan juga bebas dari kenaikan harga.

Selain itu, tersedia juga Paket Cermat Plus yaitu paket 
perawatan berkala lengkap seperti Paket Cermat dengan tambahan 
perpanjangan masa garansi yang semula 3 tahun/100.000km 
menjadi 5 tahun/140.000km. Dengan tambahan masa garansi ini, 
Anda terbebas dari kekhawatiran mengenai perbaikan tak terduga 
pada kendaraan.
l	 Plus – Memberikan tambahan point keuntungan (Extended 

Warranty) yang memperpanjang perlindungan kendaraan 
Anda selama 2 Tahun.

Dengan menggunakan paket ini, Anda akan terbebas dari 
kenaikan biaya perawatan yang mungkin saja terjadi setiap 
tahunnya. Selain itu, perawatan berkala Anda pun akan menjadi 
lebih murah. Keuntungan lainnya adalah kedua program ini 
dapat dicicil bersamaan dengan pembelian kendaraan, sehingga 
meringankan beban Anda. Dengan Paket Cermat Plus, Mobil 
Sehat, Hati Tenang.

Jadi, saatnya Anda menikmati perjalanan dengan percaya 
diri dan taklukkan setiap rintangan dalam balutan desain penuh 
gaya sesuai dengan kepribadian Anda dengan Honda HR-V, 
“The Daring Achiever”.
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with LED Daytime Running Light, Fog Lamp, Power Retractable 
Door Mirror with LED Turning Signal, Smart Entry System, Bold 
17” Alloy Wheels, Shark Fin Antenna, Sporty Tailgate Spoiler 
with LED High Mount Stop Lamp, Rear Combination Lamp with 
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pribadi gaya hidup Anda yang dinamis, interior Honda HR-V juga 
telah dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi terkini, seperti 
Seductive Meter Cluster with Floating Illumination Ring, 
ECO AssistTM, One Push Ignition System, One Touch Turning 
Signal, Audio Steering Switch, Tweeter Speakers, Rear Parking 
Camera, Auto A/C with Smart Touch dan Advanced 7” Audio 
Video System yang kompatibel dengan berbagai format musik 
melalui media seperti AM/FM radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, 
iPod/iPhone/Android, USB Port dan HDMI Port untuk mirroring 
yang berada di dalam glove box, Phone Mirroring, serta dapat 
terkoneksi dengan aplikasi AUPEO!® untuk Radio Streaming yang 
ada di smartphone Anda.
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Untuk menambah kesenangan Anda dalam berkendara, Honda 
HR-V telah dilengkapi dengan Panel Power Panoramic 
Sunroof di bagian depan yang dapat dibuka secara elektrik. 

Luasnya kaca di bagian atas memungkinkan pengendara dan 
penumpang bersama – sama menikmati keindahan langit lebih 
luas. Jangan kuatir berkendara di siang hari, karena Honda HR-V 
telah dilengkapi dengan fitur Heat Rejecting Green Tinted Glass 
yang dapat menolak sinar UV dan mengurangi panas sinar matahari 
yang masuk ke dalam kabin.

Perjalanan Anda menjadi semakin menyenangkan dengan 
berbagai kenyamanan yang ada di Honda HR-V, seperti Sliding 
Front Arm Rest, Soft Pad with Leather Material dan Wide Flow 
A/C. Lantai Honda HR-V yang datar ditambah desain sandaran kursi 
depan yang ramping menambah kenyamanan ruang kaki baris 
kedua yang lega setara dengan Honda CR-V. 

Untuk menunjang apapun kebutuhan aktivitas Anda, bagasi 
Honda HR-V yang lapang akan memuat seluruh bawaan. Untuk 
optimalisasi ruang dan kenyamanan serta kemudahan membawa 
barang saat berpergian, pengaturan tempat duduk baris kedua 
dapat dilipat dengan mudah. Selain itu, Honda HR-V memiliki 
inovasi Ultra Seat yang menawarkan fleksibilitas ruang untuk 
mengimbangi aktivitas Anda yang dinamis. 

saFety technoLogy
Honda selalu berkomitmen akan keselamatan sebagai 

aspek terpenting dalam berkendara. Honda HR-V juga dilengkapi 
dengan teknologi keselamatan terdepan untuk mencegah dan 
mengurangi resiko cidera saat terjadi kecelakaan, seperti Electric 
Parking Brake yang berfungsi untuk mengoperasikan rem 
parkir secara elektris untuk mengaktifkan maupun melepaskan 
rem parkir dilakukan hanya dengan menekan tombol, Auto 
Brake Hold yang berfungsi untuk menahan rem secara otomatis 
ketika kendaraan berhenti sempurna pada saat tanjakan atau 
turunan untuk menghindari mobil meluncur tanpa menginjak 
rem terus-menerus. Fitur keselamatan lainnya dalam Honda 
HR-V antara lain teknologi pengereman pintar Brake Override 
System, Anti-lock Braking System (ABS) + Electronic Brake 
Force Distribution (EBD) + Brake Assist (BA), Electric Power 
Steering (EPS) + Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist 
(HSA), Pretensioner with Load Limiter Seatbelt, Emergency 
Stop Signal, G-CON + ACE yang meredam dan menyalurkan 
benturan apabila terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari, 
ISOFIX+TETHER, Dual SRS Airbags dan Pedestrian Protection.

piLihan aksesoris Mugen dan ModuLo
Untuk memberikan nilai lebih bagi Anda, tersedia aksesoris 

Honda HR-V Mugen dan Modulo Edition. Honda HR-V Mugen Edition 
menawarkan berbagai aksesoris tambahan untuk tampilan Honda 
HR-V yang lebih sporty. Sedangkan Modulo Edition memberikan 
keleluasaan bagi konsumen untuk memilih aksesoris Modulo sesuai 
dengan selera dan tampil semakin elegan. Aksesoris Mugen dan 
Modulo bisa didapatkan di seluruh Dealer resmi Honda di Indonesia 
dan dapat dibeli secara terpisah.

paket cerMat pLus untuk honda hr-V
Seperti halnya pada model kendaraan Honda lainnya, Honda 

HR-V juga memberikan keuntungan dari segi purna jual: Paket 
Cermat (Cerdas-Hemat) adalah paket yang telah mencakup 
perawatan berkala lengkap dengan 2 pilihan periode, selama 3 
tahun/50.000km atau 6 tahun/100.000km.
l Cerdas – Anda bebas dari rasa khawatir untuk biaya perawatan 

berkala mobil Anda serta ditangani oleh mekanik professional 
dari Dealer resmi Honda.

l Hemat – Biaya perawatan menjadi hemat karena lebih murah 
dan juga bebas dari kenaikan harga.

Selain itu, tersedia juga Paket Cermat Plus yaitu paket 
perawatan berkala lengkap seperti Paket Cermat dengan tambahan 
perpanjangan masa garansi yang semula 3 tahun/100.000km 
menjadi 5 tahun/140.000km. Dengan tambahan masa garansi ini, 
Anda terbebas dari kekhawatiran mengenai perbaikan tak terduga 
pada kendaraan.
l	 Plus – Memberikan tambahan point keuntungan (Extended 

Warranty) yang memperpanjang perlindungan kendaraan 
Anda selama 2 Tahun.

Dengan menggunakan paket ini, Anda akan terbebas dari 
kenaikan biaya perawatan yang mungkin saja terjadi setiap 
tahunnya. Selain itu, perawatan berkala Anda pun akan menjadi 
lebih murah. Keuntungan lainnya adalah kedua program ini 
dapat dicicil bersamaan dengan pembelian kendaraan, sehingga 
meringankan beban Anda. Dengan Paket Cermat Plus, Mobil 
Sehat, Hati Tenang.

Jadi, saatnya Anda menikmati perjalanan dengan percaya 
diri dan taklukkan setiap rintangan dalam balutan desain penuh 
gaya sesuai dengan kepribadian Anda dengan Honda HR-V, 
“The Daring Achiever”.



28 NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

snapshot

29NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

Perempuan berparas cantik, kelahiran 
Surabaya tersebut mengaku awal mula 
mencintai fotografi karena kemampuan 

foto dalam merekam semua detail. “Fotografi 
adalah sebuah media untuk melihat, merasakan, 
mengenang, dan mencintai. Apa yang telah saya 
rekam akan selalu ada selamanya,” paparnya. 

Meski kini bintang keberhasilan telah bersinar 
di pundaknya, ia tidak menampik bahwa di 
awal berkarier, perjalanan yang dilaluinya pun 
cukup panjang. “Waktu saya memutuskan untuk 
menekuni dunia fotografi, usia saya masih sangat 
muda. Sedangkan fashion photogragphy sendiri 
adalah dunia yang sangat kompetitif. Kerja keras, 
integritas, dan keinginan untuk terus berkarya 

adalah kunci dari apa yang saya raih saat ini,” tutur fotografer yang belum lama ini meraih 
penghargaan “Most Stylish Creative”, Senayan City Style Maker Awards, 2014 tersebut.

MEMENTINgKAN rASA
Melalui karyanya, Nicoline seakan menghadirkan cerita, sehingga siapapun yang 

melihat fotonya akan terbawa dan mengalir dalam kisah yang dituturkannya. “Mungkin 
karena itulah orang bilang saya selalu mendahulukan rasa sebelum teknik, dan garis 
foto saya dianggap feminin,” ungkapnya.

Fotografi
Rasa Feminin

By: Nicoline Patricia Malina

Dengan kamera di genggaman Nicoline Patricia Malina  
telah melanglang buana. Menunjukkan bakat luar 

biasa dalam setiap jepretan fotonya yang bercitarasa 
feminin. Tidak perlu waktu lama bagi Nicoline 

untuk menyematkan namanya di jajaran fotografer 
perempuan ternama di dunia fesyen.
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Dari sekian banyak objek yang pernah ia potret, ia masih 
memendam impian untuk mengabadikan Monica Bellucci dan 
Iwan Fals. “Setiap fotografer pasti punya impian tentang apa atau 
siapa yang ingin mereka abadikan. Kalau buat saya, saya ingin suatu 
hari nanti bisa memotret Monica Bellucci dan Iwan Fals. Keduanya 
punya karakter wajah yang sama-sama kuat,” ucapnya beralasan. 
Sebagai fotografer yang juga hobi travelling, Nicoline mengaku ia 
ingin mengabadikan tempat-tempat indah di Iceland, Maroko, serta 
Mongolia.

MELEbArKAN SAYAP
Hasil foto Nicole kini telah tersebar di berbagai media 

interNational, seperti Harper’s Bazaar dan Elle. Ia pun kini memiliki 
NPM Photography, kantor kreatif yang beranggotakan 4 asosiasi 
fotografer dan video director, dengan client list yang tersebar hingga 
penjuru Asia. Bukan hanya itu, ia juga menjalankan The Class, kursus 
fotografi untuk semua golongan dan umur di Jakarta.

snapshot
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bErSYUKUr TErLAHIr SEHAT
Medan pemotretan seringkali tidak mudah dilalui 

dan terkadang ia harus melakukan pemotretan selama 
berhari-hari nonstop. Walaupun disibukkan dengan 
jadwal kerja yang padat, Nicole tetap berusaha 
menjaga kesehatan. Meski tidak rutin olah raga, namun 
ia mengatur pola makan sehat dan mengonsumsi 
bahan makanan organik. Kiat yang dilakukan pun unik, 
ia berupaya membuat sendiri makanannya kapanpun 
ia sempat, dan menggunakan bahan dasar yang segar 
dan organik. Ia juga menjauhi konsumsi antibiotik 
apabila tidak terpaksa, dan selalu membuat jamu 
tradisional seperti madu, lemon, jahe, temulawak, dan 

sebagainya. “Saya menjauhi alkohol, rokok, dan kopi 
dan selalu berusaha beristirahat kapanpun sempat. 
Kesehatan adalah aset terbesar kita,” tuturnya.

Ia selalu mengingat nasihat ibunya, “Jangan 
mengejar karier sampai lupa jaga kesehatan, lalu ketika 
sukses malah sibuk mengobati diri sendiri. Berupaya 
selalu menjaga kesehatan, bagi saya adalah wujud rasa 
syukur saya karena dilahirkan dengan sehat,” ungkapnya.

Berbicara tentang angan-angannya ke depan, 
lulusan Fine Art, Utrecth University ini dalam waktu dekat 
akan menyelenggarakan pameran di Jakarta dengan 
menggandeng sebuah brand kecantikan dari Jepang dan 
tahun 2015 ia berencana melakukan pameran tunggal.
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dr. Cindy Sadikin, Sp.Rad.
Spesialis Radiologi

Interventional Radiology, (Radiologi Intervensi) 
menjadi bukti betapa pesatnya perkembangan 

teknologi radiologi di bidang healthcare. Metode baru 
ini telah berhasil menggeser posisi radiologi yang 

dulu hanya dimanfaatkan sebagai sarana diagnostik, 
sekarang menjadi sarana terapi yang dapat mengubah 

tata cara penanganan beberapa penyakit.

Sebut saja salah satunya penyakit tumor liver. Dulu dengan cara 
konvensional, penyakit ini hanya bisa disembuhkan melalui operasi, 
yang tentunya memakan waktu lama baik dari pelaksanaan maupun 

proses penyembuhannya. Berbeda dengan sekarang, melalui Radiologi 
Intervensi, tumor liver bisa ditangani dengan kemoterapi melalui arteri 
hepatic. Prosedur ini dilakukan dengan bantuan pencitraan sinar X.

“Mungkin sebagian besar beranggapan dokter radiologi tugasnya hanya 
melakukan CT- Scan saja. Padahal sekarang dengan pesatnya perkembangan 
ilmu kedokteran, radiologi punya beberapa sub ilmu lainnya, salah satunya 
Radiologi Intervensi,” jelas dr. Cindy Sadikin, Sp.Rad., Dokter Spesialis Radiologi 
National Hospital.

Dijelaskan dr. Cindy, Radiologi Intervensi sebenarnya adalah area 
spesialisasi bidang radiologi yang dikembangkan menggunakan teknik 
radiologi seperti Sinar–X, CT Scan, MRI Scan, dan Ultrasound, untuk 
mendiagnosa atau membantu mengobati berbagai kondisi penyakit.
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Bidang ini terbagi menjadi dua bagian, yakni 
Radiologi Intervensi Vaskuler dan Non Vaskuler. 
Radiologi Intervensi Vaskuler berhubungan dengan 
penyakit pada pembuluh darah. 

Metode ini dapat memberikan gambaran 
pembuluh darah pasien secara detail sehingga setiap 
penyumbatan, penyempitan, maupun gangguan 
lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja organ 
tubuh, bisa terlihat, dan dapat dianalisis. Tindakan 
pengobatan yang bisa ditangani dengan metode 
ini diantaranya: pelebaran pembuluh darah pada 
penderita stroke, penghentian pendarahan pasca 
melahirkan, termasuk juga penanganan kasus tumor 
maupun kanker. Lain halnya dengan Radiologi 
Intervensi Non Vaskuler yang dikembangkan untuk 
penanganan penyakit-penyakit yang tidak berkaitan 
dengan pembuluh darah.

 “Tidak mudah memang melakukan tindakan 
Radiologi Intervensi, terlebih kalau pasiennya masih 
anak-anak atau bayi, karena struktur anatomis mereka 
lebih kecil dan rentan, sehingga secara teknis lebih 
sulit. Pada kasus seperti itu biasanya digunakan 
panduan USG agar lebih tepat serta mengurangi 
trauma.” tutur dr. Cindy menjelaskan tantangan yang 
dihadapinya sebagai Spesialis Radiologi.

Sekalipun menantang, Radiologi Intervensi 

membuka peluang teknik penanganan penyakit yang 
efektif dan mampu mengurangi rasa sakit pada pasien 
karena tidak harus menjalani operasi besar. Misalkan 
dalam penanganan tumor liver, jika dulu harus melalui 
pembedahan dengan sayatan yang panjang, maka 
melalui metode intervensi sayatan yang diperlukan 
hanya sepanjang 1 cm di pangkal paha. Luka yang 
ditimbulkan pasca operasi pun minim. 

Rasa sakit dan nyeri yang dirasakan pasien setelah 
operasi juga dapat ditekan sehingga proses recovery 
jauh lebih cepat. “Pasien tidak perlu lagi berlama-lama 
rawat inap di rumah sakit, hanya dalam beberapa 
jam setelah operasi jika kondisinya stabil pasien bisa 
langsung pulang ke rumah,” imbuhnya.  

Memang belum semua rumah sakit di Indonesia 
mengadopsi metode yang tergolong baru tersebut. 
National Hospital Surabaya adalah salah satunya 
yang telah menerapkan terobosan baru ini dengan 
dukungan peralatan penunjang Radiologi Intervensi 
yang lengkap. 

Berbekal dokter-dokter spesialis yang menguasai 
bidang Radiologi Intervensi, National Hospital telah 
memadukan kecanggihan teknologi dengan skill 
untuk membantu meningkatkan kualitas hidup 
para pasien yang mempercayakan penanganan 
kesehatannya di sini.
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GREEN
BuIldING
PIONEER
Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, 

Surabaya kian tak terhindarkan dari polusi 

dan pencemaran lingkungan. Menghadapi 

hal itu, Pemerintah Kota Surabaya gencar 

membangun taman kota dan melakukan 

penghijauan di semua ruas jalan. Kini, kota 

yang terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan 

ini menerapkan konsep green building. 
Program yang dimulai sejak Mei 2013 tersebut 

diharapkan bisa mereduksi polusi, dan 

meningkatkan pemanfaatan penggunaan 

energi, bagi perkantoran dan bangunan 

lainnya yang ada di Surabaya. 
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bangunan, hingga teknologi yang menyertainya pun 
dipilih yang paling aman bagi lingkungan. 

Menurut Arief Subagyo, General Manager National 
Hospital, pemilihan material seperti pendingin 
ruangan, kaca, penggunaan solar water heater 
untuk menghemat penggunaan gas pada boiler, 
merupakan produk yang memang telah teruji 
mampu mengurangi tingkat penggunaan energi. 
Seperti pendingin ruangan yang dipilih adalah 
Daikin VRV 3, pendingin ini mempunyai kemampuan 
istimewa, kapasitas listrik yang digunakan lebih irit 
45% dibandingkan pendingin yang lainnya. Kaca 
yang mendominasi bangunan National Hospital 
pun bukan sembarang kaca, melainkan Sunergy 
Glass yang mampu mengurangi penyerapan panas 
matahari hingga 30%. 

“Selain itu operasional sistem peralatan pun 
menjadi perhatian utama. Beberapa sistem 
yang mengonsumsi energi listrik besar seperti 
Air Conditioner (AC), penerangan, lift, escalator, 
dan mesin-mesin dikontrol oleh komputer 
dengan program “E-Manager dan BAS (Building 
Automation System)”. Sinergi sistem tersebut 
diperlukan, untuk mengatur jadwal kapan 
penggunaan alat-alat, seperti penerangan sampai 

intermezzo

Salah satu bangunan di Kota Pahlawan yang 
telah menerapkan green building adalah 
National Hospital. Bila dulu rumah sakit 

identik sebagai bangunan yang menyeramkan, 
National Hospital mampu mengubah pandangan 
ini dengan menghadirkan bangunan megah yang 
ramah lingkungan. 

Terletak di Surabaya Barat, National Hospital 
merupakan representasi dari rumah sakit ramah 
lingkungan dan hemat energi. Implementasi green 
building dimulai dari pemilihan material, desain, posisi 
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pendingin ruangan harus digunakan ataupun 
dimatikan, sehingga efisiensi dapat dilakukan 
secara maksimal dan dapat meminimalisir 
terjadinya kesalahan manusia,” tambahnya. 

Diantara banyak rumah sakit di Surabaya, 
National Hospital merupakan pionir dalam 
penerapan konsep green building, sejalan dengan 
program yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya. 
Kantor Balai Kota Surabaya sendiri kini beberapa 
bagian telah dipugar, untuk menyelaraskan 
bangunannya menjadi ramah lingkungan. 
Tanaman-tanaman hijau tampak tersebar di seluruh 
lantai. Sistem pengairan untuk tanaman di Balai 
Kota pun kini dirancang dengan memanfaatkan 
air dari sumur resapan, sehingga air hujan tidak 
terbuang percuma dan dapat dimanfaatkan lagi.

Menurut Suparto Wijoyo, pakar lingkungan 
Surabaya, implementasi program green building 
pertama-tama harus memanfaatkan energi yang 

telah tersedia di sekitar bangunan. Seperti panas 
matahari dan angin yang dapat didapatkan secara 
cuma-cuma. Selain itu, karyawan juga penting 
untuk dilibatkan dalam program ini, mereka harus 
memahami, bahwa zat buang seperti tinja dan 
urine, ternyata bisa dimanfaatkan kembali untuk 
menghasilkan energi lainnya. 

Belum banyak memang rumah sakit yang total 
dalam mengimplementasikan bangunan ramah 
lingkungan. Diharapkan langkah berani yang 
diambil National Hospital dapat menginspirasi 
hadirnya bangunan-bangunan lain di Surabaya 
yang digarap dengan konsep hijau. Dengan 
semakin banyaknya gedung-gedung di Surabaya 
yang mengikuti jejak National Hospital, tentunya 
akan sangat membantu meminimalisir polusi 
dan mampu membuat lingkungan kembali asri, 
sehingga Surabaya masih mampu menjadi kota 
besar yang nyaman sebagai hunian. 
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Saat seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera dan setelah tuntas 
dengan tahap pengobatan tertentu, maka selanjutnya ia akan masuk 
ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan 

rehabilitasi. Selama masa ini, Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi akan 
mengawal pasien melewati masa pemulihan hingga pasien bisa beraktivitas 
lagi dengan baik.

Jika ditelaah secara keilmuan, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 
sebenarnya mengkhususkan diri pada pelayanan masyarakat dari segala usia 
yang bertujuan mencegah terjadinya kecacatan akibat penyakit yang diderita, 
serta membantu mengembalikan kemampuan pasien seoptimal mungkin. 
“Rehabilitasi dilakukan kalau dirasa pasien berpotensi mengalami kecacatan 
atau gangguan nantinya. Secara garis besar, ada tiga jenis kecacatan atau 
gangguan yang membutuhkan rehabilitasi, yaitu: Impairment, Disabilitas, dan 
Handicap,” jelas dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.KFR, Spesialis Kedokteran Fisik 
dan Rehabilitasi National Hospital.

Lebih lanjut dr. Patricia menjelaskan, impairment merupakan gangguan/
sakit dari suatu angan, disabilitas adalah keterbatasan/gangguan aktifitas sehari-
hari akibat adanya impairment tersebut. Sedang handicap adalah keterbatasan 
seseorang untuk berpartisipasi/bersosialisasi dengan lingkungannya akibat 
disabilitas dan atau impairment tersebut.

YOu CAN
recovered

Dokter spesialis yang satu ini memang tidak berhubungan 
langsung ketika pasien merasa sakit, namun di tangan 
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi-lah pasien 

akan dibantu melewati masa pemulihan fungsional agar 
dapat beraktifitas fisik kembali secara normal.
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diberikan serangkaian pelatihan untuk belajar 
menggerakkan dan mengontrol bagian tubuh yang 
mengalami kelumpuhan terutama pada tangan 
dan kaki. Bila latihan tersebut masih belum cukup, 
dan pasien membutuhkan alat bantu, maka dengan 
bantuan ortotik-prostetik akan dibuatkan alat yang 
dapat membantu tugas bagian tubuh yang belum 
normal, sehingga dapat berfungsi sedekat mungkin 
dengan kondisi normal.

PErEMPUAN LEbIH bErISIKO
Pada perempuan, kebutuhan rehabilitasi biasanya 

datang dari pasien yang terindikasi mengalami 
osteoporosis. “Mengalami menopause, pada 
menopause terjadi penurunan kadar estrogen yang 
mengakibatkan penurunan kepadatan tulang, hal 
ini yang membuat perempuan secara alamiah lebih 
rentan mengalami osteoporosis, perubahan otot, dan 
juga lemak bila dibanding dengan pria” papar dokter 
alumni Universitas Airlangga, Surabaya tersebut. 

dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.KFR.
Spesialis kedokteran Fisik & Rehabilitasi

TAK SEbATAS TErAPI fISIK
Penanganan yang dilakukan Spesialis Fisik 

dan Rehabilitasi tidak hanya sebatas organ yang 
mengalami gangguan, tetapi juga menyangkut faktor 
lain seperti psikologis, sosial, hingga spiritual yang 
menyertainya. Tujuan akhirnya adalah membantu 
pasien mencapai kesembuhan holistik. Karenanya, 
hampir seluruh penyakit membutuhkan rehabilitasi, 
mulai dari gangguan tulang, otot, sendi-sendi, 
jantung, paru, seksual, bahkan juga gangguan bicara 
dan menelan.

Tahapan terapi yang dilakukan oleh dokter akan 
disesuaikan dengan riwayat kesehatan dan kondisi 
penyakit pasien saat itu. Misalnya dalam menangani 
pasien yang mengalami kelumpuhan, maka akan 

Karenanya, dr. Patricia mengingatkan pentingnya 
menjaga pola hidup sehat, tetaplah aktif, rutin 
berolahraga dan mengonsumsi kalsium, untuk 
memperlambat terjadinya osteoporosis. Namun, bila 
terindikasi mengalami osteoporosis, jaga aktivitas 
harian agar tidak jatuh dan mengalami patah tulang. 
Ini karena pasien patah tulang akan cenderung 
mengurangi aktivitas akibat sakit yang dirasakan. 
Padahal berkurangnya aktifitas akan semakin 
mempercepat pengeroposan tulang, kelemahan otot, 
dan kelemahan kerja jantung dan paru. 

JAgA POSTUr TUbUH
Selain itu, dr. Patricia juga mengingatkan 

pentingnya menjaga postur tubuh dalam beraktivitas 
sehari-hari. Misalnya, duduk dan berdiri dengan posisi 
badan tegak, berjalan dengan tumpuan jatuh pada 
tumit dahulu. Sedapat mungkin perbanyak berjalan 
kaki dengan ritme cepat. Hentakan yang ditimbulkan 
pada tumit saat berjalan akan merangsang 
kepadatan tulang. 
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Untuk mengecek postur tubuh, Anda bisa berdiri 
dengan menyandarkan punggung di tembok. 
Tempelkan kepala sejajar tembok, lalu coba masukkan 
tangan kanan dan kiri di sela lubang yang terbentuk 
natural antara tembok dan pungung bawah. Bila 
tangan bisa masuk dengan pas, maka postur tubuh 
Anda baik. Namun apabila tangan tidak bisa masuk 
atau bahkan sela lubang tersebut terlalu besar, 
bisa dipastikan postur tubuh Anda tidak baik dan 
harus melakukan pengecekan tulang demikian juga 
bila kepala tidak bisa menempel di tembok sejajar 
dengan punggung, maka leher atau tulang belakang 
mengalami kiposis (bungkuk).

Buat penggemar sepatu berhak tinggi, sebaiknya 
variasikan penggunaannya dengan sepatu datar. 
Ini karena menggunakan sepatu tinggi akan 
menyebabkan terjadinya kontraksi di otot tulang 
belakang sehingga pemakaian yang terlalu lama dan 
sering dapat menimbulkan efek nyeri punggung. Rasa 
nyeri tersebut muncul karena punggung akan bekerja 
berlebihan dan mengalami tekanan lebih. Sebaliknya, 
terlalu sering menggunakan sepatu datar juga kurang 
baik, karena beban akan bertumpu di tumit. Tinggi alas 
kaki yang ideal adalah 3cm.

Sedangkan untuk tas, yang paling ideal adalah 
ransel (backpack), namun bila harus menggunakan 
handbag, usahakan untuk memilih yang tidak 
terlalu membebani serta dipakai bergantian antara 
tangan kiri dan kanan.
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Nyeri punggung bawah dapat diakibatkan 
oleh banyak hal, mulai dari usia, trauma, 
peningkatan berat badan, aktifitas angkat 

beban, dan yang lainnya. Saat ini kita akan melihat 
lebih dalam tentang nyeri punggung bawah yang 
berkaitan dengan osteoporosis.

Osteoporosis sebenarnya adalah kondisi yang 
menyebabkan penipisan dan pelemahan pada tulang. 
Tulang yang rapuh lebih rentan patah. Meskipun bisa 
terjadi pada semua tulang, patah tulang sebagian 
besar terjadi pada tulang belakang, panggul, dan 
pergelangan tangan.

Di banding negara lain di kawasan 
Asia, angka penderita nyeri punggung 
bawah di Indonesia adalah yang 
tertinggi. Dari hasil penelitian 
diketahui bahwa proporsi penderita 
nyeri punggung bawah terbanyak 
adalah kaum hawa.

dr. Achmad Fahmi, Sp.BS.
Spesialis bedah Saraf
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wANITA, wASPADALAH
Osteoporosis tergolong penyakit degenerative, 

yang mulai terlihat saat seseorang memasuki usia 40 
tahun. Salah satu penyebabnya, karena menjelang 
setengah abad, produksi hormon tubuh cenderung 
tidak stabil. Pada perempuan, kondisi ini akan menjadi 
semakin buruk bila disertai dengan Post Menstrual 
Amenorrhea, dimana hormon-hormon yang 
mendukung kesehatan tulang sudah tidak diproduksi 
lagi. Akibatnya, densitas atau kepadatan tulang sedikit 
demi sedikit berkurang, sehingga dapat memicu 
terjadinya sakit atau nyeri tulang lokal. Utamanya di 
punggung bagian bawah yang merupakan tumpuan 

berat badan kita dari kepala sampai punggung. 
Rasa nyeri inilah yang menjadi salah satu pertanda 
seseorang terkena osteoporosis.

Sebenarnya osteoporosis tidak hanya menimpa 
kaum wanita, pria pun dapat mengalami penyusutan 
kepadatan tulang. Akan tetapi, perempuan 
mempunyai peluang lebih besar dibandingkan 
pria, karena penyusutan tulang sangat dipengaruhi 
hormon estrogen, dan saat kaum hawa memasuki 
masa menopause, fungsi indung telur mengalami 
penurunan dalam memproduksi hormon, utamanya 
estrogen. Padahal estrogen memiliki peran besar 
dalam melindungi tubuh dari hilangnya massa tulang.

intermezzo
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MEMAKNAI NYErI
Nyeri di bagian tulang punggung bisa bermakna 

lain, ada nyeri yang sifatnya lokal di area punggung 
saja, tapi ada juga yang sifatnya menjalar dari 
punggung sampai kaki. Nyeri pada tulang juga 
bisa dirasakan saat terjadi penekanan pada tulang 
punggung bawah sehingga bantalan tulang keluar 
dari tempatnya dan menekan saraf (Herniated Nucleus 
Pulposus). Nyeri akibat penekanan saraf ini biasanya 
diikuti dengan rasa kesemutan, tebal dan lemah di 
bagian kaki yang diserang.

Untuk memastikan apakah nyeri yang dirasakan 
diakibatkan karena osteoporosis atau bukan, lakukan 
konsultasi dengan dokter. Pemeriksaan lebih lanjut 
di klinik Pain Management, seperti yang tersedia 
di National Hospital, dapat membantu pasien 
mengetahui penyakit yang dideritanya.

PAIN MANAgEMENT CLINIC
Merujuk guideline dari WHO, penanganan awal di 

Pain Management Clinic National Hospital dilakukan 
dengan fisioterapi. Kemudian bila dalam jangka waktu 
tertentu kurang terlihat hasilnya, bisa dibarengi dengan 
pemberian obat-obatan. Namun bila masih belum 
mengalami kemajuan yang berarti, penanganan 
selanjutnya adalah penyuntikan obat-obatan maupun 
radio frekuensi. Metode injeksi ini dilakukan dengan 
panduan X-Ray, dan bisa dikombinasi dengan panduan 
jarum suntik yang dialiri radio frekuensi tertentu untuk 
mengatur ulang kerja saraf.

Cara lain pemeriksaan tulang belakang adalah dengan 
Epiduroscopy, yaitu memasukkan alat seperti kateter yang 
dilengkapi micro-camera pada ujungnya. Pada saat kamera 
menemukan bantalan tulang yang sarafnya bermasalah, 
dokter akan langsung melakukan tindakan penanganan 
pada saat itu juga. Baik dengan memasukkan obat-obatan 
maupun menggunakan sinar laser. Pada pasien yang 
mengalami patah tulang punggung kompresi dapat 
dilakukan penyuntikan semen untuk membuka serta 
menguatkan otot punggung (Vertebroplasty). Epiduroscopy 
dilakukan hanya dengan lubang sebesar jarum saja.

Pain Management juga dapat dilakukan dengan 
micro-surgery. Tindakan operasi minimal invasive ini adalah 
alternatif terakhir bila cara yang lain tidak dapat membantu 
pasien mengatasi penyakit yang dideritanya, atau sakit yang 
diderita dapat mempengaruhi fungsi sarafnya.

TrICK AND TrEAT
Bagi Anda yang sudah terindikasi menderita 

osteoporosis, sakit punggung belakang, atau pernah jatuh 
dan mengalami patah tulang, jaga asupan makanan tetap 
seimbang, dan tambahkan konsumsi vitamin D3 serta 
suplemen yang mengandung Kalsium.

Latihan juga diperlukan untuk menguatkan otot 
punggung, seperti tidur terlentang sambil kaki diayun 
seperti mengayuh sepeda, atau tengkurap dan kaki 
diangkat lurus satu persatu perlahan. Lakukan latihan ini 
secara rutin 10-20 kali setiap harinya. Hindari kegiatan 
serta olahraga yang berpotensi membebani otot maupun 
tulang punggung Anda.
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reader club

Buku yang disebut The Boston Globe sebagai 
“parenting bible” ini menjadi pilihan bacaan 
yang akan membantu masuk dalam 

alam pikiran buah hati Anda dan memahami 
bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif 
dengannya. Dalam buku ini, Faber dan Mazlish 
memaparkan metode-metode untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang biasa timbul antara 
orang tua dan anak, serta bagaimana membangun 

hubungan yang harmonis dan long lasting dengan 
anak dengan menanamkan nilai-nilai yang akan 
diingatnya hingga dewasa nanti. Cara-cara inovatif 
pun dipaparkan untuk membantu para orang 
tua mengatasi perasaan negatif anak, seperti 
kemarahan, kekecewaan, atau frustasi. Bagaimana 
membuat anak mau bekerjasama dengan sukarela, 
membangun disiplin tanpa membuat anak merasa 
terkekang dengah hukuman, dan lain sebagainya.

Buku yang ditulis oleh #1 New York 
Times Bestselling Authors tersebut akan 
mengajarkan pada Anda membangun fondasi 
hubungan yang kuat dengan buah hati melalui 
cara sederhana namun efektif. Dituturkan dalam 
bahasa sederhana dan contoh-contoh yang aplikatif, 
buku ini juga dilengkapi ilustrasi kartun, lembar 
rangkuman setiap bab, serta worksheet pages, 
dimana Anda bisa mencoba mempraktikkan apa 
yang baru saja dipelajari.

Satu hal menarik yang bisa Anda temukan 
dalam buku ini adalah fakta bahwa perasaan 
sedih, marah, ataupun kekecewaan yang dirasakan 
anak, tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh orang 
lain, termasuk orang tua. Cara efektif yang bisa 
dilakukan adalah mengajari anak, agar mereka bisa 
menghapuskan perasaan negatif tersebut dari 
dalam diri mereka. Temukan tips menarik lainnya 
dengan membaca buku ini. 

OLEH :  Adele FAbeR &  elAiNe MAzliSh
JUMLAH :  368 hAlAMAN
BAHASA :  iNggRiS
PENERBIT :  ScRibNeR

How to tALk
so kIds wILL LIsten

And LIsten
so kIds wILL tALk 
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“Tak kurang dari 5-7% kasus preeklamsia 
merupakan penyebab utama kematian 
ibu, selain perdarahan saat melahirkan, 

dan infeksi,” jelas dr. Maurin Susanna, Sp.OG.(K), 
Spesialis Obstetri & Ginekologi National Hospital. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa risiko preeklamsia tidak 
hanya membahayakan calon ibu, namun juga dapat 
menyebabkan ketidak normalan pada janin bahkan 
dapat mengakibatkan kematian.

THE DISEASE Of THEOrY
Penyebab preeklamsia, hingga saat ini memang 

belum diketahui secara pasti, karenanya penyakit 
ini sering disebut the disease of theory (penyakit 
teori). Dugaan sementara, preeklamsia terjadi karena 
pengaruh genetis, nutrisi yang jelek, kegemukan, 
dan juga aliran darah ke rahim yang tidak memadai. 
Beberapa ahli ada juga yang berpendapat bahwa 
preeklamsia timbul karena plasenta yang tidak 
berfungsi dengan baik. 

“Sebenarnya perkembangan plasenta yang tidak 
normal dimulai pada trimester pertama, namun 
pada periode ini ibu hamil biasanya  tidak merasakan 
keluhan apapun. Padahal di dalam tubuhnya, 
gangguan ini menyebabkan terjadinya pelepasan 
material dari plasenta ke dalam aliran darah ibu,” 
urai dr. Maurin. Hal inilah yang secara bertahap akan 
menyebabkan timbulnya gejala hipertensi, gangguan 
fungsi ginjal, dan pelepasan protein dalam urine. 

Dalam kondisi yang lebih parah, gangguan 
akan merembet pada fungsi liver pada ibu dan 
terganggunya tugas pembekuan darah yang ditandai 
dengan  peningkatan enzym liver, penurunan kadar 
trombosit serta hemolisis darah.

Bila saat hamil tekanan darah ibu mengalami 
kenaikan lebih dari 130/90 mmHg,  kaki, tungkai, 
dan tangan mengalami pembengkakan, sebaiknya 

Berhasil melewati tri semester 
pertama dan kedua masa kehamilan, 
bukan berarti alarm waspada bisa 
dimatikan, mengingat trisemester 
ketiga juga menjadi masa yang kritis 
dan perlu perhatian ekstra karena 
ibu hamil berpotensi mengalami 
keracunan kehamilan atau yang 
disebut dengan preeklamsia.

dr. Maurin Susanna,Sp.OG (K)
Spesialis Obstetri & ginekologi

NORMAL

PREECLAMCIA
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ibu harus waspada. Bila dibarengi dengan nyeri 
kepala hebat, mata berkunang-kunang atau tiba-tiba 
pandangan gelap, telinga berdengung, dan nyeri 
pada ulu hati. Atau bisa juga disertai dengan buang air 
kecil dalam jumlah sedikit atau bahkan jarang sekali, 
muntah berlebihan, dan demam berkepanjangan, 
terlebih sampai kejang-kejang, ini pertanda ibu 
mengalami eklamsia.

Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya 
penimbunan cairan pada paru-paru, gagal 
jantung, perdarahan pada liver, bahkan 
terlepasnya plasenta sebelum masa kelahiran 
bayi. Kondisi tersebut juga memungkinkan 
terjadinya pendarahan hebat saat melahirkan, 
stroke, dan yang paling fatal, kematian pada ibu.

Sedangkan pada calon bayi, risiko yang mungkin 
terjadi adalah: janin mengalami perlambatan 
pertumbuhan, cerebral palsy, juga gangguan 
penglihatan dan pendengaran, bahkan kematian.

LANgKAH PENANgANAN
Melihat bahaya yang disebabkan preeklamsia 

dan eklamsia, sebaiknya calon ibu lebih mawas diri 
saat hamil bila mengalami hal seperti: obesitas, 

hamil di usia muda (kurang dari 20 tahun), kehamilan 
di usia 40 tahun, pernah mengalami hipertensi pada 
kehamilan sebelumnya, memiliki saudara atau bahkan 
dirinya pernah mengalami preeklamsia sebelumnya, 
riwayat diabetes, gangguang fungsi ginjal, serta lupus, 
dan rheumatoid arthritis.

Pertolongan terbaik bagi ibu yang mengalami 
preeklamsia atau eklamsia adalah melahirkan 
janinnya agar tekanan darah ibu kembali normal. 
Namun demikian, yang menjadi permasalahan jika 
usia kehamilan ibu masih belum cukup bulan untuk 
dilahirkan (usia kehamilan di bawah 37 minggu), 
terlebih jika rumah sakit yang dirujuk tidak memiliki 
fasilitas perawatan bayi prematur yang memadai.

“Bila kondisi tersebut terjadi, dokter akan melakukan 
perawatan kehamilan intensif, hingga dirasa usia janin 
cukup aman untuk dilahirkan dan risiko yang nantinya 
dialami oleh ibu bisa dihindari,” jelasnya.

Untuk menghindari gangguan kehamilan ini,
dr. Maurin menyarankan agar calon ibu selalu menjaga 
pola hidup sehat, menjaga asupan gizi yang seimbang, 
dan olahraga teratur. “Perbanyak konsumsi, sayuran hijau, 
biji-bijian, serta buah-buahan berserat tinggi, dan rutin 
melakukan pemeriksaan kehamilan saat hamil.
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Begitu lulus dari fakultas kedokteran Universitas 
Hasanudin – Makassar, cucu dari Pejuang 45 
asal Kupang ini menerima tugas sebagai dokter 

PTT di sebuah Puskesmas di kecamatan Loa Kulu – 
Tenggarong, Kalimantan Timur. Selama tiga tahun 
mengabdi  di kecamatan Loa Kulu, ia berkeliling ke 
sembilan Puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar 
di kecamatan tersebut. Walaupun kadang dengan 
peralatan sangat sederhana dan bahkan dengan 
cahaya listrik yang tidak bisa diandalkan sinarnya, ia 
harus siap membantu bidan menangani kelahiran 
serta juga tindakan medis darurat lainnya.

Bukan hanya sarana dan fasilitas minim saja yang 
harus dihadapi. Menyusuri sungai dengan medan 
yang tidak mudah, menjadi keseharian yang harus ia 
lalui saat berpindah dari satu Pustu ke Pustu lainnya.

Karena sering membantu persalinan semasa 
bertugas di Puskesmas, passion memperdalam ilmu 
kebidanan, membawanya melanjutkan studi Spesialis 
Obstetri dan Ginekologi di Universitas Airlangga, 
Surabaya. Di samping itu, perempuan kelahiran Palopo 
tersebut melihat dokter spesialis obgyn perempuan 
masih sangat minim kala itu. Padahal banyak para ibu 
yang merasa lebih nyaman melakukan pemeriksaan 
kandungan pada dokter perempuan. 

Lulus dari Universitas Airlangga sebagai dokter 
Spesialis Kandungan membawanya melanjutkan 
pengabdian di sebuah rumah sakit di Pare, Kediri 
selama 1 tahun sebelum akhirnya pindah ke 
Surabaya. Meski gelar spesialis telah digenggam, 
baginya belajar adalah urusan yang tidak akan 
pernah ada hentinya. “Menjadi dokter berarti kita 
harus memiliki sense of adult learning. Mampu 
belajar sendiri mengikuti perkembangan ilmu dan 
teknologi,” ungkap dokter spesialis Obstetri dan 
Ginekologi National Hospital tersebut.

Ia merasa beruntung memiliki teman-teman 
baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga bisa 

“Seorang dokter harus selalu 
belajar, belajar, dan terus belajar 
karena apa yang benar sekarang 
belum tentu besok menjadi benar.” 
Wejangan dari dokter senior 
pembimbingnya semasa kuliah 
inilah yang selalu memotivasi 
seorang Maurin Susanna untuk 
terus menggali ilmu dan mengabdi 
pada masyarakat.

saling meng-update ilmu. Tak berhenti sampai di situ, 
semangatnya yang besar untuk mengembangkan 
diri dilakukan dengan melanjutkan pendidikan 
subspesialis Fetomaternal. “Mempelajari Fetomaternal, 
saya bisa membantu memberi pelayanan untuk 
menjaga ibu dan janin di dalam kandungan melalui 
USG screening yang pemeriksaannya mampu 
menjangkau organ dalam janin,” jelas dokter yang 
merasa tergerak melihat tingginya angka kematian ibu 
dan bayi di Indonesia tersebut. 

Mendapat kesempatan belajar di Lyell McEwin 
Hospital dan Women and Children Hospital di 
Adelaide selama 2 bulan pada saat menjalani 
pendidikan subspesialis Fetomaternal memberinya 
banyak pengalaman tentang pentingnya kerjasama 
tim. “Bukan saja kerjasama antar tim medis yang 
menangani pasien, tapi juga membangun kerjasama 
antara dokter dan pasien. Keduanya harus saling 
percaya agar proses pemeriksaan hingga melahirkan 
nanti berjalan dengan baik,” urainya. 

IbU SEHAT, bAYI SEHAT
Dalam menangani pasiennya, dr. Maurin 

selalu memegang prinsip bahwa ibu yang sehat 
akan melahirkan bayi yang sehat pula, sehingga 
dalam menangani pasien ia tidak pernah hanya 
mengutamakan bayi tapi mengabaikan ibunya. Namun 
justru memberi pemeriksaan intensif pada sang ibu 
dan melakukan deteksi kelainan sedini mungkin 
untuk menghindari faktor-faktor yang berpotensi 
membahayakan ibu dan si jabang bayi.

“Shopping cukup di mall saja, kalau urusan 
kesehatan jangan jadi doctor shopping, atau berganti-
ganti dokter karena nanti histori kesehatan dan 
kehamilan ibu tidak terekam utuh. Kebiasaan seperti ini 
yang turut menyumbang tingginya faktor kematian ibu 
dan bayi,” urainya.

MEMbANgUN HUbUNgAN bATIN
Dokter yang hobi memasak di waktu luangnya 

tersebut juga mengingatkan pentingnya memeriksakan 
kehamilan secara rutin. “Rajin kontrol ke dokter selama 
masa hamil secara tidak langsung akan meningkatkan 
hubungan batin antara ibu dan calon bayi. Karena lewat 
pemeriksaan ini, ibu bisa mengikuti perkembangan 
janin dalam kandungannya dengan seksama,” ucapnya.

Perihal frekuensi pemeriksaan yang sebaiknya 
dilakukan, dokter berambut ikal ini menjelaskan, 
“Idealnya, saat kandungan di bawah 7 bulan, kontrol 
dilakukan sebulan sekali. Waktu usia kandungan 
menginjak 8 bulan harus lebih sering lagi yaitu 2 
minggu sekali dan mendekati masa melahirkan atau 
menginjak 9 bulan, pemeriksaan lakukan pemeriksaan 
seminggu sekali.”
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Wejangan dari dokter senior 
pembimbingnya semasa kuliah 
inilah yang selalu memotivasi 
seorang Maurin Susanna untuk 
terus menggali ilmu dan mengabdi 
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membahayakan ibu dan si jabang bayi.

“Shopping cukup di mall saja, kalau urusan 
kesehatan jangan jadi doctor shopping, atau berganti-
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intermezzo

“Dari sederet penyakit kanker yang bisa 
menyerang kita, kanker serviks adalah 
satu-satunya yang sudah jelas diketahui 

penyebabnya, dan bisa dicegah. Tapi karena kesadaran 
orang untuk mau melakukan vaksin dan deteksi dini 
masih rendah, penyakit ini masih jadi pembunuh 
kedua setelah kanker payudara,” tuturnya prihatin.

Sebagai Duta Pencegahan Kanker Serviks, Ira pun 
mulai memberikan pemahaman tentang penyakit 
berbahaya ini pada putrinya tercintanya,”Makanya 
saya suka ajak Chika ikut kampanye dan sejak dia 
umur 14 tahun, saya sudah kasih vaksinasi HPV,” jelas 
perempuan berdarah Jerman tersebut.

PrIA JUgA PErLU
Sejauh ini, untuk mencegah penularan dan risiko 

terinfeksi HPV, vaksinasi adalah cara terbaik yang 
dapat diberikan kepada mereka yang belum terpapar 
dengan aktivitas seksual dan yang memiliki kekebalan 
tubuh kuat. “Pemberian vaksin bisa diberikan mulai 
usia 10-27 tahun, lebih ideal sebelum mereka mulai 
aktif secara seksual. Vaksinasi adalah investasi seumur 
hidup,” urainya.

Tak hanya pada perempuan, vaksinasi ini juga 
perlu dilakukan oleh pria, mengingat kini virus HPV, 
penyebab kanker serviks juga mengancam kaum 
adam. Pada pria penyakit yang timbul akibat virus ini 
cukup serius, mulai dari kutil kelamin (jengger ayam), 
kutil di sekitar mulut, hingga kanker penis, dan kanker 
tenggorokan. 

DETEkSI DINI
Di samping itu, Ira juga menekankan pentingnya 

melakukan skrining dengan tes Pap Smear dan terapi 
dini pada saat sel abnormal masih di tahap pra kanker. 
“Pada tahap awal, kanker serviks tidak menimbulkan 
gejala. Inilah pentingnya melakukan skrining. Karena 
bila terdeteksi lebih dini, pra-kanker serviks dapat 
diobati dengan baik,” kata tutupnya.

Investasi dengan
vAKSINASI HPv
Tujuh tahun sudah Ira Wibowo 
tak bosan-bosannya mengajak 
perempuan Indonesia untuk 
melakukan pencegahan kanker 
serviks melalui deteksi dini dengan 
pap smear dan Vaksinasi HPV.

Ira Wibowo
duta Pencegahan kanker Serviks
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Memasuki akhir tahun 
hingga awal tahun, hujan 
menjadi teman yang 
mengiringi perjalanan 
menuntaskan aktivitas 
harian. Saatnya 
menyelamatkan hari Anda 
dengan coat (mantel) yang 
tak hanya akan melindungi 
dari cuaca dingin tapi 
juga menyempurnakan 
penampilan Anda. 

Untuk itu, perlu kejelian, karena selapis coat yang 
membalut tubuh juga menjadi cerminan dari 
inner style seseorang. Berikut adalah beberapa 

jenis coat yang bisa Anda pilih:

1. TRENCh COAT
Model coat yang diinspirasi oleh mantel tentara 

Inggris ini merupakan salah satu model yang tak tergerus 
waktu. Model double-breasted dengan sepuluh kancing 
dengan ikat pinggang membingkai pinggul, membuat 
coat berukuran panjang ini memberi kesan chic. Acara 
formal ataupun casual, bukan menjadi soal, tinggal 
sesuaikan saja warna dan motifnya.

2. PEA COAT 
Mantel yang terinspirasi oleh seragam pelaut di 

negara barat ini memiliki potongan double-breasted 
yang jatuh di bawah pinggul. Model ini sering juga 
disebut dengan Jackie O Jacket

3. wrAP COAT
Sekilas bentuknya mirip jubah tanpa kancing 

dengan model overlap di bagian depan dan diikat 
dengan sabuk dari kain senada.

fashion review
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4. CAPE COAT
Mantel berpotongan pendek tersebut sempat 

booming di Eropa sekitar abad pertengahan. Gaya 
sleeveless dengan ikat pinggang membalut pinggang, 
membuat coat ini terlihat simple dan tidak memberi 
kesan berlebih saat dikenakan.

5. TOggLE COAT
Kancingnya yang dibuat dari potongan kain 

membuat mantel dengan gaya toggle telihat unik. 
Biasanya bagian kancing inilah yang digunakan para 
desainer untuk memberi aksen pada mantel.

6. TOP COAT
Coat model klasik ini terlihat khas dengan kancing 

berderet dari bagian atas sejajar pundak, hingga 
bawah. Kerahnya bergaya fold-over dengan kantong 
di bagian samping.

So.. ladies, which coat defines you the most?

Pilah pilih coat tidak berhenti pada bahan yang nyaman dan model 
yang menarik, tapi penting juga untuk memilih yang sesuai dengan 
bentuk tubuh agar coat bisa membantu menyembunyikan kekurangan 
dan menonjolkan kelebihan Anda.

1. iF you’re busty…
Memiliki dada besar, perlu disiasati dengan model coat yang 

tidak membuat bagian dada terkesan makin penuh. Hindari coat 
dengan kerah terlalu lebar. Anda bisa memilih potongan double-
breasted atau coat dengan buttoned up.

2. iF you’re pLus size…
Hindari coat dengan ukuran terlalu panjang, karena akan 

membuat Anda tenggelam di dalamya. Model pea coat bisa 
menjadi pilihan tepat.

3. iF you’re hourgLass shaped…
Bila tak ingin terlalu menampilkan lekuk tubuh, model-model 

klasik bisa Anda pilih. Hindari coat dengan kancing terlalu rumit, 
seperti model toggle. 

PICK ANd Pull
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HospItAL wItH greAt doctors And fInest fAcILItIes

IS ClOSER ThAN YOu ThINK
Mendapatkan layanan kesehatan terbaik, kini tidak sesulit yang Anda 

pikirkan. National Hospital hadir mewujudkan harapan masyarakat untuk 
mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Dukungan tenaga dokter dan 
perawat yang telah teruji kompetensinya, serta fasilitas terkini menjadi 

kekuatan yang membuat National Hospital  terdepan di kelasnya.
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United Quality of
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Bercerita mengenai ICU (Intensive Care Unit), PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dan NICU (Neonatal 
Intensive Care Unit), dr. Philia Setiawan, Sp.An. KIC KAKV,  Kepala ICU National Hospital yang berlatar 
belakang pendidikan konsultan intensive sekaligus konsultan anastesi untuk bedah jantung tersebut, 

menjelaskan bahwa unit perawatan intensif merupakan departemen yang menyediakan alat-alat khusus 
dan canggih terkait kebutuhan pengobatan dan penanganan “segera” pada pasien kritis, mulai dari ujung 
kaki sampai ujung kepala. Dokter yang telah berpengalaman menangani pasien-pasien kritis jantung baik 
bayi, anak maupun dewasa serta penyakit lainnya sejak tahun 2006 ini juga mengungkapkan, meski banyak 
rumah sakit memiliki unit ini, namun tidak semua dilengkapi dengan peralatan canggih. Faktor kendalanya 
bisa karena sumber daya manusia yang berkompeten belum cukup, atau keterbatasan dana, mengingat 
harga peralatan penunjang ICU yang canggih cukup tinggi harganya. 

Dengan komitmen mengutamakan keselamatan pasien, National Hospital memilih berinvestasi besar 
untuk membekali unit ICU, maupun PICU/NICU-nya dengan perangkat berkualitas terbaik. Seperti misalnya 
alat penunjang pernafasan atau Ventilator, National Hospital dilengkapi ventilator dan monitor canggih di 
setiap bed-nya. Tak hanya menyediakan mesin untuk dewasa saja, namun juga untuk anak-anak, dan bayi 
baru lahir, dengan menggunakan ventilator Hamilton G5 yang kini masih tercatat sebagai alat terbaik di 
kelasnya. Bahkan di ruangan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) tersedia ventilator khusus yang mampu 
memberikan pertolongan pada bayi hingga berat minimal 500 gram. 

Intensive Care Unit (ICU) menjadi ruang perawatan pasien dengan risiko tinggi. 
Itulah mengapa tindakan penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan 

untuk menyelamatkan pasien. Sarana serta peralatan khusus penunjang 
fungsi vital pasien dan keterampilan staf medis, baik dokter maupun perawat 

yang berpengalaman pun sangat diperlukan di unit ini.

dr. Philia Setiawan, Sp.An., KIC., KAKV.
Spesialis Anestesiologi & Reanimasi
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Untuk memonitor kondisi pasien secara 
kontinyu, National Hospital memiliki alat monitor 
Hamilton G5 yang canggih yang berdedikasi untuk 
pasien-pasien kelainan fungsi jantung, otak, ginjal, 
dan sepsis dalam pernafasan.

Selain itu, ICU National Hospital dilengkapi juga 
alat penunjang “bedside” lain yaitu echo dan USG, 
mobile X-Ray yang akan membantu para dokter 
konsultan intensive care bekerja secara cepat dan 
akurat sebagai persiapan penanganan emergency 
pada pasien jantung, ruangan ICU National Hospital 
juga dirancang berdekatan dengan Cath Lab untuk 
memudahkan tindakan emergency. Pengaturan 
ruangan ICU ini telah dikalkulasi matang. Meja kerja 
perawat diatur berjajar tepat berseberangan dengan 
pasien, sehingga semua pasien yang ada dapat terlihat 
langsung oleh perawat. 

Sumber daya manusia yang bekerja di ICU National 
Hospital adalah orang-orang yang berpengalaman 
menangani pasien-pasien intensive diantaranya para 
dokter intensive (konsultan intensive care) selain
dr. Philia Setiawan, Sp.An, KIC, KAKV., yakni dr. 
Bambang Pujo Semedi, Sp.An, KIC., dr. Edward Kusuma, 
Sp.An, M.Kes, KIC., dr. Hardiono, Sp.An., KIC, KAKV.

STErILITAS SEbAgAI
SALAH SATU PrIOrITAS

ICU National Hospital sangat memperhatikan 
prioritas dalam penanganan pasien kritis. “Hand 
Hygine” dan pencegahan infeksi nosokomial dan 
patient safety lainnya menjadi prioritas utama.

“Kami memang sangat memperhatikan sterilitas di 
sini karena ICU bukanlah sembarang ruangan. Pasien 
yang ada di sini adalah pasien kritis dimana daya tahan 
tubuh menurun sehingga harus steril dari berbagai 

hal,” terang dr. Philia. Penanganan lebih lanjut 
dijelaskan, orang dari luar yang masuk berpotensi 
membawa kuman yang bisa berdampak buruk bagi 
psaien di ruangan ICU. Selain sterilitas, ketenangan 
juga sangat dijaga karena gangguan kecil saja seperti 
kebisingan dari aktivitas yang tak lazim di ruang ICU 
bisa memperburuk kondisi pasien.

KENYAMANAN
Untuk kenyamanan dan kemudahan keluarga 

pasien ICU, National Hospital memiliki ruangan 
ICU VIP yang di salah satu sisi dinding ruangnya 
terhubung dengan ruangan khusus bersekat kaca 
sehingga pasien bisa berinteraksi dengan anggota 
keluarga tanpa perlu khawatir sterilitas ruangan ICU 
terkontaminasi.

QUALITY Of LIfE
Untuk menjaga fungsi-fungsi organ tubuh dan 

mengusahakan pemulihan lebih cepat, Rumah Sakit 
ini menyediakan fasilitas, alat-alat dan fisioterapi yang 
dimulai di ICU sedini mungkin.

Untuk penanganan pasien yang dianggap telah 
selesai masa kritisnya, sebelum dikembalikan di 
ruangan rawat inap regular, pasien akan ditempatkan 
di Intermediate Care yang terletak bersebelahan 
dengan ruang ICU. Di ruangan yang didesain seperti 
kamar hotel bintang inilah pasien akan beristirahat 
hingga kondisinya dianggap benar-benar stabil. 

Dengan segala fasilitas dan totalitas yang 
diberikan, mempertegas reputasi National Hospital 
dalam memberikan layanan medis dan standar praktik 
terbaik untuk membantu setiap pasien mencapai 
quality of life setelah sembuh nanti.
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Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan berkala dari awal kehamilan, yakni mulai usia 6 minggu 
hingga ke 41. Berikut ini adalah tahap pemeriksaan yang bisa dilakukan, berikut fungsinya. 

USG VIABILITAS (vIAbILITY SCAN)
Ini adalah pemeriksaan  ultrasound (USG) yang biasanya dikerjakan dengan memasukkan 

alat (probe) melalui vagina pada usia kehamilan 6-10 minggu. Tujuan pemeriksaan ini adalah 
untuk megetahui jumlah janin dan apakah janin berkembang normal di dalam rahim.

PADA KEHAMILAN

PEmERIKSAAN
uSG (ulTRASOuNd)

dr. Frans O.H. Prasetyadi, Sp.OG.(K)
Spesialis kebidanan & kandungan

Terdapat beragam tahap pemeriksaan USG (ultrasound) 
yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk memantau 

perkembangan buah hati dalam kandungnya.
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dr. Frans O.H. Prasetyadi, Sp.OG.(K)
Spesialis Obstetri & ginekologi

Pemeriksaan pada tahap ini sangat berguna bagi 
wanita hamil yag mengalami nyeri dan perdarahan 
per vagina, serta mereka dengan riwayat keguguran, 
atau pernah mengalami kehamilan di luar rahim 
(kehamilan ektopik).

USG 11-13 MINGGU
(11-13 wEEKS SCAN)

Pemeriksaan ini dikerjakan pada usia kehamilan 
11 hingga 13 minggu enam hari. Prosedur pada 
umumnya dilakukan melalui dinding perut 
(transabdomen), namun pada keadaan tertentu dokter 
bisa meminta pemeriksaan dilakukan melalui vagina.

Tujuan :
1. Menentukan usia kehamilan (dating) secara 

akurat. Ini sangat bermanfaat terutama untuk 
mereka yang tidak ingat pasti hari pertama haid 
terakhirnya, siklus haid tak teratur, atau hamil pada 
saat masih menyusui dalam 6 bulan pertama, 
atau kehamilan yang terjadi segera setelah 
menghentikan pemakaian kontrasepsi hormonal 
(pil, suntik, susuk/implan). 

2. Menentukan risiko Sindroma Down (Down 
Syndrome/DS atau Trisomi 21) dan kelainan 
kromosom lain (Trisomi 13 &18, Sindroma Turner).  

3. Mendiagnosis kehamilan ganda (kembar). Kira-kira 
2% dari kehamilan alami dan 10% kehamilan hasil 
teknologi  bantuan reproduksi (inseminasi, bayi 

health ZONE
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tabung) akan menghasilkan kehamilan ganda. 
4. Mendiagnosis kelainan mayor tertentu pada janin. 
5. Mendiagnosis kegagalan kehamilan. Pada 

sekitar 2% wanita hamil yang datang untuk 
pemeriksaan ini akan didapatkan janinnya tidak 
berkembang atau jantungnya sudah berhenti 
bedenyut bahkan hingga beberapa minggu 
sebelumnya dan juga bahkan tanpa tanda 
peringatan apapun. 

rISIKO INDIvIDUAL
UNTUK SINDrOMA DOwN

Sebagian besar janin/bayi tentu saja normal. 
Akan tetapi, semua wanita hamil, berapa 
pun usianya, memilki risiko, meski kecil, akan 
melahirkan bayi dengan gangguan fisik dan/atau 
keterbelakangan mental.

Pada beberapa kasus, kelainan tersebut 
disebabkan oleh kelainan kromosom berupa 
Sindroma Down dengan ciri spesifik antara 
lain wajah khas (mongoloid), postur tubuh 
relatif pendek, keterbelakangan mental serta 
kemungkinan beberapa kelainan organ seperti 
pada jantung atau saluran cerna.

Untuk menentukan secara pasti apakah 
janin mengalami kelainan kromosom adalah 
melalui pemeriksaan yang bersifat infasif berupa 
pengambilan contoh jaringan kehamilan (Chorionic 
Villous Sampling/CVS) atau pengambilan contoh 
cairan ketuban (amniocentesis/amnio). Upaya 
paling tepat untuk mendeteksi kemungkinan janin 
mengalami  Sindroma Down atau tidak dilakukan 
saat usia kehamilan 11-13 minggu.

  
“fETAL ANOMALY

Merupakan pemeriksaan USG detail yang 
dilakukan saat usia kehamilan 20-23 minggu. Selama 
prosedur akan dilakukan pemeriksaan pada semua 
bagian tubuh janin, menentukan posisi plasenta,  
menentukan jumlah cairan ketuban, dan mengukur 
perkembangan janin. Bagian tubuh atau organ 
janin seperti otak, wajah, tulang belakang, jantung, 
lambung, usus, ginjal serta tangan dan kaki janin akan 
mendapat perhatian khusus. 

Wanita hamil dengan risiko tinggi mengalami 
persalinan preterm (premature) seperti pada 
kehamilan ganda/kembar, riwayat persalinan preterm 
sebelumnya, kelainan rahim, atau pernah mengalami 
prosedur operatif pada serviks (mulut rahim), akan 
disarankan untuk menjalani pemeriksaan USG vagina 
guna mengukur panjang serviks.

USg JANTUNg JANIN
Pemeriksaan detil jantung janin (cardiac scan) 

biasanya dikerjakan saat usia kehamilan sekitar 
20 minggu oleh seorang konsultan fetomaternal 
atau kardiologi pediatrik. Pemeriksaan ini khususnya 
disarankan bagi wanita hamil dengan riwayat keluarga 
dengan kelainan bawaan jantung, atau bila ditemukan 
peningkatan ketebalan tengkuk janin (nuchal 
translucency) saat pemeriksaan USG 11-13 minggu. 
Pemeriksaan tersebut juga penting pada kemungkinan 
janin dengan Sindroma Down oleh karena sindroma 
tersebut seringkali disertai  kelainan jantung.

“wELLbEINg SCAN”
Pemeriksaan yang akrab disebut juga sebagai 

pemeriksaan kesejahteraan janin itu biasanya 
dikerjakan saat usia kehamilan sekitar 32 hingga 41 
minggu.  Perhatian khusus diberikan pada wanita 
hamil dengan riwayat preeklamsia ( hipertensi dalam 
kehamilan ), hambatan pertumbuhan janin, diabetes, 
kematian janin dalam rahim, serta mereka yang 
mengalami masalah selama perjalanan kehamilan 
yang sedang berlangsung.

Selamat menikmati masa kehamilan! Semoga ibu 
dan bayi senantiasa sehat.
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gift box

Mendengarkan musik favorit kini jadi lebih menarik dengan hadirnya Crosley’s Collegiate 
turntable. Gramopon yang dibuat dalam versi modern tersebut dilengkapi speaker di 
bagian depan yang didesain menyerupai grill mobil.  

Turntable yang dipasarkan dengan warna merah dan biru tersebut juga memiliki 
colokan jack 3,5mm yang bisa Anda hubungkan dengan speaker yang lebih besar bila ingin 
mendapatkan suara lebih mantap. 

Bila sudah bosan memutar koleksi piringan hitam yang ada, tinggal koneksikan perangkat 
ini dengan laptop atau komputer Anda melalui USB port, lalu rekam lagu-lagu dari playlist di 
laptop menggunakan software yang telah disediakan.

Desainnya compact dan unik, membuat Crosley’s Collegiate turnable mudah 
dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain. Selain menjadi teman setia Anda untuk 
menikmati musik, turntable ini juga bisa menjadi elemen desain yang menarik di dalam 
ruang kerja atau kamar tidur Anda.

Let’s turn
ThE muSIC ON
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Lewat produk terbarunya, Women’s Bixby Bicycle, Shinola mencoba 
menangkap kebutuhan kaum hawa untuk menikmati waktu mereka 
sembari bersepeda dengan gaya. Sepeda produksi Amerika ini 

menghadirkan sepeda yang setiap detailnya disesuaikan dengan kebutuhan 
perempuan, sehingga mereka bisa merasakan kenyamanan mengayuh 
sepedanya,  baik untuk melintas di jalan kering maupun medan basah. 

Dikemas sebagai citybike, Shinola dibuat dari baja ringan kualitas terbaik, 
sehingga berkendara di atasnya pun terasa ringan dan juga lebih smooth. 
Sepeda karya pengrajin Shinola di Detroit ini dilengkapi gear dari Shimano, 
dan hadir dengan 4 pilihan warna anggun yakni: char, mauve, taupe, 
serta teal. Lewat produk terbarunya, Shinola berhasil menghadirkan 
citybike dengan detail stunning yang tidak saja membuat Anda sehat 
saat mengayuhnya, tetapi juga terlihat lebih stylish.

ShINOlA 
wOmEN’S

BIxBY 
BICYClE

gift box
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Dokter Spesialis Radiologi yang banyak 
bergelut di bidang neuroradiologi, 
pecinta warna ceria ini mengaku 

bahwa spesialisasi yang digelutinya banyak 
berkaitan dengan kelainan-kelainan di otak 
dan tulang belakang.

“Neuroradiologi bisa membantu 
menelisik keluhan sakit di punggung 
atau backpain yang sering terjadi 
pada perempuan akibat kebiasaan 
yang tanpa disadari akan mencederai 
diri sendiri. Sering pakai highheels, 
menggendong anak dengan posisi yang 
salah, adalah beberapa diantaranya,” 
jelas dr. Sri Andreani.

Meski sempat jatuh hati pada bidang 
ortopedi, dokter yang hobi belanja di dunia 
maya tersebut akhirnya menjatuhkan 
pilihannya pada radiologi. “Banyak keluhan-

keluhan sakit yang awalnya dianggap 
biasa, seperti pusing misalnya. Dengan 
pemeriksaan CT Scan dan MRI akhirnya 
ditemukan ternyata penyebabnya adalah 
tumor otak atau kelainan pembuluh darah 
otak, bisa suatu kelainan bawaan atau 
penyempitan.

Untuk mengendurkan urat saraf 
dari rutinitas kerja yang membutuhkan 
konsentrasi penuh ini, dr. Sri ternyata lebih 
memilih untuk berbelanja di dunia maya. 
“Waktu luang saya nggak banyak, dan saya 
juga harus pintar-pintar bagi waktu buat 
keluarga. Jadi daripada buang waktu jalan-
jalan di mall mending beli di toko online 
saja. Pindah dari satu toko ke toko lain 
tinggal klik,” tutur dokter yang mengaku 
suka mengintip toko online sebelum tidur 
ini sembari tersenyum. 

dr. Sri Andreani Utomo, SpRad (K)

BANYAK mEmBANTu PEREmPuAN

RAdIOlOGI
Kepiawaian mereka menginterpretasi gambar medis menjadi formula rekomendasi untuk pemeriksaan atau 

perawatan lebih lanjut seorang pasien. Tak hanya itu, dengan perkembangan radiologi onkologi dan radiologi 
intervensi, dokter spesialis radiologi juga membantu pasien sembuh dari penyakitnya dengan pendekatan minimal 

invasive. Tak pelak, spesialis radiologi pun menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah rumah sakit. 
Di National Hospital, para srikandi ini menjadi bagian dari tim dokter Spesialis Radiologi yang turut menjalankan roda 
aktifitas di bidang pemeriksaan radiologi. Mereka adalah dr. Sri Andreani Utomo, Sp.Rad.(K).; dr. Cindy Sadikin, Sp.Rad.; 

dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad.; dr. Sianny Suryawati, Sp.Rad.; dan dr. Irene Kusnadi, Sp.Rad.

Berkutat dengan gambar medis, baik dari hasil X-Ray, Ultrasound, 
hingga MRI, menjadi keseharian dokter spesialis radiologi.
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“Saya suka main game semacam “hidden 
object”, “spot the difference”, dan menurut 
saya radiologi mirip seperti itu. Saya 

harus meneliti, melihat hal-hal kecil dengan detail 
untuk mencari kelainan di tubuh pasien,” tutur 
dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad., menganalogikan 
profesi yang digelutinya.

Baginya menangani pasien dengan kasus 
rumit, adalah tantangan yang membuatnya 
semakin mencintai bidang radiologi. “Saya paling 
bersemangat kalau ada pasien yang sudah 
berobat ke sana kemari, tapi tidak sembuh. Tapi 
akhirnya dengan analisis radiologi bisa ditemukan 
apa penyebab sakitnya, dan pasien pun bisa 
diterapi hingga sembuh,” urainya.

Ibu satu orang putra ini melihat bahwa 
pemeriksaan radiologi, dengan beragam alat 
yang ada, ibarat puzzle. Bila saling dipadu 
antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lain maka 
akan memberikan satu gambaran utuh yang bisa membantu 

“Dengan memahami radiologi, saya 
dapat membantu dokter lain untuk 
mendiagnosis penyakit apa yang 

sedang diderita pasien. Ilmu ini memang tidak 
bisa dipisahkan dengan teknologi. Skill, science, 
smart interpretation, menjadi tiga hal yang harus 
dikuasai seorang dokter spesialis radiologi,” 
ungkap dr. Cindy Sadikin, Sp.Rad., yang banyak 
mendalami tentang radiologi intervensi tersebut.

Diakui dr Cindy, meski bukan hal baru, 
jumlah dokter yang menguasai ilmu ini 
hanya segelintir saja, dan sangat sedikit 
diantaranya yang wanita. Sinar radiasi yang 
menjadi makanan sehari-hari menjadi alasan 
keengganan dokter wanita untuk menekuni 
bidang radiologi. “Biasanya ketakutan yang 
timbul adalah sulit hamil karena sering kena 
sinar radiasi. Padahal sebenarnya sudah ada antisipasinya. Buktinya 
banyak dokter radiologi yang malah punya tiga sampai lima anak,” 
kilah dr. Cindy, disambung dengan gelak tawanya yang khas.

perawatan pasien lebih lanjut.
“Semisal ada pasien yang dari hasil USG 

diketahui menderita tumor. Kalau hanya 
pemeriksaan ini saja yang dilakukan, kita 
tidak bisa tahu, sampai mana penyebarannya. 
Tapi kalau dilengkapi dengan MRI dan 
CT Scan, kita bisa tahu, tumor ini sudah 
menggerogoti sampai kemana. Jadi, antara 
satu pencitraan dengan pencitraan lainnya 
saling melengkapi.

Diakuinya menjadi dokter spesialis radiologi 
memang menyita waktu dan tenaga, namun 
itu semua bisa ia nikmati karena dukungan 
yang besar dari keluarga, terutama dari suami. 
Karenanya, di waktu luang ia selalu menyalurkan 
hobi traveling bersama keluarga. “Paling sering 
kita ke New Zealand. Agendanya dobel kalau 
ke sana. Jalan-jalan, sambil nengok ibu mertua 

dan beberapa kerabat yang tinggal di sana,” tutur dokter pecinta 
makanan Jepang ini bersemangat.

“Yang paling sulit tentu saja membagi 
waktu antara karier dan keluarga, terlebih jam 
kerja dokter kan tidak menentu,” papar dokter 
yang bergabung di National Hospital setelah 
menuntaskan pendidikan di Taiwan tersebut. Ia 
mengaku sering mendapat protes dari anak-anak 
tentang kesibukannya.

Saling pengertian dari anggota keluarga 
menjadi kunci utama, agar keluarga tetap harmonis. 
Jika waktu luang datang, ia lebih memilih berada 
di rumah dan menghabiskan waktu bersama anak-
anaknya, daripada menghabiskan waktu di pusat 
perbelanjaan. “Quality time itu pasti. Sebisa mungkin 
saya menemani mereka belajar. Kalau hari Sabtu 
dan Minggu mereka sedang libur sekolah, saya ajak 
mereka ke rumah sakit biar mereka bisa paham apa 
pekerjaan ibunya.”

Dokter yang dikaruniai tiga anak ini pun tak ketinggalan untuk 
selalu memasak setiap pagi untuk keluarga tercintanya, dan 
masakan yang jadi favorit keluarga adalah Ayam Kremes.

get in touch

dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad.

dr. cindy Sadikin, Sp. Rad.
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Bagi dr. Irene Kusnadi, Sp.Rad., yang 
membuatnya lebih memilih bidang 
radiologi karena menjadi dokter radiologi 

mengharuskan ia memahami ilmu kedokteran 
seluruh tubuh manusia, bukan di bagian 
tertentu saja. “Saya senang radiologi karena 
semua dari kepala sampai kaki harus tahu 
ilmunya,” ungkap dr.Irene. 

Dokter yang juga memiliki suami seorang 
dokter ini merasakan bahwa keberadaan spesialis 
radiologi kini makin banyak dibutuhkan, karena 
penyakit-penyakit yang dulu identik dengan usia 
tua dan dewasa, kini menyerang usia muda. “Salah 
satunya adalah kista ovarium. Banyak remaja putri 
yang mengalami penyakit ini,” urainya. 

Itulah mengapa ia menyarankan agar 
remaja putri yang telah mengalami menstruasi 
melakukan pemeriksaan USG begitu merasa ada 
yang tidak wajar dengan menstruasinya, karena bisa jadi ini adalah 
pertanda adanya kista yang bersarang di tubuhnya. “Mungkin 

“Menjadi Dokter Spesialis Radiologi, 
meski tidak langsung berhubungan 
dengan pasien, saya bisa berperan 

aktif mendiagnosa pasien. Buat saya ini seperti 
memecahkan sebuah misteri,” tutur dr. Sianny 
Suryawati, Sp.Rad., yang merupakan putri seorang 
wirausahawan ini. 

Walaupun awalnya ingin menjadi dokter 
anak namun ternyata Tuhan punya rencana lain 
yang membawanya menjadi seorang spesialis 
radiologi. Berkecimpung di dunia ini, membuat 
dr. Sianny tidak pernah berhenti belajar dan 
mengasah kemampuan. “Nggak ada ceritanya 
berhenti belajar, karena di luar sana ilmu terus 
berkembang. Contohnya saja MRI, kalau di sini 
baru ada 3 Tesla, di luar negeri sudah ada yang 
pakai 7 Tesla,” tuturnya.

Ibu dua orang anak ini melihat, keberadaan radiologi yang 
bisa membantu banyak orang, termasuk perempuan untuk 
mendeteksi dini berbagai penyakit berbahaya. “Seperti tumor atau 

awalnya cuma terasa nyeri haid saja, tapi kalau 
dibiarkan, bisa-bisa terancam kesuburannya. 
Terutama kalau ternyata kista nempel di dekat 
ovarium,” imbuh pecinta buku ini menjelaskan.

Kesibukannya dan suami yang sama-sama 
padat, membuat pasangan dokter ini harus 
piawai memberi pengertian pada buah hati 
mereka yang baru berusia 3 tahun. “Karena 
masih kecil ya kita coba kasih pemahaman 
dengan bahasa sederhana. Mama dan papa 
harus ke rumah sakit karena ada yang sakit dan 
harus ditolong. Jadi sekarang kalau dia melihat 
ada orang sakit selalu tanya harus diapain,” kata 
dr. Irene yang melihat ini sebagai sinyal kalau 
sang buah hati juga mulai tumbuh minatnya di 
bidang kesehatan.

Karena punya hobi membabat buku-
buku bacaan, mencoba menularkan hobinya 

dengan rutin membacakan buku-buku cerita untuk sang anak 
sepulang kerja.

kanker. Banyak orang sebenarnya merasakan 
gejala awal, tapi sering tidak dianggap karena 
tidak tahu dan tidak mau bertanya. Padahal 
deteksi dini lebih efektif dan keberhasilannya 
lebih tinggi ketimbang penanganan di stadium 
lanjut,” urainya.

Sebagai langkah deteksi dini, dokter pecinta 
kuliner Surabaya itu menyarankan untuk 
melakukan foto thorax dan USG abdomen bagi 
pria maupun wanita saat general medical check 
up. “Fungsinya sebagai screening dan deteksi 
dini sebelum timbulnya gejala yang dirasakan 
langsung oleh penderita” jelasnya. Sedangkan 
untuk perempuan, dr. Sianny menyarankan 
agar rutin melakukan pemeriksaan mammografi 
dan USG payudara. “Sebaiknya, masuk usia 
35 tahun ke atas seorang perempuan harus 

melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui ada tidaknya 
benjolan berbahaya di payudara. Jangan menunggu kelihatan 
benjolannya,” pungkasnya. 

dr. irene Kusnadi, Sp. Rad.

dr. Sianny Suryawati, Sp.Rad.

hEAd TO TOE lEARNING
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dr. irene Kusnadi, Sp. Rad.
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Fighting
Fever

dr. Silvester Hariwidodo D., Sp.A. 

Demam menjadi masalah kesehatan dalam 
fase tumbuh kembang anak. Bagi sebagian 
orang tua sering mengang gap sebagai hal 
biasa, padahal demam dapat merupakan 
suatu penyakit yang berbahaya yang 
dapat mengancam keselamatan si kecil. 
Karenanya penanganan yang tepat saat 
anak mengalami demam penting dilakukan.

Spesialis Anak
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Usia bayi hingga balita tergolong rentan, karena anak-
anak belum memiliki daya tahan tubuh seperti orang 
dewasa. Demam menjadi salah satu gejala yang 

mengingatkan Anda bahwa kesehatan si kecil perlu mendapat 
perhatian lebih. Demam sendiri bukanlah penyakit utama 
melainkan kondisi reaksi tubuh secara alamiah menghadapi 
suatu penyakit. Sedangkan penyakit yang bisa memicu 
meningkatnya suhu tubuh hingga di atas batas normal ini 
bisa beragam, diantaranya seperti: infeksi saluran nafas, infeksi 
saluran cerna, campak, tifoid, dan lain sebagainya. 

Perlawanan tubuh terhadap infeksi dapat membuat suhu 
tubuh menjadi tinggi. Dengan suhu yang tinggi, maka tubuh 
membangun benteng perlindungan untuk memperlambat 
pertumbuhan bakteri ataupun virus. Ada kalanya, saat tubuh 
melawan infeksi ini butuh bantuan agar tidak berakibat fatal. 

Beberapa kondisi yang biasanya menyertai demam sebagai 
bentuk respon fisik antara lain: dehidrasi, meningkatkan kerja 
jantung, suhu tubuh meningkat, peningkatan konsumsi 
oksigen, dan produksi karbondioksida serta dapat memicu 
terjadinya kejang bila suhu tubuh naik dengan cepat.

Maka itu demam harus ditangani dengan tata laksana 
yang tepat dan cepat. Tujuannya tidak sekadar menurunkan 
suhu tubuh melainkan juga mengatasi gejala serta penyebab 
penyakit primernya. Dengan melihat sifat demam yang dialami 
anak, dokter bisa menentukan diagnosa penyakit primer 
yang diderita. “Kita akan melihat, berapa lama demam terjadi 
kemudian apakah sifatnya periodik? Atau anak menggigil 

disertai menggigau? Semua itu menunjukkan 
gejala primer yang berbeda-beda,” urai dr. Silvester 
Hariwidodo D., Sp.A., Dokter Spesialis Anak National 
Hospital Surabaya. 

Beberapa gejala lain yang tidak spesifik terjadi 
pada kondisi anak demam antara lain adalah lesu, 
nyeri otot, sakit kepala, lemas disertai dengan problem 
batuk dan kesulitan nafas. Kalau sudah begini, anak 
cenderung jadi rewel dan gelisah. Di sinilah peran 
orang tua dalam mendampingi dan membuat buah 
hatinya merasa tenang sangat penting.

“Demam menjadi serius saat terjadi 
berkepanjangan, karena itu saya selalu mengingatkan 
jika sampai dua - tiga hari tidak terjadi perubahan 
setelah diberi obat maka Anak harus segera dibawa 
ke dokter,” jelasnya.

Sebagai penganganan pertama, di rumah adalah 
harus selalu tersedia obat penurun panas. Dianjurkan 
agar para ibu menyediakan Parasetamol. Obat tersebut 
aman digunakan untuk anak-anak. Jika buah hati Anda 
masih juga demam, maka pemberian obat dapat 
diulang dengan jarak waktu per lima jam. “Obat panas 
untuk bayi lebih baik menggunakan tetes sedangkan 
untuk usia lebih dari satu tahun bisa menggunakan 
sirup,” imbuh dr. Silvester. 

Perlu dipahami bahwa obat penurun panas tidak 
akan menyembuhkan penyakit. Melainkan hanya 
memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Oleh karena itu 
selain pemberian obat juga harus dicari sumber panas 
atau penyakitnya. Ibu harus sigap, jangan menunda 
untuk membawa buah hati ke rumah sakit. 

Bila anak mengeluh demam, lakukan langkah 
berikut sebagai penanganan pertama:
l Beri obat penurun panas
l Istirahat atau tidur agar proses 

metabolisme tubuh berlangsung optimal.
l Menggunakan pakaian atau selimut yang 

tidak tebal agar panas tubuh segera turun.
l Ventilasi ruangan cukup baik agar aliran 

udara segar membantu proses pemulihan.
l Kompres seluruh tubuh seperti dahi 

hingga badan dengan air hangat.
l Perhatikan nutrisi makan, beri asupan 

yang cukup.
l Berikan asupan cairan lebih banyak.
l Konsultasikan pada Dokter Anda.

“Mom, Badanku Demam..”

parenting
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health zone

vANISHINg
vErICOSE vEINS

Kulit yang lebih lunak, gangguan hormonal yang lebih tinggi saat pubertas dan 
kehamilan, membuat perempuan menjadi rentan mengalami varises (vericose) 

dibanding laki-laki. Tak hanya di kaki, varises ternyata juga bisa menyerang 
bagian perut, bahkan vagina serta jalan lahir ibu hamil.
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dr. Meity Ardiana, Sp.JP.
Spesialis Jantung & Pembuluh darah

Varises adalah salah satu kondisi yang paling umum dalam populasi 20-
25% perempuan dan 10- 15% laki-laki. Pengobatan varises dianggap 
tepat jika didapatkan gejala. Gejala umum varises mencakup gangguan 

penampilan secara kosmetik, nyeri, dan gatal-gatal. Gejala yang kurang 
umum termasuk perdarahan, luka, dan terjadinya peradangan pada dinding 
pembuluh darah karena bekuan darah. Dokter spesialis jantung dan pembuluh 
darah biasanya menggunakan pencitraan USG non-invasive untuk menemukan 
lokasi varises, sehingga pembuluh darah yang tidak terlihat pada permukaan 
kulit dapat dievaluasi. Terutama dapat mengevaluasi vena dalam yang sering 
terjadi varises seperti vena saphena.

Jantung memompa darah yang kaya oksigen ke arteri besar yang dikenal 
sebagai Aorta. Aorta mengalirkan darah terus cabang ke arteri yang lebih kecil 
sampai ke seluruh tubuh. Kemudian vena membawa darah kembali ke jantung. 
Tidak seperti arteri, vena bergantung pada katup satu arah untuk menjaga 
darah bergerak ke atas melawan gravitasi. 

Otot-otot kaki membantu mendorong darah melewati pembuluh darah. 
Jika katup bocor, pembuluh darah halus melebar dan terlihat sebagai garis 
kebiru-biruan di tungkai atau sekitar mata kaki, inilah yang disebut varises. 
Bentuknya bisa mirip sarang laba-laba (spider veins), dahan pohon yang 
bercabang kecil-kecil atau garis-garis lurus halus.
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pergelangan kaki atau tungkai, nyeri, dan kaki 
gampang lelah. Dalam jangka waktu lama, varises 
dapat menyebabkan perubahan kulit, luka terbuka, 
serta peradangan dan pembekuan darah pembuluh 
darah vena.

Keturunan menjadi faktor penyebab utama varises. 
Namun kehamilan, obesitas, pengaruh hormonal, 
dan posisi duduk atau berdiri terlalu lama, juga 
berkontribusi terhadap perkembangan varises.

health zone

gEJALA vArISES
Ketika katup satu arah gagal menutup 

dengan benar, aliran darah dapat kembali. Hal 
ini menyebabkan peningkatan tekanan dalam 
pembuluh darah, jika kondisi ini terjadi terus menerus, 
lama kelamaan akan menyebabkan bengkak dan 
menggembung menjadi varises. 

Peningkatan tekanan tersebut dapat 
menyebabkan keluhan seperti: pembengkakan 
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TAK HANYA DI bETIS
Betis memang bagian yang paling sering 

menjadi sasaran varises. Kalau sudah begini biasanya 
perempuan menjadi tidak percaya diri dengan 
penampilannya. Bagian tubuh lain yang juga acap kali 
mengalami varises adalah anus, yang kemudian lebih 
dikenal dengan istilah wasir atau ambeien.

Pada ibu hamil, varises pun bisa menyerang 
daerah vagina dan jalan lahir. Meski jarang terjadi, hal 
ini bisa menjadi masalah yang cukup serius karena 
akan mengganggu kelancaran proses melahirkan. 
Varises di bagian tersebut berpotensi menyebabkan 
pendarahan hebat saat melahirkan akibat proses 
mengejan yang membuat varises pecah.

Langkah pencegahan penyakit ini bisa dilakukan 
dengan melakukan upaya yang dapat membantu 
kelancaran aliran darah menuju jantung. Salah 
satunya dengan penggunaan stoking kompresi 
yang akan mendorong darah dari kaki kembali ke 
jantung. Selain itu perhatikan aktifitas harian Anda. 
Cobalah untuk tetap aktif dan meminimalkan 
duduk atau berdiri jangka waktu lama. 
Menurunkan berat badan dan berbaring dengan 
kaki terangkat dapat membantu meringankan 
keluhan. Bila cara tersebut tidak membantu, Anda 
perlu berkonsultasi dengan dokter.

Secara medis, pengobatan varises di kaki bagian 
bawah dapat dilakukan dengan injeksi/ kompresi 
skleroterapi, atau pengupasan bedah (ligasi). Teknik-
teknik tersebut dapat dilakukan terpisah atau saling 
dikombinasikan. 

TEKNIK TErbArU
Di National Hospital sendiri, tim dokter Jatung di 

sini telah menggunakan teknik terbaru pengobatan 
varises di kaki dengan metode tanpa pembedahan. 
Alat yang digunakan adalah kateter khusus dengan 
ujung kawat berputar dengan kecepatan tinggi 
yang secara efektif merusak intima vena. Pada saat 
yang sama, kateter menginjeksi obat sclerosant 
yang efektif menutup vena. Tidak seperti Laser atau 
frekuensi radio yang menggunakan panas untuk 
mengikis varises. Teknik ini tidak menimbulkan 
rasa sakit serta tidak menyebabkan kerusakan saraf 
atau kulit, maupun luka karena panas. Selain lebih 
aman,  metode minimal invasive ini juga proses 
penyembuhan pasien menjadi lebih singkat.
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get in touch
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“Meski tak ada hubungan family, tapi melihat 
keluarga pasien tersenyum saat mengetahui 
orang yang mereka sayangi akhirnya 

sembuh dari sakit, bisa berkumpul lagi bersama mereka, 
rasanya seperti aliran listrik yang menyalurkan arus 
kebahagiaan pada saya juga,” urainya.

Menolong orang lain adalah alasan kuat bagi 
seorang Meity bertekad menjalani profesi sebagai dokter. 
Pengalaman harus menangani pasien komplikasi saat 
menjadi dokter muda mendorong keinginannya untuk 
melanjutkan pendidikan spesialis jantung.

“Saat itu ada pasien yang usianya cukup lanjut datang 
ke IGD, dan ternyata menderita jantung, diabetes, serta 
komplikasi lainnya. Karena kondisinya lemah, akhirnya 
nyawa pasien tidak tertolong,” tutur dr. Meity saat 
menceritakan pengalamannya menjadi dokter muda. 
Kejadian tersebut sontak membuatnya down karena 
merasa tidak mampu menolong pasiennya yang ternyata 
diketahui menderita jantung koroner.

Peristiwa ini sempat membuat ia putus asa, hingga 
berniat mengurungkan niat menjadi dokter. Sang bunda 
yang menjadi tempat curhat, mencoba membangun 
kembali semangatnya yang runtuh. Akhirnya dari sinilah 
dokter penggemar Rujak Cingur tersebut merasa bahwa 
menjadi dokter umum saja tidak cukup, hingga akhirnya ia 
memutuskan untuk melanjutkan studi Spesialis Jantung di 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

bISA bErbUAT bANYAK
Keputusannya ternyata tidak salah, menjadi dokter 

spesialis jantung membuatnya bisa berbuat banyak untuk 
menolong orang lain. Ia banyak bertemu dengan pasien-
pasien yang memperjuangkan hidupnya bahkan di 

tengah keterbatasan. Pengalaman yang seakan mencoba 
mengingatkan ia untuk selalu belajar dan melakukan yang 
terbaik bagi pasiennya.

Tak hanya pada dirinya, etos kerja keras, juga selalu ia 
tanamkan pada buah hatinya. Itulah mengapa, pada putra-
putrinya, dokter spesialis jantung diagnostik ini selalu 
mengingatkan pentingnya totalitas dan melakukan yang 
terbaik untuk menuntaskan apapun yang mereka lakukan. 
Diakui dr. Meity, sebagai seorang dokter spesialis jantung, 
waktu Meity memang banyak untuk menangani pasien-
pasiennya. “Saya sudah berkomitmen dengan suami sejak 
awal bahwa saya boleh berkarier,” tambahnya.

KELUArgA YANg UTAMA
Namun disela kesibukannya, mengurusi keenam anaknya 

tetap menjadi prioritas utama bagi Meity. Ia ingin memberikan 
contoh yang baik untuk anak-anaknya kelak bahwa bekerja 
bukan hanya soal mendapatkan materi, namun dengan 
hati yang ikhlas dalam melayani pasien sesuai ajaran agama 
yang dianutnya, akan menimbulkan kepuasan batin karena 
bisa menolong orang lain. Baginya, menjadi perempuan 
juga harus bisa aktif membantu ekonomi keluarga, sehingga 
dalam kondisi apapun tetap bisa berdiri tegar. Semua itu ia 
lakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai sebagai seorang 
muslimah yang modern dan modis.

“Beruntung saya punya suami yang sangat mendukung 
karier saya, karena dia tahu saya orangnya tidak bisa diam 
saja di rumah,” tuturnya sembari tersenyum. Meski sama-
sama sibuk, namun keduanya selalu bisa menyisipkan 
liburan untuk bisa berkumpul dengan buah cinta mereka. 
Tak heran jika ia sering wara wiri ke Bengkulu tempat 
suaminya dinas kerja. Ia mengaku enjoy walau harus tiap 
minggu terbang ke sana.

dr. Meity Ardiana, Sp.JP.

Meski tak ada kata terucap, tatapan lekat pasien, seolah meneriakkan kata 
tolong yang terus terngiang-ngiang di telinga dr. Meity Ardiana, Sp.J. Saat 
bisa mewujudkan harapan itu, bagi dokter yang bergabung di tim Spesialis 

Jantung National Hospital ini, adalah kebahagiaan tak terlukiskan yang 
membuatnya bangga bisa menjadi bagian di dalamnya.

Spesialis Jantung & Pembuluh darah

Kebahagiaan itu

MENULAr
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intermezzo

Kemudahan dalam Satu Kemasan
AUTOPACK

Kesembuhan pasien dari 
penyakit yang menggelayut di 
tubuh tak hanya ditentukan 
oleh pemilihan obat yang tepat 
sesuai hasil diagnosa, tapi juga 
dipengaruhi oleh kepatuhan 
dan ketepatan pasien dalam 
mengonsumsi obat. Itulah 
mengapa National Hospital 
memberikan kemudahan bagi 
pasiennya melalui teknologi 
autopack yang dimilikinya.
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Lazimnya, saat pasien menerima obat-obatan 
dari resep dokter, obat yang diterima akan 
dipisahkan dalam beberapa kemasan sesuai 

jenisnya. Sehingga bila pasien mendapatkan 5 macam 
obat maka otomatis mendapat 5 bungkus, dengan 
keterangan jenis obat serta aturan pakai di masing-
masing bungkusnya. Obat-obatan tersebut bisa 
saja tidak sama baik dari segi jumlah maupun waktu 
meminumnya.

Pasien yang mendapat 3-5 jenis obat dalam satu 
resep mungkin tidak akan terlalu sulit untuk memilih 
dan mengatur obat mana yang harus diminum 
baik pada saat pagi, siang maupun malam. Namun 
ketika pasien menjalani polytherapy, maka obat 
yang harus dikonsumsi akan sangat banyak, dengan 
jadwal konsumsi berbeda-beda. Tentunya hal ini 
akan menyulitkan dan juga membingungkan pasien 
memilih mana obat yang harus dikonsumsi dan kapan. 
Belum lagi ketika bepergian, risiko salah satu jenis obat 
hilang atau tertinggal di suatu tempat bisa saja terjadi.

A PACK Of EASINESS
Dengan segala kesulitan yang dialami pasien 

seputar obat-obatan yang dikonsumsi, National 
Hospital memilih menggunakan Autopack. Sebuah 
terobosan baru dalam sistem pelayanan pengobatan 
terhadap pasien yang tidak hanya berdampak sangat 
positif bagi pasien dan keluarganya, namun juga bagi 
manajemen Rumah Sakit. 

Autopack akan memudahkan pasien menyiapkan 
obat untuk diminum sesuai jadwal yang tertera di 
setiap kemasannya dan juga menjaga kepatuhan 
pasien untuk meminum obat tersebut. Obat akan 
dikemas terpisah dan disusun berurutan sesuai 
jadwal minum yang telah ditentukan. Bila ada obat 
yang diminum pada pagi hari saja,  malam hari saja,  
atau pada waktu tertentu, secara otomatis mesin 
Autopack akan merangkai packing obat-obatan 
tersebut sesuai jadwal. Pasien pun tidak perlu lagi 
bingung dan khawatir memikirkan obat mana saja 
yang harus diminum, karena semua telah terbungkus 
rapi berenteng.

Selain tampilan pembungkus obat terlihat 
lebih rapi, data dikemasannya pun sangat lengkap. 
Di samping identitas pasien, pada masing-masing 
kemasan terdapat keterangan kapan waktu minum 
obat, tanggal, hingga jam-nya pun akan dituliskan 
apabila obat harus dikonsumsi persis di jam tertentu. 

Setiap kemasan tersebut dilengkapi pula dengan 
barcode. Barcode ini sangat penting terutama 
bagi pasien rawat inap, karena berkaitan dengan 
database pasien. Setiap obat yang diminum pasien 
akan dipindai (scan) terlebih dahulu. Data hasil 
scan tersebut akan terhubung dengan system EMR 

(Electronic Medical Record), sehingga seluruh kegiatan 
pasien baik jenis obat yang dikonsumsi dan juga waktu 
meminumnya tercatat lengkap di database Rumah Sakit. 

Setiap mesin Autopack yang dimiliki National 
Hospital, mampu menyimpan 500 jenis obat. Sedangkan 
kecepatan membungkusnya, mencapai 60 kemasan 
dalam 1 menit. Ditunjang dengan Pneumatic Tube 
Systems yang terhubung ke segala ruangan di Rumah 
Sakit, pengiriman obat ke ruangan manapun pasien 
berada menjadi sangat mudah dan juga cepat.
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ENHANCE PATIENT SAfETY
Dulu, setiap kali dokter memberikan resep 

pada pasien selalu untuk berhari-hari, bahkan 
bisa sampai 5 hari atau lebih. Sehingga bila harus 
berganti obat di tengah-tengah terapi, maka obat 
lama akan terbuang sia-sia. Dengan menggunakan 
Autopack, pemberian obat bisa dengan cara 
ODDD (One Daily Dose Dispensing) dimana obat-
obatan yang diberikan pada pasien hanya untuk di 
konsumsi dalam satu hari saja (24 jam), berurutan 
sesuai jadwal yang diinginkan dokter. Kemudian 
bisa juga dengan cara UDD (Unit Dose Dispensing) 
yaitu obat yang diberikan pada pasien hanya untuk 
sekali minum dalam satu sachet saja. 

Tentu saja cara ini akan menguntungkan 
dari sisi ekonomi. Untuk rumah sakit sendiri, 
Autopack akan meningkatkan upaya patient 
safety karena dapat menekan terjadinya 
human error dalam pemberian obat, sekaligus 
memberikan kontribusi cukup besar dalam 
efisiensi waktu dan tenaga kerja baik di bagian 
keperawatan maupun bagian farmasi.

intermezzo
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body talk

of Breast Cancer
bEwArE

Menurut prediksi WHO, setidaknya 

akan ada lonjakan penderita kanker 

sebesar 300 persen di seluruh dunia 

pada tahun 2030 yang 70 persennya 

ada di negara berkembang seperti 

Indonesia. Deteksi dini menjadi 

solusi jitu untuk menghindarkan 

kita menjadi target dari penyakit 

berbahaya tersebut.
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body talk

Dari data Sistem Informasi Rumah Sakit, dari 
sederet jenis kanker yang ada, kanker payudara 
menduduki posisi kedua tertinggi sebagai 

penyebab kematian tertinggi pada perempuan 
di Indonesia. Tingginya angka kematian tersebut 
disebabkan karena banyak pasien datang dengan 
kondisi terlambat. Padahal sebenarnya kanker 
payudara bisa ditangani lebih awal dengan melakukan 
pemeriksaan dini, baik yang dilakukan sendiri maupun 
melalui pemeriksaan klinis dan radiologis.

Dengan melakukan pemeriksaan payudara 
secara klinis dengan bantuan dokter, setidaknya 
dapat membantu mendeteksi sampai 85% kasus 
kanker payudara. Sedangkan bila pemeriksaan 
tersebut dibantu dengan pemeriksaan radiologi, 
setidaknya dapat membantu mendeteksi sampai 
lebih dari 90% kasus kanker payudara. 

Di National Hospital sendiri deteksi kanker 
payudara dapat dilakukan melalui pemeriksaan 
Ultrasound dan Mammografi. “Pada prinsipnya 
Ultrasound dan Mammografi saling melengkapi 
karena keduanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri. 
Pada wanita muda usia 35 tahun ke bawah, saya lebih 
menyarankan pemeriksaan ultrasound untuk screening, 
karena jaringan payudaranya relatif padat,” tutur 
dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad., Dokter Spesialis 
Radiologi National Hospital Surabaya. 

Dijelaskan dr. Fransisca, memang tidak semua 
gangguan pada payudara selalu berakhir dengan 
kanker. Secara garis besar, penyakit yang menyerang 
organ tubuh ini dapat dikategorikan menjadi dua, 
yakni tumor dan non tumor. Tumor yang menyerang 
payudara bisa jinak seperti Kista (berisi cairan) dan 
Fibroadenoma (padat) serta bisa ganas yang disebut 
kanker payudara. Sedangkan kasus non tumor seperti 
abses atau infeksi payudara, penanganan yang cepat 
akan memberi hasil lebih baik.

Pemeriksaan Mammografi akan membantu 
mendeteksi tumor payudara, namun karena 
menggunakan X-ray maka proses Mammografi 
disarankan untuk dilakukan sekali dalam 1-2 tahun. 
“Pemeriksaan Mammografi sebaiknya jangan dilakukan 
mendekati siklus menstruasi, karena kondisi payudara 
akan berubah akibat pengaruh hormon, sehingga 
menjadi lebih sensitif dan bisa menimbulkan rasa 
nyeri atau tidak nyaman saat dilakukan Mammografi,” 
imbuh dr. Fransisca. 

Selain metode di atas, ada baiknya wanita juga 
melakukan deteksi mandiri saat mandi dengan meraba 
payudara. Jika dirasa ada benjolan maka bisa dibawa 
ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

“Deteksi mandiri tetap harus dibantu dengan 
screening radiologi, karena sering kali tangan kita 
tidak cukup sensitif. Benjolan baru terasa saat diraba 
jika besarnya lebih dari 1 cm,” ungkap dr. Fransiska. 
Dengan ultrasound, benjolan kurang dari 1 cm bisa 
terdeteksi secara dini.

Pada mereka yang punya riwayat keluarga 
menderita kanker, kewaspadaan terhadap penyakit ini 
memang harus dua kali lipat lebih tinggi dibanding 
mereka yang tidak. Namun dengan kondisi lingkungan 
yang semakin tercemar, dan mewabahnya gaya 
hidup serba praktis yang tidak sehat, kanker kini 
menjadi penyakit yang tidak bersifat genetik murni. 
Karenanya sangat disarankan bagi Anda untuk 
menghindari faktor risikonya, seperti terpapar asap 
rokok, diet rendah serat, paparan sinar ultraviolet, dan 
berhubungan seksual yang tidak sehat.

Lakukan pemeriksaan secara rutin, karena pada 
kenyataannya lebih dari 40% dari semua kanker dapat 
dicegah. Bahkan beberapa jenis yang paling umum, 
seperti kanker payudara, kolerektal, dan leher rahim 
dapat disembuhkan jika terdeteksi dini.

dr. Fransisca Notopuro, Sp.Rad.
Spesialis Radiologi
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Kesehatan Ibu selama sembilan bulan masa kehamilan merupakan 
kunci kesehatan si jabang bayi. Karena itulah, National Hospital 
bekerjasama dengan Prodiva dan Hanwha mengadakan 

Seminar tentang Bahaya Keputihan Selama Masa Kehamilan. Dipandu 
oleh dr. Hendera Henderi, Sp.OG (K) dan dr. Robert Hunan Purwaka, 
MD, Sp.OG., acara ini berlangsung selama dua jam.

Keputihan merupakan sekresi vaginal pada wanita. Keputihan 
pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua golongan, keputihan 
normal (fisiologis) dan keputihan abnormal (patologis). Keputihan 
sering mendera ibu yang sedang hamil, hal ini wajar karena 

HIndArI keputIHAn seLAmA keHAmILAn

keseHAtAn reproduksI, InvestAsI mAsA depAn

Kesehatan reproduksi merupakan investasi keluarga di masa depan, begitu tema seminar kesehatan 
reproduksi yang diadakan National Hospital pada 11 Oktober 2014 lalu. Masalah yang diangkat 
mencakup penanganan infertilitas pada pasangan, apa penyebab, dan apa yang bisa dilakukan. 

Selanjutnya dalam seminar yang diselenggarakan di Auditorium Ang Kang Hoo tersebut dibahas 
mengenai perdarahan abnormal uterus, sebagai salah satu keluhan tersering, dan merupakan gejala 
dari banyak kelainan, baik dari gangguan hormonal, infeksi, hingga kanker. 

Seminar ditutup dengan topik terbaru, berupa peran bedah laparoskopi yang merupakan teknologi 
bedah terkini dengan sayatan seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin untuk mengatasi 
masalah dalam kandungan dan penanganan infertilitas oleh dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG., Spesialis 
Obstetri dan Ginekologi  National Hospital.

pengaruh hormonal. Selama tidak berbau dan berwarna bening, 
keputihan tergolong normal. Namun, jika keputihan pada ibu hamil 
disertai dengan warna keruh dan berbau, maka patut diwaspadai. 

Bahaya yang dapat ditimbulkan adalah kelahiran prematur, 
ketuban pecah sebelum waktunya hingga berat badan bayi rendah. 
Tentu saja semua hal itu dapat diantisipasi dengan melakukan 
pemeriksaan rutin. Menurut WHO dan hasil dari beberapa penelitian, 
idealnya pemeriksaan dilakukan minimal enam kali selama kehamilan, 
kunjungan pertama pada minggu 8-12, selanjutnya masing-masing 
pada minggu ke 20, minggu ke 32, dan minggu ke 36-38.
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mengenAL gAgAL JAntung
penyakit yang mengancam kesehatan organ vital ini, pada Sabtu, 
27 September 2014, National Hospital menggelar Seminar Awam 
Gagal Jantung. 

Dalam acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 tersebut,
dr. Isabella Lalenoh Sp.JP berbicara tentang pentingnya mengenali 
gejala-gejala payah jantung/gagal jantung. Melengkapi 
penjelasan tersebut, dr. Andrianto, Sp.JP.,FIHA., memaparkan 
materi mengenai Penanganan Gagal Jantung, sedangkan dr. 
Widyawan Priyo Pratomo, Sp..JP., mengulas tentang upaya-upaya 
yang dapat dilakukan sebagai Pencegahan Gagal Jantung. Untuk 
meluruskan simpang siur tentang pendapat apakah penderita 
gagal jantung boleh berolahraga atau tidak, pada kesempatan 
tersebut dr. Meity Ardiana Sp.JP., didapuk untuk menyampaikan 
materi tentang Olah Raga pada Payah Jantung.

Diskusi dan tanya jawab mengalir hangat sepanjang acara 
berlangsung. Diharapkan seminar ini bisa memberi pemahaman 
yang utuh pada masyarakat tentang penyakit payah jantung.

Respon cepat terhadap gejala awal penyakit jantung, menjadi 
kunci keberhasilan penanganan penyakit yang masih 
bertengger sebagai jawara penyebab kematian mendadak 

tersebut. Berbagi informasi mengenai jantung dan seluk beluk 

balik ke jantung yang kemudian menyebabkan pembengkakan 
pembuluh darah pada skrotum. Kedua kondisi ini umumnya 
menyerang pria usia 15-25 tahun. Baik Hernia maupun Verikokel 
sering kali baru terdeteksi ketika sudah parah. Padahal di tahap 
lanjut, penyakit tersebut dapat menyebabkan komplikasi, seperti 
kemandulan, dan penyusutan testis.

Untuk menghapus ketakutan yang ada di masyarakat, dr. Lewis 
dan dr. Alexander memperkenalkan teknik penanganan Hernia dan 
Verikokel dengan pembenahan minimal invasive menggunakan 
Laparoskopi. Pembedahan ini dilakukan melalui sayatan kecil di bagian 
perut pasien. Dengan luka minimal, risiko infeksi dan komplikasi 
lain pasca operasi pun sangat kecil. Informasi yang disajikan dalam 
seminar yang digelar di National Hospital ini diharapkan bisa memberi 
alternatif penanganan Hernia dan Verikokel pada masyarakat dengan 
teknik yang lebih cepat, efisien, dan pastinya aman. 

tAngAnI HernIA dengAn LApAroskopI

Mendengar kata hernia dan varikokel, sering kali membuat 
orang merasa takut membayangkan operasi menyeramkan 
untuk menangani penyakit yang menyerang pria 

ini. Dalam seminar bertajuk Penanganan Hernia & Varikokel 
dengan menggunakan teknik Laparoskopi, dr. Lewis Lie, Sp.B., 
dan dr. Alexander Surya Agung, Sp.B., FinaCS. FICS., menghapus 
gambaran seram tersebut dengan memperkenalkan teknik terkini 
penanganan Hernia dan Varikokel dengan Laparoskopi.

Seminar yang diselenggarakan pada Sabtu, 6 Desember 
2014 tersebut dibuka dengan penjelasan mengenai Hernia 
dan Varikokel yang acap kali tidak terdeteksi dini. Hernia terjadi 
karena melemahnya otot dinding perut yang mengakibatkan 
skrotum akan turun dan bila terlambat akan mengakibatkan 
rasa nyeri. Sedangkan Varikokel atau varises di dalam skrotum 
adalah kelainan katup pembuluh vena atau pembuluh darah 
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ceLebrAtIng nAtIonAL HospItAL
2nd AnnIversAry

Merayakan ulang tahunnya yang ke 2, National Hospital menggelar serangkaian acara 
yang digelar pada 12-13 Desember 2014. Salah satunya adalah “Hand Sanitizing 
Dance Competition” yang diikuti oleh seluruh divisi di National Hospital. Kegiatan 

ini adalah bagian dari kampanye “mencuci tangan dengan benar” yang telah dilakukan sejak 
tahun lalu. Keluar sebagai jawara, tim Farmasi yang tampil kompak mengenakan busana ala 
bintang film Mahabarata. 

Perayaan selama dua hari ini diisi pula dengan penganugerahan “Employee of the Month” 
di Divisi Perawat. Penghargaan istimewa berupa “Value Award” juga dianugerahkan pada tiga 
orang dari Departemen Operating Teather. Penghargaan tersebut diberikan atas perwujudan 
nilai-nilai National Hospital, khususnya integritas. 

Tak ketinggalan, sejumlah dokter berprestasi juga mendapat award di acara anniversary ini. 
Diantaranya adalah: dr. M. Sofyanto, Sp.BS., sebagai The Best Contributing Doctor from Surgery  
Department dan dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD., sebagai The Best Contributing Doctor from 
Non Surgery Department. Sedangkan  dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., berhasil membawa pulang 
anugerah The Best Inovating Doctor, dan penghargaan The Best Contributing Doctor for 
Imaging diberikan kepada dr. Agoes Wilyono, Sp.S. 
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Masing-masing dokter berprestasi tersebut mendapatkan sebuah Tablet Windows 8.1 
terbaru. Hadiah ini dipilih karena sejak Juli 2014 lalu National Hospital telah menandatangani 
MoU dengan Windows di bidang pengembangan fasilitas Remote Monitoring. 

Melalui aplikasi yang dijalankan menggunakan sistem windows mobile ini, dokter-dokter 
National Hospital bisa terhubung langsung dengan database pasiennya secara real time online 
melalui perangkat Tablet Windows. Saat dokter tidak ada di tempat, ia pun dapat memutuskan 
tindakan yang diperlukan untuk dieksekusi oleh perawat yang bertugas. 

Kemudahan aplikasi Remote Monitoring ini diharapkan bisa membantu meningkatkan 
pelayanan National Hospital pada pasien yang telah mempercayakan penanganan 
kesehatannya di sini dan senantiasa menjadikan National Hospital sebagai rumah sakit yang 
terdepan di kelasnya.
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Kehamilan adalah pengalaman yang mendebarkan baik bagi sang ibu, maupun calon ayah. 
Pentingnya menjaga kehamilan dan kekompakan pasangan ayah dan ibu ini, diwadahi 
oleh National Hospital dalam acara Pregnancy Class yang digelar pada 29 November 2014.

Bertempat di Auditorium Ang Kang Hoo, dr. Aldika Akbar, Sp.OG., bersama dengan 
dr. Moh.Yusuf, Sp.OG., berbagi informasi seputar kehamilan di depan para ibu hamil yang 
hadir didampingi suami dan juga kerabat dekatnya.

Para peserta seminar terlihat sangat antusias saat mendengarkan penjelasan dari dua dokter 
muda Spesialis Obstetri & Ginekologi yang membagi pengetahuan tentang tanda-tanda awal 
kehamilan, proses tumbuh kembang janin dalam rahim ibu, dan pemeriksaan apa saja yang 
di perlukan pada saat awal kehamilan sampai dengan mendekati masa bersalin. Pada seminar 
tersebut dibahas pula tentang perubahan apa saja yang dialami oleh ibu hamil, termasuk juga 
mengenai perawatan pasca persalinan. 

“Ibu-ibu lakukan inisiasi dini, karena manfaatnya sangat besar. Tidak saja akan 
memperkuat ikatan emosional ibu dengan buah hati yang baru hadir, secara psikologis juga 
akan membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri akibat melahirkan serta mengurangi risiko 
perdarahan,” pesan dr. Aldika. 

Seminar pun menjadi lebih hidup dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang 
ternyata tidak hanya diajukan oleh para ibu hamil, namun juga oleh para calon ayah yang ingin 
mengetahui labih jauh mengenai masa kehamilan istri tercintanya.
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Ladies
Friendly Fruits

Memiliki tubuh sehat dan bugar tentu menjadi idaman semua orang.
Khususnya kaum hawa yang menjadikan bentuk tubuh sebagai priority target.
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Tidak sulit sebenarnya mendapatkan tubuh indah 
sekaligus fit, yang perlu Anda lakukan adalah 
menjaga keseimbangan asupan makanan, 

istirahat, olah raga, serta pastikan tidak melewatkan 
buah dalam menu harian. Terutama buah-buahan 
berikut ini yang diketahui baik untuk perempuan. 

Bila Anda belum menjadikan buah-buahan 
sebagai hidangan wajib, mungkin perlu 
mempertimbangkannya lagi. Karena tubuh setiap 
hari membutuhkan vitamin larut air seperti vitamin 
C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, dan asam folat. Ini karena 
tubuh tidak bisa menyimpan vitamin tersebut di 
dalam tubuh sehingga mengonsumsi buah setiap hari 
menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan 
nutrisi tubuh. 

Disamping vitamin larut air, buah juga kaya 
akan fitokimia yang bermanfaat bagi kesehatan 
seperti karotenoid, flavonoid, dan asam organik 
yang berperan sebagai antioksidan kuat. Buah juga 
mengandung enzim khusus yang dapat membantu 
pencernaan dan tidak ditemukan dalam makanan lain. 
Gula alami serta karbohidrat lainnya yang terdapat 
dalam buah memberikan bentuk energi yang jauh 
lebih sehat untuk proses metabolik. Manfaat lain 
adalah serat alaminya yang sangat penting untuk 
membantu kelancaran pencernaan. Karena itu untuk 
mempertahankan kesehatan yang optimal, Anda perlu 
mengonsumsi 3-4 porsi buah dalam sehari. 

Sedangkan untuk buah-buahan yang bisa menjadi 
sahabat kaum hawa, berikut beberapa diantaranya

APEL
Konsumsi apel bisa bermanfaat sebagai 

antioksidan yang disebut flavonoid yang dapat 
membantu menurunkan kemungkinan diabetes 
dan asma. Apel juga merupakan penyegar mulut 
alami yang dapat membersihkan gigi. Rasa apel dan 
aromanya berasal dari sel-sel wangi di kulit apel, jadi 
untuk rasa yang maksimal jangan kupas apel Anda. 

Nilai Gizi : 75 kalori, 3g serat

ALPUKAT
Buah dengan ciri khas warna hijau ini 

mengandung lemak tidak jenuh yang membantu 
menurunkan kadar kolesterol. Selain itu alpukat 
mampu meningkatkan kesehatan jantung. Bagi Anda 
yang hobi makan sandwich, bisa mengganti olesan 
mentega dengan alpukat. 

Nilai gizi 114 kalori, 4.5 g serat, sumber vitamin E 
dan folat. 

PISANg
Dalam satu buah pisang terdapat 422 miligram 

kalium yang mampu membantu menurunkan 
kadar tekanan darah. Kandungan kalium ini lebih 
banyak dibandingkan buah pada umumnya. Pisang 
memiliki 105 kalori dan menjadi sumber yang baik 
untuk asam folat. 

Nilai gizi 105 kalori, 3gram serat, sumber vitamin 
B6, kalium dan asam folat.

bLACKbErrY
Blackberry memiliki ciri khas warna ungu tua 

dari antosianin yang merupakan antioksidan kuat. 
Ini bermanfaat untuk mengurangi resiko kanker dan 
stroke. Studi menunjukkan bahwa ekstrak blackberry 
dapat membantu menghentikan pertumbuhan sel 
kanker paru paru. 

Nilai gizi: 31 kalori, 4 gram serat, kaya antioksidan. 

intermezzo
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KIwI
Kiwi mengandung vitamin C lebih tinggi 

dibandingkan jeruk. Buah bercitarasa asam manis 
segar ini dapat membantu pengembangan dan 
pemeliharaan tulang (tulang rawan, gigi, dan gusi). 
Selain itu kiwi juga bisa membantu menurunkan 
kadar trigliserida darah, yang berarti mengurangi risiko 
penyakit jantung. 

Nilai gizi: 56 Kalori, 3 gram serat, sumber vitamin C 
dan E, magnesium, serta kalium. 

ANggUr
Anggur merupakan buah yang tergolong mudah 

dijumpai. Buah yang memiliki warna ungu atau hijau 
ini mengandung resveratrol, antioksidan 
yang dapat membantu mencegah 
penyakit jantung dengan 
mengurangi tekanan darah, 
sekaligus menurunkan 
risiko pembekuan darah.

Nilai gizi 53 kalori, 
kurang dari 1 gram serat.

Sistem pencernaan manusia sudah dibuat 
dengan sangat sempurna, sehingga Anda bisa 
makan buah kapan saja baik sebelum makan 
atau sesudah makan. Namun bila Anda tidak 
memiliki masalah lambung, lebih baik buah 
dikonsumsi sebelum makan untuk memberikan 
hasil terbaik. Hal ini akan membuat nutrisi dalam 
buah lebih banyak terserap oleh tubuh. Begitu 
pula bila Anda ingin menurunkan berat badan. 

Beberapa potong buah sebelum makan 
akan membuat perut terasa kenyang tanpa perlu 
mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat. Berikut 
adalah tips cara makan buah yang benar agar 
memberi manfaat maksimal untuk tubuh,
1. Setelah makan buah, beri waktu 30 menit 

sebelum makan makanan lainnya.

when To Eat..

2. Jika Anda ingin makan buah setelah makan, 
maka sebaiknya tunggu sekitar 3 jam 
sebelum makan buah. Ini untuk memastikan 
bahwa makanan yang sebelumnya sudah 
dicerna dengan baik oleh tubuh sebelum 
buah masuk ke dalam tubuh.

3. Cobalah makan buah di pagi hari. Hal ini 
membantu untuk meningkatkan gula 
darah secara perlahan dan tidak tergesa-
gesa. Karena sistem pencernaan telah diam 
sepanjang malam, makan buah adalah cara 
restart yang lembut di pagi hari.

4. Hindari mengonsumsi buah bersamaan 
dengan makanan lain karena penyerapan 
nutrisi buah tidak bisa maksimal.

5. Hindari buah kaleng, buah beku, atau buah 
yang sudah diproses. Buah-buah yang sudah 
diolah biasanya mengandung banyak gula, 
pengawet, atau bahan kimia tambahan 
lainnya yang tidak baik untuk kesehatan.
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interior tips

Tempat tidur bayi, selama ini selalu terjebak pada 
desain lama model bar side. Dengan warna atau 
bahannya yang disesuaikan tren yang sekarang. 

Kini saatnya melupakan gaya batangan kayu berjajar 
yang telah bertahan selama berabad-abad lamanya 
tersebut dengan stylish crib karya Ubabub.

Tempat tidur yang diberi nama The Pod Cot 
ini tampak nyaman dengan bentuknya yang mirip 
kepompong. Dua ujungnya dibentuk setengah 
lingkaran, memberi kesan modern, sekaligus 
aman, karena tidak ada sudut tajam yang bisa 
membahayakan si kecil. 

Untuk memudahkan Anda mengamati kegiatan 
si kecil di tempat tidurnya, kedua sisi crib dibuat dari 
bahan akrilik dengan porporasi motif bintang yang 
sekaligus berfungsi sebagai saluran sirkulasi udara, 
sehingga perputaran udara di ruang empuk tempat 
buah hati Anda terlelap tetap lancar.

Tidak perlu khawatir dengan keamanannya, karena 
produk karya kreatif perusahaan interior asal Australia 
ini telah mendapat lisensi keamanan dari pemerintah 
Australia dan juga Selandia Baru. Itulah mengapa 
tempat tidur ini menghindari model batang kayu 
berjajar, yang celahnya berpotensi membuat lengan, 
ataupun kaki buat hati Anda tersangkut. 

Stylish dan multi fungsi, 
demikian Ubabub merancang 
tempat tidur mewahnya 
untuk buah hati Anda.
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Untuk memudahkan Anda menidurkan maupun 
mengangkat si kecil dari tempat tidurnya yang 
nyaman, The Pod Cot juga dilengkapi fitur yang 
memungkinkan Anda menyesuaikan kedalaman 
tempat tidur dengan mudah.

Saat buah hati beranjak besar, The Pot dapat 
diubah menjadi junior bed. Caranya cukup dengan 
melepas salah satu ujung tempat tidur dan kedua 
dinding akriliknya, foila! junior bed bergaya minimalis 
pun siap menemani mimpi indah si kecil yang 
sudah beranjak besar.

Meski mengusung gaya minimalis, The Pot 
terbilang sangat detail dalam pembuatannya. 
Mulai dari pemilihan desain yang fungsional, faktor 
keamanan di setiap incinya, kenyamanan, dan juga 
pemilihan bahan eco-friendly.

Setiap lembar kayu lapis yang digunakan dalam 
membuat tempat tidur itu diambil dari perkebunan 
dengan sistem tebang pilih. Finishing yang digunakan 
juga juga dipilih dari bahan non toxic, begitu pula 
dengan komponen plastik dan besi yang semuanya 

menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan yang 
dapat didaur ulang. Pun demikian dengan matras, 
yang dipilih dari bahan hypoallergenic sehingga 
aman bagi si kecil karena tidak menyebabkan alergi. 

Such a stunning piece of furniture that will 
complement your modern home perfectly.
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Perkembangan teknologi 
membuat problem perut 
buncit ataupun melar pasca 
melahirkan jadi bukan masalah 
lagi. Lewat tindakan bedah 
plastik, tubuh ramping tanpa 
lemak menggelambir di perut 
bisa Anda miliki.

dr. Lynda Hariani, Sp.BP-RE.
Spesialis bedah Plastik
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aesthetic

Menurut dr. Lynda Hariani, Sp.BP-RE, 
bertambahnya usia membuat kulit 
kehilangan kekenyalannya sehingga terlihat 

lebih jatuh. Selain usia, faktor lain yang memengaruhi 
elastisitas kulit adalah kebiasaan buruk seperti pola 
makan tidak sehat, mengonsumsi alkohol, merokok, 
kurang olah raga, dan juga kurang istirahat. 

“Ada banyak cara untuk membuat perut 
terlihat langsing. Mulai dari metode tanam 
benang, liposuction, hingga bedah plastik dengan 
abdominoplasty. Semuanya dilakukan dengan teknik 
yang berbeda, dan hasil juga berbeda,” jelasnya. 

Tanam benang adalah salah satu metode anti 
aging untuk memodifikasi sel-sel kolagen pada kulit. 
Mekanismenya dilakukan dengan memasukkan 
benang (50-100) benang ke bagian-bagian tertentu 
pada perut. Selanjutnya benang tersebut akan 
merangsang pembentukan kolagen pada lapisan kulit 
yang berfungsi mengencangkan kulit.

Ada beberapa jenis benang yang digunakan 
dengan fungsi dan ukuran yang berbeda-beda, antara 
lain: TCR, Super V Lift, Thread Lift S,  3D Thread, Aptos 
R, Happy Lift , Silhouette-Soft Lift, Spring, dan lain-lain. 
Tipe-tipe benang tersebut memiliki fungsi dan efek 

yang berbeda tergantung kebutuhan pasien dan hasil 
pemeriksaan dokter.

Lain halnya dengan liposuction, sesuai namanya, 
ini adalah metode penyedotan lemak yang akan 
mengkontur tubuh agar terlihat lebih ramping. 
Tindakan operasi tersebut hanya memakan waktu 
sekitar 30 menit. Liposuction untuk bagian perut bisa 
dilakukan dan hasilnya dapat terlihat bagus bila kondisi 
kulit perut masih dalam keadaan kencang. Baik pada 
saat Anda berdiri tegap maupun pada saat badan 
dibungkukkan 90 derajat.

Bila kulit masih kencang, maka pada saat lemak 
di bawah kulit dikurangi, maka kulit masih dapat 
mengimbangi kekosongan ruang di bagian bawah 
kulit yang telah kehilangan lemak tadi. “Kalau beberapa 
bagian kulit sudah tampak menggelambir dan pada 
saat Anda membungkuk kulit terlihat menggantung 
maka, tummy tuck atau abdominoplasty adalah pilihan 
terbaik,” jelas dokter yang menjadi pengajar dan 
penanggung jawab Burn Center Surabaya ini.

Operasi tersebut memerlukan waktu, sekitar 3 jam. 
Abdominoplasty dilakukan dalam kondisi bius total 
dan sebelum operasi dilakukan pemeriksaan rutin 
untuk persiapan pembiusan.
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Pada operasi ini, sayatan lebih 
panjang dari sayatan Sectio Caesaria dan 
menyesuaikan otot perut yang akan 
di tangani agar penanganannya bisa 
merata dan hasilnya sempurna. Setelah 
operasi, pasien masih harus berada di 
rumah sakit sampai 3 hari, karena perlu  
pemasangan drain di bawah kulit. 

Pada saat drain operasi sudah di 
lepas, pasien diperbolehkan pulang, 
dan dianjurkan menggunakan 
korset khusus untuk menjaga dan 
mempercepat proses kesehatan 
elastisitas kulit dan otot. Kelenturan 
otot dan kulit perut akan berangsur-
angsur pulih dalam masa 1-2 
minggu dan pada saat itulah 
pasien diperbolehkan berjalan 
dengan tegak.

AESTHETIC ADvISE
Dokter cantik yang gemar 

mengenakan baju warna-warni 
mencolok ini selalu meyakinkan 
pasiennya untuk melakukan 
bedah plastik seperlunya saja dan 
bila memang dibutuhkan. 

Karena ada kalanya, pada pasien 
yang menderita dysmorphic syndrome 
(merasa selalu ada kekurangan) mereka tidak 
akan berhenti untuk melakukan perbaikan pada 
tubuhnya. Pada kondisi ini, yang dibutuhkan adalah 
seorang psikolog, bukan Dokter Bedah Plastik.

 “Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-
beda, dan untuk menentukan mana metode yang 
tepat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih 
dahulu. Karena metode yang sama belum tentu 
hasilnya sama bila diterapkan pada dua orang yang 
berbeda,” urai dr. Lynda.

Meski berbagai teknik operasi bisa 
membantu menyempurnakan segala 
kekurangan, namun tetap harus 
dibarengi dengan gaya hidup dan 
dengan pola makan yang sehat. 
“Mindset yang sehat sangat 
diperlukan untuk membentuk 
pikiran positif tentang diri 
kita, sehingga hati dan jiwa 
pun juga ikut cantik. Ini 
adalah karunia Tuhan dan 
tidak bisa dikontur oleh 
dokter bedah plastik 
manapun di dunia ini,” 
pungkasnya. 
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aesthetic
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tasty diagnosis
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Sembilan bulan masa kehamilan 
merupakan fase paling penting dalam 
kehidupan anak manusia. Bagaimana 
tidak, segala sendi kehidupan si jabang 
bayi akan bergantung dari asupan gizi 
sang Ibu. Deni Mariyani, ahli gizi dari 
National Hospital memberikan tiga 
resep lezat sekaligus tip, agar tidak 
salah kaprah dalam mengonsumsi 
makanan untuk ibu hamil.

heaLthy 
MeaLs
for Moms to Be

OmElETE

BAHAN:
Telur 2 buah
Paprika merah (potong dadu) 20 gr
Paprika hijau (potong dadu) 20 gr
Bawang bombay (potong dadu) 10 gr
Garam  secukupnya
Merica secukupnya
Margarin  1 sdm

CARA:
1. Siapkan wajan anti lengket.
2. Masukkan margarin, tumis bawang bombay, 

paprika hingga harum.
3. Masukkan telur, garam, dan merica.
4. Dorong telur ke depan menggunakan spatula 

sampai menjadi bentuk seperti gambar.
5. Tunggu hingga berwarna kuning matang, 

angkat, dan sajikan.
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tasty diagnosis

BAHAN:
Wortel 40 gr
Buncis 40 gr
Janten 40 gr
Bawang bombay  10 gr
Margarin 1 sdm

cARA:
1. Rebus semua bahan, kecuali bombay. Sisihkan.
2. Panaskan wajan, masukkan margarin, lalu tumis 

bawang bombay.
3. Masukkan sayuran yang sudah direbus, tambahkan 

garam dan merica, aduk hingga rata.

mAShEd POTATO

BAHAN:
Kentang 2 buah
Pala secukupnya
Bawang Bombay ( iris tipis) 20 gr
Susu segar secukupnya

CARA MEMBuAt:
1. Rebus kentang ¾ matang, angkat, dinginkan.
2. Haluskan kentang.
3. Tumis bawang bombay dengan margarin
 hingga harum.
4. Masukkan kentang dan susu segar secukupnya.
5. Tambahkan pala dan bawang,
 aduk hingga rata, angkat

CAP CAY SAYuR udANG

bAhAN:
Wortel 1 buah
Janten 50 gr
Sawi hijau 50 gr
Coully Flower 40 gr
Udang 30 gr
Bawang putih cincang 3 siung
Telur 1 buah
Saus tomat secukupnya
Tepung maizena secukupnya

CARA:
1. Rebus sayuran dan udang sampai matang, angkat.
2. Tumis bawang putih sampai harum.
3. Masukkan telur, aduk-aduk.
4. Tambahkan kaldu, saus tomat, garam, merica, 

tunggu hingga mendidih.
5. Masukkan tepung maizena, aduk hingga 

mengental.
6. Masukkan rebusan sayur dan udang,
 sajikan selagi hangat.

BAHAN:
Tahu (potong dadu) 1 buah
Udang 15 gr
Jamur Campignon 15 gr
Lengkuas secukupnya
Daun jeruk 3 lembar
Sereh 1 buah
Tomat segar 2 buah
Saus tomat secukupnya
Air  350 cc

BuMBu HALuS:
Bawang merah 6 siung
Bawang putih 3 siung
Kemiri 1/4 butir

CARA:
1. Tumis bumbu halus sampai wangi, tambahkan air.
2. Masukkan lengkuas, sereh, daun jeruk, saus tomat, 

tomat, garam, merica, tunggu sampai mendidih.
3. Masukkan tahu, udang, jamur. 
4. Angkat dan sajikan setelah semua bahan matang.

SAuTEd
VEGETABlE

SOuP
TOm YAm
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travel theraphy

Diantara hamparan hijau Kota Batu 
yang asri, Kampoeng Kidz menjadi satu 
alternatif tempat berlibur yang dikemas 
dalam konsep rekreatif. Rekreasi kreatif 
sekaligus edukatif yang akan membuat 
si kecil larut dalam serunya bermain 
sembari belajar di alam bebas.

Tak ada kesan glamor dan wah, seperti 
layaknya tempat wisata lain yang berjejal di 
sudut Kota Wisata Batu. Namun di tengah 

kesederhanaannya inilah Kampoeng Kidz menawarkan 
konsep wisata yang tidak Anda temukan di tempat lain.

Dengan suasana dingin dan sejuk anak-anak 
bisa belajar banyak hal. Terdapat berbagai macam 
paket dan wahana yang bisa dicoba. Bila Anda ingin 
si kecil berlajar bertani dan berwirausaha, mampir 
saja ke Wahana Kitchen Garden. Di sini anak akan 
diajarkan untuk bercocok tanam dan menjualkan 
hasil panennya.

113NATIONALHOSPITAL  l  EdISI 4 TAHun 2014

Sebelum mulai menanam, anak-anak akan 
diajarkan mengenai seluk beluk benih yang 
akan ditanam mulai dari jenisnya hingga berapa 
lama waktu panen. Selain itu anak juga diberikan 
modal usaha dan buku tabungan, sehingga 
anak dapat belajar bagaimana mengelola usaha. 
Setelah melakukan penanaman maka dilakukan 
pemanenan yang akan dijual.

rEKrEASI EDUKATIf
Untuk memperkenalkan anak pada dunia 

peternakan, mampir saja ke Wahana Peternakan. Di 
sini anak bisa merawat dan memberi makan kelinci, 
ayam, merpati, atau kambing. Wahana tersebut 
akan membantu mengasah kepekaan sekaligus 
menumbuhkan rasa kasih sayang anak terhadap 
binatang. Setelah berlelah-lelah di peternakan 
saatnya menyambangi wahana yang tak kalah seru 
sambil basah-basahan yaitu Wahana Perikanan.
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Terletak di sebuah kolam yang sangat luas, 
anak-anak bisa menceburkan diri ke dalam kolam 
yang dihiasi dengan taman berbentuk peta 
Indonesia. Selain menangkap ikan di dalam kolam, 
mereka juga bisa belajar tentang ikan-ikan khas di 
tiap pulau di Indonesia. 

Tak jauh dari dunia basah-basahan anak-anak 
bisa masuk ke Wahana Pelayaran. Di sini mereka 
bisa naik perahu sembari menyelesaikan tantangan 
untuk sampai ke tujuan dengan selamat. Tak 
kalah seru, petualangan mencari emas di Wahana 
Pertambangan. Setiap anak dibekali dengan 
sekop kecil untuk menggali tanah dan berusaha 
mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Yang 
dapat emas terbanyak nantinya dijual dan bisa jadi 
pengusaha terkaya di Kampoeng Kidz. 

Membelikan mainan untuk anak tentu sudah biasa 
bukan? Bagaimana jika anak-anak merancang sendiri 
mainannya di Wahana Otomotif. Di wahana tersebut 
setiap anak akan membuat dan merangkai mainan 
mereka sendiri berupa mobil Tamiya. Mobil yang 
sudah jadi bisa langsung ikut berkompetisi di lintasan 
sirkuit yang sudah tersedia. Siapa yang melaju paling 
cepat bisa mengalahkan mobil teman-teman yang lain 
pasti bangga. Wahana untuk mengasah kemampuan 
seni anak juga tersedia di Kampoeng Kidz, yakni: 
Wahana Art Gallery. Melukis layang-layang, mewarnai 
berbagai gambar lucu dengan pasir adalah beberapa 
kegiatan yang tersedia di wahana tersebut. 

travel theraphy
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Puas berkeliling, saatnya mengisi perut di Wahana 
Restaurant. Kali ini anak yang akan memasak sendiri. 
Dengan bimbingan dari kakak-kakak di Kampoeng 
Kidz mereka bisa mencoba membuat beragam snack 
misalnya Jagung Bakar atau Crispy Mushroom. Semua 
dilakukan oleh anak sedari awal dari mulai mengupas 
jagung, mengoles bumbu, membakar, hingga 
akhirnya sampai di piring saji untuk disantap. 

Bagi yang sudah kenyang bisa melanjutkan 
petualangan dengan memilih Paket Adventure. Ada 
The White Princess and The Dragon Adventure; The 
Chipmunk and Pirates Treasury Hunt Adventure, 
serta The Tarzan Journey in the Jungle to Save His 
Friend Adventure. 

Rasa-rasanya waktu sehari tidak cukup untuk 
menikmati semua wahana dan petualangan yang 
ada di Kampoeng Kidz. Tak perlu khawatir, di sini 
juga tersedia paket Holiday Camp yang terdiri 
dari dua jenis, pertama Entrepreneurship Camp 
(E-Camp), kedua Transforming Time. E-Camp 
bertujuan untuk mengasah anak mengembangkan 
mindset dan attitude dengan menggunakan metode 
experiental learning, anak juga akan diasah agar 
memiliki keberanian dalam menjalin hubungan 
sosial dan mengembangkan intuisi bisnis sejak dini. 
Sedangkan untuk program Transforming Time yang 
berdurasi 6 hari 5 malam dikemas untuk membantu 
membangun karakter anak. 

Tak hanya anak-anak saja yang bisa menikmati 
liburan di Kampoeng Kidz, banyak juga rombongan 
dari perusahaan, universitas, hingga instansi 
pemerintah, yang melakukan group training di sini. 

SELAMAT PAgI INDONESIA
Kampoeng Kidz sendiri berawal dari SMA Selamat 

Pagi Indonesia. Sekolah ini merupakan lembaga 
pendidikan nirlaba yang menampung anak-anak 
tidak mampu dari Sabang sampai Marauke untuk 
sekolah gratis di sini.

Awalnya para guru prihatin melihat banyak 
lulusan SMA Selamat Pagi Indonesia masih 
binggung mau apa selepas lulus sekolah. Sebagian 
besar malah ingin kembali ke kampung halaman 
dan bekerja seadanya.

Namun dengan kerja keras dan bimbingan 
guru, satu persatu mereka mulai menunjukkan 
bakat entrepreneur-nya sehinga akhirnya digagaslah 
Kampoeng Kidz sebagai laboratorium enterpreneur 
raksasa SMA Selamat Pagi Indonesia. Semua unit 
bisnis yang ada di Kampoeng Kidz, dikelola oleh 
siswa-siswi Selamat Pagi Indonesia. Dengan moto 
Transformer Center para guru berharap, mereka yang 
mendapat kesempatan menimba ilmu di sini dapat 
berubah dan membanggakan keluarganya.
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Emergency
031-2975 788

www.national-hospital.com

DAFTAR DOkTER
SPESIALIS ANAk
PAEDIATrIC
dr. Darma Yudha Hostiadi, Sp.A.
dr. gede Utomo, Sp.A.
dr. Luh Putu rihayani budi, Sp.A.
dr. Maria Magdalena Sulistiowati Santosa, Sp.A.
dr. Silvester Hariwidodo D., Sp.A.
dr. Susanto, MSi. Med., Sp.A.

SPESIALIS PENYAkIT DALAM
INTErNIST
Prof. Dr. Hans Tandra, Sp.PD.-KEMD, PhD.
dr. Andry Sultana, Sp.PD.
dr. benediktus Ursia, Sp.PD.
dr. budi widodo, Sp.PD. - fINASIM.
dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD.
dr. Husin Thamrin, Sp.PD
dr. Sukendro Sendjaja, MSc. Sp.PD.
dr. wahyunugroho Loka, Sp.PD.

SPESIALIS kEBIDANAN & kANDUNGAN
ObSTETrIC AND gYNAECOLOgY
Dr. dr. Amang Surya Priyanto, Sp.Og., f-MAS.
dr. fransiscus Octavius Hari P., Sp.Og. (K)
dr. Maurin Susanna,Sp.Og (K)
dr. Aldika Akbar, Sp.Og.
dr. Hendera Henderi, Sp.Og.
dr. M. Yusuf, Sp.Og.
dr. robby budilarto, Sp.Og.
dr. robert Hunan Purwaka, MD, Sp.Og.
dr. widjaja Indrachan, Sp.Og.
dr. Yunnanto Yosediputra, Sp.Og.

SPESIALIS BEDAh UMUM
gENErAL SUrgErY
dr. Alexander Surya Agung, Sp.b., fInaCS., fICS.
dr. bramantyo Harwindo, Sp.b.
dr. Lewis Lie, Sp.b.
dr. welly boedi Santosa, Sp.b.

SPESIALIS BEDAh DIGESTIVE
DIgESTIvE SUrgErY
Dr. vicky Sumarki budipramana, dr, Sp.b-KbD.
dr. Tomy Lesmana, Sp.b-KbD.

SPESIALIS BEDAh MULUT& MAkSILOFASIAL
OrAL SUrgErY & MAKSILLOfACIAL SUrgErY
Drg. David buntoro Kamadjaja, Sp.bM.

SPESIALIS BEDAh UROLOGI
UrOLOgY SUrgErY
Dr. dr. wahjoe Djatisoesanto, Sp.U.
dr. Edwin Ongkorahardjo, Sp.U.

SPESIALIS BEDAh SARAF
NEUrOLOgY SUrgErY
dr. Achmad fahmi, Sp.bS.
dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.bS.

SPESIALIS BEDAh ANAk
PAEDIATrIC SUrgErY
dr. fendy Matulatan, Sp.bA.

SPESIALIS BEDAh PLASTIk
PLASTIC SUrgErY
dr. Lynda Hariani, Sp.bP-rE.
dr. Tjandra Purnawan, Sp.bP-rE.

SPESIALIS BEDAh TORAkS & kARDIOVASkULAR
CArDIOvASCULAr THOrACIC SUrgErY
Prof. Dr. Med. Puruhito, MD., fICS, fCTS, fAMM.
dr. Yan Efrata Sembiring, Sp.b. TKv.

SPESIALIS SARAF
NEUrOLOgY
dr. Agoes willyono, Sp.S.
dr. biati widjaja, Sp.S.
dr. Dian Maria Pia, Sp.S.

SPESIALIS ORThOPAEDI & TRAUMATOLOGI
OrTHOPAEDI & TrAUMATOLOgY
dr. Nario gunawan, Sp.OT.
dr. Stephanus Hendrata Darmadi, MKes., Sp.OT.
dr. Taufin warindra, Sp.OT.
dr. Teddy Heri wardhana, Sp.OT.

SPESIALIS ANESTESIOLOGI & REANIMASI
ANESTESIOLOgY & rEANIMASI
dr. bambang Pujo Semedi, Sp.An., KIC.
dr. Edward Kusuma, Sp.An., MKes., KIC.
dr. Hardiono, Sp.An., KIC., KAKv.
dr. Philia Setiawan, Sp.An., KIC., KAKv.
dr. fajar Perdhana, Sp.An.
dr. Ira Pitaloka, Sp.An.
dr. Nia Tri Hariani, Sp.An.
dr. Nicolaas Simamora, Sp.An.
dr. Sri Puspitasari, Sp.An.

DOkTER GIGI
DENTIST
drg. fatmawati Ali
drg. Ivonne richmawati
drg. Jeanny Kathleen Hartini
drg. rudy M. Comentas

DOkTER GIGI SPESIALIS
DENTIST SPECIALIST
drg. Cindy Hendrawan, Sp.Perio
drg. Hartanto Hadiwidjaja, SE, Sp.Pros.
drg. Imelda fabiola Anggriawan, Sp.KgA.
drg. Mirella valencia Paliyama, Sp.Kg.

SPESIALIS JANTUNG & PEMBULUh DARAh
CArDIOLOgY
Dr. dr. J. Nugroho., SpJP (K), fIHA.
dr. I. gde rurus Suryawan, Sp.JP (K), fIHA.
dr. Andrianto, Sp.JP., fIHA.
dr. Isabella Lalenoh, Sp.JP.
dr. Meity Ardiana, Sp.JP.
dr. widyawan Priyo Pratomo, Sp.JP.

SPESIALIS kULIT kELAMIN
DErMATOLOgIST
dr. Djoni Pandapotan Sirait, Sp.KK.
dr. Ni Putu Ary widhyasti, MKes., Sp.KK.
dr. Jose Laksmana Anggowarsito, Sp.KK.
dr. Novita Damayanti, Sp.KK.

SPESIALIS ANDROLOGI
kEMANDULAN & SEkSUAL
ANDrOLOgY, INfErTILITY & SExUAL
dr. Susanto Surya Atmadja, MS., Sp.And (K)

SPESIALIS MATA
OPTHALMOLOgIST
dr. Anton Subhyakto, Sp.M.
dr. Dicky Hermawan, Sp.M.
dr. Syenny budi Handoko, Sp.M, MSc.

PATOLOGI kLINIk
CLINICAL PATHOLOgY
Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr, MS, Sp.PK.

SPESIALIS PARU-PARU
PULMONOLOgY
dr. farida Anggraini Soetedjo, Sp.P.
dr. Ignatius Hanny Handoko Tanuwijaya, Sp.P.

RADIOLOGI
rADIOLOgY
dr. Paulus rahardjo, Sp.rad. (K)
dr. Sri Andreani Utomo, Sp.rad. (K)
dr. Cindy Sadikin, Sp.rad.
dr. fransisca Notopuro, Sp.rad.
dr. Irene Kusnadi, Sp.rad.
dr. Sianny Suryawati, Sp.rad.

SPESIALIS ThT
OTOrHINOLArYNgOLOgIST
dr. Antonius Harijanto widjaja, Sp.THT-KL.
dr. budi Sutikno, Sp.THT-KL.
dr. Dendy Hamdali, Sp.THT-KL.
dr. Ursula Yudith Sawitri, Sp.THT-KL. 

SPESIALIS PSIkIATRI
SPECIALIST Of PSYCHIATrY
dr. Margarita M.Maramis, Sp.KJ (K)
dr. Erikavitri Yulianti, Sp.KJ.

kEDOkTERAN FISIk & REhABILITASI
dr. Patricia Maria Kurniawati, Sp.Kfr.

DOkTER UMUM
gENErAL PrACTITIONEr
dr. Andreas Soejitno
dr. Christina Maria Oentiono
dr. felicia Limantoro
dr. fery budiman Santoso
dr. Herlin Mone Kaka
dr. Maria Evie Isyanti budisantosa
dr. Pinkan Devyantary wohon
dr. ronald Pascal Kelejan
dr. rosantia Sarassari
dr. Shandy Suwanto Putra
dr. Sidharta Suwanto

COMPREhENSIVE BRAIN &
SPINE CENTER
dr. Agus Chairul Anab, Sp.bS.
dr. bambang Kusnardi, Sp.S.
dr. Sofyanto, Sp.bS.
dr. N. budi Setiawan, Sp.bS.
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Untuk Anda yang berjiwa petualang dan berani menghadapi tantangan
namun tetap mengutamakan penampilan, telah hadir sebuah perpaduan

antara mobil SUV yang tangguh dengan desain yang menggoda.
Nikmati perjalanan Anda dengan percaya diri, taklukkan setiap rintangan

dalam balutan desain penuh gaya sesuai kepribadian Anda.

Inilah persembahan crossover terbaru,
inilah Honda HR-V. the Daring Achiever.

Honda Surabaya Center @hondasbycenter


