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Tak ada kata selain puji syukur tak terhingga yang bisa 
terucap, atas keberhasilan National Hospital meraih 
dua Rekor Muri sekaligus. Pertama, sebagai rumah 

sakit pertama yang melakukan Operasi Parkinson, Tremor, dan 
Pemasangan Deep Brain Stimulator (DBS) di Indonesia. Kedua, 
dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., Spesialis Bedah Saraf National 
Hospital sebagai pionir implantasi DBS serta pengembangan 
Stereotactic Brain Lesions untuk Parkinson dan Movement 
Disorder di Indonesia.

Ada sebuah kerja keras di balik penghargaan ini, yang 
membawa saya berjalan mundur, sekitar 8 tahun lalu, saat 
saya harus menjalani operasi Stereotactic di luar negeri karena 
memang metode ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Waktu 
kemudian mempertemukan saya dengan dr. Fahmi yang 
saat itu baru pulang dari Jepang untuk mempelajari teknik 
Stereotactic. Curhat tentang ilmunya yang tidak bisa praktik di 
sini karena belum ada alatnya, menggerakkan hati saya.

Dengan keyakinan atas kemampuan dr. Fahmi dan 
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan layanan 
kesehatan terkini, National Hospital akhirnya mengambil 
langkah berani dengan berinvestasi alat sekaligus perangkat 
laboratorium penunjang operasi dengan teknik Stereotactic, 

diantaranya: MRI 3 Tesla dan juga CT Scan 128 Slices Low Dose. 
National Hospital pun terus memantapkan langkah 

menjadi pusat Neuroscience hingga akhirnya berhasil 
meraih dua penghargaan Muri. Saya berharap ini bukanlah 
penghargaan terakhir, namun akan disusul dengan peng-
hargaan-penghargaan lain. Hal ini karena National Hospital 
sudah melakukan beberapa terobosan yang mungkin di 
Indonesia adalah yang pertama.

Sebut saja salah satunya alat Bone Densitometri, 
perangkat canggih yang tidak hanya mengukur keropos 
tulang, namun juga mampu mengukur massa otot, massa 
lemak, dan melihat tumbuh kembang seseorang. Tidak 
hanya peralatan, National Hospital didukung pula oleh 
dokter dan tenaga kesehatan yang mumpuni di bidangnya.

Sejatinya, penghargaan bukanlah muara dari segala 
kerja keras yang dilakukan selama ini, lebih penting dari 
pada itu, saya berharap National Hospital bisa senantiasa 
memberi sumbangsih pada upaya peningkatan layanan 
kesehatan di Indonesia.

Selamat membaca.

Rudy Surjanto

The Pioneer
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Tren lima tahun terakhir ini, penderita Parkinson 
di Indonesia maupun di dunia semakin 
meningkat angka prevalensinya. Yang lebih 
mengkhawatirkan, usia penderitanya sekarang 
bergeser mengarah ke usia muda. Terutama pada 
kawasan dimana angka harapan hidup tinggi.

Hal tersebut dirasakan pula oleh dr. Fahmi. Bila dulu penderita 
Parkinson rata-rata berusia di atas enam puluh tahun, sekarang 
beberapa pasien yang datang masih berusia tiga puluhan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran ke usia muda masih 
belum diketahui, namun beberapa hal yang disinyalir menjadi penyebab 
selain usia, diantaranya adalah: polusi, makanan atau minuman yang tidak 
sehat, dan juga gaya hidup yang tidak sehat pula. Selain itu, hal lain yang 
diduga turut andil adalah benturan pada kepala. 

MENURUNNYA KUALITAS HIDUP 
Beda dengan tumor atau penyakit lain, Parkinson memang bukan 

penyakit yang harus segera dilakukan operasi atau tindakan lain karena 
memang tidak mengancam jiwa secara langsung. Meski demikian, bila 
dibiarkan penyakit ini akan mengganggu kualitas hidup pasien. 

dr. Achmad Fahmi, Sp.BS.
Spesialis Bedah Saraf
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Gejala umum Parkinson adalah tremor saat diam, kelambatan, 
gangguan keseimbangan, dan kekakuan yang akan semakin 
kentara saat pasien berada dalam kondisi stres, emosi, serta 
mengalami ketegangan psikis. Ketidakmampuan pasien 
mengontrol anggota tubuhnya yang gemetar terus atau menjadi 
lambat dan kaku inilah yang akan menimbulkan rasa tidak 
percaya diri pasien. Lama-kelamaan penderita akan menarik 
diri dari lingkungan sosialnya karena malu. Tekanan psikis yang 
dialami pun lama-kelamaan akan menimbulkan depresi kejiwaan.

Pada pasien Parkinson terjadi kerusakan pada Substantia 
Nigra di otak yang merupakan penghasil Dopamine. 
Dopamine sendiri merupakan salah satu Neurotransmitters 
di otak yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur 
kestabilan gerakan di dalam tubuh. 

TAHAPAN PARKINSON
Secara umum, tingkat keparahan Parkinson dapat dibagi 

menjadi lima kategori berdasarkan skala Hoehn and Yahr. 
Pada skala Satu, pasien akan mengalami gangguan satu sisi 

tubuh, dengan gangguan yang minimal. Biasanya pada tahap 
ini keluarga atau teman dekat pasien sudah dapat melihat 
perubahan yang terjadi. Early Parkinson agak sulit dideteksi, 
banyak kemungkinan, bahkan bisa dianggap sebagai stroke/
tremor biasa atau kelainan punggung.

Pada skala Dua, pasien akan mengalami gangguan pada kedua 
sisi tubuh atau pada area tengah tubuh, seperti hilangnya ekspresi 
wajah (masking face), volume suaranya akan menurun, posisi 
punggung yang semakin membungkuk (camptocormia posture) 
dan kaku sehingga terasa nyeri pada punggung dan leher, tulisan 
tangan semakin jelek dan kecil, gangguan buang air besar serta 
pasien akan mengalami gangguan ringan dalam berjalan ataupun 
sedikit kelemahan pada tangan dan kaki tanpa adanya gangguan 
keseimbangan. Sebagian besar diagnosa Parkinson lebih mudah 
ditegakkan pada skala ini. Yang perlu diingat juga bahwa tidak 
semua Parkinson mengalami gejala tremor.

Pada skala Tiga, pasien akan mengalami gangguan 
keseimbangan, sulit berbicara dengan kalimat yang 
panjang, gangguan pola tidur, dan berkurangnya 
refleks gerakan. Kaki terasa lengket di lantai dan sangat 
sulit untuk mengawali jalan. Pada skala ini terkadang 
pasien masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari 
dengan sendiri.

Pada skala Empat, pasien tidak dapat melakukan 
aktivitas sehari-hari dengan sendiri, sehingga pasien 
tidak dapat hidup seorang diri, meskipun tetap 
bisa berjalan dengan alat bantu. Bicaranya kurang 
jelas, kelopak mata sering menutup. Terkadang ada 
halusinasi maupun demensia ringan.

Pada skala Lima pasien tidak dapat berdiri dari 
duduknya, tanpa diangkat oleh orang sekitarnya, 
sehingga kemanapun pasien pergi membutuhkan 
kursi roda. Pada saat tidur pasien juga tidak dapat 
menggerakkan badannya ke kanan atau ke kiri 
dengan sendiri karena kekakuannya. Pada skala ini 
pasien juga dapat mengalami halusinasi maupun 
demensia yang berat.

TAHAP PENANGANAN
Ternyata 90% penderita Parkinson adalah 

Idiopathic Parkinson (Parkinson yang tidak diketahui 
penyebabnya). Sebagai bentuk treatment awal, akan 
diberikan obat-obatan seperti L-DOPA, Dopamine 
Agonists dan juga obat penunjang lainya. 

Bila dengan obat-obatan berhasil maka pasien 
akan disarankan melanjutkan pengobatan medisnya 
dengan terus diobservasi perkembangannya dari 
waktu ke waktu. Meski sama-sama menderita 
Parkinson, pengobatan yang diberikan pada pasien 
satu dengan lainnya tidak bisa disamakan. Tidak semua 
obat yang cocok dengan pasien A akan cocok dengan 
pasien B karena semua pasien Parkinson adalah unik.

“ON-OFF PERIODE”
Memang saat ini sudah ada obat untuk mengisi 

kekurangan Dopamine yang ada di otak yaitu 
L-DOPA atau Levodopa. Karena itu, penderita 
Parkinson setelah diberi L-DOPA kondisinya akan 
membaik. Namun dalam jangka waktu 2 atau 3 jam 
ketika L-DOPA sudah habis dipakai oleh otak dan 
tubuh, maka gejala Parkinson akan muncul lagi, 
begitu seterusnya. Inilah yang disebut on-off periode 
atau on-off Parkinson.

Pengobatan secara oral memang terkadang akan 
membuat pasien mengalami masa “on-off”. Inilah yang 
membuat pasien akhirnya ketagihan obat sepanjang 
hidupnya. Dengan perkembangan teknologi medis, 
hal itu dapat disiasati melalui pemasangan Deep Brain 
Stimulation (DBS) untuk membantu mempertahankan 
kondisi “on” sepanjang hari. 
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Intervensi ini dilakukan menggunakan alat 
Stereotactic dengan minimal invasive yaitu bukaan 
di tulang kepala sangat kecil, sekitar 1 cm. Setelah 
itu elektrode DBS yang berukuran sekitar 2 mm 
dimasukkan dalam kondisi pasien sadar (awake 
surgery). Hal tersebut dilakukan agar reaksi pasca 
pemasangan alat bisa langsung diketahui. Setelah 
elektrode terpasang, maka tahap selanjutnya pasien 
akan dilakukan pemasangan baterai yang ditanam di 
bawah kulit di area dada pasien dengan pembiusan 
total, seperti saat pemasangan peace-maker 
pada jantung. Keuntungan yang didapat dengan 
pemasangan DBS ini, bila suatu saat gejala Parkinson 
memberat, voltase, frekuensi, dan panjang gelombang 
stimulasi yang menuju ke otak dapat disesuaikan.

Sedangkan bila gejala yang lebih mengganggu 
adalah tremor, maka ada pilihan untuk melakukan 
Stereotactic Thalamotomy, tanpa memasang alat 
dalam otak. Dalam teknik ini bukaan tulang kepala 

juga sekitar 1cm, setelah itu akan dimasukkan elektrode 
berdiameter 1mm ke dalam bagian otak yang bernama 
Ventral-intermediate thalamus/Vim, setelah dilakukan stimulasi 
pada ujung elektrode, tremor akan berkurang bahkan 
berhenti, lalu dilakukan pemanasan pada ujung elektrode 
di tempat tersebut untuk mengurangi gejala tremor akibat 
kurangnya Dopamine dalam otak. Prosedur ini dilakukan 
keseluruhannya dengan kondisi pasien sadar penuh, sehingga 
respon dapat langsung terlihat saat tindakan.

Selain pengobatan yang tepat, dukungan dari 
keluarga adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh 
penderita Parkinson. Pasien akan cenderung untuk 
menarik diri dari lingkungan sosial dan juga akan 
menderita depresi serta post power syndrome. Apabila 
pasien harus meminum obat, pastikan obat tersebut 
diminum di waktu yang tepat dan dengan dosis tepat. 
Konsumsi makanan yang alami, dan lakukan olahraga 
teratur, seperti Tai Chi yang baik untuk melatih balance 
serta mengurangi kekakuan pada pasien Parkinson.
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diminum di waktu yang tepat dan dengan dosis tepat. 
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Parkinson telah mengubah hidupnya. Walaupun 
masih bisa bekerja seperti biasa, namun waktu 
luangnya lebih banyak dihabiskan di rumah. 

Tentu saja hal ini membuat sang istri semakin sedih 
dan tak pernah berhenti memberikan semangat 
pada suaminya untuk dapat bangkit. Berbagai dokter 
hingga terapi alternatif sudah dijalani tapi apa daya 
tidak membuahkan hasil sama sekali. Hingga akhirnya 
keduanya menyerah dan bergantung pada konsumsi 
obat untuk mengurangi efek dari Parkinson. 

“Gejala awalnya terjadi sekitar tahun 2010. Waktu 
itu saya merasa kesulitan untuk memakai sandal”, tutur 
lelaki berumur 49 tahun ini. Lelaki yang bertempat 
tinggal di Gresik tersebut kemudian pergi ke dokter 
karena takut menderita gejala stroke. Saat itu dokter 
yang menangani, mengatakan bahwa dirinya terkena 
penyakit Parkinson yang tidak bisa disembuhkan dan 
diberi resep obat untuk mengurangi efek penyakit 
ini. Satu tahun kemudian mulai muncul keluhan di 
tangannya berupa rasa kesemutan yang tak kunjung 
hilang kemudian diikuti dengan tangan yang bergetar. 

DUNIAKU MELAMBAT
Sejak saat itu semua aktivitas Abdurrahman mulai 

melambat. Misalnya saja untuk memakai baju, mandi, 
makan, dan lain sebagainya. “Jadi sejak saat itu semua 
aktivitasnya harus dimajukan jamnya lebih awal 
agar tidak terlambat,” urai Farida, istri Abdurrahman. 
Beruntung penyakit ini tidak lantas menghambat 
pekerjaannya sebagai operator pengawas produksi di 
Bogasari. Namun dirinya harus tetap rutin minum obat 
karena Abdurrahman masih mengendarai sepeda 
motor sendiri walaupun dengan kecepatan yang 
rendah. Dukungan dari teman-teman kantor juga 
menjadi penyemangat bagi Abdurrahman untuk 
terus maju. Walaupun ada perasaan sedikit minder, 
ia tidak menyerah mencari pengobatan. 

Abdurrahman sudah beberapa kali mendatangi pengobatan 
alternatif. Ia menjalani pengobatan selama satu bulan namun 
enggan meneruskan lagi karena dirasa tidak ada perubahan 
sama sekali. Abdurrahman yang biasanya tidak pernah ‘betah’ 
di rumah karena senang berkumpul dengan teman-temannya 
kini semakin minder. Berat badannya mengalamai penurunan 
drastis dari 71 kg ke 56 kg. Ia semakin pasrah bahwa memang 
penyakitnya tidak bisa disembuhkan.

DIVONIS TIDAK BISA SEMBUH
“Semua orang selalu bilang kalau Parkinson tidak bisa 

disembuhkan, dan waktu itu saya percaya saja,” kata Farida. 
Bahkan saat ada seorang teman yang menyarankan untuk 
datang ke dokter spesialis bedah saraf dr. Fahmi yang bisa 
membantu meringankan gejala penyakit pasien Parkinson tidak 
begitu direspon oleh Abdurrahman. Namun Farida tidak pernah 
menyerah untuk selalu mendukung Abdurrahman bangkit.

Hingga akhirnya pada akhir tahun 2014, datanglah dr. Fahmi 
mengisi seminar kesehatan di kantornya, Bogasari. Kebetulan saat 
itu sedang mengangkat tema mengenai penyakit saraf, salah 
satunya tentang Parkinson. Dijelaskan dr. Fahmi bahwa Tremor 
bisa disembuhkan dan gejala Parkinson dapat terkontrol dengan 
tindakan pemasangan alat Deep Brain Stimulator atau dengan 
tindakan Stereotactic Brain Lesions. Saat itu secercah harapan 
Abdurahman muncul lalu ia mengutarakan pada sang istri. Pada 
bulan Desember 2014 datanglah mereka berdua ke National 
Hospital Surabaya dan mendapatkan penjelasan lebih detail 
mengenai proses dan macam-macam tindakan yang dapat 
dilakukan pada pasien Parkinson untuk memperbaiki kualitas 
hidupnya. Abdurrahman yang awalnya ingin segera sembuh 
merasa belum yakin untuk menjalani operasi dan memilih 
untuk menundanya terlebih dahulu. 

SEHAT SEPERTI SEMULA
Saat itu tercatat sudah ada 70 orang berhasil 

meningkatkan kualitas hidupnya dari Parkinson dengan 
tindakan Stereotactic Brain Lesions atau implantasi Deep 
Brain Stimulation yang dilakukan oleh dr. Fahmi. “Saya takut 
efek dari operasinya, tapi setelah dengar cerita dari yang 
sudah berhasil ditangani dr. Fahmi, saya jadi mantap karena 
ingin mendapatkan kondisi yang lebih baik dengan menjalani 
operasi stereotactic”, kenang Abdurrahman. 

Akhirnya pada l4 Maret 2015, Abdurahman menjalani tindakan 
operasi Stereotactic Brain Lesions (Thalamotomy) di National 
Hospital Surabaya dengan sukses. Kini lelaki yang pernah menjadi 
atlet lari dan menyabet juara 2 pada Pekan Olahraga Mahasiswa 
Nasional ASEAN ini kembali menemukan kehidupannya kembali. 

Usai menjalani operasi, kini kualitas hidupnya jauh lebih baik 
daripada sebelumnya. Hari-harinya kembali disibukkan dengan 
bekerja dan menjadi pelatih klub olahraga Petro. “Saya ingin 
sebarkan kabar baik ini kepada semua orang bahwa ada cara 
untuk memperbaiki kualitas hidup pasien Parkinson, supaya 
lebih banyak orang yang tidak takut menghadapi penyakit ini,” 
tegas mantan atlet nasional ini. 

Mendapati kenyataan bahwa dirinya 
mengalami penyakit Parkinson 
menjadi mimpi buruk yang tak pernah 
disangka akan menimpa dirinya. 
Abdurrahman Salim, pria yang 
dikenal sebagai pribadi yang suka 
bergaul dengan teman-temannya itu 
kini berbalik 180 derajat.
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Tahun 2006 lelaki yang memiliki nama lengkap 
Yusrizal Syamsuddin AL-Hasani ini merasakan kaku 
pada bagian tangan kanan, bergerak sendiri tidak 

terkontrol, dan juga nyeri. Kemudian ia memeriksakan diri 
ke dokter dan didiagnosis menderita dystonia. Dystonia 
sendiri adalah kontraksi otot yang tidak terkontrol 
sehingga menyebabkan kesalahan postur dan gerakan 
berulang-ulang. 

Saat itu dokter hanya memberikan obat penenang 
dan pereda rasa sakit namun tidak serta merta 
menyembuhkan. Malah, lambat laun penyakit tersebut 
mulai menganggu segala aktivitasnya. Operasi untuk 
penyakit ini waktu itu hanya ada di luar negeri. Sedangkan 
karena kondisi fisik orang tua, saat itu tidak mungkin untuk 
berobat ke luar negeri, hingga akhirnya memutuskan 
berobat ke dokter spesialis saraf dan alternatif.

“Dari Sabang sampai Merauke sudah saya datangi 
untuk pengobatan penyakit ini, mulai dari pijat, akupunktur 
bahkan yang tidak masuk akal sekalipun”, kata Yusrizal. 
Yusrizal mengaku pernah pergi ke daerah pedalaman 
Kalimantan dan disuruh untuk menumbalkan kerbau, sapi, 
dan babi namun semuanya tidak membuahkan hasil. 

Bahkan penyembuhan dengan metode rukyah juga 
dijalankan di Sulawesi hingga metode pocong yang 
hingga kini tidak bisa dilupakan oleh bapak satu anak 
tersebut. Saat menjalani metode pocong, Yusrizal bercerita 
bahwa dirinya berada di dalam tanah sejak jam 9 malam 
sampai jam 4 pagi. Walaupun sempat putus asa namun 
Yusrizal tidak berhenti mencari pengobatan. 

DIUSIR DARI KELAS
Selama sakit, interaksi dengan teman-teman dekat 

tidak berubah, justru itu yang menguatkan dirinya untuk 
bisa sembuh. Namun saat menderita penyakit ini, Yusrizal 

sempat diusir dari kelas ketika menjalani co-as (program 
asistensi dokter). Saat itu sang profesor seakan tidak mau 
tahu dengan kondisi yang dialami Yusrizal dan disuruh 
untuk keluar kelas, bahkan disuruh untuk mundur 
menjadi dokter. Namun dorongan dan semangat dari 
keluarga sangat besar. Setiap hari dirinya diberi asupan 
gizi dan vitamin yang cukup berupa jus wortel, jus apel, 
serta jus mentimun, agar badannya selalu kuat. 

“Lalu akhirnya saya mendapatkan informasi dari 
teman bahwa di Indonesia, dystonia sudah bisa 
disembuhkan dengan operasi”, ungkap lelaki yang lahir 
di Sorong, 3 Agustus 1980 ini. Yusrizal sangat bersyukur 
dan optimis bisa segera disembuhkan. 

TERBEBAS DARI DYSTONIA
Tepatnya pada tanggal 24 November 2014 Yusrizal 

dioperasi dengan menggunakan metode Stereotactic 
Brain Lesions oleh dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., dokter 
Spesialis Bedah Saraf di National Hospital. Usai menjalani 
operasi di National Hospital keadaan suami dari Aris 
Widayanti ini berangsur menunjukkan perubahan yang 
signifikan. “Tangan kanan saya sudah membaik, sedangkan 
tangan kiri sedang dalam masa observasi”, tambah Yusrizal. 

Menderita dystonia selama delapan tahun 
memberikan pelajaran dan hikmah yang sangat 
berharga untuk kehidupan Yusrizal. Lelaki yang kini 
menggeluti usaha perikanan tersebut mengaku ingin 
mengambil spesialis jika ada rejeki kelak. Ia tidak ingin 
sakit yang dulu diderita menghentikan langkahnya 
mengejar cita-cita apalagi menyia-nyiakan gelar dokter 
yang sudah didapatkannya. “Saya yakin kesabaran akan 
membuahkan hasil yang baik dan dukungan keluarga 
sangat membantu saya dalam proses penyembuhan 
sakit selama ini,” kata Yusrizal. 

Delapan Tahun
Bergelut dengan Dystonia

Di usia yang sangat muda Yusrizal tidak pernah 
membayangkan akan menderita dystonia yang hampir 

mengancam studi kedokteran yang ditempuhnya. 

dr. Yusrizal Al Hasani - Makassar
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Not all the glitters are gold,

tidak selamanya gejala yang mirip 

berarti sama. Pun demikian dengan 

Tremor yang sering disama-artikan 

dengan Parkinson. Padahal, tidak 

semua Tremor adalah Parkinson 

dan juga tidak semua Parkinson 

memiliki gejala Tremor.
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Tak jarang kita melihat seseorang yang sedang berbicara kemudian bagian tubuh yang lainnya 
bergerak-gerak gemetar sendiri, bisa wajah, tangan, atau kaki. Itulah yang disebut dengan Tremor. 
Secara awam, Tremor dipahami sebagai gemetar. Secara medis, Tremor dimaknai sebagai gerakan 

yang terjadi berulang-ulang secara ritmik di lokasi yang sama dan tidak bisa dikontrol oleh penderitanya. 
Kondisi tersebut biasanya akan semakin berat saat muncul stressor. Diantaranya seperti perasaan 

tegang karena punya masalah, baik dalam pekerjaan ataupun masalah lainya yang dapat memicu 
emosi dan kemarahan.

PENYAKIT YANG DISERTAI TREMOR
Tremor sendiri bukan penyakit, lebih pada suatu gejala yang bisa disebabkan oleh banyak 

faktor. Beberapa penyakit yang ditandai dengan tremor diantaranya adalah: gangguan tiroid dan 
liver. Kemudian pasien yang bermasalah dengan pembuluh darah di otak atau tumor otak, juga bisa 
mengalami Tremor, demikian pula jika seseorang meminum obat-obatan yang memicu tremor, dan 
juga pada penderita Parkinson. 

Untuk membedakan Tremor dari berbagai macam penyakit tersebut, selain dengan melihat gejala 
khusus penyakit yang bersangkutan, dapat pula dengan melihat riwayat kesehatan pasien. Bila ada salah 
satu dari gejala penyakit tersebut menyertai Tremor, maka pasien bisa diberi perawatan sesuai penyakit 
yang dideritanya.

Misalkan, untuk mengetahui apakah Tremor terjadi karena pasien menderita Parkinson, perlu dilihat 
bagaimana kondisi Tremornya, apakah pada satu sisi atau kedua sisi tubuh. Bila gerakan berulang tersebut 
pada satu sisi tubuh dan terjadi pada saat penderita sedang diam dan tidak melakukan aktivitas, maka 
kemungkinan besar pasien menderita Parkinson. 

MUNCUL SAAT DIAM
Tremor pada Parkinson justru akan timbul pada saat penderita tidak sedang beraktivitas, sedangkan 

saat penderita melakukan aktivitas, Tremor akan berkurang bahkan bisa juga tidak terlihat. Istilah lain dari 
kondisi Tremor seperti ini adalah “Resting Tremor.” Gejala Tremor bisa merupakan gejala dari Parkinson jika 
kemudian disertai dengan kelambatan, kekakuan tubuh bahkan gangguan keseimbangan tubuh.
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Ada kalanya, Tremor tidak diiringi oleh gejala 
penyakit yang lain. Kondisi ini disebut dengan 
“Essential Tremor” atau “Idiopathic Tremor”, yaitu 
Tremor yang tidak diketahui penyebabnya. Delapan 
puluh persen Essential Tremor langsung terjadi di 
kedua sisi tubuh yaitu kanan dan kiri. 

Tremor akan terjadi pada saat penderita 
menggerakkan anggota badannya. Biasanya diawali 
dari tangan, dan bisa menjalar ke kaki, disusul 
ke bagian kepala dan mulut atau wajah. Tidak 
ditemukan kekakuan pada tubuh dan penderita 
dapat berjalan dengan lancar. 

Bahkan bila dilakukan pemeriksaan menggunakan 
MRI sekalipun tidak akan ditemukan kelainan yang 
mendukung, semua jaringan terlihat normal. Essential 
Tremor lebih sederhana dari Parkinson, namun tentu 
saja akan memengaruhi kualitas hidup pasien. 

LANGKAH PENANGANAN
Penanganan Essential Tremor pada tahap awal 

bisa dilakukan dengan menggunakan obat untuk 
mengurangi Tremor. Bila kondisi membaik, konsumsi 
obat bisa diteruskan. Namun bila tidak berhasil, 
maka tindakan selanjutnya adalah Stereotactic 
Thalamotomy. Minimal invasive brain surgery yang 
sudah sering dilakukan di National Hospital ini memiliki 
tingkat keberhasilan 90% dalam menangani Tremor. 

Peka dan sigap adalah dua kunci keberhasilan 
untuk meningkatkan kualitas hidup sedini mungkin 
pada penderita Tremor. Peka artinya, segera 
menyadari jika ada perubahan dengan kondisi 
tubuh. Sigap berarti, segera memeriksakan diri 
ke dokter untuk mengetahui diagnosa, dan bisa 
ditentukan tindakan yang terbaik untuk menangani 
Tremor yang dideritanya.
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Kondisi tubuh yang semakin tidak bersahabat 
mengancam dirinya untuk pensiun dini dari 
pekerjaannya. Padahal di usianya yang masih 

sangat produktif, Kardiman memiliki segudang 
aktivitas dan target-target yang ingin ia capai, namun 
harus terhambat dengan penyakit ini. 

Berkat dukungan istri dan keluarga, Kardiman terus 
berikhtiar dengan mendatangi berbagai dokter bahkan 
pengobatan alternatif. “Gejala awal yang saya rasakan 
yaitu di kedua kaki terasa berat terutama di betis”, kata 
lelaki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1971 tersebut. 
Jika keluhan itu datang, biasanya cukup dipijit sedikit 
kemudian berangsur-angsur membaik. Namun lambat 
laun bukannya hilang rasa sakit, malah menjalar ke 
punggung hingga akhirnya ke seluruh tubuh. 

Sempat ia berobat dan dokter mengatakan 
bahwa itu hanya karena ia kecapaian lalu diberi obat 
penghilang rasa sakit serta vitamin. Sayangnya, tidak 
ada perubahan berarti dari sakitnya setelah minum 
obat tersebut. Saat itu Kardiman belum mengetahui 
jika dirinya menderita Parkinson, lalu kemudian mulai 
mencoba pengobatan alternatif. 

MENCOBA BERAGAM CARA
“Berbagai pengobatan sudah saya tempuh di 

hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan mulai dari 

pengobatan non-medis hingga obat-obat herbal”, kata 
lelaki yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan ini. 
Rukyah, bekam, akupuntur, pijat, urut hingga fisioterapi di 
beberapa rumah sakit di Makassar adalah berbagai usaha 
yang sudah dilakoni oleh Kardiman. Semuanya hanya bisa 
mengurangi rasa sakit dalam beberapa hari saja, namun 
selang beberapa saat sakitnya kambuh lagi. 

Saat itu di usianya yang masih 38 tahun Kardiman 
harus menerima kenyataan bahwa kemampuannya 
untuk bergerak semakin berkurang sehingga aktivitas 
di luar rumah nyaris tidak ada sama sekali. “Dua tahun 
kemudian pada tahun 2011 saya sudah tidak mengajar 
dan beraktivitas di luar rumah, interaksi langsung sangat 
jarang tapi masih ada teman yang datang ke rumah 
untuk menjenguk dan ngobrol”, ungkap bapak dari tiga 
orang anak ini. Kardiman yang berprofesi sebagai guru SD 
tersebut total sudah tidak bisa mengajar selama empat 
tahun, bahkan dirinya terancam pensiun dini. Namun 
ia tidak pernah pesimis dan selalu yakin bahwa ia bisa 
sembuh dengan terus mencari pengobatan. 

BAGAI MUTIARA DI DASAR LAUT
Hingga akhirnya harapan itu datang ketika seorang 

teman melihat acara di televisi mengenai pengobatan 
di National Hospital Surabaya. Dari informasi tersebut, 
kemudian Kardiman mulai mencari tahu di internet dan 
memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Setelah diperiksa 
secara lengkap, diagnosa menyatakan bahwa Kardiman 
selama ini menderita Parkinson, operasi langsung 
dilakukan keesokan harinya. “Saya tidak ada keraguan 
sama sekali untuk dioperasi karena besarnya harapan saya 
untuk sembuh”, tambah Kardiman.

Tepatnya pada tanggal 28 Januari 2015 Kardiman 
melakukan operasi dengan sukses. Ia mengaku sangat 
puas karena terhitung hanya tiga hari saja ia bisa langsung 
merasakan perubahan yang lebih baik, dan dapat kembali 
bergerak secara lebih bagus dibandingkan sebelum 
dilakukan operasi, bahkan keesokan harinya sudah bisa 
pulang. Kini keluhan dan rasa sakit yang selama enam 
tahun dirasakannya sudah membaik dan Kardiman saat ini 
dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik. 

Usai menjalani pengobatan di Surabaya, Kardiman 
merasa bahwa pengobatan parkinson di National Hospital 
Surabaya bagaikan mutiara di dasar lautan yang harus 
disampaikan ke telinga semua penderita Parkinson di 
Indonesia. “Ini adalah harapan baru, bahkan penangangan 
di rumah sakit ini bisa menjadi brand image dari National 
Hospital Surabaya”, harap Kardiman. Menurutnya 
peralatan yang dimiliki dan juga kompetensi dokter di 
National Hospital Surabaya sudah tidak perlu diragukan 
lagi. Dan yang paling penting adalah rakyat Indonesia 
sudah tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri, karena 
di Surabaya sudah ada rumah sakit yang mumpuni untuk 
menangani penyakit Parkinson.

Menderita sakit 

parkinson selama kurun 

waktu enam tahun 

bukanlah waktu yang 

sebentar bagi bapak dari 

tiga orang anak ini.
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Desain rumah yang mengusung konsep 
senior –friendly, akan sangat membantu 
orang tua menikmati hari-harinya di rumah 

dengan mandiri. Karenanya fasilitas pun perlu 
didesain agar lansia dapat berjalan sendiri tanpa 
bantuan pemapahan orang lain.

CONTRAS AND BALANCE
Kondisi fisik yang mulai menurun termasuk juga 

fungsi panca indera yang tidak setajam dulu, harus 

interior tips

Usia yang sudah tidak muda dengan 
keterbatasan fisik yang tidak selincah 
dulu lagi, membuat lansia punya 
kebutuhan khusus yang tidak bisa 
disamakan dengan mereka yang 
masih dalam rentang usia produktif. 
Termasuk salah satunya dalam hal 
tata ruang rumah. 
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disiasati dengan mengatur contras and balance setiap 
unsur di dalam rumah. Misalkan saja untuk pemilihan 
warna cat dinding dan lantai, pilih warna kontras yang 
akan membantu lansia membedakan antara bidang 
vertikal dan horizontal. Cara ini juga akan membantu 
melatih keseimbangan manula.

Hindari motif baik di dinding maupun lantai yang 
dapat memicu pusing dan vertigo, seperti pola stripes 
dengan warna kontras, lantai kotak-kotak hitam putih, 
pola zig zag, serta swirls.

Perpindahan antar ruang yang biasanya diikuti 
dengan mengubah ketinggian lantai serta jenis 
flooring, sebisa mungkin dihindari. Jika memang 
diperlukan, disiasati dengan membuat transisi yang 
tidak terlalu tinggi bermodel landai untuk mengurangi 
risiko tersandung dan jatuh. 

SAFETY FIRST 
Pengaturan sirkulasi ruangan antar ruang 

sebaiknya diperpendek sehingga jarak tempuh 
dari satu ruangan ke ruangan lain tidak menjadi 
singkat. Ini akan memudahkan manula melakukan 
aktivitas harian mereka dengan mudah sehingga 
tidak cepat lelah. 

Faktor keamanan dan minim risiko menjadi poin 
penting saat memilih material untuk rumah, termasuk 
salah satunya dengan tidak menggunakan material 
yang bersudut tajam. Sedangkan untuk menghadirkan 
kenyamanan di dalam rumah, bisa dibantu dengan 
memperbanyak lahan hijau dan pemanfaatan 
material-material ramah lingkungan.

Ruang hijau baik di dalam maupun di sekitar 
rumah bisa jadi arena bagi lansia untuk menikmati 
udara segar di pagi hari ataupun melampiaskan 
hobi berkebunnya. Tanamkan tanaman yang 
mudah dirawat, agar rumah tetap asri tanpa terlalu 
merepotkan. 

Pilihan ornamen dalam rumah bisa diambil dari 
barang-barang yang mengandung historis positif bagi 
manula, sehingga dapat menghidupkan semangat 
mereka saat melihat benda-benda tersebut. Cermin 
memang bisa menjadi hiasan untuk mempercantik 
rumah sekaligus menyiasati agar ruangan terlihat lebih 
luas. Namun bagi manula, sebaiknya hindari terlalu 
banyak meletakkan ornamen berbahan cermin untuk 
menghindari pantulan ruangan yang malah akan 
membingungkan mereka.

CHOOSING CHAIR AND SOFA
Sofa di ruang keluarga maupun ruang tamu 

sebaiknya diperhatikan bahan dan ketinggian 
dudukannya saat sofa ditempati. Pastikan tidak terlalu 
empuk dan ambles ketika diduduki sehingga posisi 
lutut dan paha tetap sejajar. 

Kehadiran kursi goyang di rumah modern, mungkin terkesan 
old fashion, tapi bagi manula sebaiknya Anda selipkan interior yang 
satu ini. Menurut beberapa studi, duduk di kursi goyang, menikmati 
dirinya berayun perlahan ke depan dan ke belakang, bisa 
menjadi terapi relaksasi bagi manula sehingga dapat membantu 
mengurangi ketegangan dan kecemasan yang mereka rasakan. 

Ayunan lembut tersebut diketahui juga baik bagi lansia yang 
didiagnosis mengalami Demensia. Bersantai di kursi goyang 
akan membantu memicu produksi hormon endorfin yang akan 
meningkatkan mood para penderita Demensia sehingga mereka 
merasa lebih tenang. 

Dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut, hadiah 
hunian yang Anda berikan bagi orang tua, menjadi tidak saja 
membuat mereka bahagia, tapi juga lebih aman. A home where 
they can stay safely and aged gracefully.
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Kresna menilai, setiap rumah sakit seharusnya memiliki special capabilities yang menjadi 
keunggulan masing-masing. Seperti misalnya National Hospital yang memantapkan langkah 
sebagai pusat Neuroscience di Surabaya. Jika setiap rumah sakit punya fitur unggulan 

seperti ini dan dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat, hal tersebut perlahan-lahan akan 
mengubah mindset masyarakat bahwa berobat ke luar negeri lebih baik dari dalam negeri.

“Ini adalah peluang untuk mensosialisasikan keahlian, keunikan, dan keunggulan rumah sakit 
sebagai rumah sakit yang punya kemampuan setara dengan rumah sakit di luar negeri,” jelas pria 
yang meraih gelar master di University of Wisconsin, Amerika Serikat tersebut. 

Mengutip statement Wali Kota Surabaya, Kresnayana mengingatkan, jika ada pasien berobat 
keluar negeri, negara akan kehilangan penghasilan, dan tingkat memberikan layanan kesehatan di 
Surabaya terkurangi. Bahkan visa keluar berlipat-lipat padahal sebenarnya bisa ditanggani di sini.

Karenanya, pakar statistik ini menyampaikan, jika ada SDM berkualitas tinggi yang setara 
dokter di luar negeri harus difasilitasi dengan alat dan sistem yang menjamin quality service 
dengan standar tinggi.

NATIONAL HOSPITAL, HARAPAN BARU
Keberadaan National Hospital diakui Kresna menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. 

Tak hanya dalam lingkup Indonesia, Kresna bahkan optimis, setelah MEA dibuka, National Hospital 
bisa menjadi pusat layanan kesehatan terkemuka, karena di tingkat ASEAN, fasilitas seperti yang ada 
di sini masih belum banyak. 

Tentunya keunggulan tersebut perlu dikemas dan dikomunikasikan untuk membangun image 
layanan kesehatan di Indonesia. Jika rumah sakit berhasil membangun image, selanjutnya harus 
ada akumulasi pengetahuan. “Tidak hanya aspek komersial rumah sakit saja yang dikemas, tapi 
juga kemajuan ilmu pengetahuan medis sehingga keunggulan ini akan bermata rantai ke sekolah-
sekolah, kedokteran, ahli saraf, ahli bedah, dan lain sebagainya,” tambahnya. Inilah kekuatan untuk 
memupuk kepercayaan sekaligus memunculkan perasaan aman di masyarakat. 

RAHASIA SEHAT
Terkait upaya menjaga kesehatan, pria yang aktif menjadi pembicara di berbagai seminar ini 

mengaku bahwa menjaga gaya hidup merupakan hal yang paling penting di usianya sekarang. 
“Meski jadwal selalu padat, saya selalu sempatkan olahraga. Kedua, saya jaga betul asupan 

makanan, seperti mengurangi nasi dan memperbanyak sayuran. Ketiga, selektif dalam pilih aktivitas, 
dan terakhir hidup di lingkungan yang bersih,” urainya. 

Melihat keberhasilan National Hospital meraih dua Rekor Muri sekaligus, yakni sebagai Rumah 
Sakit Pertama yang melakukan Operasi Parkinson, Tremor, dan Pemasangan Deep Brain Stimulator 
(DBS) dan terpilihnya dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., sebagai pionir implantasi DBS serta pengembangan 
Stereotactic Brain Lesions untuk Parkinson dan Movement Disorder di Indonesia, Kresna melihat ini 
adalah bukti bahwa Indonesia punya kualitas fasilitas kesehatan setara luar negeri. 

“National Hospital, dalam tiga kata, “highcare, modern, dan emphaty. Karena memang inilah 
rumah sakit berkelas yang punya teknologi serba modern dan melayani dengan empati tinggi. 
Semoga bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.

Meski banyak rumah sakit bermunculan di Surabaya,
namun konsultan bisnis, Kresnayana Yahya melihat rasio

jumlah Rumah Sakit dan jumlah pasien di Surabaya masih timpang.
Rumah sakit umum (general hospital) yang seharusnya
memenuhi kebutuhan masyarakat pada kenyataannya

belum bisa memberikan fasilitas yang optimal.
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Kendati beban berat berada di pundaknya, Saifullah Yusuf, sosok yang selalu 
mendampingi Soekarwo dalam memimpin Jawa Timur ini dikenal sebagai pribadi 
yang santai, dan suka menebar humor. Dalam kesempatan penganugrahan MURI 

kepada National Hospital Surabaya pada tanggal 11 April 2015 lalu, Gus Ipul, sapaan 
akrabnya, menyempatkan diri berbagi kisah mengenai rutinitasnya berolahraga. 

“Nomer satu saya sebisa mungkin mengeluarkan keringat, paling sering jogging di 
sekitar rumah, kira-kira 15 menit. Kebetulan lingkungan sekitar rumah saya luas, jadi enak 
untuk olahraga,” tutur Gus Ipul. Olahraga favorit pria yang akan merayakan ulang tahun ke 
51 pada 28 Agustus ini sebenarnya adalah bulutangkis. Namun seiring berkurangnya waktu 
luang, Gus Ipul lebih memilih olahraga ringan yang tidak banyak menyita waktu. 

Selain olah tubuh, pria kelahiran Pasuruan tersebut ternyata juga rajin sauna agar 
tubuhnya berkeringat dan lebih sehat. Demi menampung hobinya tersebut, ia bahkan 
sengaja membangun bilik sauna di rumah. Setidaknya seminggu tiga kali alumnus 
Universitas Nasional Jakarta tersebut membenamkan diri di tengah kehangatan uap sauna.

Medical check up juga tidak lupa ia jalani setahun sekali untuk memantau kondisi 
kesehatannya. Walaupun tidak memiliki pantangan makanan secara khusus, diakui Gus Ipul 
bahwa ia kini mulai menjaga asupan makanan, mengingat tingkat kolestrolnya cukup tinggi. 

Ditanya tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, mantan Menteri Negara Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal di era Kabinet Indonesia Bersatu tersebut berpendapat 
bahwa penanganan preventif dan kuratif harus seimbang. Utamanya mengenai preventif 
yaitu mencegah penyakit karena jika mengandalkan kuratif maka rumah sakit akan 
kewalahan menampung pasien. 

“Masyarakat harus punya pola hidup sehat, itu akan sangat membantu mencegah 
penyakit mampir,” tambahnya. Melihat sendiri National Hospital dari dekat, membuat Gus 
Ipul bangga Jawa Timur memiliki rumah sakit primer sekelas National Hospital. “Tidak perlu 
lagi ke luar negeri untuk berobat, karena yang diberikan National Hospital sudah terdepan 
dalam berbagai urusan,” pungkasnya bangga.

Harus Berkeringat!
Menjalani rutinitas sebagai wakil gubernur Jawa Timur 
memang bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan curahan 

jiwa, raga, serta totalitas untuk berhasil membawa 
Jawa Timur menjadi seperti saat ini.

Drs. H. Syaifulilah Yusuf
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Ketika memasuki usia lanjut, tubuh 
semakin rentan terhadap serangan 
berbagai penyakit. Salah satu penyakit 
degeneratif yang mungkin bisa 
menyerang saraf, yakni Parkinson.

Parkinson adalah penyakit degenerasi saraf progresif 
yang ditandai oleh empat tanda utama yaitu: 
tremor, rigiditas (kekakuan sendi bila digerakkan), 

bradikinesia (lambat dalam memulai dan mengakhiri 
gerakan), instabilitas postur.

Gangguan postur penderita Parkinson ditandai 
dengan kondisi leher dan punggung bungkuk, siku, 
paha, serta lutut menekuk. Hal ini akan mempengaruhi 
pola jalan penderita Parkinson. Dengan bertambah 
beratnya penyakit, penderita jalan dengan langkah kaki 
yang pendek, lambat, berkurangnya ayunan lengan, 
kecenderungan jatuh ke depan atau belakang, sulit 
memulai dan berhenti jalan, serta sulit berputar. 

dr. Stefanie, Sp.KFR.
Spesialis Fisik dan Rehabilitas
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Pada penderita Parkinson juga dapat timbul 
freezing, di mana penderita tiba-tiba tidak bisa 
memulai atau melanjutkan gerakan bila telah dimulai. 
Misalkan saja saat berjalan, tiba-tiba penderita tidak 
bisa menggerakkan kakinya untuk melangkah.

Gangguan tersebut membuat penderita 
Parkinson beresiko tinggi jatuh, di mana jatuh dapat 
menyebabkan penderita mengalami patah tulang, 
atau menjadi takut jatuh yang membuatnya semakin 
mengurangi aktivitasnya. 

“Parkinson dapat dibarengi dengan gangguan 
fungsi lain seperti fungsi kortikal luhur, afeksi/emosi, 
sensoris, komunikasi, berkemih dan buang air besar, 
menelan, hingga gangguan seksual,” jelas dr. Stefanie, 
Sp.KFR., Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitas National 
Hospital Surabaya. Adanya serentetan gangguan 
tersebut tentu saja akan menurunkan kualitas hidup 
penderita Parkinson. 

MEMINIMALISIR EFEK
Oleh karena itu dibutuhkan penangganan 

dan latihan khusus agar penderita Parkinson bisa 
mengurangi efek dari penyakit ini. Terapi penderita 
penyakit Parkinson ini meliputi obat-obatan, terapi 
fisik/rehabilitasi, dan pembedahan. “Meski sama-sama 
menderita Parkinson, terapi yang dibutuhkan setiap 
pasien berbeda. Supaya tahu seperti apa terapi yang 
dibutuhkan, pasien harus berkonsultasi dengan dokter 
sehingga bisa dibantu membuat program rehabilitasi 
yang sesuai dengan kondisinya,” urai dr. Stefanie. 
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Tim rehabilitasi untuk penderita Parkinson 
terdiri dari dokter spesialis Kedokteran Fisik dan 
Rehabilitasi, fisioterapis, terapis wicara, terapis 
okupasi, dan pekerja sosial. Tujuan dari rehabilitasi 
ini adalah mempertahankan kemampuan 
fungsional selama mungkin dan mencegah 
komplikasi yang mungkin muncul. Selain itu 
yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup 
penderita Parkinson. 

Terdapat prinsip-prinsip dalam penanganan 
rehabilitasi beberapa diantaranya adalah: penderita 
konsentrasi pada satu tugas, aktifitas fungsional 
dilatih dengan tahapan gerak, menggunakan 
“petunjuk” dalam latihan, dapat berupa audio, 
visual, taktil, dan tetap aktif baik dalam terapi 
atau di rumah. Untuk latihan yang dijalani oleh 
penderita Parkinson meliputi koreksi postur, 
latihan fleksibilitas, latihan penguatan otot, 
latihan koordinasi dan keseimbangan, 
latihan mobilisasi, latihan bicara dan 
menelan, latihan aerobik (seperti jalan di 
treadmill, sepeda statik, berenang), Tai Chi, 
latihan kognisi dan aktivitas rekreasional 
seperti berkebun, berdansa, dan memelihara 
binatang peliharaan.

“Manfaat latihan secara teratur pada 
penderita Parkinson adalah peningkatan fungsi 
motorik dan non motorik. Fungsi motorik seperti 
kekuatan otot, fleksibilitas, mobilitas, keseimbangan, 
bicara, dan menelan. Sedangkan fungsi non motorik 
seperti depresi, apatis, mudah lelah, dan sulit buang 
air besar,” tambah dr. Stefanie. Selain itu manfaat 
lainnya adalah mencegah efek-efek negatif yang 
dapat timbul akibat tidak aktif dan dapat membantu 
menurunkan risiko penyakit lain seperti penyakit 
jantung dan pembuluh darah serta osteoporosis. 

Untuk mengetahui jenis latihan yang sesuai bagi, 
penting bagi pasien berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan dokter. Dengan mempertimbangkan 
usia serta riwayat kesehatan pasien, dokter akan 
membantu menentukan tipe, frekuensi, intensitas, 
serta durasi latihan yang aman. 

LAKUKAN HAL BARU
Selain latihan fisik, penting bagi pasien 

Parkinson untuk mempelajari hal baru 
setiap harinya. Seperti mendengarkan berita 
dan mendiskusikannya dengan orang lain, 
mengisi teka-teki silang atau bermain 
game untuk melatih memori. Latihan 
simple dengan berbicara dengan irama 
pelan, jelas, dan volume keras dengan 
mengekspresikan mata dan wajah 
juga bisa dilakukan di rumah. 

“Berbagai aktivitas dapat memberikan 
manfaat yang berbeda, namun yang paling 
penting adalah melakukan aktivitas yang 
disenangi dan konsistensi dalam melakukannya. 
Mulailah dengan aktivitas yang dapat dilakukan 
dengan nyaman. Waktu yang terbaik untuk 
melakukan latihan yaitu di saat obat bekerja 
paling efektif,” tutup dr. Stefanie.
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Tanpa disadari pencahayaan yang menerpa 
tubuh setiap harinya memiliki pengaruh besar 
pada metabolisme. Secara alami tubuh memiliki 

respon fisik, mental, dan perilaku berbeda selama 24 
jam yang dipengaruhi oleh sinar terang dan gelap 
di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan Circadian 
Rhythms (ritme sirkadian) yang pada akhirnya akan 
mengendalikan jam biologis manusia. 

Meski terjadi secara alami di dalam tubuh, ritme 
sirkadian juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar 
utamanya cahaya, baik cahaya alami dari sinar matahari 
maupun lampu. Ritme sirkadian akan berpengaruh 
pada proses bangun tidur, keluarnya hormon, suhu 
badan, serta fungsi penting tubuh lainnya. Bila jam 
biologis tubuh terganggu, biasanya akan ditandai 
dengan terjadinya gangguan tidur (insomnia), obesitas, 
diabetes, depresi, ataupun bipolar. 

FUNCTIONAL PLACEMENT
Dengan mempertimbangkan kebutuhan alami 

tubuh manusia inilah lampu-lampu yang ada di 
National Hospital dirancang mengikuti pola tersebut. 
Setiap ruangan dan di setiap lantai memiliki konsep 
lampu yang berbeda tergantung fungsinya. 

Misalkan, penerangan di lobby utama yang dibuat 
lebih terang dibandingkan ruang tunggu di lantai 2. 
Ini karena lobby utama memiliki ruang lebih luas dan 
menjadi pusat lalu-lalang pengunjung maupun pasien. 
Pencahayaan terang di ruang terdepan tersebut tidak 
saja mengakomodir aktifitas lobby yang tak pernah 
surut, tetapi juga memberi kesan menarik, sekaligus 
menghilangkan kesan suram yang bisa membuat 
pengunjung maupun pasien stres. 

Pemilihan warna lampunya sendiri didasarkan pada 
color temperature chart yang bisa mendeskripsikan 
komposisi warna, kekuatan cahaya, serta suasana yang 
dihasilkan. Dingin diasosiasikan dengan warna biru 
(10.000-6.000 Kelvin) dan hangat adalah warna kuning 
(5.000-1.000 Kelvin). 

Di National Hospital sendiri lebih banyak memakai 
warna-warna hangat (3.000-4.000 Kelvin) untuk 
memberikan ambience hangat dan nyaman kepada 
penghuninya. Namun ada juga ruangan khusus 
yang lebih terang dibanding yang lain (5.000 Kelvin) 
misalnya di ruang Medical Record yang membutuhkan 
cahaya dengan intensitas tinggi karena aktivitas para 
staf dan dokter di ruangan tersebut berkaitan dengan 
membaca tulisan-tulisan yang detail. 

CIRCADIAN RHYTHMS
Lain halnya dengan lampu di Kamar VIP yang 

dilengkapi sistem khusus untuk mengatur intensitas 
cahaya sesuai ritme sirkadian. Di pagi hari, lampu akan 
menyala terang, dan menjelang malam semakin redup 

Menciptakan ruangan yang nyaman 
dengan fungsi maksimal tak bisa 
lepas dari pengaturan pencahayaan 
di dalamnya. Di National Hospital 
sendiri, pencahayaan menjadi elemen 
penting. Selain sebagai penerangan 
ruangan, pencahayaan baik alami 
maupun menggunakan lampu, 
dikonsep dengan mengedepankan 
kenyamanan pengunjung sekaligus 
mempertimbangkan kebutuhan 
biologis tubuh pasien untuk 
mempercepat masa recovery.
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dengan cahaya temaram yang siap mengantarkan 
pasien beristirahat. Penempatan lampunya juga tidak 
langsung berada di atas tempat tidur sehingga tidak 
menyebabkan silau dan mengganggu pasien saat tidur.

Ritme lampu yang dinamis selama 24 jam tersebut 
akan membantu mempercepat penyembuhan pasien, 
terlebih bila pasien lebih sering menghabiskan waktu 
di dalam kamar sehingga tidak bisa mengetahui 
kondisi di luar secara langsung. 

COZY AND COMFORTABLE
Untuk ruang medik, National Hospital memakai 

konsep warna RGB (Red, Green, Blue) yang merupakan 
warna dasar. Pemilihan warna pencahayaan diatur 
sesuai kebutuhan. Misalkan saja di ruang MRI, dimana 
pasien harus menghadap ke atas. Alih-alih memilih 
penerangan berwarna putih yang menyilaukan, 
lampu diletakkan di balik langit-langit kaca bermotif 
awan dengan dominasi warna biru muda dan putih 
sehingga cahaya yang dihasilkan tidak terlalu tajam 
dan pasien bisa lebih rileks menjalani pemeriksaan.

Koridor adalah jalan yang paling sering diakses 
di dalam rumah sakit, baik oleh pengunjung 
maupun pasien. Untuk mengurangi ketegangan dan 

kecemasan pasien saat melalui lorong-lorong tersebut, 
pencahayaan di ruangan ini dilengkapi dengan 
reflektor. Dengan begitu cahaya lampu tidak serta 
merta dipancarkan secara langsung ke bawah namun 
dipantulkan terlebih dahulu ke reflektor sehingga 
cahaya yang dihasilkan lebih lembut. Secara psikologis, 
pencahayaan dengan intensitas sedang ini akan 
memberi rasa nyaman bagi orang yang melintasinya.

Sebagai rumah sakit yang peduli pada lingkungan, 
National Hospital juga mempertimbangkan merek 
lampu yang aman lingkungan. Itulah mengapa 
pilihannya jatuh pada Osram tipe T5 (High Efficiency, 
Energy Saving) yang memiliki sertifikat ramah 
lingkungan. Lampu Osram tipe terbaru tersebut ada 
kandungan merkuri, timbal, dan sodium yang lebih 
rendah dibandingkan lampu konvesional lainnya 
sehingga aman untuk dipakai. Selain itu, Osram tipe T5 
juga sejalan dengan konsep hemat energi, dan telah 
membantu penghematan energi di National Hospital 
sebanyak 30-40% setiap bulannya.

Melalui pemilihan dan penataan lampu yang 
diterapkan, National Hospital telah membuktikan 
bahwa keindahan dan kenyamanan bisa sejalan 
dengan konsep ramah lingkungan.
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GE Healthcare
3030 Ohmeda Drive, Madison, WI 53718

Phone: 608 221-1551

g GE Healthcare

Patient: ####, #### Referring Physician:  Dr. Phlox
Birth Date: #### Age: #### Patient ID: ####
Height: #### Weight: #### Measured: #### #### (15.00)
Sex: #### Ethnicity: #### Analyzed: #### #### (15.00)

Composition (Enhanced Analysis)

Region Region (%Fat) Centile
Total Mass

(lbs)
Fat

(lbs)
Lean
(lbs)

BMC
(lbs)

Arms 32.1 - 14.4 4.6 9.1 0.7
Legs 36.3 - 44.6 16.2 26.5 1.9
Trunk 22.4 - 55.9 12.5 42.0 1.4
Android 17.9 - 7.3 1.3 5.9 0.1
Gynoid 37.3 - 21.8 8.1 13.1 0.5
Total 28.2 6 124.0 35.0 83.9 5.1

Measured
Date

Age
(years)

Region
(%Fat)

Centile
Total Mass

(lbs)
Tissue

(lbs)
Fat

(lbs)
Lean
(lbs)

BMC
(lbs)

Fat Free
(lbs)

#### #### 28.2 6 124.0 118.9 35.0 83.9 5.1 89.0
#### #### 28.2 6 124.0 118.9 34.9 84.0 5.1 89.0

Measured Date
Age

(years)
Android

(%Fat) (%Fat)
Total

(%Fat)
#### #### 18.2 38.2 0.47 29.4
#### #### 18.0 38.6 0.47 29.4

COMMENTS:

Statistically 68% of repeat scans fall within 1SD (± 0.4 % Fat, ±0.33 lbs. Tissue Mass, ±0.62 lbs. Fat Mass, ±0.68 lbs. Lean Mass for Total Body Total); USA (NHANES 1999-2004) Total Body Composition
Reference Population (v100); Composition Matched for Age, Ethnic
Date created: 02/18/2013 1:12:21 PM (15.00); Filename: ####;  Total Body; 100:0.19:153.85:15.6 0.00:-1.00 2.40x3.04 10.4:%Fat=29.4%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Scan Mode: Standard;   3.0 µGy

GE Healthcare
3030 Ohmeda Drive, Madison, WI 53718

Phone: 608 221-1551

g GE Healthcare

Patient: ####, #### Referring Physician:  Dr. Phlox
Birth Date: #### Age: #### Patient ID: ####
Height: #### Weight: #### Measured: #### #### (15.00)
Sex: #### Ethnicity: #### Analyzed: #### #### (15.00)

BODY COMPOSITION: Total Body (Enhanced Analysis)
Region

Tissue
(%Fat)

Region
(%Fat)

Tissue
(lbs)

Fat
(lbs)

Lean
(lbs)

BMC
(lbs)

Total Mass
(lbs)

Arms 33.8 32.1 13.7 4.6 9.1 0.7 14.4
Arm Right 31.2 29.7 7.0 2.2 4.8 0.4 7.4
Arm Left 36.5 34.7 6.7 2.4 4.2 0.4 7.0
Arms Di�. -5.3 -5.0 0.4 -0.2 0.6 0.0 0.4
Legs 37.9 36.3 42.7 16.2 26.5 1.9 44.6
Leg Right 37.6 36.0 21.6 8.1 13.5 0.9 22.5
Leg Left 38.3 36.6 21.1 8.1 13.0 1.0 22.0
Legs Di�. -0.8 -0.6 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
Trunk 22.9 22.4 54.5 12.5 42.0 1.4 55.9
Trunk Right 23.6 23.0 26.0 6.2 19.9 0.7 26.7
Trunk Left 22.3 21.7 28.4 6.3 22.1 0.7 29.1
Trunk Di�. 1.4 1.3 -2.4 -0.2 -2.2 0.0 -2.4
Android 18.2 17.9 7.2 1.3 5.9 0.1 7.3
Gynoid 38.2 37.3 21.2 8.1 13.1 0.5 21.8
Total 29.4 28.2 118.9 35.0 83.9 5.1 124.0
Total Right 29.4 28.2 59.1 17.4 41.7 2.6 61.7
Total Left 29.5 28.3 59.8 17.6 42.2 2.5 62.3
Total Di�. 0.0 -0.1 -0.7 -0.2 -0.5 0.1 -0.6

Fat Mass Ratios:
Trunk Fat Mass/Total Fat Mass Legs Fat Mass/Total Fat Mass Limbs Fat Mass/Trunk Fat Mass

 0.36  0.46  1.67

Estimated Circumference:
Waist Hip W/H Ratio

29.44 in 37.35 in 0.79
CAUTION--Investigational device. Limited by Federal law to investigational use.

Estimated Visceral Adipose Tissue
Volume Mass
12.06 in3 0.41 lbs

Resting Metabolic Rate (RMR)
1,390 cal/day Harris-Benedict

Relative Skeletal Muscle Index (RSMI)
5.92 kg/m2 Baumgartner

Hydration Levels
Total Body Water (TBW): -
Intra-cellular Water (ICW): -
Extra-cellular Water (ECW): -
TBW Device: -

Statistically 68% of repeat scans fall within 1SD (± 0.4 % Fat, ±0.33 lbs. Tissue Mass, ±0.62 lbs. Fat Mass, ±0.68 lbs. Lean Mass for Total Body Total)
Date created: 02/18/2013 1:12:15 PM (15.00); Filename: ####;  Total Body; 100:0.19:153.85:15.6 0.00:-1.00 2.40x3.04 10.4:%Fat=29.4%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Scan Mode: Standard;   3.0 µGy

Total body images and body composition 
trending 

Fat, lean, and bone measurements  
of each segment of body

PAKET PEMERIKSAAN DXA

Golden Age Package :
l	untuk Pria/Wanita > 50 th harga promo Rp. 1.500.000,-
Lady Package :
l	untuk Pria/Wanita > 40 th harga promo Rp. 1.250.000,-
Sport Package :
l	untuk Pria/Wanita yang mengukur Tubuh Ideal
 harga promo Rp. 1.000.000,-

Paket ini berlaku hingga 31 Agustus 2015

Informasi Lebih Lanjut Hubungi :
031-29757777  ext 1200 39NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

health zone

Kenali 
Komposisi 

Tubuh
dengan DXA

Metode penghitungan berat badan 
ideal ternyata tidak cukup hanya 

dengan mempertimbangkan apakah 
BMI (Body Mass Index) tergolong 
normal, kelebihan, atau obesitas. 

Mengetahui prosentase antara 
lemak dan otot yang ada di dalam 

tubuh, serta kepadatan tulang 
ternyata sangat penting, karena 

dapat membantu kita melakukan 
deteksi dini terhadap risiko 

beragam penyakit berbahaya.
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lemak dan otot yang ada di dalam 

tubuh, serta kepadatan tulang 
ternyata sangat penting, karena 

dapat membantu kita melakukan 
deteksi dini terhadap risiko 

beragam penyakit berbahaya.
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Selama ini masyarakat menyakini bahwa kurus 
dan gemuk menjadi indikator kesehatan. 
Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya 

benar. “Secara sederhana memang salah satu 
indikator kesehatan seseorang adalah berat badan, 
namun sekarang ada cara yang lebih tepat. Tak hanya 
menghitung berat badan, tetapi juga komposisinya,” 
tutur dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad.(K)., dokter Spesialis 
Radiologi Konsultan Muskuloskeletal National 
Hospital Surabaya. 

Perangkat standar untuk memberikan informasi 
tentang komposisi tubuh yang berlaku secara global 
adalah DXA (Dual X-ray Absorptiometry). Alat yang 

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

juga akrab disebut DEXA dan kini tersedia di National 
Hospital ini memiliki dua kegunaan sekaligus. Pertama, 
untuk pemeriksaan Body Composition (BC) atau 
komposisi tubuh. Kedua, sebagai alat untuk memeriksa 
Bone Mineral Density (BMD) atau kepadatan tulang. 

MENILIK KOMPOSISI OTOT 
Pemeriksaan yang memakan waktu selama 6 menit 

akan membantu Anda mengetahui prosentase lemak 
dan otot di dalam tubuh. Menurut dr. Paulus, bisa saja 
kita merasa berat badan kita normal, namun ternyata 
komposisi lemak terhadap otot kita tidak seimbang. 
Karenanya komposisi otot harus dijaga dengan latihan 
fisik agar tidak tergantikan oleh lemak. 

Menurut dr. Paulus, prosentase ideal jumlah lemak 
dalam tubuh perempuan sekitar 21-24%, sedangkan 
untuk laki-laki sebanyak 14-17%. Jika ternyata hasil 
pemeriksaan di atas 25% untuk laki-laki dan 35% untuk 
perempuan dikategorikan obesitas. 

Memonitor kondisi komposisi lemak dalam tubuh 
menjadi penting, mengingat lemak yang berlebih 
dapat memicu datangnya penyakit seperti tekanan 
darah tinggi, penyakit jantung, dan kencing manis. 

DIANJURKAN BAGI ANAK-ANAK
DAN PELAKU DIET

Sebagai sarana memonitor pertumbuhan 
anak, dr. Paulus juga menganjurkan agar DXA 
dilakukan untuk anak-anak. Imbauan ini disampaikan 
mengingat kini makin banyak anak-anak yang 
mengalami obesitas akibat pola makan serba instan, 
berlebihan, dan tidak sehat.

“Pemeriksaan ini juga efektif bagi Anda yang 
sedang menjalani diet. Seseorang yang sedang 
berupaya menurunkan berat badannya dengan 
mengombinasikan diet dan latihan fisik atau olah 
raga, mungkin saja merasa kecewa karena upaya 
kerasnya seolah-olah tidak berhasil karena tidak 
tercermin pada penurunan berat badan yang 
drastis. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata 
sebenarnya sudah terjadi perubahan komposisi 
tubuh secara bermakna. Prosentase lemaknya 
menurun sedangkan massa ototnya meningkat. 
Berat badannya bisa saja hanya berubah sedikit, 
tetapi kualitas tubuhnya sudah berbeda.

health zone

41NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Dengan mendapatkan perbandingan komposisi 
tubuh dengan tepat kita bisa menyesuaikan porsi 
latihan yang dibutuhkan dengan tujuan yang hendak 
diraih,” imbuh dr. Paulus. Komposisi lemak ideal 
untuk atlet olahraga tertentu bisa diprogram untuk 
mencapai standar masing-masing cabang olahraga. 
Contohnya, pesenam perempuan idealnya memiliki 
prosentase lemak 5-12%, sedangkan pembalap 
sepeda laki-laki berkisar antara 5-15%.

DETEKSI OSTEOPOROSIS
DXA menjadi salah satu rangkaian medical check up 

yang tersedia di National Hospital karena pemeriksaan 
tersebut juga berguna untuk skrining kerapatan tulang 
atau Bone Mineral Density (BMD). 

Dulu osteoporosis baru dapat diketahui setelah 
terjadi patah tulang. Padahal kondisi patah tulang 
menunjukkan kondisi tulang yang sudah rapuh, 
padahal osteoporosis dapat dicegah dan diobati. 

SEMUA ORANG BERISIKO
Pemeriksaan kepadatan tulang menjadi penting 

mengingat semua orang pada dasarnya berisiko 
mengalami osteoporosis. Jika ditilik dari angka 
kejadian, perempuan memang memiliki risiko lebih 
tinggi. Penyebabnya karena perempuan mulai 
kekurangan hormon estrogen ketika memasuki masa 
menopause. Padahal hormon ini memegang peranan 
penting dalam menjaga kesehatan tulang. Selain 
itu, osteoporosis juga dapat dipicu oleh penyebab 
lain, seperti: efek dari operasi transplantasi organ, 
menggunakan obat-obat tertentu, menderita gagal 
ginjal kronik, dan masih banyak lagi. 

Melakukan pemeriksaan BMD secara rutin 
akan membantu Anda menghindari faktor risiko 
terkena osteoporosis, dan mengetahui prosentase 
kemungkinan risiko patah tulang dalam kurun 
waktu sepuluh tahun ke depan. “Sebagai langkah 
preventif, upaya tersebut bisa diimbangi dengan 
mengonsumsi susu dan sayur-sayuran kaya 
calcium, mendapatkan asupan vitamin D yang 
cukup, serta secara teratur melakukan latihan fisik 
dan olahraga,” imbau dr. Paulus.



40 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Selama ini masyarakat menyakini bahwa kurus 
dan gemuk menjadi indikator kesehatan. 
Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya 

benar. “Secara sederhana memang salah satu 
indikator kesehatan seseorang adalah berat badan, 
namun sekarang ada cara yang lebih tepat. Tak hanya 
menghitung berat badan, tetapi juga komposisinya,” 
tutur dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad.(K)., dokter Spesialis 
Radiologi Konsultan Muskuloskeletal National 
Hospital Surabaya. 

Perangkat standar untuk memberikan informasi 
tentang komposisi tubuh yang berlaku secara global 
adalah DXA (Dual X-ray Absorptiometry). Alat yang 

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

juga akrab disebut DEXA dan kini tersedia di National 
Hospital ini memiliki dua kegunaan sekaligus. Pertama, 
untuk pemeriksaan Body Composition (BC) atau 
komposisi tubuh. Kedua, sebagai alat untuk memeriksa 
Bone Mineral Density (BMD) atau kepadatan tulang. 

MENILIK KOMPOSISI OTOT 
Pemeriksaan yang memakan waktu selama 6 menit 

akan membantu Anda mengetahui prosentase lemak 
dan otot di dalam tubuh. Menurut dr. Paulus, bisa saja 
kita merasa berat badan kita normal, namun ternyata 
komposisi lemak terhadap otot kita tidak seimbang. 
Karenanya komposisi otot harus dijaga dengan latihan 
fisik agar tidak tergantikan oleh lemak. 

Menurut dr. Paulus, prosentase ideal jumlah lemak 
dalam tubuh perempuan sekitar 21-24%, sedangkan 
untuk laki-laki sebanyak 14-17%. Jika ternyata hasil 
pemeriksaan di atas 25% untuk laki-laki dan 35% untuk 
perempuan dikategorikan obesitas. 

Memonitor kondisi komposisi lemak dalam tubuh 
menjadi penting, mengingat lemak yang berlebih 
dapat memicu datangnya penyakit seperti tekanan 
darah tinggi, penyakit jantung, dan kencing manis. 

DIANJURKAN BAGI ANAK-ANAK
DAN PELAKU DIET

Sebagai sarana memonitor pertumbuhan 
anak, dr. Paulus juga menganjurkan agar DXA 
dilakukan untuk anak-anak. Imbauan ini disampaikan 
mengingat kini makin banyak anak-anak yang 
mengalami obesitas akibat pola makan serba instan, 
berlebihan, dan tidak sehat.

“Pemeriksaan ini juga efektif bagi Anda yang 
sedang menjalani diet. Seseorang yang sedang 
berupaya menurunkan berat badannya dengan 
mengombinasikan diet dan latihan fisik atau olah 
raga, mungkin saja merasa kecewa karena upaya 
kerasnya seolah-olah tidak berhasil karena tidak 
tercermin pada penurunan berat badan yang 
drastis. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata 
sebenarnya sudah terjadi perubahan komposisi 
tubuh secara bermakna. Prosentase lemaknya 
menurun sedangkan massa ototnya meningkat. 
Berat badannya bisa saja hanya berubah sedikit, 
tetapi kualitas tubuhnya sudah berbeda.

health zone

41NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Dengan mendapatkan perbandingan komposisi 
tubuh dengan tepat kita bisa menyesuaikan porsi 
latihan yang dibutuhkan dengan tujuan yang hendak 
diraih,” imbuh dr. Paulus. Komposisi lemak ideal 
untuk atlet olahraga tertentu bisa diprogram untuk 
mencapai standar masing-masing cabang olahraga. 
Contohnya, pesenam perempuan idealnya memiliki 
prosentase lemak 5-12%, sedangkan pembalap 
sepeda laki-laki berkisar antara 5-15%.

DETEKSI OSTEOPOROSIS
DXA menjadi salah satu rangkaian medical check up 

yang tersedia di National Hospital karena pemeriksaan 
tersebut juga berguna untuk skrining kerapatan tulang 
atau Bone Mineral Density (BMD). 

Dulu osteoporosis baru dapat diketahui setelah 
terjadi patah tulang. Padahal kondisi patah tulang 
menunjukkan kondisi tulang yang sudah rapuh, 
padahal osteoporosis dapat dicegah dan diobati. 

SEMUA ORANG BERISIKO
Pemeriksaan kepadatan tulang menjadi penting 

mengingat semua orang pada dasarnya berisiko 
mengalami osteoporosis. Jika ditilik dari angka 
kejadian, perempuan memang memiliki risiko lebih 
tinggi. Penyebabnya karena perempuan mulai 
kekurangan hormon estrogen ketika memasuki masa 
menopause. Padahal hormon ini memegang peranan 
penting dalam menjaga kesehatan tulang. Selain 
itu, osteoporosis juga dapat dipicu oleh penyebab 
lain, seperti: efek dari operasi transplantasi organ, 
menggunakan obat-obat tertentu, menderita gagal 
ginjal kronik, dan masih banyak lagi. 

Melakukan pemeriksaan BMD secara rutin 
akan membantu Anda menghindari faktor risiko 
terkena osteoporosis, dan mengetahui prosentase 
kemungkinan risiko patah tulang dalam kurun 
waktu sepuluh tahun ke depan. “Sebagai langkah 
preventif, upaya tersebut bisa diimbangi dengan 
mengonsumsi susu dan sayur-sayuran kaya 
calcium, mendapatkan asupan vitamin D yang 
cukup, serta secara teratur melakukan latihan fisik 
dan olahraga,” imbau dr. Paulus.
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“Awalnya rasa nyeri masih bisa ditahan 
saat latihan, tapi lama kelamaan semakin 
menyiksa. Kompres sudah nggak mempan. 

Paling parah sakitnya kalau saya harus melakukan 
gerakan melecut,” jelas atlet peraih medali emas di 
event PON Remaja 2014 di Surabaya tersebut.

Fando mengungkapkan, dulu ia terpaksa harus 
menahan nyeri dan coba mengatasi sendiri dengan 
kompres karena memang tidak ada dukungan 
bantuan pengobatan dari pihak klub tempatnya 
bernaung ketika itu. Baru setelah ia kembali ke 
Surabaya dan bergabung dengan Pelatda Jatim, 
atlet yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA itu 
mendapat dukungan pengobatan dari KONI.

DIAGNOSIS MEMBINGUNGKAN
Rasa sakit yang menyebabkan kakinya terasa kaku 

ini sudah pernah diperiksakan di rumah sakit lain, 
tapi tidak ada diagnosis yang pas, mengingat hasil 
pemeriksaan MRI tidak bisa menunjukkan dengan jelas 
apa penyebab nyeri yang menyiksanya. “Saya tidak 
mendapat penjelasan yang jelas dan detail seperti 
di National Hospital. Dokter-dokter yang memeriksa 
punya pendapat sendiri-sendiri. Ada yang bilang 
karena keropos tulang, ada juga yang mendiagnosis 
meniskus saya bermasalah,” urainya.

Rasa nyeri ini bukan saja menyiksa aktivitas 
hariannya, tetapi juga berpeluang membuat karier 
atletnya terhenti. 

Harapan pun muncul saat akhirnya atlet yang 
telah menerbitkan dua buku novel ini dirujuk 
melakukan pemeriksaan MRI di National Hospital. 
Keluhan yang dirasakan oleh Fando memang sering 
dialami oleh atlet. 

BERKAT MRI 3TESLA
Setelah menjalani pemeriksaan MRI 3 Tesla, 

cowok asli Jombang ini mendapat penjelasan 
komplit dari dr. Paulus tentang cedera yang 
dialaminya. Meski kerusakan pada tulang rawan 
lututnya tak lebih dari 1 cm, dr. Paulus Raharjo, 
Dokter Spesialis Radiologi National Hospital 
menyarankan agar Fando segera menjalani operasi 
supaya ia bisa kembali beraktivitas normal dan 
menjalani rutinitas latihan tanpa ada kendala.

Dijelaskan dr. Paulus bahwa, cedera pada tulang 
rawan seperti yang terjadi pada Fando memang jamak 
dialami oleh atlet. Ini adalah pengorbanan yang harus 
dibayar dari prestasi yang mereka raih. Penggunaan 
anggota tubuh secara berlebihan (over used) 
berpotensi menyebabkan kerusakan akibat gerakan 
berulang-ulang di tempat yang sama. 

Saat cedera terjadi di bagian tulang rawan, seperti 
pada kasus Fando, pemeriksaan MRI 1,5 Tesla yang 
jamak terdapat di rumah sakit lain, tidak akan bisa 
banyak membantu dokter melakukan diagnosis karena 
pencitraan yang dihasilkan tidak detail. 

Berbeda dengan pemeriksaan MRI 3 Tesla di 
National Hospital yang menghasilkan pencitraan 
dengan hasil High Definition (HD). Gambar lebih 
halus dan detail dari alat ini mampu menangkap 
dengan jelas bagian tubuh yang bermasalah secara 
akurat mulai dari posisi hingga luasannya. Dengan 
demikian dokter pun bisa memberi keputusan tepat 
dalam menentukan langkah medis apa yang perlu 
dilakukan selanjutnya.

Sembari membawa selembar hasil foto MRI-nya, 
dengan seksama atlet pengagum penulis best seller 
John C. Maxwell ini menyimak penjelasan dr. Paulus. 
“Saya senang akhirnya tahu apa sakitnya dan harus 
bagaimana. Saya harus segera sampaikan kabar ini ke 
pelatih agar bisa segera ditangani dan latihan lagi buat 
Kejurnas di Magelang, “ tutupnya bersemangat.

Kaki kanan yang selama ini jadi 
andalannya, kini harus diperlakukan 
dengan manja. Tak mampu 
menumpu berat tubuhnya. Rasa 
nyeri luar biasa di bagian lutut, 
membuat Fando Adila, akhirnya 
harus menyerah dan menemui 
dokter untuk mengatasi rasa nyeri 
yang sudah dirasakan sejak ia masih 
tergabung di sebuah klub tenis meja 
di Semarang tahun 2012 lalu.
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THOSE WHO HAS HEALTH, HAS HOPE
AND THOSE WHO HAS HOPE, HAS EVERYTHING

START PREVENTING HEALTH PROBLEM TODAY!

National Hospital memahami pentingnya menjaga kesehatan, bahkan disaat Anda merasa sehat 
sekalipun, karena kesehatan adalah aset berharga dalam hidup. Luangkan sejenak waktu Anda 
untuk melakukan Medical Check Up (MCU).

 Untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan Anda secara komprehensif, National Hospital 
menyediakan serangkaian paket MCU yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Anda. Ditunjang peralatan 
medis terkini serta dukungan tenaga dokter berpengalaman, setiap MCU yang Anda lakukan di sini akan 
memberikan gambaran kondisi kesehatan Anda secara akurat. Sehingga langkah pencegahan serta 
penanganan berikutnya pun dapat dilakukan dengan tepat. 
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Setiap pegawai adalah aset bagi perusahaan, sehingga memastikan kesehatan dan bisa bekerja 
dengan baik adalah hal penting. Faktor keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan menjadi 
budaya penting PGN sebagai salah satu perusahaan migas yang mempunyai visi menjadi 

perusahaan kelas dunia di bidang pemanfaatan gas bumi. Pandangan inilah yang membuat 
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), SBU Distribusi Wilayah 2 rutin mengagendakan 
Medical Check Up (MCU) kepada seluruh karyawannya.

Selama dua tahun ini PGN mempercayakan National Hospital sebagai partner kerja dalam 
melaksanakan MCU bagi para pegawainya. “Kami punya program untuk memastikan bahwa seluruh 
pegawai dalam kondisi prima lewat MCU ini,” jelas Wahyudi Anas, General Manager PT. PGN SBU DW II. 
Tahun ini terdapat 158 pegawai PGN dan 25 pegawai dari tim proyek yang melaksanakan MCU. 

Diakui Anas, sebelumnya PGN pernah bekerjasama dengan rumah sakit lain terkait MCU. Namun 
melihat pelayanan prima yang diberikan National Hospital, PGN pun jatuh cinta pada rumah sakit 
pelopor Neuroscience di Indonesia ini.

Selain layanan, masih ada hal lain yang membuat National Hospital lebih mencuri perhatian. 
Pertama, kelengkapan peralatan medis yang ada di National Hospital menjadi pertimbangan lain 
dibalik kerjasama yang telah berjalan mulus tersebut. Kedua, daya tampung rumah sakit ini juga 
dinilai baik sehingga ratusan pegawai PGN yang melakukan MCU bisa tertangani dengan baik 
melalui serangkaian jadwal yang ditata rapi oleh pihak manajemen National Hospital. Ketiga, lokasi 
National Hospital juga strategis sehingga memudahkan para pegawai untuk menjangkau rumah 
sakit peraih dua Rekor Muri tersebut. 

“Jadi semuanya pas, pas di dana, pas di waktu, dan pas di lokasinya,“ imbuh Wahyudi Anas. 
Dalam pandangannya, Anas melihat National Hospital sebagai rumah sakit baru namun sangat 
berkelas dan berkualitas. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh perawat dan dokter sangat baik. 
Misalnya saja saat pemeriksaan USG dokter tak segan menjelaskan dan interaktif dengan pasien. 
Kesemuanya menjadi catatan baik yang membuat PGN tidak ragu memilih National Hospital 
sebagai rumah sakit bagi pegawainya. 

Memberi fasilitas layanan kesehatan terbaik bagi pegawainya, rupanya tak luput pula dari kesadaran 
bapak dari tiga orang anak ini bahwa menjaga kesehatan merupakan aset yang sangat penting. Apalagi 
keseharian yang padat menuntut setiap pegawai PGN, termasuk dirinya untuk terus fit.

Untuk menjaga kesehatannya Anas mengaku rutin mencuri waktu untuk berolahraga, mulai dari 
yang sederhana seperti berjalan kaki, badminton, hingga golf. Bahkan, dalam seminggu ia bisa dua kali 
berjalan kaki dari rumahnya yang berada di kawasan Masjid Agung Surabaya menuju ke kantor di Jalan 
Pemuda Surabaya. “Pertama kali 1 jam 45 menit, tapi sekarang karena sudah biasa jadi bisa lebih cepat 
sekitar 1 jam 20 menit,” kata pria asal Klaten ini bangga. 

Ke depan Wahyudi Anas berharap agar kerjasama yang baik antara PGN dan National Hospital yang 
telah terjalin apik selama ini bisa terus langgeng di waktu-waktu mendatang.

Setiap pegawai adalah aset bagi perusahaan, sehingga memastikan 
kesehatan dan bisa bekerja dengan baik adalah hal penting. Faktor 

keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan menjadi budaya 
penting PGN sebagai salah satu perusahaan migas yang mempunyai 

visi menjadi perusahaan kelas dunia di bidang pemanfaatan gas bumi. 
Pandangan inilah yang membuat PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk (PGN), SBU Distribusi Wilayah 2 rutin mengagendakan Medical 
Check Up (MCU) kepada seluruh karyawannya.
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Fakta bahwa Stroke masuk dalam daftar salah satu penyakit berbahaya di dunia dan 

bahkan tercatat sebagai pembunuh nomor satu di Indonesia menjadi faktor yang 

membuat Nur Setiawan Suroto tertantang mendalami bidang ini.

Tuntas menempuh masa-masa indah di SMA, ia pun hijrah 
dari kota kelahirannya, Solo menuju Surabaya. Kuliah 
sebagai dokter umum pun ia tuntaskan dengan baik pada 

tahun 2005. Selang satu tahun setelah itu, ia kembali menuntut 
ilmu di almamater tercinta, Universitas Airlangga dengan 
mengambil Spesialis Bedah Saraf. 

Lahir di keluarga dokter, menjadi faktor pendorong yang 
membuat anak pertama dari empat bersaudara ini tak pernah 
lelah belajar. Tuntas meraih gelar Sp.BS., ayah dua orang anak 
yang akrab disapa Dokter Iwan mendapatkan kesempatan 
dan beasiswa ke Seoul, Korea Selatan dengan mempelajari 
Neurovaskular dan Neuroendovaskular manajemen untuk 
pembuluh darah otak dan tulang belakang. Pendidikan tersebut 
ditempuh di Seoul National University Bundang Hospital selama 
satu tahun penuh di bawah bimbingan Prof. O-Ki Kwon, MD, PhD, 
seorang ahli bedah saraf ternama yang mengkhususkan diri pada 
penyakit yang berhubungan dengan pembuluh otak.

TERKESAN MENAKUTKAN
“Mungkin bagi sebagian orang bedah saraf terdengar 

menakutkan dan berisiko tinggi. Padahal dengan perkembangan 
teknologi medis yang luar biasa saat ini, operasi bedah saraf bisa 
ditangani dengan prosedur minimal invasive yang jauh lebih 
mudah, risiko minimal, dan hasil maksimal, “ jelas dr.Iwan. 

Salah satunya yang banyak ditangani oleh dokter yang 
tergabung dalam Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf National 
Hospital ini adalah kateterisasi otak. 

“Prosedur kateterisasi otak atau cerebral angiography 
sebenarnya tidak jauh beda dengan kateterisasi jantung, 
yaitu dengan memasukkan semua peralatan yang digunakan 
untuk kateterisasi dari pembuluh darah di pangkal paha. Tapi 
karena pembuluh darah otak lebih kecil, segala peralatan yang 
digunakan pun ukurannya lebih kecil,” jelas pecinta buku-buku 
sejarah tersebut memaparkan.

SOLUSI STROKE
Dalam penjelasannya, dr. Iwan juga menyebutkan bahwa 

kateterisasi otak menjadi solusi untuk menangani stroke yang 
angka prevalensinya akhir-akhir ini terus meningkat. Bahkan 
tercatat sebagai penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia.

Selain mendeteksi hambatan atau penyempitan pembuluh 
darah di leher yang membawa darah ke otak, kateterisasi otak 
juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya aneurisma, 
yaitu pembengkakan pada pembuluh darah di otak atau dalam 
pembuluh darah menuju otak. 

Prosedur ini banyak membantu menangani pasien-pasien 
usia lanjut yang sangat berisiko jika harus menjalani operasi 

besar. “Pernah suatu saat ada pasien usia lanjut yang terkena stroke 
disebabkan aneurisma yang pecah dan datang dalam keadaan koma. 
Saat itu penanganan dengan operasi konvensional tidak mungkin 
dilakukan karena risikonya terlalu besar, akhirnya solusinya kita lakukan 
kateterisasi otak,” urainya.

SERANG USIA PRODUKTIF
Meski masih didominasi oleh penderita berusia lanjut, dalam 

paparannya dokter yang piawai bermain bas gitar tersebut 
menjelaskan bahwa kini penderita stroke mulai bergeser menyerang 
mereka yang masih dalam usia produktif. 

“Faktor penyebab pergeseran ini salah satunya karena dipicu 
oleh gaya hidup sekarang yang lebih menyukai hal-hal instan, seperti 
fastfood, kemana-mana naik mobil, dan jarang olah raga,” imbuhnya.

Beruntung saat ini untuk menjalani kateterisasi otak tidak perlu lagi 
ke manca negara karena National Hospital telah memiliki peralatan yang 
terdepan di bidangnya. Termasuk perlengkapan untuk penanganan 
Vascular Endovascular. 

“Tenaga dokter dan perawat yang mumpuni ditambah peralatan 
terkini menjadi alasan mengapa National Hospital sulit disaingi. 
Terutama untuk penanganan vaskular dan endovaskular. Di sini 
telah tersedia Catlab dengan peralatan tercanggih yang mampu 
menghasilkan gambar bagus rekonstruksi tiga dimensi dengan hasil 
sangat jelas dan bagus. Tentunya hal ini akan memudahkan dokter 
dalam melakukan diagnosis maupun melakukan tindakan penanganan 
dengan maksimal,” urainya.

Dokter yang tercatat sebagai anggota internasional dari The 
American Association of Neurological Surgeons tersebut mengakhiri 
penjelasannya dengan mengingatkan melakukan deteksi dini serta 
mengubah pola hidup agar terhindar dari penyakit mematikan, stroke. 
Yang terpenting sekarang adalah membangun kesadaran dalam 
diri untuk mulai hidup sehat dan teratur melakukan pemeriksaan 
kesehatan,” pungkasnya. 
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bahkan tercatat sebagai pembunuh nomor satu di Indonesia menjadi faktor yang 

membuat Nur Setiawan Suroto tertantang mendalami bidang ini.

Tuntas menempuh masa-masa indah di SMA, ia pun hijrah 
dari kota kelahirannya, Solo menuju Surabaya. Kuliah 
sebagai dokter umum pun ia tuntaskan dengan baik pada 

tahun 2005. Selang satu tahun setelah itu, ia kembali menuntut 
ilmu di almamater tercinta, Universitas Airlangga dengan 
mengambil Spesialis Bedah Saraf. 

Lahir di keluarga dokter, menjadi faktor pendorong yang 
membuat anak pertama dari empat bersaudara ini tak pernah 
lelah belajar. Tuntas meraih gelar Sp.BS., ayah dua orang anak 
yang akrab disapa Dokter Iwan mendapatkan kesempatan 
dan beasiswa ke Seoul, Korea Selatan dengan mempelajari 
Neurovaskular dan Neuroendovaskular manajemen untuk 
pembuluh darah otak dan tulang belakang. Pendidikan tersebut 
ditempuh di Seoul National University Bundang Hospital selama 
satu tahun penuh di bawah bimbingan Prof. O-Ki Kwon, MD, PhD, 
seorang ahli bedah saraf ternama yang mengkhususkan diri pada 
penyakit yang berhubungan dengan pembuluh otak.

TERKESAN MENAKUTKAN
“Mungkin bagi sebagian orang bedah saraf terdengar 

menakutkan dan berisiko tinggi. Padahal dengan perkembangan 
teknologi medis yang luar biasa saat ini, operasi bedah saraf bisa 
ditangani dengan prosedur minimal invasive yang jauh lebih 
mudah, risiko minimal, dan hasil maksimal, “ jelas dr.Iwan. 

Salah satunya yang banyak ditangani oleh dokter yang 
tergabung dalam Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf National 
Hospital ini adalah kateterisasi otak. 

“Prosedur kateterisasi otak atau cerebral angiography 
sebenarnya tidak jauh beda dengan kateterisasi jantung, 
yaitu dengan memasukkan semua peralatan yang digunakan 
untuk kateterisasi dari pembuluh darah di pangkal paha. Tapi 
karena pembuluh darah otak lebih kecil, segala peralatan yang 
digunakan pun ukurannya lebih kecil,” jelas pecinta buku-buku 
sejarah tersebut memaparkan.

SOLUSI STROKE
Dalam penjelasannya, dr. Iwan juga menyebutkan bahwa 

kateterisasi otak menjadi solusi untuk menangani stroke yang 
angka prevalensinya akhir-akhir ini terus meningkat. Bahkan 
tercatat sebagai penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia.

Selain mendeteksi hambatan atau penyempitan pembuluh 
darah di leher yang membawa darah ke otak, kateterisasi otak 
juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya aneurisma, 
yaitu pembengkakan pada pembuluh darah di otak atau dalam 
pembuluh darah menuju otak. 

Prosedur ini banyak membantu menangani pasien-pasien 
usia lanjut yang sangat berisiko jika harus menjalani operasi 

besar. “Pernah suatu saat ada pasien usia lanjut yang terkena stroke 
disebabkan aneurisma yang pecah dan datang dalam keadaan koma. 
Saat itu penanganan dengan operasi konvensional tidak mungkin 
dilakukan karena risikonya terlalu besar, akhirnya solusinya kita lakukan 
kateterisasi otak,” urainya.

SERANG USIA PRODUKTIF
Meski masih didominasi oleh penderita berusia lanjut, dalam 

paparannya dokter yang piawai bermain bas gitar tersebut 
menjelaskan bahwa kini penderita stroke mulai bergeser menyerang 
mereka yang masih dalam usia produktif. 

“Faktor penyebab pergeseran ini salah satunya karena dipicu 
oleh gaya hidup sekarang yang lebih menyukai hal-hal instan, seperti 
fastfood, kemana-mana naik mobil, dan jarang olah raga,” imbuhnya.

Beruntung saat ini untuk menjalani kateterisasi otak tidak perlu lagi 
ke manca negara karena National Hospital telah memiliki peralatan yang 
terdepan di bidangnya. Termasuk perlengkapan untuk penanganan 
Vascular Endovascular. 

“Tenaga dokter dan perawat yang mumpuni ditambah peralatan 
terkini menjadi alasan mengapa National Hospital sulit disaingi. 
Terutama untuk penanganan vaskular dan endovaskular. Di sini 
telah tersedia Catlab dengan peralatan tercanggih yang mampu 
menghasilkan gambar bagus rekonstruksi tiga dimensi dengan hasil 
sangat jelas dan bagus. Tentunya hal ini akan memudahkan dokter 
dalam melakukan diagnosis maupun melakukan tindakan penanganan 
dengan maksimal,” urainya.

Dokter yang tercatat sebagai anggota internasional dari The 
American Association of Neurological Surgeons tersebut mengakhiri 
penjelasannya dengan mengingatkan melakukan deteksi dini serta 
mengubah pola hidup agar terhindar dari penyakit mematikan, stroke. 
Yang terpenting sekarang adalah membangun kesadaran dalam 
diri untuk mulai hidup sehat dan teratur melakukan pemeriksaan 
kesehatan,” pungkasnya. 



50 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

body talk

Saat Sendi
Terasa Sakit

51NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Tanpa disadari, ternyata banyak 
kebiasaan salah yang kita lakukan 
sehari-hari, baik saat beraktivitas 
maupun berolahraga, yang dapat 
berujung pada keluhan nyeri 
seputar tulang serta otot.

“Akhir-akhir ini semakin banyak pasien 
yang datang dengan keluhan sekitar 
anggota gerak pada bagian sendi dan 

juga otot. Salah satu pemicunya adalah gaya hidup 
dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan tidak 
semestinya,” jelas dr. Teddy Heri Wardhana, Sp.OT., 
Spesialis Orthopaedi & Traumatologi Nasional Hospital 
Surabaya.

Keluhan yang sering terjadi adalah nyeri punggung 
bawah (low back pain), dan neck pain yang sering kali 
dipicu oleh aktivitas sehari-hari. Misalkan karena selalu 
berada di depan komputer sampai berjam-jam atau 
mengendarai kendaraan jarak jauh. “Orang awalnya 
tidak sadar bahwa aktivitas yang sederhana seperti itu 
bila tidak dilakukan dengan cara dan posisi yang benar 
dapat menimbulkan masalah,” imbuhnya.

KEBIASAAN BURUK
Kebiasaan duduk dengan posisi konstan / tetap 

yang salah selama bertahun-tahun, lama kelamaan 
juga dapat mengakibatkan sakit. Bagian yang pertama 
diserang adalah tulang belakang bagian bawah, 
kemudian naik ke bagian leher belakang menjalar 
ke pundak kanan dan kiri, terakhir akan menyerang 
telapak tangan. 

Karenanya, jika kegiatan harian memang 
mengharuskan untuk duduk di depan komputer 
dalam waktu lama, usahakan untuk tidak 
menggunakan otot dan tulang secara terus menerus. 
Otot dan tulang tersebut juga harus diistirahatkan 
namun dalam kondisi yang fungsional. 

Seseorang yang duduk santai belum tentu 
istirahat. Bila dilihat dari samping, tulang belakang 
akan terlihat seperti huruf “S”. Jadi duduk yang benar 
harus memposisikan tulang belakang dalam kondisi 
bentuk “S” namun otot tidak bekerja. Caranya bisa 
dengan memberikan lumber support di bagian bawah 

tulang belakang dan di bagian leher juga harus ada 
neck support. Hal ini akan membuat tulang belakang 
berada di posisi yang benar dan memberikan 
kesempatan bagi otot-otot tulang belakang untuk 
beristirahat. 

TERJADI BERTAHAP 
Problem tulang dan otot sebenarnya adalah 

proses yang terjadi secara bertahap, namun seringnya 
seorang pasien baru menemui dokter saat ada 
gangguan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi sakitnya. 
Karenanya, dianjurkan untuk segera memeriksakan 
diri ke dokter yang memang kompeten di bidangnya 
jika merasakan gangguan yang tidak lazim. “Rasa 
kemeng misalnya. Kalau berkelanjutan apalagi disertai 
dengan naiknya suhu badan, bisa jadi ini pertanda 

dr. Teddy Heri Wardhana, Sp.OT.
Spesialis Orthopaedi & Traumatologi
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terjadi proses inflamasi di dalam tubuh, sedangkan 
rasa “kemeng” bisa menunjukkan lokasi organ yang 
bermasalah,” jelas dr. Teddy. 

Faktor lain yang memicu permasalahan tulang 
dan otot bisa juga disebabkan karena menurunnya 
kadar hormon estrogen. Sedangkan estrogen sendiri 
berfungsi untuk menjaga kualitas tulang, otot, sendi, 
dan kulit. Hal ini banyak dialami oleh perempuan yang 
mengalami menopause. Seiring waktu, dapat terjadi 
penurunan kepadatan tulang yang berakhir pada 
osteoporosis, serta penurunan kualitas sendi dan otot 
yang juga dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri. 

Di National Hospital sendiri, permasalahan seputar 
sendi tersebut dapat diatasi dengan beberapa 
prosedur sesuai kondisi pasien. Bila kondisi permukaan 
sendi masih baik, akan dilakukan terapi konservatif 
berupa program latihan untuk memperkuat otot 
dan memperbaiki sirkulasi cairan sendi. Namun jika 
kualitas cairan sudah berkurang, akan dibantu dengan 
pemberian hyaluronic acid sebagai bahan pembentuk 
cairan sendi atau injeksi PRP (platelet rich plasma ) untuk 
menstimulasi produksi cairan sendi yang lebih baik 

Jika kondisi cairan sendi sudah sangat kotor akibat 
dari peradangan misalnya pada osteoarthritis stadium 
2, maka harus dibersihkan, tujuannya agar cairan 
sendi yang baru dan dengan kualitas lebih baik akan 
terbentuk dengan sendirinya. “Prosedur tindakannya 
menggunakan metode minimal invasive yang sangat 
aman dan cepat. Cukup dengan one-day care saja dan 
operasinya pun hanya perlu waktu sekitar 45 menit,” 
jelas urai dr. Teddy.

DETEKSI DINI KONDISI TULANG 
Selain permasalahan sendi, keluhan seputar nyeri 

pada tulang terutama pada wanita pasca menopause 
sering timbul. Hal tersebut timbul oleh karena terjadi 
penurunan kepadatan (massa) tulang yang disebabkan 
karena penurunan kadar hormon estrogen. Untuk 
deteksi dini permasalahan pada tulang, dr. Teddy 
menganjurkan untuk melakukan Test Kepadatan 
Mineral Tulang (Bone Mineral Density) saat usia sudah 
diatas 35 tahun. Karena kondisi kualitas tulang terbaik 
adalah pada usia 35 tahun. Setelah itu, walaupun telah 
diberi asupan nutrisi yang baik, kemampuan self-renewal 
tulang akan menurun. Seiring bertambahnya usia 
kepadatan tulang pun akan berkurang.

“Kalau usia Anda sudah diatas 35 tahun, olahraga 
pun tidak bisa sembarangan, perhatikan kondisi 
tulang,” imbaunya. Olahraga yang baik untuk 
meningkatkan dan memacu penumpukan kalsium 
pada tulang adalah olahraga yang bersifat weight 
bearing seperti berlari dan berjalan. Namun apabila 
yang bersangkutan juga disertai dengan nyeri pada 
daerah persendian maka sangat disarankan melakukan 
aktivitas olahraga yang tidak terlalu membebani sendi 
seperti bersepeda dan berenang.

Bila ternyata hasil pengukurannya di bawah 
minus 2 maka orang tersebut sudah dipastikan 
terkena Osteoporosis. Tidak hanya olahraga yang 
harus dijaga namun asupan nutrisi untuk tulang 
dan otot pun harus ditambah. Pada kondisi ini 
dokter biasanya juga memberikan obat obatan yang 
akan melindungi kualitas tulang dan menghambat 
kerusakan tulang lebih lanjut.

 “Semaksimal mungkin konsumsi makanan yang 
sehat dan seimbang, bernutrisi, dengan kalori dan 
protein yang seimbang serta hindari makanan yang 
mengandung bahan-bahan pengawet. Lakukan 
olahraga teratur, jaga postur tubuh dengan baik, serta 
rutin lakukan pemeriksaan tulang untuk menghindari 
gangguan tulang dan otot,” imbau dokter yang gemar 
touring dengan Harley Davidson Road King-nya ini.
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Jika kondisi cairan sendi sudah sangat kotor 
akibat dari peradangan misalnya pada osteoarthritis 
stadium 2, maka harus dibersihkan, tujuannya agar 
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Pilah Pilih

Batu
Akik

Ibarat virus yang menyebar cepat, demam batu akik menyerang seluruh lapisan 
masyarakat. Menembus batas usia dan gender. Jika dulu akik identik dengan 
pria dan usia paruh baya, tidak demikian halnya sekarang. Batu aneka warna 

ini digemari pula oleh kaum hawa. Bahkan remaja pun tak canggung lagi 
menyematkan sebentuk cincin berbatu Akik di jemari mereka.

intermezzo

Banyak alasan dilontarkan saat ditanya mengapa 
menggemari batu ini. Ada yang sengaja berburu karena 
Batu Akik dipercaya punya sisi magis, sementara ada juga 

sebagian yang lain membeli karena pesona keindahannya. 
Di kalangan para penggemar Akik, membeli batu-batu 

alami ini tidak sesederhana suka atau tidak suka dengan model 
dan warnanya. Memilih dan membeli Batu Akik salah satunya 
bisa disesuaikan dengan bulan kelahiran. Beberapa kalangan 
percaya, setiap bulan kelahiran punya batu tersendiri yang 
sesuai dengan kepribadian mereka yang lahir di bulan tersebut. 
Berikut adalah dua belas jenis Batu Akik berdasarkan bulan 
kelahiran.

JANUARI: BATU GARNET
Bagi yang lahir bulan Januari, batu mulia yang cocok adalah 

Garnet. Batu Garnet ini mempunyai warna merah, hijau, dan 
orange. Garnet bukan termasuk batu keras namun mempunyai 
kilauan sangat bagus, seperti permata kelas atas. Batu Garnet 

melambangkan kesetiaan. Dulu Garnet dianggap memiliki 
manfaat sebagai perlindungan terhadap segala jenis racun, luka, 
dan mimpi buruk. Selain warna-warna di atas, batu Garnet juga 
bisa tidak berwarna atau bening.

FEBRUARI: BATU AMETHYST
Batu kelahiran untuk bulan Februari adalah Amethyst. Batu 

Amethyst ini di Indonesia dikenal dengan sebutan kecubung. Batu 
ini melambangkan ketulusan dan dipercaya mampu membantu 
pemakainya agar tetap terjaga dan berpikir jernih. Amethyst atau 
kecubung diperoleh dari formasi batu-batuan dan warnanya 
beragam dari ungu pucat sampai ungu gelap.

 
MARET: BATU AQUAMARINE

Batu Aquamarine berwarna biru laut. Batu ini dipercaya 
memberikan aura perlindungan dari bahaya. Batu ini menyiratkan 
keberanian. Warna batu ini bervariasi dari biru ke hijau. Batu 
Aquamarine dengan warna bagus berharga sangat mahal.

55NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

 APRIL:  DIAMOND
Batu kelahiran bulan April adalah diamond. Batu 

ini lambang penghargaan paling tinggi. Batuan yang 
kita kenal sebagai berlian ini diasosiasikan dengan 
kehidupan romantik, misteri, kekuasaan, keserakahan, 
dan dunia gaib. Berlian merupakan zat paling keras di 
dunia, dan merupakan salah satu bentuk karbon.

 
MEI: ZAMRUD ATAU EMERALD

Batu Zamrud sangat cocok untuk mereka yang lahir 
di bulan Mei. Batu berwarna hijau sejuk ini merupakan 
favorit para kolektor batu mulia. Batu Zamrud kualitas 
bagus sudah sangat langka dan mahal. Warnanya 
bervariasi dari hijau muda sampai hijau tua. Batu Zamrud 
sebenarnya batu yang sangat ringkih, sehingga harus 
sangat hati-hati memakainya. Batu yang juga disebut 
emerald ini merupakan lambang cinta murni.

 
JUNI: BATU BIDURI BULAN
ATAU MOONSTONE

Kelahiran bulan Juni sangat cocok dengan batu 
Biduri Bulan atau Moonstone. Batu cantik ini mempunyai 
pancaran warna sinar bulan. Biduri Bulan identik dengan 
romantisme.

Moonstone adalah batu mulia organik yang berasal 
dari kerang. Sinarnya juga cantik, menjadi simbol 
kemewahan kaum wanita. Batu ini melambangkan 
kepolosan dan dipercaya memiliki kekuatan magis.

 
JULI: BATU RUBY

Batu kelahiran untuk bulan Juli adalah batu Ruby 
atau disebut juga “King of Gemstone”. Ruby adalah 
permata korundum berwarna merah dengan kekerasan 
setingkat dibawah berlian.

Kilau warna merahnya mampu menarik mata orang-
orang sekitar. Batu Ruby dipandang sebagai pelindung 
terhadap kelicikan orang lain dan nasib buruk.

 
AGUSTUS: BATU PERIDOT

Batu Peridot dengan warna hijau cantik menyala 
sering juga disebut dengan nama “Olivine”. Batu ini 
selama ribuan tahun sudah digunakan oleh para 
bangsawan sebagai perhiasan.

Batu Peridot adalah simbol kebahagiaan, pencegah 
kecemasan, dan bisa juga membantu pemakainya agar 
bisa berbicara dengan lebih baik serta meningkatkan 
kualitas hubungan dengan orang lain. Peridot adalah 
satu-satunya batuan yang diperoleh dari meteorit.

 
SEPTEMBER: BATU SAFIR 

Batu Safir adalah mineral korundum selain berwarna 
merah. Batu ini begitu berkilaunya sehingga menjadi 
salah satu batu mulia kelas atas yang banyak dicari oleh 
para kolektor batu.

Batu Safir juga paling cocok dijadikan investasi 
karena banyaknya peminat atas jenis batu ini. Batu 
Safir cocok bagi mereka yang lahir di bulan September, 
melambangkan pikiran jernih, biasa digunakan sebagai 
sumber perlindungan bagi mereka yang bepergian. Batu 
safir juga memberikan kedamaian dan kebijaksanaan. 
Warna safir bisa biru cerah, oranye, hijau, kuning, dan pink.

 
OKTOBER: BATU OPAL
DAN TOURMALINE

Batu bulan Oktober adalah Batu Opal dan Tourmaline. 
Di Indonesia, Batu Opal sering disebut dengan Kalimaya. 
Batu ini jenis batu mulia unik dengan permainan 
warna yang menakjubkan. Kalimaya memiliki warna 
yang luar biasa. Batu Opal menyimbolkan harapan. 
Dipercaya sebagai pembawa keindahan, kesuksesan, dan 
kebahagiaan. Opal terbentuk dalam waktu yang sangat 
lama. Batu Tourmaline adalah permata kristal yang berkilau 
indah dan banyak ditemukan di negara-negara Afrika.

 
NOVEMBER: BATU TOPAZ
DAN CITRINE

Batu Topaz dan Citrine cocok untuk mereka yang 
lahir pada bulan November.  Batu Topaz mempunyai 
keindahan dan kilau yang menawan, dengan warna mulai 
dari kuning, collorless, sampai berwarna biru royal. Batu 
ini menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan. Topaz 
bisa meningkatkan kekuatan dan kewaspadaan terhadap 
racun yang menyerang pemakainya. Topaz bisa berwarna 
keemasan, hijau, atau tanpa warna.

Sedangkan Batu Citrine atau biasa disebut sebagai 
kecubung kuning juga sangat langka. Kebanyakan Batu 
Citrine yang ada di pasaran adalah batu quartz yang 
dipanasi sehingga menjadi berwarna kuning.

 
DESEMBER: BATU TURQUOISE
DAN TANZANITE

Bagi mereka yang lahir di bulan Desember sangat 
cocok menggunakan batu Pirus atau Turquoise dan 
Tanzanite. Batu Pirus adalah batu semi-mulia dengan 
motif warna batu yang sangat cantik. Biasanya batu 
berwarna biru dan hijau. Batu ini dipercaya akan 
membawa keberuntungan dan hidup bahagia serta 
melambangkan keberhasilan, dan merupakan ajimat 
cinta. Bila seorang pria memberi seorang wanita 
perhiasan turquoise, itu artinya ia berharap cinta darinya. 
Turquoise terbentuk dari air kaya mineral yang tertinggal 
di celah-celah bebatuan.

Tanzanite adalah mineral kristal dengan kekerasan 
yang tidak begitu keras, namun mempunyai pancaran 
sinar yang sangat cantik. Warna batu Tanzanite mulai dari 
biru sampai violet. Karena batu ini sangat lunak sebagai 
batu permata, maka pemakaian harus hati-hati. 

(dari berbagai sumber)
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 “Putih dalam 7 hari.” dan “Cukup oleskan, wajah putih dalam sekejap.” 
Kalimat-kalimat tersebut jamak wara-wiri di layar kaca serta brosur-brosur 

klinik kecantikan yang menawarkan perawatan skin lightening.
Iming-iming bisa putih dalam waktu singkat inilah yang membuat 
banyak orang terjebak dalam produk maupun program perawatan 

berbahaya yang bisa memicu terjadinya kerusakan ginjal, kanker kulit, 
serta gangguan kesehatan lainnya.

dr. Jose Laksmana Anggowarsito, Sp.KK.
Spesialis Kulit dan Kelamin

Tinggal di negara tropis dengan warna kulit yang cenderung kecokelatan memang 
membuat banyak perempuan Indonesia begitu mendambakan punya kulit putih. “Kulit 
cerah bersinar sebenarnya adalah hasil dari perawatan kulit yang baik dan rutin. 

Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meratakan warna kulit,” jelas 
dr. Jose L. Anggowarsito, G.Dip.Derm., Sp.KK., Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin National 
Hospital Surabaya.

Disebutkan dr. Jose, tahapan dalam mencerahkan warna kulit ini, sebenarnya mengacu 
pada praktik menggunakan bahan kimia untuk mencerahkan warna kulit atau mengubah 
warna kulit dengan mengurangi konsentrasi melanin. Bahan yang paling banyak 
digunakan sebagai pencerah kulit adalah hydroquinone. Meski sering ditemukan di toko-
toko, penggunaan pemutih dengan bahan kimia ini sebenarnya tidak bisa serampangan, 
terutama jika kandungannya diatas 2%. Produk pencerah dengan kandungan hydroquinone 
tinggi (4%-6%) harus dilakukan atas petunjuk dokter untuk menghindari terjadinya 
perubahan warna kulit yang menetap (ochronosis). 
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BAHAYA PRODUK PEMUTIH
Selain hydroquinone dalam konsentrasi tinggi, 

ternyata di pasaran banyak juga beredar produk 
pemutih yang mengandung merkuri. Bahan kimia 
yang termasuk dalam golongan logam berat ini 
memang bisa memberi efek kulit terlihat cerah dan 
berkilau dalam waktu singkat. Tapi dalam pemakaian 
jangka panjang, merkuri dapat menyebabkan 
gangguan saraf, merusak ginjal, bahkan memicu 
terjadinya kanker kulit. 

“Bukan saja berisiko membahayakan kesehatan, 
perawatan kulit tanpa pengawasan dokter juga sering 
kali tidak efektif karena kebanyakan orang hanya 
menggunakan satu metode saja. Misalnya pakai krim 
wajah saja atau mengonsumsi obat saja,” urai dokter 
yang mendalami bidang dermatologi di National 
University of Singapore tersebut.

SKIN LIGHTENING PROJECT
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pencerahan kulit 

sebenarnya adalah permasalah yang kompleks, 
sehingga membutuhkan pendekatan yang kompleks 
pula. Itulah mengapa satu metode perawatan saja 
tidak cukup. “Misalkan ada orang yang rajin facial 
dan pakai krim wajah saja. Hasilnya hanya wajahnya 
saja yang putih, tapi tangan dan bagian tubuh yang 
lain tetap gelap, kan lucu jadinya. Itulah mengapa 
di National Hospital kita mengembangkan Skin 
Lightening Project,” papar dokter yang rutin mengikuti 
seminar di dalam dan luar negeri ini.

Skin Lightening Project sendiri adalah metode 
perawatan pencerahan kulit dengan pendekatan 
holistik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing pasien. Dengan memadukan antara 
metode perawatan topikal, oral, serta infusion. 
“Pasien akan mendapatkan produk topikal berupa 
krim yang memang dibutuhkan untuk mengatasi 
permasalahan kulitnya, dipadu dengan obat-
obatan yang bisa membantu proses pencerahan 
dari dalam, serta cocktail infusion. Cocktail inilah 
yang jadi andalan prosedur skin lightening National 
Hospital,” imbuhnya.

Cocktail infusion sendiri merupakan terapi untuk 
mencerahkan sekaligus mempertahankan sel. 
Kandungan penting yang diberikan dalam bentuk 
infus tersebut adalah kombinasi anti-oksidan kuat 
seperti glutathione yang diberikan bersama dengan 
vitamin, dan mineral untuk melembabkan kulit serta 
mengurangi produksi melanin.

SALAH KAPRAH
Glutathione adalah antioksidan yang terdiri dari 

tiga asam amino esensial yang memainkan peran 
utama dalam membantu hati dalam mendetoksifikasi 

bahan kimia berbahaya dengan mengikat racun, 
serta memfasilitasi proses eliminasinya. “Banyak 
orang salah kaprah soal glutathione yang sekarang 
sedang ramai diperjualbelikan baik dalam bentuk 
minuman maupun obat,” terang dr. Jose. Dijelaskan, 
bahwa glutathione memang tergolong antioksidan 
kuat yang baik bagi kulit, namun manfaat dari zat 
ini hanya bisa dirasakan saat diberikan melalui 
prosedur intravena (infus). 

“Mempertahankan jumlah glutathione 
yang cukup untuk kulit melalui suplementasi 
oral tidak efektif karena zat ini akan mengalami 
hidrolisis oleh sistem pencernaan. Jadi bisa ditarik 
kesimpulan sendiri, apa sekiranya ada manfaat 
kalau mengonsumsi produk yang mengandung 
Glutathione dalam bentuk minuman, obat, apalagi 
sabun?” terang dr. Jose menanggapi banyaknya 
kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

KOMBINASI LASER & CRYOSURGERY
Selain ketiga metode tersebut, pada beberapa 

kasus, Lightening Project juga dikombinasi 
dengan laser treatment. Diantaranya seperti 
laser Q-Switch Nd: YAG, Q-Switch Ruby, dan 
alexandrite, yang digunakan untuk mengatasi 
masalah gangguan pigmentasi seperti: nevus 
Becker, cafe-au-lait macules, nevus of Ota, nevi 
nevocellular, lentigo, tato, melasma, maupun 
hiperpigmentasi pasca inflamasi (PIH). Prosedur 
lain yang juga bisa dikombinasikan dalam project 
ini adalah cryosurgery dengan menggunakan 
nitrogen cair. Metode penghancuran terkontrol 
dari sel-sel kulit tersebut akan menyebabkan 
kulit mengalami regenerasi mandiri. Cryosurgery 
biasanya disarankan untuk perawatan di bagian 
tubuh yang sensitif.

Dengan mempertimbangkan kondisi kulit serta 
kebutuhan masing-masing pasien yang berbeda-
beda, Lightening Project National Hospital 
dilakukan secara personal untuk memberikan 
hasil maksimal sesuai harapan masing-masing 
pasien. “Sekalipun tujuannya sama, bisa jadi 
kombinasi perawatan yang diberikan berbeda-
beda bagi tiap pasien. Ini memang bukan project 
instan yang menghalalkan segala cara. Kami 
lebih mengutamakan kesehatan pasien dalam 
jangka panjang. Karenanya perubahan yang akan 
dirasakan pasien pun akan bertahap. Pastinya 
hasilnya tidak berhenti pada kulit lebih cerah atau 
putih, tetapi juga lebih sehat,” pungkas dr. Jose. 
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Salah satu risiko yang paling signifikan 
menggunakan pencerah kulit tanpa 
pengawasan dokter yang kompeten adalah 
potensi paparan merkuri. Selain itu masih ada 
beberapa risiko potensial lainnya, seperti: 
l	Penuaan dini pada kulit.
l	Meningkatkan risiko kanker kulit dari 

paparan sinar matahari. 
l	Steroid dalam beberapa pencerah 

kulit dapat meningkatkan risiko infeksi 
kulit, penipisan kulit, jerawat, dan 
penyembuhan luka yang buruk.

l	Aplikasi kulit dengan steroid secara 
luas dapat berisiko timbulnya masalah 
kesehatan yang berhubungan dengan 
banyaknya steroid yang diserap oleh 
tubuh (skin atrofi, hiperpigmentasi, 
hipopigmentasi).

l	Hydroquinone dapat menye babkan 
ochronosis.

l	Iritasi kulit atau reaksi alergi.

Jangan Asal Putih!
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Prosedur medis yang diberi nama Vagina 
Rejuvenation ini merupakan teknik pembedahan 
rekonstruksi pada organ genital kewanitaan. Tujuan 
dari Vagina Rejuvenation adalah meningkatkan 
penampilan secara kosmetik dan memperbaiki variasi 
anatomi yang menganggu, baik dari sisi penampilan 
maupun fungsinya. 

LIMA PROSEDUR REJUVENATION
Selain itu Vagina Rejuvention juga mampu 

membantu meningkatkan sensitifitas serta kepuasaan 
dalam melakukan hubungan seksual. National Hospital 
sendiri menyediakan lima macam prosedur Vagina 
Rejuvenation, yaitu Labiaplasty, Clitoral Hood Reduction, 
Vaginoplasty, Hymenoplasty, serta G-Spot Amplification. 

“Pada Labiaplasty kami memperbaiki penampilan 
bibir kemaluan yang tidak simetris antara kanan dan 
kiri,” tutur dr. Hendera Henderi, Sp.OG., dokter Spesialis 
Obstetri dan Ginekologi National Hospital, yang juga 
tergabung dalam Associate of the Laser Vaginal 
Rejuvenation Institute of America tersebut. Organ intim 
wanita yang tampak dari penampilan luar terdiri atas dua 
bibir yang dinamakan Labia Minora dan Labia Mayora. 
Pada prosedur Labiaplasty, labia yang berlebihan akan 
dikurangi sehingga bentuknya kembali indah dan 
simetris antara kanan dan kiri. Selain memperindah 
penampilan prosedur tersebut juga membantu 
mengatasi rasa nyeri saat menggunakan pakaian ketat. 

Prosedur kedua adalah Clitoral Hood Reduction. 
Clitoral Hood adalah jaringan berlebih yang 
menutupi klitoris. Klitoris merupakan organ yang 
memiliki sensitifitas tinggi bagi perempuan dalam 
hal seksualitas. “Namun bagi sebagian perempuan, 
mereka hampir tidak pernah merasakan klitoris 
orgasme karena tebalnya jaringan yang menutupi 
klitoris yang menurunkan derajat stimulasi sensualitas,” 
tambahnya. Jaringan yang berlebih inilah yang 
nantinya akan dikurangi sehingga wanita memiliki 
kesempatan untuk lebih menikmati hubungan seksual 
(klitoral orgasme). 

Seiring bertambahnya umur, kehamilan 
dan proses persalinan juga faktor bawaan akan 
menurunkan fungsi dari vagina. Karena melemahnya 
otot-otot vagina membuat kekuatan jepitan dan 
kontrol otot vagina menurun. Akibatnya masalah 
ini menyebabkan penurunan kepercayaan diri, 
serta kepuasan saat melakukan hubungan. Melalui 
prosedur Vaginoplasty hal tersebut bisa diatasi dengan 
mengencangkan dan membentuk kembali organ 
kewanitaan seperti saat masih gadis. 

Untuk masalah-masalah tertentu seperti pada kor ban 
pemerkosaan atau kecelakaan yang menimpa organ 
kewanitaan maka dilakukan prosedur Hymenoplasty.
Hymenoplasty adalah prosedur medis untuk 

dr. Hendera Henderi, Sp.OG.
Spesialis Kebidanan & Kandungan
Associate Of The Laser Vaginal 
Rejuvenation Institute of America

aesthetic

Bagi perempuan yang telah 
berkeluarga, rasa percaya diri 
tidak saja diperoleh dari keindahan 
penampilan luar saja namun juga 
keindahan penampilan dalam, 
terutama organ kewanitaan.

Tak jarang seorang istri menjadi tidak percaya 
diri di depan suami karena kondisi organ 
kewanitaannya yang sudah berubah. Secara 

alami, seiring bertambahnya usia, semua organ tubuh 
akan mengalami penurunan fungsi. Tak terkecuali 
kondisi vagina yang menjadi tidak optimal karena 
kekuatan dan kekencangan ototnya menurun 
sehingga liang vagina menjadi longgar dan terbuka. 

Dulu mungkin tak banyak solusi yang bisa 
dilakukan, tapi kini dengan kemajuan teknologi dan 
terobosan medis dalam bidang Ginekologi Estetik, hal 
itu bukan masalah lagi. Penanganan melalui operasi 
yang memakan waktu singkat, bisa membantu 
mengembalikan kekuatan otot organ kewanitaan 
perempuan menjadi seperti sedia kala. 
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memperbaiki selaput dara (Revirgination). Selaput 
dara merupakan selaput tipis yang berada di depan 
liang vagina yang bisa rusak atau robek karena trauma 
kecelakaan maupun olahraga. 

Dan yang terakhir adalah G-Spot Amplification. 
G-Spot sendiri adalah suatu area sensitif pada dinding 
vagina yang jika dirangsang akan menimbulkan 
kepuasan seksual bagi wanita. The G-Spot 
Amplification merupakan prosedur simple dengan 
anestesi lokal yang bertujuan untuk memperbesar 
dan meningkatkan rangsangan pada G-spot area 
pada saat berhubungan seksual. Prosedurnya hampir 
mirip seperti pemeriksaan pap-smear dan hanya 
berlangsung sekitar 5-15 menit, lalu bisa langsung 
beraktifitas seperti biasa. 

OPERASI SINGKAT 
“Selain G-Spot Amplification, semua prosedur 

berlangsung kurang lebih 1-2 jam saja dan pasien bisa 
langsung pulang setelah itu,” kata dr. Hendera Henderi. 
Untuk proses pemulihannya sendiri akan berlangsung 
selama empat - enam minggu. 

Di Indonesia, prosedur Vagina Rejuvenation seperti yang 
tersedia di National Hospital memang masih belum banyak 
dilakukan oleh masyarakat awam. Faktor penyebabnya, 
selain belum banyak yang tahu, perempuan sering kali 
merasa malu saat harus menceritakan masalah gangguan 
keharmonisan hubungan intimnya dengan dokter. 

BAHAYA OBAT DAN JAMU 
Akhirnya, cara sembunyi-sembunyi pun dipilih. Salah 

satunya seperti mengonsumsi obat-obatan atau jamu 
yang menjanjikan bisa membuat vagina kembali kencang. 
“Padahal hal seperti itu justru berbahaya karena akan 
membuat vagina kering dan bisa menyebabkan keputihan,” 
jelas dokter yang berguru langsung teknik Vagina 
Rejuvenation di Beverly Hills, Amerika Serikat tersebut. 

Di Amerika Serikat sendiri dan negara maju lainnya, 
Vagina Rejuvenation telah lama populer baik di kalangan 
selebritis maupun masyarakat awam, karena menjanjikan 
solusi medis yang aman. “Masalah gangguan seksual 
sebaiknya tidak ditutup-tutupi, berkonsultasi ke dokter dan 
mencari solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah 
tangga jauh lebih bijak dan juga aman,” pungkasnya. 
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Menangkap momen dalam 
kondisi se-natural mungkin, 
itulah yang menjadi 

kekuatan dari street photography 
(fotografi jalanan). Secara umum street 
photography merupakan kegiatan 
pemotretan yang berfokus pada 
kehidupan manusia di jalanan, ruang 
terbuka, atau ruang publik, sehingga 
hasilnya adalah foto yang merupakan 
cerminan dari masyarakat.

Tak ada yang direkayasa atau 
disiapkan sebelumnya. Fotografer 
merekam kenyataan seperti apa 
adanya, sehingga bersifat spontan dan 
berdasarkan insting fotografer. 

Sebenarnya tidak ada pakem baku untuk street photography, karena genre 
ini berkembang secara dinamis dari turunan foto jurnalistik. Erwitt mengatakan, 
street photography adalah art of observation, dan memang demikian adanya. 
Bahkan, proses observasi ini menjadi tantangan terberat. Butuh stamina 
prima saat seorang fotografer harus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, 
sementara sebelum memotret pun Anda sudah dituntut untuk bisa melihat 
dengan “mata hati” obyek apa yang menarik untuk diabadikan. 

Street photography sangat mengutamakan timing, maka kamera yang 
digunakan pun harus disesuaikan dengan kedinamisannya. Kamera dengan lensa 
auto focus tentu lebih memudahkan mengambil moment yang ada. Smartphone 
pun bukan tidak mungkin jadi perangkat untuk berburu karena memang paling 
cepat dan responsif. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan kamera manual 
focus, sah-sah saja membidik momen dengan perangkat tersebut. Ragam pilihan 
kamera sebenarnya adalah masalah kebiasaan dari seorang fotografer untuk 
mengeksplorasi kamera dan lensanya secara maksimal.

“Photography is an art of observation.

It’s about finding something interesting

in an ordinary place.” (Elliot Erwitt)

A Snap of
Street Photography

By: Rery Irarto
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MEMOTRET DENGAN HATI
Menjadi fotografer jalanan, Anda perlu mengasah 

kemampuan “memotret dengan hati.” Artinya, saat 
Anda bisa menangkap melalui kamera apa yang 
terhampar di hadapan dengan sepenuh hati dan 
totalitas tinggi, hasilnya adalah sebuah foto yang 
“bernyawa.” Karenanya, membangun empati atau 
chemistry dengan obyek yang akan difoto, baik orang 
atau lingkungannya (lokasi foto) penting dilakukan. 
Itulah yang disebut dengan “kepekaan.” 

Selain kepekaan, penting pula untuk terus belajar 
dan meningkatkan skill, seperti membaca kondisi 
dan jatuhnya cahaya (available light), komposisi dan 
angle yang tepat. Semua hal tersebut akan saling 
mendukung mendapatkan hasil foto yang bisa 
bercerita banyak kejadian pada saat itu. 

KEBERANIAN, SKILL & LUCK
Bila digambarkan dalam tiga kata, street 

photography ibarat perpaduan antara : keberanian, 
skill, dan luck. Keberanian adalah ketika Anda bisa 
melakukan komunikasi dengan baik terhadap obyek di 
lokasi, karena fotografi jalanan tidak bisa begitu datang 
langsung angkat kamera, tetapi melainkan perlu 
proses dimana Anda harus menyatu dulu dengan 
suasana. Buat mereka dan juga diri Anda sendiri 
nyaman, sebelum akhirnya mengangkat kamera. Skill 
sendiri diperlukan untuk mendapatkan angle dan 
komposisi yang bagus selain setting kameranya (ISO/
Speed/Diafragma). Sementara faktor luck adalah ketika 
Anda mendapatkan decisive moment.

Hal yang membuat street photography selalu 
membuat orang tertantang mendalami, salah satunya 
adalah kekuatan sisi emosional dari genre ini. Setiap 
lokasi pasti menarik dengan kondisi dan situasi 
masing-masing, yang pasti street photography sangat 
dekat juga dengan genre HI (Human Interest) misal di 
kota metropolitan seperti Jakarta apabila kita masuk 
blusukan ke kampung-kampung pinggir rel kereta 
api dengan rumah petaknya atau kampung nelayan 
pinggir laut banyak hal yang bisa kita pelajari dari 
kehidupan mereka untuk survive dan ternyata mereka 
tetap terlihat bahagia dengan apa yang mereka 
punya, apa adanya dalam menjalani kehidupan di 
Ibukota. Semangat dan energi positif ini yang harus 
disampaikan kepada orang yang melihat hasil foto kita.

Saat menentukan hasil akhir foto, apakah dibuat 
black and white, atau sebaliknya dibuat full color. 
Sebaiknya Anda sesuaikan dengan hasil dan emosi 
yang hendak dihadirkan dalam foto tersebut.

Misalkan saja foto yang saya ambil di 
perkampungan nelayan Muara Karang, Jakarta. 
Pada saat mereka duduk santai di depan rumah 
sebelum pergi tidur menjelang malam, karena hanya 
mengandalkan cahaya lampu yang ada (available light) 
dengan situasi di sekeliling yang lumayan gelap maka 
lebih aman dibuat foto hitam putih (BW), seandainya 
memakai ISO tinggi pun efek Grainy justru akan 
membuat foto lebih natural.

Begitu pula ketika berkunjung ke Angkor Wat 
Temple di Siem Reap Cambodia, kebetulan ada 
serombongan Monk yang akan keluar kuil bersama 

snapshot
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anjing peliharaan mereka. Posisi saya ada di belakang 
mereka karena akan keluar kuil juga, sehingga konsep 
yang saya pilih untuk memotret mereka adalah semi 
siluet karena cahaya dari luar lebih terang daripada di 
dalam dan saya buat foto hitam putih (BW) agar lebih 
mendapatkan kesan dramatis. 

Karena mempertimbangkan keunikan warna antara 
tokoh dengan background, beberapa foto saya ambil 
full color. Seperti misalnya saat mengambil foto di 
kawasan Killing Fields Monumen Siem Reap Cambodia, 
ketika secara kebetulan ada seorang anak lelaki biksu 
membuka pintu dan saya tidak melepaskan moment 
tersebut untuk mengabadikannya. Pakaian biksu yang 
berwarna kuning oranye, di antara latar daun pintu 
berwarna abu-abu membuat tokoh dalam foto tersebut 
terlihat menonjol.

Tidak ada aturan baku untuk finishing. Yang 
terpenting adalah bagaimana jiwa dari obyek foto Anda 
bisa tersalurkan melalui hasil foto tersebut. 

Selamat mencoba!

snapshot
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health zone

Jika menilik perkembangan sejarah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa dunia 
Kedokteran memiliki tugas yang tidak pernah berakhir untuk memerangi penyakit 
yang terus berubah. Kuncinya adalah ketepatan melakukan diagnosis dari suatu 

penyakit dengan bantuan berbagai peralatan canggih yang ada saat ini. 
Apabila pasien telah didiagnosis secara tepat, maka besar kemungkinan terapi yang 

dilakukan juga akan efektif. Banyak penelitian dilakukan dan menghasilkan terobosan baru 
dalam diagnosis pasien, seperti halnya identifikasi Human Papilloma Virus (HPV) yang 
berhubungan dengan Kanker Serviks. 

Masa Depan Kedokteran
di Indonesia

Precision Medicine

Ketika menulis artikel ini, pikiran saya melayang pada sejarah penyakit Lepra
yang telah membunuh puluhan ribu orang di Amerika Serikat pada Abad 19.

Pada saat itu belum ditemukan obat yang tepat dalam mengobati penyakit yang
disebabkan oleh Mycobacterium Leprae ini. Seiring perkembangan zaman, ancaman

pola penyakit akut telah berubah. Penyakit Lepra telah hilang dari berbagai negara maju.
Tantangan berubah menjadi Penyakit Kronik seperti Stroke, Diabetes, Jantung, dan lainnya. 
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“PRECISION MEDICINE”
Tren diagnosis dan pengobatan yang spesifik ini 

disebut sebagai precision medicine. Tanpa kita sadari, 
ilmu kedokteran telah masuk kedalam era precision 
medicine atau personalized medicine. Bahwa Diagnosa 
penyakit dilakukan secara lebih akurat dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi, begitu juga 
dengan pengobatan. Sebagai Rumah Sakit dengan 
komitmen melayani secara excellence, National Hospital 
menerapkan metode baru ini dalam pelayanan pasien. 

Banyak penelitian menemukan bahwa efektivitas 
suatu obat tergantung dari kondisi genetic dari gene 
marker yang dimiliki. Manusia memiliki identifikasi 
genetik yang spesifik di dalam DNA yang berisi kode 
kode khusus yang disebut gene marker. 

PENGOBATAN BERDASAR
“GENE MARKER”

Dosis pengobatan bukan hanya tergantung dari 
usia dan berat badan, namun juga tergantung dari 
gene marker yang dimiliki orang tersebut. Penelitian 
yang dilakukan oleh MyGeneRX (suatu perusahaan 
inovatif di Amerika Serikat yang mengidentifikasi 
sensitifitas genetik dengan ketepatan terhadap obat) 
menunjukkan bahwa gene marker berpengaruh 
terhadap paling tidak 152 jenis obat, mulai dari 
golongan opioid (pereda rasa sakit), penurun kadar 
kolesterol, pengencer darah, dan juga obat penenang. 

Pasien dengan kondisi penyakit, umur, dan berat badan yang sama 
dapat memiliki kecocokan yang berbeda terhadap obat opioid. Pasien A 
akan manjur terhadap obat tersebut, sementara pasien B tetap merasa 
sakit walaupun minum opioid tersebut. Pada kasus lain, di kelompok pasien 
yang satu, obat penurun kolesterol akan lebih cepat dimetabolisme tubuh 
dibanding kelompok pasien yang lain. Pasien A akan menumpuk obat 
penurun kolesterol lebih lama di liver dibanding pasien B.

Dengan demikian dosis yang diberikan terhadap dua kelompok pasien 
tersebut juga seharusnya berbeda tergantung dari pola genetiknya. Bisa 
dibayangkan apa jadinya bila obat diberikan pada dosis yang sama dalam 
jangka panjang. Pasien dapat mengalami penumpukan obat yang berdampak 
pada intoksikasi, maupun menurunnya kerja liver, serta potensi memicu kanker. 

AKURASI TINGGI 
Penemuan ini mengubah pola pikir sebelumnya yakni dari memberikan 

pengobatan secara masal sesuai diagnosanya menjadi lebih precise 
tergantung dari gene marker seseorang. Inilah yang disebut sebagai era 
Precision Medicine. Sebuah era baru yang membawa pengobatan ke 
tingkat lanjut, dimana akurasi tinggi menjadi yang utama. 

Pada Industri farmasi di Amerika Serikat, beberapa pabrik obat telah 
mencantumkan gene marker compatibility pada petunjuk dosis, sehingga 
pasien yang telah mengetahui gene marker-nya akan diterapi jauh lebih 
akurat oleh dokternya. Hal ini juga yang mungkin akan jadi acuan di dunia, 
termasuk di Indonesia. 

IDENTIFIKASI “GENE MARKER”
Cara mengidentifikasi gene marker cukup mudah, yaitu hanya dengan 

menggunakan Buccal Swab atau pengambilan sel di mukosa pipi bagian 
dalam, setelah beberapa waktu laporan gene marker akan diberikan kepada 
pasien, dan menjadi database bagi pengobatan pasien setiap kali pasien 
tersebut berkunjung ke dokter. 

National Hospital saat ini sedang merintis dengan memberikan edukasi 
kepada beberapa dokter dan menawarkan kepada pasien yang ingin 
mengetahui gene marker-nya demi pengobatan yang lebih spesifik. Dalam 
waktu dekat layanan ini akan tersedia di National Hospital disertai dengan 
konsultasi farmakologi dengan para dokter maupun tenaga Farmasi Klinik. 

dr. Hans Wijaya, MM, CIA

Just because it's a
shoe does not mean
it �ts EVERY foot.
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Just because it's a
shoe does not mean
it �ts EVERY foot.
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Perlahan matahari lengser dari peraduan, satu 
persatu penonton mulai berdatangan menuju 
area gedung kesenian yang namanya diambil 

dari pemrakarsa perkumpulan Ludruk di Surabaya 
tersebut. Sesekali mereka berhenti di depan 
gerbang, mengamati baliho bertuliskan informasi 
pertunjukan malam itu. Mahabandhana, demikian 
lakon yang akan dimainkan oleh Grup Wayang 
Orang Sriwedari asal Kota Solo tersebut.

Jam telah bergeser ke angka tujuh, pintu 
masuk teater pun dibuka, menyambut penonton 
yang terlihat tidak sabar untuk segera masuk. Gesit 
mengisi buku tamu, dan melesat diantara deretan 
bangku memang cara terbaik mendapat tempat 
strategis di pagelaran yang diselenggarakan gratis 
setiap minggu oleh UPT Taman Budaya Jatim ini.

LURUHNYA SEKAT USIA
Dalam hitungan menit, gedung berkapasitas 

600 penonton itu pun telah dipenuhi penonton. 
Imaji wayang adalah pertunjukan kuno konsumsi 
orang tua luruh malam itu. Seakan tak ada sekat 
usia membatasi, tiga generasi penonton berbaur 
akrab di dalam gedung yang dibangun tahun 
1976 tersebut. 

Usai pembacaan sambutan ketua UPT Taman 
Budaya Jatim, serta sinopsis oleh pembawa acara, 
pertunjukan pun dimulai. Irama gending mengiringi 
suara merdu para sinden, menyanyikan tembang 
Jawa yang syahdu.

NUANSA MUDA 
Wayang orang Sriwedari tampak tampil beda 

malam itu. Para pemainnya didominasi oleh 
seniman muda berusia antara 20-30 tahunan. 
Suasana fresh pun mewarnai panggung yang 
dibingkai tirai berwarna merah tersebut. Wajah, 
riasan, dan gaya para pemain memancarkan aura 
khas anak muda yang gaul, dan bersemangat. 

Pun demikian dengan musik yang mengiringi. 
Gamelan tidak tampil sendiri, melainkan dipadu apik 
dengan perkusi serta alat musik modern. Diterangi 
lampu warna warni serta efek asap layaknya konser 
spektakular, pertunjukan pun mengalir tanpa 
dubbing sehingga terkesan lebih hidup. Bumbu 
spontanitas kocak para pemain di sela-sela cerita 
yang mengisahkan perjalanan Pandu merebut hati 
Kunthi dan menjadi penguasa itu pun membuat 
penonton tak bisa menahan tawa. 

Satu hal lagi yang tak kalah menarik, ternyata 
diantara 45 orang pemain utama Sriwedari tersebut, 
salah satunya adalah Ketua UPT Taman Budaya 
Jatim Sukatno yang membawakan karakter Prabu 
Gilian Sembul, Raja 1.000 Negara.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan 
masyarakat urban Surabaya, ternyata 
masih tersisa ruang untuk pagelaran 
seni adiluhung wayang orang. Yang 
membanggakan, penonton pagelaran 
yang diselenggarakan di Gedung Cak 
Durasim pada Sabtu (11/4/15) tersebut 
tak kalah antusias dengan penonton 
konser group musik kawakan.
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TAMPIL BEDA
Diakui Agus Prasetyo, Sutradara pertunjukan malam itu, kali 

ini memang berbeda. Jika biasanya bermain tanpa teks dan full 
improvisasi, malam itu mereka bermain dengan naskah khusus, 
serta casting, dan musik yang lebih rancak, layaknya opera. 

Naskah ceritanya pun disiapkan dalam waktu yang cukup 
panjang, sekitar tiga bulan. Secara ringkas, Irwan Riyadi, 
penulis naskah menuturkan, Mahabandhana mengisahkan 
tentang sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan 
Dewi Kunthi.

Raja-raja dari berbagai negara pun datang, mencoba 
memikat Kunthi dengan memamerkan kelebihan mereka. 
Ternyata pilihan Kunthi jatuh pada Pandu, yang kemudian 
memboyongnya ke Hastinapura. Konflik yang dihembuskan 
tokoh Sengkuni dalam kisah ini menjadi bumbu yang membuat 
kisah malam itu menjadi berwarna. 

DUA JAM YANG MENGHIPNOTIS
Selama dua jam penuh, pertunjukan 

wayang ini berhasil menghipnotis seluruh 
penonton yang hadir. Seulas senyum 
menghias wajah-wajah sumringah penonton 
yang tak ingin melewatkan kesempatan foto 
bersama dengan seluruh pemain wayang 
legendaris asal Kota Solo itu.

Agenda budaya yang digelar Pemerintah 
Kota Surabaya ini telah menginisiasi rasa cinta 
pada kesenian tradisional di benak arek-arek 
Suroboyo. Para pemain wayang Sriwedari sendiri 
telah menunjukkan bahwa sebentuk kreativitas 
mampu menyegarkan kembali kesenian 
tradisional tanpa menghilangkan filosofi 
mendalam yang ada di dalamnya.
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Reader Club

Melalui buku setebal 193 halaman ini Daniel 
J. Siegel, M.D., dan Tina Payne Bryson, Ph.D., 
membeberkan strategi untuk membantu 

para orang tua mengembangkan kecerdasan 
emosional buah hati tercinta. 

Secara bertahap, Siegel memaparkan 
bagaimana strategi menjalin hubungan yang 
baik dengan anak-anak. Melalui metode yang 
sistematis namun mudah dipahami, buku yang 
menjadi New York Times Best Seller ini mencoba 
mentransformasi interaksi sehari-hari menjadi 
brain shaping moments yang berharga. 

Bagian terpentingnya adalah penjelasan 
agar para orang tua dapat mengajarkan pada 
buah hati bagaimana memahami cara kerja otak 
mereka. Langkah sederhana ini akan membantu 
anak-anak memahami dirinya sehingga 
memudahkan mereka dalam membuat pilihan 
dan menikmati hidup.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bantam 
tersebut, dijelaskan tentang tugas yang diemban 
masing-masing bagian otak. Otak bagian kiri, 
misalnya: bertugas untuk membantu kita berfikir 
logis dan mengorganisir pemikiran dalam kalimat. 
Lain halnya dengan otak sebelah kanan terkait 
dengan hal-hal yang bersifat emosional. Siegel 
juga menjelaskan bahwa manusia memiliki “reptile 
brain” yang membuat setiap individu memiliki 
insting dan bisa membuat survival decision. 
Termasuk juga mammal brain yang membantu 
seseorang menjalin koneksi dan hubungan. 

Dari paparan tersebut, Siegel menunjukkan 
bahwa otak memiliki beragam kepribadian, 
mulai dari rasional, irasional, reflektif, hingga 
reaktif. Karenanya tak heran jika seseorang 
bisa terlihat seperti sosok yang berbeda-beda 
dalam kesempatan yang berbeda pula. Dalam 
buku tersebut Siegel dan Bryson menunjukkan 
bagaimana cara mengintegrasikan masing-masing 
bagian ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. 

Memahami brain multiple personality 
menjadi hal penting bagi para orang tua untuk 
lebih mengenal buah hatinya dan merespon 
kebutuhan si kecil dalam kondisi. Pemahaman ini 
juga menjadi dasar untuk membangun kesehatan 
sosial, emosional, serta mental pada si kecil. 

JUMLAH : 192 HALAMAN
PENERBIT : BANTAM
BAHASA : INGGRIS
ISBN-10 : 9780553386691

THE WHOLE-BRAIN CHILD
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fashion review

Stay Stylish
in Comfort Ways
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Kulit yang lembut, membuat anak, utamanya bayi dan balita lebih sensitif 
dengan benda-benda yang bergesekan langsung dengan kulitnya. Bekas 
goresan ataupun ruam kemerahan karena iritasi biasanya menjadi beberapa 

reaksi yang muncul sebagai tanda alergi. Agar anak tidak merasa terganggu dengan 
pakaiannya, sebelum membeli baju-baju lucu, ada baiknya Anda memperhatikan 
beberapa hal berikut ini.

JAHITAN
Jahitan rapat di bagian keliman baju adalah salah satu bagian yang rawan 

menggores kulit sensitif bayi. Karenanya, coba periksa bagian dalam baju dengan 
membalik. Raba perlahan, rasakan apakah sambungan antar bagian baju terasa halus 
di tangan ataukah kasar. Bila terasa kasar, sebaiknya pilih pakaian yang lain saja.

APLIKASI 
Aplikasi utamanya yang berbahan keras, seperti resleting besi, studded, sebaiknya 

dipertimbangkan, finishing-nya. Untuk alasan kenyamanan, aplikasi sebaiknya 
ditutup dengan lapisan kain di bagian belakang sehingga anak pun bisa tetap stylish 
dan tidak terganggu. 

Selain aplikasi berbahan besi. Manik-manik, aplikasi kain, serta kancing baju 
juga penting diperiksa kekuatan jahitannya. Sebelum dikenakan, coba tes kekuatan 
hiasan lucu di atas pakaian anak dengan mencucinya. Jika setelah dicuci aplikasi apik 
tersebut masih kokoh menghiasi pakaian imutnya, ini tandanya baju aman dipakai. 
Namun jika jahitan terlihat kendur, sebaiknya jahit ulang karena berpotensi terlepas 
dan tertelan anak.

BAHAN
Hal lain yang tak kalah penting untuk ditelisik adalah jenis bahan yang digunakan. 

Ada beragam jenis bahan pakaian yang ditawarkan di luar, namun untuk buah hati 
yang masih balita, ada baiknya Anda memilih bahan-bahan yang alami. Natural fabrics 
seperti kain katun atau kain dari serat bambu misalnya, akan nyaman digunakan 
karena lembut, mudah menyerap keringat, dan aman, karena tidak menyebabkan 
alergi, bahkan bagi mereka yang berkulit sensitif sekalipun.

Bila Anda membeli pakaian berbahan katun, perhatikan ukurannya. Pilih satu 
nomor di atas ukuran anak, karena bahan katun akan menyusut sekitar 10% dari ukuran 
semula setelah dicuci untuk kali pertama. Dibalik kenyamanan, kain katun memang 
butuh perawatan ekstra karena mudah kusut. Demi kenyamanan, kusut bukan masalah 
besar asalkan permata hati Anda merasa nyaman mengenakannya.

Melihat anak mengenakan baju-baju lucu yang fashionable memang
sangat menggemaskan. Alasan inilah yang lantas acap membuat

para orang tua lalai akan pentingnya memilih pakaian yang nyaman.
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Behind The Cloth

Memahami seluk beluk kain akan 
membantu Anda memilih pakaian 
yang tidak saja membuat anak tampak 

bergaya dan menggemaskan saat mengenakan, 
tapi juga aman. Berikut beberapa jenis bahan 
pakaian yang biasa ditemukan di pasaran.

COTTON
Cotton atau katun adalah bahan yang 

paling sering dijumpai. Diantara cirinya adalah 
permukaannya yang lembut dan mudah 
menyerap keringat. Saat ini beberapa merek 
pakaian mulai menggunakan kain katun versi 
organik. Kekurangan dari kain katun adalah 
mudah kusut dan sedikit menyusut setelah 
dicuci serta dikeringkan pertama kali.

COTTON / POLYESTER BLENDS
Campuran bahan katun dan poliester 

umumnya lebih murah dibanding bahan katun 
murni. Di satu sisi bahan campuran ini memang 
membuat pakaian tidak mudah kusut dan lebih 
cepat kering ketika dicuci. Di sisi lain, kenyamanan 
kurang karena tidak mudah menyerap keringat 
sehingga relatif panas saat dikenakan.

COTTON / SPANDEX BLENDS
Katun yang lembut dan spandek yang lentur 

adalah perpaduan dua bahan yang pas untuk anak, 
terutama mereka yang aktif. Sifat spandek yang 
mengikuti gerak tubuh akan membuat buah hati Anda 
nyaman mengenakan pakaian berbahan ini apapun 
aktifitasnya. Paduan kedua bahan tersebut juga lebih 
mudah perawatannya karena tidak mudah kusut 
seperti kain katun murni.

FLEECE
Bahan pakaian olahan bulu domba tersebut 

memiliki ciri tekstur yang lembut dan hangat 
ketika dikenakan. Fleece biasanya digunakan untuk 
lapisan luar baju hangat karena kemampuannya 
menahan hembusan angin. Bahan yang satu 
ini tergolong awet, tidak mudah terkena noda, 
sehingga mudah merawatnya. Sayangnya fleece 
tidak menyerap keringat dengan baik, sehingga 
lebih cocok digunakan sebagai pakaian khusus di 
saat musim dingin saja. 

BAMBOO
Bahan alami yang satu ini sedang naik daun, 

umumnya untuk baju-baju keluaran desainer 
ternama. Dibuat dari serat bambu, bahan ini banyak 
disuka karena kemampuannya menyesuaikan 
dengan suhu tubuh anak. Selain itu bamboo juga 
hypo-allergenic serta anti bacterial.
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Mengawasi orang tua atau anggota keluarga yang berke-
butuhan khusus acap kali menimbulkan kekhawatiran 
karena tidak mungkin kita bisa berada di samping mereka 

24 jam penuh. Untuk mengatasi hal tersebut, GPS SmartSoles bisa 
menjadi solusi. Sol sepatu pintar ini dilengkapi dengan alat pelacak 
yang bisa dihubungkan dengan smartphone maupun laptop.

Secara otomatis, saat empunya mengenakan sol sepatu ini dan 
bergerak sejauh lebih dari 9 meter dari titik awal, sensor pelacak 
pun bekerja. Dengan menggunakan Google atau Microsoft Maps, 
anggota keluarga tercinta pun bisa dilacak kemana mereka pergi. 
GPS SmartSoles dilengkapi pula dengan mode sleep bila tidak ada 
pergerakan selama 1 menit. Alat ini sangat membantu mengawasi 
anggota keluarga yang telah lanjut usia, mengalami Alzheimer 
atau Dementia, serta Autisme. 

Tahukah Anda, tujuh dari sepuluh car seat ternyata tidak dipasang dengan baik dan benar. Inilah yang 
membuat keselamatan bayi dalam car seat pun menjadi terancam. Menjaga agar buah hati Anda 
aman selama perjalanan, Prodigy® memperkenalkan Infant Car Seat yang dilengkapi dengan fitur 

canggih. Car seat peraih penghargaan PTPA dan NHTSA 5 Star ini dapat memberi tahu para orang tua jika 
perangkat untuk duduk anak tidak terpasang dengan benar. 

Teknologi SmartScreen™ dalam car seat tersebut dilengkapi dengan fitur indikator visual yang akan 
membimbing Anda menuntaskan tiga langkah instalasi yang mudah, yakni: click, level, serta tighten.

Mengantisipasi pertumbuhan anak yang cepat, harness yang terpasang pada Prodigy® Infant Car Seat 
dapat diatur hingga lima ukuran berbeda, sesuai berat badan buah hati. Untuk bayi Anda yang mungil, 
Prodigy® melengkapi car seat canggihnya dengan headrest support, sehingga si mungil pun bisa menikmati 
perjalanannya dengan nyaman. 

Prodigy® Infant Car Seat

Safe with SmartSoles



82 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Behind The Cloth

Memahami seluk beluk kain akan 
membantu Anda memilih pakaian 
yang tidak saja membuat anak tampak 

bergaya dan menggemaskan saat mengenakan, 
tapi juga aman. Berikut beberapa jenis bahan 
pakaian yang biasa ditemukan di pasaran.

COTTON
Cotton atau katun adalah bahan yang 

paling sering dijumpai. Diantara cirinya adalah 
permukaannya yang lembut dan mudah 
menyerap keringat. Saat ini beberapa merek 
pakaian mulai menggunakan kain katun versi 
organik. Kekurangan dari kain katun adalah 
mudah kusut dan sedikit menyusut setelah 
dicuci serta dikeringkan pertama kali.

COTTON / POLYESTER BLENDS
Campuran bahan katun dan poliester 

umumnya lebih murah dibanding bahan katun 
murni. Di satu sisi bahan campuran ini memang 
membuat pakaian tidak mudah kusut dan lebih 
cepat kering ketika dicuci. Di sisi lain, kenyamanan 
kurang karena tidak mudah menyerap keringat 
sehingga relatif panas saat dikenakan.

COTTON / SPANDEX BLENDS
Katun yang lembut dan spandek yang lentur 

adalah perpaduan dua bahan yang pas untuk anak, 
terutama mereka yang aktif. Sifat spandek yang 
mengikuti gerak tubuh akan membuat buah hati Anda 
nyaman mengenakan pakaian berbahan ini apapun 
aktifitasnya. Paduan kedua bahan tersebut juga lebih 
mudah perawatannya karena tidak mudah kusut 
seperti kain katun murni.

FLEECE
Bahan pakaian olahan bulu domba tersebut 

memiliki ciri tekstur yang lembut dan hangat 
ketika dikenakan. Fleece biasanya digunakan untuk 
lapisan luar baju hangat karena kemampuannya 
menahan hembusan angin. Bahan yang satu 
ini tergolong awet, tidak mudah terkena noda, 
sehingga mudah merawatnya. Sayangnya fleece 
tidak menyerap keringat dengan baik, sehingga 
lebih cocok digunakan sebagai pakaian khusus di 
saat musim dingin saja. 

BAMBOO
Bahan alami yang satu ini sedang naik daun, 

umumnya untuk baju-baju keluaran desainer 
ternama. Dibuat dari serat bambu, bahan ini banyak 
disuka karena kemampuannya menyesuaikan 
dengan suhu tubuh anak. Selain itu bamboo juga 
hypo-allergenic serta anti bacterial.

fashion review

83NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

gift box

Mengawasi orang tua atau anggota keluarga yang berke-
butuhan khusus acap kali menimbulkan kekhawatiran 
karena tidak mungkin kita bisa berada di samping mereka 

24 jam penuh. Untuk mengatasi hal tersebut, GPS SmartSoles bisa 
menjadi solusi. Sol sepatu pintar ini dilengkapi dengan alat pelacak 
yang bisa dihubungkan dengan smartphone maupun laptop.

Secara otomatis, saat empunya mengenakan sol sepatu ini dan 
bergerak sejauh lebih dari 9 meter dari titik awal, sensor pelacak 
pun bekerja. Dengan menggunakan Google atau Microsoft Maps, 
anggota keluarga tercinta pun bisa dilacak kemana mereka pergi. 
GPS SmartSoles dilengkapi pula dengan mode sleep bila tidak ada 
pergerakan selama 1 menit. Alat ini sangat membantu mengawasi 
anggota keluarga yang telah lanjut usia, mengalami Alzheimer 
atau Dementia, serta Autisme. 

Tahukah Anda, tujuh dari sepuluh car seat ternyata tidak dipasang dengan baik dan benar. Inilah yang 
membuat keselamatan bayi dalam car seat pun menjadi terancam. Menjaga agar buah hati Anda 
aman selama perjalanan, Prodigy® memperkenalkan Infant Car Seat yang dilengkapi dengan fitur 

canggih. Car seat peraih penghargaan PTPA dan NHTSA 5 Star ini dapat memberi tahu para orang tua jika 
perangkat untuk duduk anak tidak terpasang dengan benar. 

Teknologi SmartScreen™ dalam car seat tersebut dilengkapi dengan fitur indikator visual yang akan 
membimbing Anda menuntaskan tiga langkah instalasi yang mudah, yakni: click, level, serta tighten.

Mengantisipasi pertumbuhan anak yang cepat, harness yang terpasang pada Prodigy® Infant Car Seat 
dapat diatur hingga lima ukuran berbeda, sesuai berat badan buah hati. Untuk bayi Anda yang mungil, 
Prodigy® melengkapi car seat canggihnya dengan headrest support, sehingga si mungil pun bisa menikmati 
perjalanannya dengan nyaman. 

Prodigy® Infant Car Seat

Safe with SmartSoles



health zone



Deteksi Gangguan Hormon

Pada Anak



86 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

health zone

dr. Achmad Yuniari Heryana, Sp.A.
Spesialis Anak

Bila diurai satu persatu, tumbuh dan berkembang 
adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan 
merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya 

sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif 
dapat diukur. Sedangkan perkembangan sendiri 
berarti bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh 
yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan 
belajar. Secara medis, seharusnya keduanya berjalan 
beriringan, namun dalam kenyataannya tidak semua 
anak beruntung dapat tumbuh berkembang normal.

Pertumbuhan secara garis besar dapat dibagi 
menjadi: pertumbuhan linier, dan pertumbuhan massa 
jaringan. Bentuk dari pertumbuhan linier, diantaranya: 
ukuran yang berhubungan dengan panjang, seperti: 
panjang badan, lingkar dada, dan lingkar kepala. Lain 
halnya dengan pertumbuhan massa jaringan adalah 
massa tubuh. Antara lain seperti: berat badan, lingkar 
lengan atas, dan tebal lemak bawah kulit. 

AMATI TUMBUH KEMBANGNYA
Jika ternyata buah hati Anda menunjukkan 

penampilan fisik berbeda dari anak-anak seusianya, 
bisa jadi hal tersebut merupakan penanda bahwa ada 
yang kurang dalam tumbuh kembang anak. Beberapa 
ciri fisik yang biasanya terlihat adalah tinggi badan saat 
duduk maupun saat berdiri yang berbeda dari teman 
sebayanya, bentuk wajah, serta panjang jari. 

Banyak faktor yang memengaruhi proses tumbuh 
kembang seorang anak, baik faktor internal maupun 
eksternal. Salah satu faktor internal yang besar 
pengaruhnya adalah: hormon. 

Pada masa bayi dan anak, hormon yang diperlukan 
antara lain adalah Hormon Tiroid dan Growth Hormon. 

Memiliki buah hati yang 
tumbuh dan berkembang 
sehat tentu menjadi harapan 
setiap orang tua. Karenanya, 
upaya mengawasi tumbuh 
kembang buah hati dengan 
memperhatikan perubahan 
fisik, intelektual, sosial, 
serta emosional anak 
menjadi hal penting.
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GANGGUAN HORMON TIROID
Gangguan hormon ini, baik kekurangan maupun 

kelebihan dapat menyebabkan tidak maksimalnya 
pertumbuhan dan fungsi tubuh. Misalkan, defisiasi 
Hormon Tiroid atau yang dikeluarkan dengan 
Hipotiroid pada bayi akan ditandai dengan tidak 
maksimalnya fungsi tubuh. Mulai dari tubuh 
menguning, belum bisa tengkurap di usia 3-5 bulan, 
sulit buang air besar, serta ukuran lidah yang lebih 
besar dari seharusnya sehingga sulit minum. 

Perubahan juga terjadi pada bentuk wajah yang 
kurang porposional karena mengalami dismorphic, 
seperti: jarak kedua mata cukup jauh, telinga berada di 
bawah garis mata, dan lain sebagainya. 

Kelainan Hormon Tiroid juga bisa membuat 
tubuh seorang anak lebih besar, karena terjadi 
“retensi” di dalam tubuhnya. 

Namun kelainan ini jarang dilaporkan, karena 
hampir tidak ada orang tua yang khawatir dan 
memeriksakan kondisi anaknya yang terlihat gemuk.

Dengan kemajuan teknologi medis yang ada, 
penanganan pasien yang mengalami gangguan 
Hormon Tiroid kini bukan masalah lagi di National 
Hospital. Melalui prosedur pemeriksaan laboratorium 

yang disebut “Thyroid Panel” akan dilihat bagaimanakah 
kekurangan dan juga kelebihan Hormon Tiroid pada 
pasien. Dengan mengambil sample darah pasien, akan 
diperiksa kadar T4, T3 Free T4, Free T3, dan TSH (Thyroid-
stimulating hormone). 

Bila pemeriksaan ini dilakukan pada saat bayi 
berusia di bawah 6 bulan, akan lebih mudah 
penanganannya. Dan apabila segera tertangani, akan 
memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh 
kembang seperti anak normal tanpa kelainan. Namun 
bila usia bayi di atas 6 bulan, gangguan tersebut 
berpotensi menyebabkan kerusakan di otak. Hal itu 
karena selain berpengaruh terhadap perkembangan, 
Hormon Tiroid juga memengaruhi percepatan 
hubungan antara saraf, sehingga bisa mengakibatkan 
keterlambatan perkembangan otak, terutama pada 
motorik penderitanya.

DEFISIENSI GROWTH HORMON
Sedangkan gangguan berupa Growth Hormon 

Defisiensi, dapat terjadi karena tubuh anak tidak 
mampu memproduksi hormon dalam jumlah cukup. 



86 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

health zone

dr. Achmad Yuniari Heryana, Sp.A.
Spesialis Anak

Bila diurai satu persatu, tumbuh dan berkembang 
adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan 
merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya 

sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif 
dapat diukur. Sedangkan perkembangan sendiri 
berarti bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh 
yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan 
belajar. Secara medis, seharusnya keduanya berjalan 
beriringan, namun dalam kenyataannya tidak semua 
anak beruntung dapat tumbuh berkembang normal.

Pertumbuhan secara garis besar dapat dibagi 
menjadi: pertumbuhan linier, dan pertumbuhan massa 
jaringan. Bentuk dari pertumbuhan linier, diantaranya: 
ukuran yang berhubungan dengan panjang, seperti: 
panjang badan, lingkar dada, dan lingkar kepala. Lain 
halnya dengan pertumbuhan massa jaringan adalah 
massa tubuh. Antara lain seperti: berat badan, lingkar 
lengan atas, dan tebal lemak bawah kulit. 

AMATI TUMBUH KEMBANGNYA
Jika ternyata buah hati Anda menunjukkan 

penampilan fisik berbeda dari anak-anak seusianya, 
bisa jadi hal tersebut merupakan penanda bahwa ada 
yang kurang dalam tumbuh kembang anak. Beberapa 
ciri fisik yang biasanya terlihat adalah tinggi badan saat 
duduk maupun saat berdiri yang berbeda dari teman 
sebayanya, bentuk wajah, serta panjang jari. 

Banyak faktor yang memengaruhi proses tumbuh 
kembang seorang anak, baik faktor internal maupun 
eksternal. Salah satu faktor internal yang besar 
pengaruhnya adalah: hormon. 

Pada masa bayi dan anak, hormon yang diperlukan 
antara lain adalah Hormon Tiroid dan Growth Hormon. 

Memiliki buah hati yang 
tumbuh dan berkembang 
sehat tentu menjadi harapan 
setiap orang tua. Karenanya, 
upaya mengawasi tumbuh 
kembang buah hati dengan 
memperhatikan perubahan 
fisik, intelektual, sosial, 
serta emosional anak 
menjadi hal penting.

87NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

GANGGUAN HORMON TIROID
Gangguan hormon ini, baik kekurangan maupun 

kelebihan dapat menyebabkan tidak maksimalnya 
pertumbuhan dan fungsi tubuh. Misalkan, defisiasi 
Hormon Tiroid atau yang dikeluarkan dengan 
Hipotiroid pada bayi akan ditandai dengan tidak 
maksimalnya fungsi tubuh. Mulai dari tubuh 
menguning, belum bisa tengkurap di usia 3-5 bulan, 
sulit buang air besar, serta ukuran lidah yang lebih 
besar dari seharusnya sehingga sulit minum. 

Perubahan juga terjadi pada bentuk wajah yang 
kurang porposional karena mengalami dismorphic, 
seperti: jarak kedua mata cukup jauh, telinga berada di 
bawah garis mata, dan lain sebagainya. 

Kelainan Hormon Tiroid juga bisa membuat 
tubuh seorang anak lebih besar, karena terjadi 
“retensi” di dalam tubuhnya. 

Namun kelainan ini jarang dilaporkan, karena 
hampir tidak ada orang tua yang khawatir dan 
memeriksakan kondisi anaknya yang terlihat gemuk.

Dengan kemajuan teknologi medis yang ada, 
penanganan pasien yang mengalami gangguan 
Hormon Tiroid kini bukan masalah lagi di National 
Hospital. Melalui prosedur pemeriksaan laboratorium 

yang disebut “Thyroid Panel” akan dilihat bagaimanakah 
kekurangan dan juga kelebihan Hormon Tiroid pada 
pasien. Dengan mengambil sample darah pasien, akan 
diperiksa kadar T4, T3 Free T4, Free T3, dan TSH (Thyroid-
stimulating hormone). 

Bila pemeriksaan ini dilakukan pada saat bayi 
berusia di bawah 6 bulan, akan lebih mudah 
penanganannya. Dan apabila segera tertangani, akan 
memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh 
kembang seperti anak normal tanpa kelainan. Namun 
bila usia bayi di atas 6 bulan, gangguan tersebut 
berpotensi menyebabkan kerusakan di otak. Hal itu 
karena selain berpengaruh terhadap perkembangan, 
Hormon Tiroid juga memengaruhi percepatan 
hubungan antara saraf, sehingga bisa mengakibatkan 
keterlambatan perkembangan otak, terutama pada 
motorik penderitanya.

DEFISIENSI GROWTH HORMON
Sedangkan gangguan berupa Growth Hormon 

Defisiensi, dapat terjadi karena tubuh anak tidak 
mampu memproduksi hormon dalam jumlah cukup. 



88 NATIONALHOSPITAL  l  EDISI 5 TAHUN 2015

Untuk memastikan apakah buah hati mengalami 
kekurangan Growth Hormon, dapat dilakukan 
Tes Stimulasi yang bertujuan memaksa tubuh 
mengeluarkan Growth Hormon. 

Tes laboratorium yang juga tersedia di National 
Hospital, ini dilakukan dengan pemberian insulin 
untuk menekan gula darah serendah mungkin 
atau dengan clonidine untuk membuat tekanan 

health zone

darah serendah mungkin. Harapannya, tubuh akan 
merespon dengan mengeluarkan Growth Hormon.

Teknologi telah tersedia, pun demikian dengan 
dokter ahli yang siap membantu Anda. Kini tinggal 
kepekaan para orang tua untuk memperhatikan 
tumbang buah hatinya. Lakukan pemeriksaan dini 
untuk melhat kondisi hormon dalam tubuhnya, 
sebelum permasalahan yang lebih serius menghampiri.
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tasty diagnosis

Menu Kreatif
untuk Si Aktif 
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tasty diagnosis

Usia di bawah tiga tahun merupakan masa golden age si kecil, 
dimana potensinya bisa dioptimalkan dengan dukungan asupan 
makanan bergizi. Pun demikian ketika memasuki masa sekolah 

dimana padatnya aktivitas harus diimbangi dengan gizi yang 
cukup. Karenanya penting bagi para ibu mengetahui makanan

apa yang tepat, sesuai usia dan perkembangan buah hati tercinta.

Deni Mariyani, SKM., Ahli Gizi National Hospital Surabaya 
memberikan beberapa tips penting yang bisa diaplikasikan 
di rumah. “Dalam masa pertumbuhan, makanan untuk 

anak harus mengandung menu seimbang diantaranya karbohidrat, 
protein, vitamin, serta mineral,” kata Deni. Ada juga hal yang harus 
dihindari yaitu minyak dan santan karena kandungan kolesterolnya 
tinggi. Kedua bahan tersebut juga tidak dianjurkan dikonsumsi oleh 
anak dengan alergi. Itulah mengapa, disarankan agar hidangan 
diolah dengan dikukus atau dipanggang (grill) serta di oven. 

Pada dasarnya, semua sayur baik, tapi khusus untuk anak, 
sayuran yang paling baik dikonsumsi adalah: bayam, brokoli, dan 
wortel, karena ketiganya mudah dicerna. “Kalau harus dikonsumsi 
langsung mungkin anak-anak tidak begitu suka jadi bunda harus 
kreatif mengolah. Sayur bisa dicampur dengan lauk, misalnya 
dimasukkan sebagai adonan nugget yang diolah sendiri di rumah,” 
tambah Deni. 

Untuk buah hati yang telah masuk bangku sekolah, sarapan 
harus menjadi perhatian khusus. Berikan karbohidrat yang cukup 
agar anak tidak mengantuk saat di kelas. “Pastikan asupan gizi anak 

SUP AYAM JAGUNG MANIS
BAHAN:
l	Dada ayam  50 gram
l	Wortel segar  1 buah
l	Batang daun seledri  1 batang
l	Bawang putih  3 siung
l	Bawang bombay  1 siung

l	Lada Secukupnya
l	Pala Secukupnya
l	Telur ayam  1 butir
l	Tepung maizena  Secukupnya

CARA MEMBUAT:
1. Ayam dipotong dadu, lalu masukkan dalam air mendidih, buang airnya.
2. Rebus air sebanyak 100cc untuk kaldu. Rebus potongan ayam selama 10 menit lalu angkat.
3. Masukkan wortel dan jagung manis yang dipotong dadu ke dalam kaldu.
4. Cincang halus bawang putih dan bawang bombay, tumis hingga harum.
5. Masukkan tumisan bawang ke dalam kaldu, beserta garam, gula, dan sedikit pala.
6. Kocok telur hingga rata, lalu masukkan perlahan ke dalam kaldu. 
7. Larutkan tepung maizena dalam air, tuang sedikit demi sedikit ke dalam sup hingga mengental. 
8. Sup siap dihidangkan.

Deni Mariyani, SKM

Ahli Gizi National Hospital

sesuai dengan kesehariannya yang aktif,” tutup Deni.
Sebagai inspirasi menu lengkap untuk buah hati Anda, berikut beberapa resep hidangan sehat dari 

National Hospital yang dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak. Selamat mencoba!
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ROLADE AYAM GULUNG TELUR
BAHAN:
l	Ayam giling (bagian dada)  1/2 kg
l	Telur (dadar) 1 butir 
l	Telur (untuk adonan ayam) 1 butir
l	Wortel 25 gram
l	Jagung manis 25 gram
l	Bawang bombay  1 buah
l	Bawang putih  3 siung
l	Tepung Panir Secukupnya
l	Garam Secukupnya
l	Gula  Secukupnya
l	Pala Secukupnya
l	Minyak wijen Secukupnya
l	Aluminium foil

CARA MEMASAK:
1. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai kekuningan 

lalu campur ke dalam ayam yang sudah digiling.
2. Tambahkan telur ayam, lalu aduk sampai rata. Masukkan 

tepung panir, aduk lagi sampai rata, kemudian digulung 
dengan aluminium foil yang sudah dilapisi telor dadar, lalu 
kukus selama 45 menit.

TAHU MAHKOTA KEMBANG SOSIS
BAHAN: 
l	Sosis  1 biji
l	Tahu putih  3 buah
l	Telur ayam  1 butir
l	Wortel 5 buah
l	Daun bawang  2 batang
l	Seledri 2 batang
l	Bawang putih  3 siung   
l	Soun 50 gram

CARA MEMASAK:
1. Tahu dicuci bersih, lalu remas-remas agar halus.
2. Rendam soun dalam air panas hingga empuk, tiriskan.
3. Wortel diserut halus, tambahkan telur dan soun yang telah 

direndam dalam air panas.
4. Masukkan potongan bawang dan seledri kemudian tumis 

bersama bawang putih hingga harum.
5. Tambahkan tumisan dalam adonan tahu, tambahkan garam 

dan gula, lalu masukkan dalam cetakan.
6. Tambahkan sosis yang sudah dibentuk di atas tahu.
7. Kukus selama 30 menit. 
8. Hidangan siap disantap.
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Usia di bawah tiga tahun merupakan masa golden age si kecil, 
dimana potensinya bisa dioptimalkan dengan dukungan asupan 
makanan bergizi. Pun demikian ketika memasuki masa sekolah 

dimana padatnya aktivitas harus diimbangi dengan gizi yang 
cukup. Karenanya penting bagi para ibu mengetahui makanan

apa yang tepat, sesuai usia dan perkembangan buah hati tercinta.

Deni Mariyani, SKM., Ahli Gizi National Hospital Surabaya 
memberikan beberapa tips penting yang bisa diaplikasikan 
di rumah. “Dalam masa pertumbuhan, makanan untuk 

anak harus mengandung menu seimbang diantaranya karbohidrat, 
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sayuran yang paling baik dikonsumsi adalah: bayam, brokoli, dan 
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SUP AYAM JAGUNG MANIS
BAHAN:
l	Dada ayam  50 gram
l	Wortel segar  1 buah
l	Batang daun seledri  1 batang
l	Bawang putih  3 siung
l	Bawang bombay  1 siung

l	Lada Secukupnya
l	Pala Secukupnya
l	Telur ayam  1 butir
l	Tepung maizena  Secukupnya

CARA MEMBUAT:
1. Ayam dipotong dadu, lalu masukkan dalam air mendidih, buang airnya.
2. Rebus air sebanyak 100cc untuk kaldu. Rebus potongan ayam selama 10 menit lalu angkat.
3. Masukkan wortel dan jagung manis yang dipotong dadu ke dalam kaldu.
4. Cincang halus bawang putih dan bawang bombay, tumis hingga harum.
5. Masukkan tumisan bawang ke dalam kaldu, beserta garam, gula, dan sedikit pala.
6. Kocok telur hingga rata, lalu masukkan perlahan ke dalam kaldu. 
7. Larutkan tepung maizena dalam air, tuang sedikit demi sedikit ke dalam sup hingga mengental. 
8. Sup siap dihidangkan.

Deni Mariyani, SKM

Ahli Gizi National Hospital

sesuai dengan kesehariannya yang aktif,” tutup Deni.
Sebagai inspirasi menu lengkap untuk buah hati Anda, berikut beberapa resep hidangan sehat dari 

National Hospital yang dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak. Selamat mencoba!
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ROLADE AYAM GULUNG TELUR
BAHAN:
l	Ayam giling (bagian dada)  1/2 kg
l	Telur (dadar) 1 butir 
l	Telur (untuk adonan ayam) 1 butir
l	Wortel 25 gram
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l	Bawang putih  3 siung
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6. Tambahkan sosis yang sudah dibentuk di atas tahu.
7. Kukus selama 30 menit. 
8. Hidangan siap disantap.
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Dokter ramah yang dibesarkan di lingkungan keluarga dokter tersebut hampir tidak 
pernah menggunakan jas putih kebesaran para dokter. Saat ditanya mengapa, 
alasannya sederhana. Ia beranggapan bahwa jas dokter yang berwarna putih itu malah 

akan membuat pasien-pasien mungilnya merasa tidak nyaman.
Karenanya, dalam keseharian ia lebih memilih mengenakan pakaian warna ceria seperti 

biru, kuning, atau orange, favoritnya. Kesan ceria dan bersahabat pun tertuang di ruang praktik 
dokter asal Banjarmasin ini. Dekorasi karakter kartun di sekeliling dinding ruang periksa jadi siasat 
agar pasien-pasiennya merasa lebih tenang. Gaya komunikasi yang hangat, menyebabkan 
banyak pasiennya yang malah dengan senang hati mendapatkan suntikan atau obat-obatan 
yang memang mereka butuhkan.

Dalam menangani setiap pasien kecilnya, selain memberi solusi medis, dr. Boy juga acap 
menyisipkan pendekatan psikologis baik pada pasien maupun pada orang tua. Diharapkan 
cara ini dapat membantu menjaga dan memberikan penanganan yang tepat pada anak 
dengan cara memberikan tips menarik dan jitu agar sebuah keluarga senantiasa akrab dan 
juga harmonis.

Sebagai seorang dokter spesialis anak yang mendalami bidang Endokrinologi Anak 
terutama masalah gangguan pertumbuhan, perkembangan, pubertas dan diabetes, dr. Boy 
juga sering diminta untuk turut serta dalam menangani kasus lain seperti pengangkatan Tumor 
Otak dan lain-lainya yang dapat menimbulkan pengaruh pada kelenjar di bagian otak yang 
tersentuh akibat dari penanganan pasca operasi. 

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1999 ini sekarang 
juga disibukkan menjadi dosen pada universitas almamaternya. “Mengajar itu jadi saluran 
untuk transfer ilmu buat generasi muda, sekaligus update diri sendiri,” jelasnya. 

Senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kedokteran menjadi hal yang wajib 
dilakukan tidak saja karena dirinya bergelut di dunia pendidikan, tetapi menurutnya setiap 
dokter wajib mengikuti perkembangan dunia medis yang melesat bagai silver bullet saat 
ini. Bekal pengetahuan yang senantiasa diperbaharui akan membuat seorang dokter punya 
banyak frame of reference yang akan membantunya memberikan diagnosis yang tepat.

Dan untuk itulah, penggemar Sushi dan musik ini sempat terbang ke China tepatnya 
ke Xian dan Beijing, bahkan hingga Capetown Afrika Selatan, untuk memperdalam ilmu 
Endokrin dan Imunisasi anak.

Meski disibukkan dengan kegiatannya sebagai dokter, sekaligus hasratnya menimba ilmu, 
namun bagi ayah dari Kevin dan Qay ini keluarga tetap jadi yang utama. “Buat saya, sesibuk 
apapun, keluarga dan anak tetap ada di first line,” pungkasnya.

Bicara apa adanya, tingkah polos, perangai spontan 
yang menggemaskan, demikianlah sosok anak-anak

di mata Achmad Yuniari Heryana, Dokter Spesialis Anak 
National Hospital. Hal itu pula-lah yang membuat

pria yang akrab disapa dr. Boy ini memilih
menggeluti spesialis anak.
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Secuil kisah tersebut tampaknya kini menjadi 
fenomena yang jamak terjadi pada masyarakat 
kita. Dari hasil penelitian yang dilansir situs 

www.straittimes.com menunjukkan bahwa 65% 
balita di Singapura telah bermain dengan tablet, pad, 
dan smartphone sedari usia mereka belum genap tiga 
tahun. Potret di negara tetangga tersebut rasanya 
pun tak jauh berbeda bila ditarik ke dalam negeri. 
Padahal dari banyak penelitian yang dilakukan, 
hasilnya menunjukkan bahwa membiarkan anak 
terlalu asik berlama-lama dengan gadget memberi 
sederet konsekuensi negatif.

Salah satunya seperti hasil yang diperoleh tim 
peneliti dari Barnard College, Center for Toddler 
Development. Dari hasil studi terhadap beberapa 
balita menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang 
terlalu asyik dengan gadget tidak dapat merespon 
panggilan tim peneliti. Hal sebaliknya terjadi saat balita 
dijauhkan dari gadget. Mereka jadi mau bersosialisasi, 
memiliki kosakata lebih kaya, dan juga lebih kreatif. 

BRAIN DEVELOPMENT
Banyak hal terjadi sebelum anak menginjak usia 

lima tahun, salah satunya adalah ukuran otak yang akan 
bertumbuh hingga tiga kali lipat. Peneliti dari University 
of Washington menunjukkan bahwa gadget modern 
tidak diperlukan dalam perkembangan anak. Yang 
lebih dibutuhkan adalah bagaimana menjaga agar 
anak bisa berinteraksi one on one dengan orang tua, 
serta masyarakat sekitarnya. Langkah ini diketahui akan 
membantu mengembangkan kemampuan otak anak. 
Sebaliknya, jika anak diperkenalkan dengan gadget sedari 
kecil, berpotensi mengakibatkan rendahnya perhatian, 
kelambatan kognitif, serta lemah dalam belajar. 

LANGUAGE DELAY 
Program edukasi untuk anak di televisi memang 

banyak ditemukan, namun menurut American 

Avademy of Pediatrics (AAP), anak usia di bawah dua 
tahun masih belum memiliki kemampuan kognitif 
untuk memahami program tersebut. Membiarkan buah 
hati banyak mengonsumsi televisi akan mengakibatkan 
kelambatan berbahasa karena talk time antara orang 
tua dan anak berkurang dan diganti dengan kehadiran 
tayangan televisi yang tidak mereka pahami. 

Penggunaan gadget berlebihan juga akan 
berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Jika anak 
ketergantungan dengan gadget, maka mereka akan 
kesulitan menangkap pelajaran di sekolah karena 
apa yang ada dipikirannya tertuju pada gadget. Meski 
edukasi bisa diperoleh dari gadget, namun para 
ahli berpendapat bahwa edukasi yang berasal dari 
perangkat ini bersifat tidak tahan lama dalam memori 
anak. Bagaimanapun juga sumber edukasi yang baik 
untuk otak adalah alam dan lingkungan.

DEVELOPMENT DELAYED 
Dalam bukunya Spark: The Revolutionary New 

Science of Exercise and the Brain, John Ratey dari 
Harvard University menjelaskan bahwa, anak usia di 
bawah 12 tahun yang lebih banyak menghabiskan 
waktu di depan layar, baik televisi, komputer, 
maupun tablet, dapat mengalami keterlambatan 
perkembangan. Karenanya disarankan agar anak 
aktif secara fisik, karena selain membuat badannya 
lebih fit, cara tersebut juga akan membantu 
mengembangkan fungsi otaknya. 

NOT GOOD FOR BEDTIME
Membiarkan anak berkutat dengan gadget 

di malam hari ternyata berimbas pada masalah 
susah tidur. Hal ini seperti dilansir dalam salah 
satu penelitian yang dilakukan oleh Kaiser 
Foundation yang menunjukan 75% dari anak-anak 
yang dibiarkan bermain gadget hingga malam 
mengalami masalah sulit tidur.

Jari-jari mungilnya belum cukup panjang untuk menggenggam tablet 
berukuran sepuluh inchi tersebut, namun tampaknya ia sudah cukup piawai 
memainkan game Angrybird kesukaannya. Seakan tidak peduli dengan 
kegaduhan di sekelilingnya, konsentrasi pun tertuju penuh memperhatikan 
kawanan burung yang jadi sasaran serang jemari kecilnya.
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CHILD AGGRESSION
Kecanggihan teknologi di tangan belia bisa 

membawa dampak buruk bagi perkembangan 
kepribadiannya. National Institutes of Health 
menyebutkan bahwa teknologi modern, berpotensi 
merusak tatanan nilai dan perilaku yang ditanamkan 
oleh keluarga, sehingga anak akan cenderung 
berperilaku agresif. Lain halnya dengan anak yang 
lebih sering diajak bermain di tempat terbuka, mereka 
akan tumbuh menjadi anak yang lebih mudah 
bersosialisasi dan berkepribadian tenang.

Di usianya yang masih dalam masa pertumbuhan, 
balita butuh banyak beraktivitas untuk pembentukan 
otot dan pengenalan anggota tubuhnya. Jika 
mereka lebih asik bermain dengan tablet, pad, atau 
smartphone, lama kelamaan mereka jadi malas 
bermain di luar rumah bersama dengan teman-teman 
seusianya dan tumbuh menjadi pribadi yang asosial. 

Selain itu saraf sensor balita juga masih sangat 
peka terhadap cahaya, warna, suara, dan aksi 
yang diulang-ulang. Gadget memiliki perangsang-
perangsang cahaya, warna, suara, dan aksi tersebut 

yang terjadi stimultan tersebut, sehingga bisa 
mengganggu saraf sensor balita dan membuat anak 
susah berkonsentrasi.

POSITIVE POINT
Dibalik sederet dampak negatif tersebut, 

tak dapat dipungkiri bahwa ada hal positif yang 
bisa diperoleh anak dari gadget. Salah satunya 
adalah membantu perkembangan fungsi 
motorik. Aktivitas menekan-nekan keyboard, 
menggerak-gerakkan mouse, atau menggeser-
geser layar sentuh ternyata sama efektifnya 
berlatih melukis atau menggambar di atas kertas. 
Melatih koordinasi tangan dan mata balita bisa 
membuatnya terampil melakukan kegiatan fisik 
seperti menangkap bola, bermain alat musik, dan 
lainnya saat mereka besar. 

Agar penggunaan gadget tidak berujung pada 
hal negatif, sebagai orangtua kita harus membatasi 
dan mengawasi sejauh mana anak menggunakan 
fasilitas gadget yang diberikan. Pastinya, jangan 
biarkan anak “diasuh” oleh peralatan elektronik.
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CHILD AGGRESSION
Kecanggihan teknologi di tangan belia bisa 

membawa dampak buruk bagi perkembangan 
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menyebutkan bahwa teknologi modern, berpotensi 
merusak tatanan nilai dan perilaku yang ditanamkan 
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lainnya saat mereka besar. 

Agar penggunaan gadget tidak berujung pada 
hal negatif, sebagai orangtua kita harus membatasi 
dan mengawasi sejauh mana anak menggunakan 
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Bicara tentang tumbuh kembang anak, 
imunisasi jadi satu aspek penunjang 
yang sangat penting. Ini didasari 
pada fakta bahwa program yang telah 
disosialisasikan dan dilaksanakan 
secara luas oleh pemerintah tersebut 
banyak berkontribusi menurunkan angka 
morbiditas (kesakitan) dan mortalitas 
(kematian) anak. Karenanya, memastikan 
anak mendapat imunisasi lengkap sesuai 
kebutuhannya adalah investasi penunjang 
tumbuh kembang agar mereka bisa 
mencapai potensi genetiknya.

dr. Luh Putu Rihayani Budi, M.Sc., Sp.A.
Spesialis Anak
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Imunisasi penting diberikan sebagai cara 
membentuk pertahanan tubuh bagi anak. Imunisasi 
sendiri adalah proses untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, 
yaitu virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin 
dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau 
secara oral. Nantinya vaksin ini akan bereaksi dan 
membentuk antibodi terhadap jenis virus tersebut. 

Imunisasi sendiri merupakan bagian dari 
pemantauan kesehatan yang menjadi kebutuhan 
dasar anak untuk tumbuh kembang optimal. WHO 
mengungkapkan, imunisasi mencegah 2-3 juta 
kematian setiap tahunnya. Imunisasi bukan hanya 
melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu, 
namun juga bisa menurunkan angka kejadian 
(prevalensi) penyakit. Bahkan mengubah epidemi 
penyakit dan menghilangkan penyakit.

TUMBUH KEMBANG LEBIH OPTIMAL
Dengan menjalankan jadwal imunisasi lengkap 

dan tepat waktu, tumbuh kembang anak juga lebih 
optimal karena kesehatannya terpelihara dengan 
baik. Di Indonesia sendiri terdapat imunisasi wajib 
yang harus diberikan kepada anak. Imunisasi tersebut 
yaitu Hepatitis B, Polio, BCG, DTP, HiB, PCV, Rotavirus, 
Influenza, Campak, MMR, Tofoid, Hepatitis A, Varisela, 
dan HPV. Keseluruhan imunisasi ini untuk mencegah 
timbulnya penyakit yang dalam keadaan terburuk bisa 
menimbulkan kematian atau cacat. 

“Setelah melakukan imunisasi bukan berarti anak 
akan terhindar sama sekali dari penyakit-penyakit 
tersebut, namun kemungkinannya masih ada namun 
kecil dan ringan,” kata dr. Luh Putu Rihayani Budi, 
M.Sc., Sp.A., Dokter Spesialis Anak National Hospital 
Surabaya. Khususnya yang perlu diperhatikan adalah 
imunisasi untuk anak di bawah usia satu tahun. 
Sebaiknya ibu tidak pernah terlambat dan taat pada 
jadwal imunisasi. Karena usia di bawah satu tahun 
merupakan saat terbaik dalam membentuk imun 
tubuh. Jikalau terlambat maka anak harus segera 
dibawa ke rumah sakit dan diperiksa untuk mengejar 
ketinggalan imunisasi tersebut. 

MITOS YANG KELIRU
Di era yang modern saat ini masih ada saja 

kaum ibu yang memiliki persepsi salah mengenai 
imunisasi. Misalnya saja takut anaknya demam atau 
efek samping yang lain. “Ada anggapan jika imunisasi 
MMR menyebabkan autisme, padahal tidak ada 
hubungannya sama sekali,” kata dr. Luh Putu. 

Oleh karena itu yang perlu diingat oleh para orang 
tua adalah manfaat dari imunisasi lebih besar daripada 
jeleknya. Terlebih imunisasi lebih aman dibanding 
pemberian antibiotik. Artinya, mengobati penyakit 

parenting

justru lebih berisiko dibandingkan tindakan mencegah 
tertular penyakit dengan vaksinasi. Namun jika si 
kecil sakit sebaiknya jangan diimunisasi dulu karena 
kondisinya yang kadang rewel. Lebih baik menunggu 
kondisi anak sehat lalu diimunisasi sehingga anak 
merasa nyaman. 

HAMBAT PERTUMBUHAN ANAK
Pentingnya imunisasi erat pula kaitannya 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak ke 
depannya. Terdapat faktor internal dan eksternal 
yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Faktor 
internal yaitu genetik dan faktor eksternal adalah 
nutrisi, penyakit, dan stimulasi. Faktor genetik anak 
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di rumah sakit dan di rumah berbeda,” kata dr. Luh Putu.
Untuk memastikan bahwa anak Anda tumbuh dengan 

baik maka periksakan ke dokter dengan memeriksa 
berat badan, dan tinggi badan apakah sudah sesuai 
dengan Grafik Perkembangan Anak. Jika ada yang belum 
berkembang maka tidak perlu kuatir, coba konsultasikan 
ke dokter apa yang perlu dilakukan. 

Untuk perkembangan anak yang sempurna dokter 
asal Bali ini berpesan bahwa setiap ibu harus memberikan 
ASI eksklusif pada anak-anaknya. Imunisasi anak sesuai 
jadwal juga mutlak dilakukan untuk membentuk antibodi 
tubuh yang tangguh. “Lalu jangan lupa memperhatikan 
nutrisi pada anak terutama yang sedang dalam masa 
pertumbuhan,” tutupnya. 

diwariskan dari ibu dan bapaknya sedangkan faktor 
eksternal dipengaruhi oleh kondisi sekitar. “Untuk 
mendapatkan perkembangan yang baik anak harus 
mendapatkan ASI eksklusif,” ungkap dr. Luh Putu. 
Makanan yang bergizi dan bervariasi juga berperan 
besar dalam proses pertumbuhan anak. Stimulasi 
dapat pula diajarkan oleh orang tua sejak kecil 
lewat bermain bersama, merangsang anak dengan 
mengajak bicara dan lain sebagainya. 

Faktor yang bisa menghambat pertumbuhan 
anak lainnya adalah penyakit karena jika anak sakit 
maka asupan nutrisi dan gizinya tidak terpenuhi. “Kalau 
sakitnya dalam jangka waktu yang lama dan berat maka 
bisa hambat pertumbuhan, karena pemberian asupan 
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Bertepatan dengan Hari Parkinson Dunia, National Hospital menerima Penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia (MURI) atas pencapaian yang sangat membanggakan. Tidak 
hanya satu, melainkan dua Rekor MURI sekaligus. 

Rekor MURI diberikan kepada National Hospital sebagai Rumah Sakit Pertama yang melakukan 
Operasi Parkinson, Tremor, dan Pemasangan Deep Brain Stimulator (DBS) di Indonesia. Rekor 
MURI kedua diberikan kepada Dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., Spesialis Bedah Saraf National Hospital 
sebagai pionir implantasi DBS serta pengembangan Stereotactic Brain Lesions untuk Parkinson 
dan Movement Disorder di Indonesia.

Rekor MURI tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur 
Saifullah Yusuf kepada Rudy Surjanto selaku CEO National Hospital Surabaya dan dr. Achmad 
Fahmi, Sp.BS. “Saya semakin optimis Surabaya menjadi pemenang di Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) dengan adanya rumah sakit seperti ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul 
tersebut. Wagub berharap agar National Hospital bisa menjadi ikon kota Surabaya. Pujian juga 

Dua Rekor MURI
untuk National Hospital

national news
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ditujukan kepada dr. Fahmi yang masih sangat muda namun sudah memiliki kemampuan yang 
bisa diberikan untuk membantu Indonesia di bidang medis.

“Ibarat seorang bayi, kami yang berumur dua tahun ini masih belajar berlari, namun ini 
merupakan sebuah prestasi bagi National Hospital Surabaya,” tutur Rudy Surjanto, CEO National 
Hospital Surabaya. Saat merancang rumah sakit ini, Rudy bercerita, bahwa ia bercita-cita untuk 
menjadikan National Hospital sebagai ikon Indonesia sesuai dengan namanya. 

National Hospital sukses melakukan operasi Parkinson kali pertama pada 3 April 2013, 
dipimpin oleh dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., yang dikenal sebagai spesialis bedah saraf yang 
menguasai teknik pembedahan Thalamotomy dan Stereotactic. Sampai saat ini National 
Hospital telah sukses melakukan lebih dari 80 tindakan operasi Parkinson, Tremor, serta 
penyakit movement disorder lainnya. 

Prestasi ini sekaligus memberi harapan baru bagi pasien Parkinson di Tanah Air, karena 
penanganan Parkinson kini sudah bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di Surabaya.
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Bersamaan dengan diperingatinya Hari Parkinson Dunia yang jatuh pada tanggal 11 April 
2015, National Hospital menggelar acara seminar ilmiah bertajuk Managing Movement 
Disorder, A Comprehensive Approach. Tujuan diadakannya seminar ini adalah sebagai 

edukasi guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 
Acara diisi dengan paparan dari para dokter yang tergabung dalam Surabaya Neuroscience 

Institute (SNei). Sesi pertama diisi oleh dr. Agoes Willyono, Sp.S., dan Prof. DR. dr. Abdul Hafid 
Bajamal, Sp.BS.(K)., sebagai founder dari SNei dengan tema Updates in Movement Disorder. 
Menurut dr. Hanif, stroke merupakan masalah nasional yang penanganannya masih lamban. 
Oleh karena itu Indonesia yang masih jauh tertinggal dibanding negara lain harus berlari 
untuk bisa bersaing. 

Sesi kedua dilanjutkan oleh dr. Philia, Sp.An., dan dr. Achmad Fahmi, Sp.BS., yang mengupas 
tuntas mengenai Innnovation in Controlling Parkinson. Seminar berlangsung secara atraktif. 

Dengan gamblang dr. Fahmi memberikan penjelasan mengenai penyakit parkinson dan 
memutar video before after pasien saat menjalani pengobatan parkinson yang dapat langsung 
dilihat perbedaannya. Banyaknya ilmu baru yang dibagikan oleh para pembicara, membuat 
peserta yang datang dari berbagai daerah dan institusi tersebut antusias untuk bertanya dari 
sesi awal hingga akhir. 

Managing Movement Disorder
A Comprehensive Approach
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national news

Pada Sabtu, 14 Februari 2015, acara Women’s Forum yang rutin diselenggarakan National 
Hospital setiap bulan kembali digelar. Kali ini dokter yang didaulat untuk mengisi seminar 
tersebut adalah dr. Hendera Henderi, Sp.OG., dan dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG.

Seminar diawali oleh dr. Hendra Hendri dengan membawakan makalah bertema “Kanker 
Mulut Rahim, sudahkah Anda mengenalnya?” Dalam paparannya, dr. Hendera menjelaskan 
bahwa kanker pada perempuan, seperti kanker mulut rahim, kanker payudara, kanker ovarium 
dan kanker endometrium, hingga kini belum diketahui penyebab pastinya. Penyakit-penyakit 
tersebut sulit untuk disembuhkan. Selain menimbulkan penderitaan berkepanjangan, juga 
dapat berisiko kematian. 

Sebagai pembicara kedua, dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG., mengemukakan tentang 
“Inveksi HPV dan Vaksinasi.” Dijelaskan bahwa, berdasarkan penelitian medis, 3 dari 4 orang yang 
terinveksi HPV ternyata berasal dari kalangan muda di usia 15-24 tahun. Proses inveksinya pun 
tanpa gejala sehingga penderitanya acap tidak menyadari. Untuk menghindari hal tersebut, 
sangat dianjurkan untuk memberikan proteksi sedini mungkin.

“Banyak kasus pasien kanker serviks yang datang dalam kondisi sudah mencapai stadium 
lanjut. Padahal sebenarnya bisa ditangani lebih cepat dengan deteksi dini melalui Pap Smear, 
imunisasi, serta bergaya hidup sehat,” jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut, National Hospital juga memberikan penawaran paket spesial 
berupa tiga kali Vaksin HPV dan free konsultasi dokter.

Kenali Kanker Serviks
dan Pencegahannya
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Managing Movement Disorder
A Comprehensive Approach
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DEMAM BERDARAH
Meningkatnya penderita demam berdarah di Surabaya, menjadi salah satu alasan diselenggarakannya 
Seminar Demam Berdarah yang merupakan kerjasama antara Bank Mandiri dengan National Hospital. 

Acara yang bertampat di Gedung Bumi Mandiri Surabaya tersebut diselenggarakan pada 26 Februari 2015 
dengan mengundang dr. Sukendro Sendjaja, Sp.PD.,M.Sc.

Berbagi informasi seputar masalah kesehatan dan penanganannya menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan 
National Hospital, baik yang diadakan di dalam maupun di luar National Hospital melalui jalinan kerjasama dengan 

beberapa perusahaan di Jawa Timur. Hal ini merupakan langkah untuk memperkaya pengetahuan masyarakat
tentang kesehatan. Berikut beberapa kegiatan seminar yang telah diselenggarakan National Hospital.

Roadshow

JANTUNG KORONER
Angka kematian penderita penyakit Jantung Koroner masih tinggi di Indonesia. Faktor inilah yang menjadi 

latar belakang diselenggarakannya seminar bertajuk "Kupas Tuntas Penyakit Jantung Koroner"
di Pertamina UP V. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2015 di Gedung Pertamina MOR V 
Jalan Jagir, Surabaya tersebut menghadirkan dr. Meity Ardiana Sp.Jp. Secara rinci dr. Meity, Dokter Spesialis 

Jantung National Hospital, menjelaskan apa penyebab, gejala, serta cara penanganan Jantung Koroner.

national news
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MANFAAT TIDUR
Aktifitas anak yang padat baik di sekolah maupun di luar sekolah, membuat istirahat yang 

cukup adalah hal penting buat buah hati tercinta. Tema tentang manfaat tidur dan kecerdasan 
anak inilah yang diangkat dalam seminar pada 13 Maret 2015 lalu di Apple Tree School, Citraland. 

Paparan tentang apa dan bagaimanakah manfaat tidur dijelaskan secara gamblang
oleh dr. Ahmad Y. Heryana, Sp.A., Dokter Spesialis Anak National Hospital. 

PROSTAT DAN BATU GINJAL
Dalam acara Health Talk yang diselenggarakan National Hospital bersama JOB Pertamina 

Petrochina Jawa Timur pada 22 Maret 2015 lalu, dr. Edwin Ongkorahardjo, Sp.U.,
membahas tentang seluk beluk serta penanganan Prostat dan Batu Ginjal.
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Warna sebagai terapi sebenarnya bukan 
hal baru, sudah lebih dari 2.000 tahun 
lamanya permainan warna digunakan 

memberi kesan dan menstimulus emosi tertentu. 
Dasar pemikiran yang digunakan adalah menciptakan 
keseimbangan dan meningkatkan energi dalam tubuh 
seseorang melalui kehadiran warna-warna tertentu.

Dengan prinsip itu pula, akhirnya J-Lo memilih 
warna aquamarine dan light blue sebagai pelapis 
dinding kamar buah hatinya. Warna yang memberi 
kesan cerah sekaligus menenangkan tersebut, 
dipercaya dapat menstimulus kreatifitas anak.

Selain menstimulus perkembangan, terapi warna 
juga bisa diterapkan untuk membantu mengatasi 
masalah pada anak berkebutuhan khusus. Sembari 
rutin melakukan pengobatan dan terapi secara medis, 
orang tua bisa menggunakan terapi warna saat di 
rumah. Terapi psikologi warna ini bertujuan agar anak 
mendapatkan stimulus seimbang melalui karakter 
warna hangat ataupun sejuk. 

Untuk buah hati yang mengalami autisme, pilih 
warna hangat yang akan memberikan kesan bergairah 
dan membangkitkan emosi saat melihatnya. Sebagai 
pilihan Anda bisa mengambil warna merah, orange, 
kuning, ungu, emas, dan merah muda. Sedangkan 
untuk anak hiperaktif dapat distimulasi dengan 
warna-warna sejuk atau dingin. Misalnya memilih 
warna biru muda, hijau, ungu, atau biru tua sebagai 
warna tembok di kamar. Warna-warna menenangkan 
tersebut akan membantu anak meredam emosi yang 
sedang dirasakanya. 

Saat mempersiapkan ruangan 
bagi buah hati kembarnya, 
Jennifer Lopez tak sekadar 
membenamkan barang mewah 
saja, tapi ia juga menyewa 
seorang color therapist untuk 
memberi sentuhan terapi warna 
di nursery yang menghabiskan 
dana tak kurang dari lima puluh 
ribu dollar tersebut. 
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Secara lebih rinci, berikut beberapa warna 
yang bisa dipilih untuk mendekorasi kamar anak 
berkebutuhan khusus:

BIRU MUDA, HIJAU, ATAU UNGU
Seorang design interior Carolyn Feder 

memberikan saran pada orang tua untuk mencat 
ruang anak mereka yang menderita autis dengan 
warna biru pucat, soft green atau muted purple. 
Warna-warna lembut ini bisa membantu menciptakan 
lingkungan yang damai dan nyaman. Feder 
mengatakan bahwa otak secara otomatis merespon 
warna lembut, dan mendorong seseorang memiliki 
emosi yang stabil serta perilaku yang baik. 

PALE PINK
Pink pucat terlihat seperti warna yang hanya diperuntukkan 

untuk wanita saja, tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan mampu 
merespon dengan baik pada ruangan yang bercat pink pucat. Studi 
dari Universitas Minnesota menunjukkan bahwa pink adalah warna 
yang baik untuk kamar anak yang berkebutuhan khusus termasuk 
autisme. Dengan mencat kamar satu corak warna dari pink tanpa 
diberi batasan, garis, atau pola, maka anak akan lebih kalem. 

LIGHT COLOURS
Bila anak punya warna favorit yang ingin diaplikasikan di kamar 

tidurnya, menurut www.autismeunited.org sebaiknya orang tua 
memilih warna yang lebih cerah dari pilihan warna favorit anak. 
Contohnya jika si anak suka warna orange, pilih warna orange yang 
pucat, muted, atau peachy colour. Jika anak suka warna hijau pilih pale 
aqua, light sage, atau mint green paint colour, ketimbang warna hijau 
tua atau hijau terang. Hal ini karena light colour relatif netral sehingga 
membuat anak autis lebih mudah untuk fokus dalam satu tugas serta 
rileks saat tidur. 

NETRAL
Saat memilih sapuan warna di ruangan seluruh rumah, sebaiknya 

Anda memilih warna netral seperti ivory, beige, light mocha, muted 
teal, dan soft gray. Warna-warna lembut ini bisa bekerja dengan baik 
di segala gaya interior. Hindari pola-pola rumit baik di gorden, wall 
decoration, karpet, maupun furnitur lain. Untuk membantu buah hati 
Anda yang berkebutuhan khusus, simple is the best.
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Kayumanis Resort Villa & Spa

A Private Celebration
By Sinarto Dharmawan

Where life is the private celebration, benar-benar merupakan 
ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kenyamanan, 

keindahan alam, dan tradisi yang dibalut luxury service 
bintang lima plus dari Kayumanis Resort Villa & Spa.
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Berawal dari ide untuk membangun hunian 
minimalis dengan memanfaatkan semaksimal 
mungkin pesona alami Pulau Dewata, berdirilah 

Resort Villa & Spa di beberapa wilayah Bali yang 
memiliki keistimewaan tersendiri bagi siapa pun yang 
pernah singgah di sana. 

Masing-masing lokasi mempunyai khas yang 
dijalin apik, menyatu dengan alam sekitarnya, 
sehingga unique essense dari setiap lokasi pun tidak 
hilang. Inilah tempat untuk sejenak menjauhkan 
diri dari hingar bingar kehidupan kota dan 
mendekatkan diri dengan hal yang penting dalam 
hidup, ketenangan.

THE GANGSA
Fasilitas pribadi yang mengakrabkan Anda 

dengan alam menjadi keistimewaan setiap unit vila 
di Kayumanis. Sebut saja diantaranya seperti mandi 
pancuran di luar ruangan, konsep living & dining room 
serta swimming pool dalam satu compound. 

Tersebar di empat lokasi strategis, Kayumanis 
Villa & Spa yang pertama dibangun tahun 1999 di 

Sanur dengan hanya 12 unit vila saja dan diberi nama 
“The Gangsa Private Villa”. Seperti namanya yang 
diambil dari nama alat musik khas Bali, desain interior 
dan arsitektur vila ini pun kental dengan nuansa 
tradisional Bali.

THE MAGIC OF UBUD
Proyek selanjutnya di Ubud. Berawal dari 10 

unit vila, Kayumanis Ubud Private Villa and Spa kini 
berkembang menjadi 23 unit. Berdiri megah di 
punggung bukit, di atas aliran sungai Ayung yang 
dikelilingi pepohonan rindang, menjadi daya tarik 
yang membuat tempat ini istimewa. Gemericik 
aliran sungai serta pemandangan alam yang luar 
biasa dari ketinggian, adalah salah satu hadiah 
indah yang diberikan Kayumanis Ubud selama 
Anda berlibur di sini. 

Setiap unit vila yang ada, dibangun tematik 
sehingga tidak ada satu unit pun yang sama. Tema 
ala Bali, Jawa, Oriental, Palembang, Primitif, Etnik, atau 
Modern, pilih saja salah satunya sesuai selera Anda. 
Nikmati keunikannya, and discover the magic of Ubud. 
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Pastikan Anda menyempatkan untuk 
memanjakan diri di The Kayumanis Spa Ubud. 
Biarkan diri sejenak terhipnotis oleh aroma terapi 
yang menenangkan, serta pijatan lembut para 
terapis yang akan membuat Anda rileks. Ingin spa 
di kamar ataupun langsung di The Kayumanis Spa, 
ditemani pemandangan Hutan Ubud, tinggal Anda 
pilih saja sendiri. Keduanya akan memberi Anda 
pengalaman spa terbaik, yang membuat Conde 
Nast Johansens menganugerahi Kayumanis Ubud 
Private Villa & Spa sebagai The Most Luxurious Spa, 
sekaligus meraih Readers Awards pada 2015.

VILLA OF THE YEAR
Disusul pembangunan vila di Nusa Dua sebanyak 

21 unit yang pernah mendapatkan special award 
ITTA (Indonesia Travel and Tourism Award) sebagai 
Indonesia Villa of The Year 2012/2013. Benamkan diri 
Anda diantara pesona Kayumanis Nusa Dua Private 
Villas & Spa. Setiap unit vila yang ada, dibangun 
dengan mempertimbangkan pentingnya privacy bagi 
Anda. Untuk menjaga kealamian, masing-masing unit 
vila pun dipisahkan dengan taman sebagai tembok. 
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Untuk memanjakan lidah, Anda bisa memilih 
menu-menu fusion antara hidangan Barat dan Asia 
Tenggara di Tetaring Restaurant. Bagi pecinta italian 
food, The Piasan bisa menjadi pilihan. Temukan dan 
nikmati menu-menu home dining ala Italia favorit Anda 
di sini. Jika Anda ingin merencanakan private party 
ataupun romantic candle light dining, Kayumanis pun 
siap mewujudkan fine dining impian Anda. 

SEA, SAND, AND SPA SENSATION
Jika laut dan debur ombak adalah irama alam 

favorit Anda, Kayumanis Private Estate & Spa di 
Jimbaran bisa menjadi pilihan. Dibangun tepat di bibir 
pantai, romantisme Jimbaran dengan semilir angin 
dan hamparan lautan pun jadi lukisan alam yang 
siap memanjakan Anda setiap saat. Just sitback, relax, 
and enjoy the view. Personal butler yang disiapkan di 
masing-masing vila akan melayani segala kebutuhan 
Anda selama di sini. 

Keistimewaan inilah membuahkan penghargaan 
peringkat Hot List dari Condé Nast Traveler sebagai 
World’s Top New Hotels, dan juga Indonesia Villa of 
The Year 2013/2014 oleh ITTA.

Selain di Bali, keindahan Kayumanis Villa and Spa juga 
bisa Anda rasakan di Nanjing - Negeri Panda. Inilah satu-
satunya lokasi spa yang berada di luar Pulau Dewata.

Di mana pun Kayumanis pilihan Anda, 
enchantment tak terlupakan menanti Anda di sana. 
Terlepas dari setiap jengkal pesonanya, ada satu hal 

membanggakan terselip. Semua luxury villa and spa 
ini merupakan karya kreatif anak bangsa. So come here, 
find the pure serenity, utmost privacy, and unrivalled 
luxury only at Kayumanis Private Villa and Spa.

travel theraphy
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DAFTAR DOKTER
SPESIALIS ANAK
PAEDIATRIC
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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.
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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
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dr. Fransiscus Octavius Hari P., Sp.OG. (K)
dr. Maurin Susanna,Sp.OG (K)
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dr. Hendera Henderi, Sp.OG.
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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. Agus Chairul Anab.,Sp.BS.
dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS.
dr. Nadjiullah Budi Setiawan, Sp.BS.
dr. Sofyanto., Sp.BS.
dr. Wihasto Suryaningtyas., 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
Prof. dr. Djoenaidi Widjaja, PhD., SpS (K)., SpKJ
dr. Agoes Willyono, Sp.S.
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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.
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DR. dr. J. Nugroho., SpJP (K), FIHA.
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SPESIALIS KULIT KELAMIN
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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.
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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. Bambang Susilo Simon, Sp.P.
dr. Farida Anggraini Soetedjo, Sp.P.
dr. Ignatius Hanny Handoko Tanuwijaya, Sp.P.

RADIOLOGI
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dr. Sri Andreani Utomo, Sp.Rad. (K)
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dr. Maria Evie Isyanti Budisantosa
dr. Ratna Respati Harto
dr. Pinkan Devyantary Wohon
dr. Ronald Pascal Kelejan
dr. Sidharta Suwanto
dr. Theodora Perdanawati Yusuf

COMPREHENSIVE BRAIN &
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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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