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fokus

❝Proses tumbuh kembang 
anak yang berlangsung 

optimal merupakan tujuan 
utama dari setiap keluarga, 

masyarakat, bangsa dan 
negara. Tumbuh kembang 
yang optimal merupakan 
hak setiap anak manusia 
untuk mencapai kualitas 

hidup yang semakin baik❞

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

M
emiliki anak dengan proses 
tumbuh kembang yang optimal 
tentu menjadi dambaan setiap 

orangtua. Untuk mewujudkannya, 
orangtua harus selalu memperhatikan, 
mengawasi dan merawatnya dengan 
seksama.

Namun persoalannya, ada banyak sekali 
risiko yang mungkin timbul dan tidak 
selalu bisa diprediksi. Mulai dari yang 
kelihatannya tidak berbahaya seperti 
batuk dan alergi, diare, kejang demam, 
hingga yang sangat mengkhawatirkan, 
adanya kelainan bawaan.

Seringkali bayi baru lahir tampak 
normal, tidak terdiagnosis memiliki 
penyakit atau kelainan tertentu. Tak 
jarang potensi gangguan yang tidak 
menguntungkan baru dikenali setelah 
timbul gejala. Bahkan, terlanjur memberi 
dampak permanen. Sementara jika 
mengalami kelainan kongenital, tentu 
butuh penanganan segera untuk 
mengembalikan kondisi agar dapat 
betumbuh kembang seperti anak normal 
lainnya.

Memastikan Proses 
Tumbuh Kembang 
Anak Berlangsung 
Optimal
Mendampingi proses tumbuh kembang anak sejak dilahirkan 
dan melalui masa balita agar berlangsung optimal tentu 
merupakan kebahagiaan yang tak ternilai. Masa balita 
merupakan golden age untuk memperoleh proses tumbuh 
kembang yang sempurna.

Itu sebabnya, menjadi sangat penting 
adalah bagaimana orangtua bisa 
memastikan proses tumbuh kembang 
anak sejak sebelum dilahirkan dari 
penyakit–penyakit berbahaya yang 
sebenarnya bisa dicegah. Salah satu 
cara terbaik untuk mewujudkannya 
adalah melakukan deteksi dini pada 
masa kehamilan (prenatal) hingga diawal 
kehidupan (neonatal) mulai hari-hari 
pertama kelahiran untuk mencegah 
terjadinya ketidaksempurnaan 
(kecacatan) hingga kemungkinan paling 
pahit; kematian pada bayi.

Pengawasan ketat terhadap asupan gizi 
dan nutrisi dimasa kehamilan, konsultasi 
rutin dengan dokter kandungan, hingga 
melakukan skrining (neonatal screning) 
pada bayi dan menerapkan imunisasi 
secara lengkap merupakan rekomendasi 
yang wajib dilakukan, untuk melindungi 
dan memastikan berlangsungnya proses 
tumbuh kembang anak secara optimal.
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA

M
emasuki edisi No. 21 majalah 
Mitra Keluarga (Life Love 
Laughter) yang bersinggungan 

dengan bulan Juli tahun 2017, hasil rapat 
redaksi memutuskan untuk mengangkat 
topik sentral majalah ini dengan 
membahas seputar pentingnya tumbuh 
kembang anak agar bisa berlangsung 
secara optimal.  

Persis, topik tersebut sengaja dipilih 
dalam rangka Hari Anak Nasional, yang 
diperingati setiap tanggal 23 Juli, sesuai 
dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 
tanggal 19 Juli 1984. 

Dalam kaitan itulah, kami segenap 
jajaran redaksi ingin mengingatkan 
betapa pentingnya proses tumbuh 
kembang anak agar dapat berjalan 
dengan semestinya. Anak-anak harus 
memperoleh perhatian, terutama 
fasilitas pelayanan kesehatan dan 
pendidikan terbaik untuk menunjang 
proses tumbuh kembang mereka, 
sehingga tercipta anak-anak yang sehat, 
cerdas dan mampu bersaing dengan 
anak-anak di belahan dunia manapun. 
Jangan lupa, mereka merupakan 
kandidat generasi penerus yang akan 
mengambil tongkat estafet kehidupan di 
tengah masyarakat, bangsa dan negara 
di masa depan.

Dengan latar belakang itulah, mulai 
halaman muka hingga paling akhir 
majalah ini mencoba mengupas tuntas 
mengenai bagaimana mendukung 
terciptanya anak-anak yang sehat dan 
memperoleh proses tumbuh kembang 
seoptimal mungkin. Paling tidak, 
bagaimana memperoleh pengawasan 
dan perlakuan terbaik sejak masih di 
dalam kandungan hingga melampaui 
masa golden age  (periode balita) 

secara sempurna. Karena masa balita 
memegang peranan penting pada 
proses tumbuh kembang anak ke depan.

Semua materi pembahasan (rubrikasi) 
sengaja ditujukan untuk mengedukasi 
dan mengingatkan para orangtua 
maupun calon orangtua agar senantiasa 
aware dengan semua tahapan 
dalam upaya mendukung kesehatan 
dan kesempurnaan putra-putrinya, 
dukungan layanan kesehatan yang 
tersedia dalam upaya mewujudkan 
proses tumbuh kembang yang optimal. 
Sekali lagi jangan lupa, tumbuh kembang 
yang optimal dan mencapai kualitas 
hidup yang semakin baik, merupakan 
hak yang bersifat mutlak bagi setiap 
anak. 

Akhir kata, tak lupa pula segenap 
jajaran redaksi dan staf majalah ini 
mengucapkan selamat memperingati 
dan mari menghormati Hari Anak 
Nasional. 

Salam
Redaksi

Mari Memaknai  
Hari Anak Nasional
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rekomendasi

T
idak satu pun pasangan dan calon orangtua di belahan 
dunia manapun yang mengharapkan anaknya lahir cacat 
atau memiliki penyakit bawaan yang bisa mengganggu 

proses tumbuh kembang hingga tidak bisa mencapai 
kualitas hidup yang sempurna. Pasti, jika bayi lahir sehat dan 
sempurna, maka lengkaplah kebahagiaan itu. Namun ada 
hal-hal yang seringkali sulit dihindari, yang bisa menyebabkan 
bayi-bayi lahir tidak sempurna.

Sebut saja, bayi yang memiliki suatu kekurangan atau kelainan 
pada pertumbuhan atau perkembangan organ-organ bagian 
dari tubuhnya, sehingga bisa disebut bayi lahir tak  sempurna.  
Menurut dr. Ruankha Bilommi, Sp.BA, umumnya kelainan 
bawaan pada bayi terjadi akibat adanya kelainan gen atau 
kromosom. “Dapat pula disebabkan oleh asupan gizi yang 
kurang atau konsumsi obat-obatan yang kurang sesuai,” 
ucapnya.

Kelainan tersebut bisa terjadi sejak janin masih berada di dalam 
kandungan dan dapat terlihat saat bayi baru lahir. Namun, 
terkadang suatu kelainan bawaan belum ditemukan atau 
belum terlihat pada waktu bayi lahir, tetapi baru ditemukan 
beberapa waktu setelah kelahiran.

Bentuk kejadiannya sangat beragam. Mulai dari kelainan yang 
paling ringan seperti phymosis patologis yaitu kulum atau 
preputium penis menutup sehingga menimbulkan keluhan 
pada BAK (buang air kecil), hingga yang paling berat, yaitu 

tidak memiliki (berbagai) organ tubuh, misalnya hydrocephalus 
atau tidak memiliki organ otak.

“Jika menemukan kelainan yang paling ringan sekalipun, 
disarankan segera melakukan konsultasi dengan dokter,” ujar 
dokter spesialis bedah anak yang praktik di Mitra Keluarga 
Kelapa Gading, Kemayoran, dan Bekasi Timur ini. Karena, 
setiap kelainan bawaan memiliki level keparahan tertentu, 
ada yang bisa berdampak pada kualitas dan fungsi secara fisik 
maupun estetik, gangguan pada proses tumbuh kembang, 
hingga bisa mengakibatkan kematian.

Jadi, sangat tergantung pada tingkat keparahan dari kelainan 
yang terjadi. Bila dapat diterapi sejak dini, diharapkan tidak 
berdampak pada kualitas/fungsi secara fisik dan estetik, proses 
tumbuh kembang anak ke depan atau  bahkan mengakibatkan 
kematian.

Itu sebabnya harus segera dikonsultasikan ke dokter bedah 
anak dan melakukan pemeriksaan lengkap untuk memperoleh 
hasil diagnostik yang tepat dalam menentukan tindakan yang 
terbaik. “Karena, penanganannya lagi-lagi tergantung pada 
kelainan yang terjadi, dapat berupa pengobatan – terapi 
konservatif, edukasi pola hidup, hingga tindakan operatif atau 
pembedahan untuk mengoreksi bentuk,” ucapnya.

PENANGANAN KHUSUS
Yang pasti, bayi atau anak bukanlah dewasa mini. Dokter 

Bedah Anak

Ketika Bayi Lahir Tak Sempurna
Dengan penanganan secara adekuat dan optimal sesuai waktunya, adanya kelainan pada bayi 
bisa dikoreksi hingga mencapai kesembuhan sempurna.

❝Kelainan bawaan pada bayi 
bisa dideteksi sehingga pilihan 

tindakan yang harus dilakukan bisa 
diantisipasi dan dipersiapkan segera 

ketika bayi lahir❞

dr. Qamaruddin Bausat, Sp.BA
Mitra Keluarga Bekasi

❝Untuk mengantisipasi terjadinya 
hal-hal yang tidak diinginkan, 

ketika mengetahui adanya 
kelainan kongenital pada janin 

atau bayi baru lahir, maka harus 
segera dikonsultasikan ke  

dokter bedah anak❞

dr. Ruankha Bilomi, Sp.BA
Mitra Keluarga Kelapa Gading, 
Bekasi Timur, dan Kemayoran
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Kelainan Bawaan yang Sering Ditemukan

 phymosis patologis
 beberapa jenis hernia 
 macam macam atresia
 hidrokel
 testis tidak turun
 gastroschisis
 sinekia vulva
 gastroschisis
 dan berbagai kelainan yang mungkin terjadi

*sumber: jawaban wawancara tertulis dr. Ruankha Bilomi Sp.BA

spesialis bedah anak melakukan terapi pengobatan pada 
kelainan kongenital (kelainan bawaan) dengan menggunakan 
teknik pembedahan dan peralatan khusus, serta perawatan 
paska tindakan yang juga khusus.

Menurut dr. Qamaruddin, Sp.BA, kelainan bawaan pada janin 
dan bayi dibagi dalam dua kategori, yaitu kelainan struktural 
dan fungsional. Kelainan struktural umumnya berupa 
masalah (cacat) fisik  seperti bibir sumbing, cacat langit langit, 
jari dempet, lubang kencing atau anus yang tidak berada 
pada tempatnya, tertutup atau tidak ada, masalah kelainan 
pencernaan, dan seterusnya. Sedangkan kategori kelainan 
fungsional berupa masalah perkembangan mental seperti 
down syndrome, autism, dan lainnya.

“Kelainan bawaan secara struktural yang masuk dalam 
bidang kami,” kata dokter spesialis bedah anak yang praktik 
di Mitra Keluarga Bekasi ini. Bahkan, ketika diketahui ada 
kelainan di dalam kandungan pun bisa segera diatasi, “Kita 
operasi,” ucapnya. Ada kelainan yang sudah terdeteksi sejak 
dalam kandungan, katakanlah terdeteksi adanya kelainan 
gastroschisis atau cacat lahir pada dinding perut, sehingga bisa 
disiapkan tindakan operasi segera setelah bayi lahir. 

Meskipun, kata dr. Qamaruddin, risiko cukup tinggi, karena 
rentan infeksi jika tidak ditangani dengan cepat. “Namun, 
pilihannya ya hanya tindakan operasi untuk mengembalikan 
fungsi dan bentuk anatomi secara estetik dan kembali seperti 
bayi normal,” ungkapnya.

DETEKSI DINI DAN TINDAKAN CEPAT
Prinsipnya, kata dr. Qamaruddin, Sp.BA, untuk kasus-kasus 
tertentu harus dilakukan tindakan segera, langsung dioperasi 
begitu bayi lahir. Namun, kebutuhan tindakan operasi pun 
tergantung kasus kelainannya. Ada yang sifatnya sangat 

emergency, semi emergency (dapat ditunda dalam beberapa 
waktu/hari), dan ada yang bisa ditunda hingga memperoleh 
waktu yang paling tepat.

Selain sangat tergantung pada kasus kelainannya, keputusan 
dalam menentukan kapan tindakan dilakukan juga sangat 
tergantung pada hasil diagnosa dini yang telah dilakukan 
sebelumnya. “Di sinilah pentingnya deteksi dini melalui 
berbagai pemeriksaan prenatal, dan hasil diagnosa selama 
masa kehamilan, sehingga adanya kelainan bisa diantisipasi 
dan ditangani segera,” ujarnya.

Kelainan pada janin bisa dideteksi sedini mungkin dengan 
melakukan berbagai pemeriksaan prenatal melalui tes 
kromosom, USG 3D dan 4D secara berkala. Bahkan dengan 
teknologi medis saat ini yang disebut fetomaternal, kelainan 
pada janin bisa dideteksi sejak janin berusia masih sangat 
muda. Bahkan bisa dikoreksi dan dilakukan operasi pada janin 
saat masih berada di dalam kandungan.
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Beberapa Faktor Penyebab Kelainan 
Bawaan

 Genetik  Aborsi Berulang

 Perkawinan Sedarah  Pencemaran Lingkungan

 Kelainan Chromosom  Rokok dan Narkoba

 Masalah Gizi dan Nutrisi  Maupun sebab-sebab lain

 Efek obat-obatan

*sumber: wawanara dengan dr. Qamaruddin B, Sp.BA - Mitra 
Keluarga Bekasi

Tentang Bedah Anak

Bedah anak merupakan sub spesialisasi kedokteran 
bedah umum, yaitu cabang kedokteran yang 
berhubungan dengan berbagai jenis tindakan bedah. 
Bedah anak juga termasuk mendiagnosis pasien dan 
lebih terlibat dalam pengobatannya, terutama tindakan 
dan perawatan bedah. Dokter ahli bedah anak, akan 
mengembangkan rencana pengobatan yang terbaik 
bagi pasien, melakukan pemeriksaan dan persiapan pra 
operasi, serta memantau perkembangan pasien sebagai 
bagian dari perawatan paska operasi. 

Bedah anak dibagi menjadi berbagai jenis keahlian. 
Operasi prenatal merupakan sebuah konsep baru di 
bidangnya. Tindakan ini berkaitan dengan janin atau 
bayi yang belum lahir. Beberapa kecacatan sudah dapat 
ditemukan melalui pemeriksaan USG dan pemeriksaan 
lainnya yang dapat dilakukan pada masa kehamilan. 
Pemeriksaan ini juga sering menjadi bagian perawatan 
rutin ibu hamil dan janin. 

Jenis keahlian lainnya dalam bidang ini disebut 
operasi neonatal, yang berpusat pada bayi (baik cukup 
bulan atau prematur) yang membutuhkan tindakan 
operasi untuk memperbaiki kelainan bawaan yang 
dapat mencegah bayi tumbuh normal atau mungkin 
mengancam jiwa.

*dari berbagai sumber

rekomendasi

Sub-spesialisasi ini mampu mendiagnosa atau mendeteksi 
kelainan pada janin (fetus), atau ibu (materna). Pemeriksaan 
fetomaternal meliputi deteksi dini fetal abnormalities (kelainan 
genetik, gangguan pembentukan organ), deteksi keguguran 
dan stillbirth (bayi lahir dalam keadaan meninggal), pre-term 
delivery (kelahiran prematur) dan screening untuk kelainan 
kromosom.

Memang, tidak semua kehamilan harus melalui pemeriksaan 
fetomaternal, biasanya disarankan oleh dokter spesialis 
kandungan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi, seperti 
jantung, diabetes, keguguran berulang yang tidak diketahui 
sebabnya, penyakit asma, paru, lupus, thalasemia dan lain-lain.

Melalui hasil pemeriksaan fetomaternal, dokter dapat 
menginformasikan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, 
sekaligus tindakan medis yang harus dilakukan, sehingga calon 
orangtua dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk segala 
kemungkinan yang akan dihadapi.

HASIL SEMPURNA
Mitra Keluarga Grup boleh dikatakan sebagai salah satu rumah 
sakit terbaik dalam menangani kelainan bawaan. Hampir 
semua kelainan struktural ditangani dengan hasil yang baik. 
“Bila dilakukan terapi atau tindakan yang tepat dan akurat 
serta waktu yang tepat atau tidak telat, umumnya dapat 
sembuh sempurna. Prinsipnya adalah tidak terlambat,” kata dr. 
Qamaruddin. 

Mengenai risiko, juga sama, untuk memperbaiki kelainan 
struktural atau mengoreksi bentuk, umumnya minim risiko, 
baik paska operasi maupun proses tumbuh kembang ke 
depan. “Kalaupun ada masalah komplikasi, biasanya bisa 
diatasi,” sebutnya. Kecuali pada kasus kelainan struktural 
yang disertai kelainan fungsional seperti down syndrome dan 
lainnya, maka kita akan bekerjasama dengan bagian lain.

Saat ini, Mitra Keluarga Grup didukung fasilitas kamar tindakan 
dan peralatan lengkap serta adanya ruang rawat khusus NICU 
dan PICU. Digawangi tim dokter yang juga lengkap serta para 
perawat yang terdidik secara spesifik. 
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testimoni

T
idak ada yang janggal dimasa kehamilan. Apalagi, 
Ilman dan Suci tidak pernah memperoleh informasi 
jika bayinya akan mengalami hal seperti itu, tiap kali 

melakukan konsultasi. “Tapi memang, kami hanya melakukan 
USG satu kali saat kehamilan berusia 4 bulan,” ujar Ilman 
Affandi kepada majalah Mitra Keluarga.

Menurut dr. Winarno, Sp.A, yang menanganinya di Mitra 
Keluarga Bekasi, bayi Aquina menderita kelainan pada 
dinding perut (gastroschisis), dimana ususnya terburai 
keluar oleh karena sebagian dari dinding perut yang terbuka 
(Defect). Dengan kondisi seperti itu, dr. Winarno, Sp.A segera 
melakukan koordinasi dengan dr. Qamaruddin, Sp.BA, yang 
langsung memutuskan untuk melakukan tindakan operasi 
seketika itu juga. 

Paska operasi, bayi Aquina berada di bawah pengawasan ketat 
NICU Mitra Keluarga Bekasi. “Anak saya dirawat selama 40 hari, 
hingga diijinkan untuk kami bawa pulang,” kata Ilman. Saat ini, 
Aquina telah berusia 4 bulan. Tumbuh sehat dan tergolong 
aktif, hanya saja masih ada luka paska operasi yang butuh 
perhatian ekstra intensif. 

❝Alhamdulillah, kami bisa membawanya ke Mitra 
Keluarga Bekasi hingga bisa segera dilakukan 

operasi untuk menyelamatkan dan mengembalikan 
kondisi Aquina seperti bayi-bayi normal lainnya❞

--Ilman Affandi-Ayah Bayi Aquina Inara Affandi--

12 Jam yang Mencekam

Pasangan ini tidak hanya kaget melihat kondisi kelahiran 
sang putri tercinta. Namun, juga bingung bagaimana harus 
mengatasinya. 

Warga Kampung Kali Baru RT 002/01 Kelurahan Tridaya 
Sakti, Tambun, Bekasi ini sempat panik. Pasalnya, klinik 
tempat bayi Aquina dilahirkan tidak mampu menangani 
kasus gastroschisis pada bayi. Bahkan, rumah sakit rujukan 
di Bekasi Kota pun tak mampu menangani kasus bayi 
Aquina, karena keterbatasan alat. Padahal, bila tidak segera 
dioperasi, usus bayi Aquina akan semakin membesar di 
luar perut dan dikhawatirkan infeksi yang terjadi akan 
berlanjut (sepsis). 

Waktu berjalan terus. Hampir 12 jam bayi Aquina 
terbengkalai dengan kondisi memprihatinkan. “Tensinya 
turun drastis dan kondisinya semakin lemah. Anak saya 
harus segera berada di tempat yang aman dan steril,” 
harap Ilman. Syukurlah, salah satu pimpinan di tempatnya 
bekerja memberi rekomendasi untuk membawa bayi 
Aquina ke Mitra Keluarga Bekasi.

Bayi Aquina

Terlahir dengan Kelainan 
pada Dinding Perut 
(Gastroschisis)
Pasangan Ilman Affandi dan Suci Diana terperangah saat 
menerima kenyataan pada kelahiran putri pertama mereka 
di sebuah klinik bersalin di kawasan Tambun, Bekasi. Bayi 
dengan bobot 2,1kg dan panjang 46cm yang diberi nama 
Aquina Inara Affandi terlahir dengan kelainan  
pada dinding perut.
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S
ejak anak dilahirkan ke dunia hingga menginjak usia 5 
tahun (golden age), merupakan periode pertumbuhan 
dan perkembangan penting dalam tubuhnya. Periode 

yang biasa disebut sebagai masa balita/bawah lima tahun— ini 
merupakan masa-masa rentan terhadap faktor-faktor yang 
mampu membuat mereka terkena gangguan pada proses 
tumbuh kembang.

Itu sebabnya, orangtua wajib mengawasi proses tumbuh 
kembang anak dengan cermat. Utamanya jika anak memiliki 
risiko-risiko sejak kelahiran, termasuk potensi risiko yang telah 
diketahui sejak masih berada di dalam kandungan.

Setidaknya, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan 
anak memiliki risiko untuk mengalami gangguan pada proses 
tumbuh kembang. Sebut saja, pada anak yang lahir sebelum 
9 bulan 10 hari atau prematur.Saat terlahir prematur, fungsi 
organ-organ tubuh belum terkonstruksi secara sempurna 
sehingga sangat rentan mengalami gangguan pada masa 
tumbuh kembangnya. Selain itu, anak yang lahir dengan berat 
badan kurang dari 2500gram (berat bayi lahir rendah/BBLR) 
juga memiliki potensi mengalami gangguan pada proses 
tumbuh kembang.

“Bayi bermasalah memerlukan tindakan khusus seperti 
pemakaian alat bantu nafas mekanik, pemberian obat-obatan 
tertentu. Dibutuhkan pengawasan dan perawatan intensif 
selama 24 jam penuh untuk penanganan bayi yang lahir 
dengan problem kesehatan agar bisa segera diatasi, sehingga 
memperoleh hasil akhir (outcome) yang menjadi lebih baik,” 
kata dr. Frengky Susanto, Sp.A, di Mitra Keluarga Cikarang.

Bayi-bayi yang mengalami perawatan intensif paska kelahiran 
seperti perawatan dalam inkubator dan ruang NICU/PICU 
karena infeksi pada proses persalinan, mengalami ikterus 
(kuning), atau pernah kejang wajib mendapat perhatian lebih. 
Selain bayi yang kelahirannya memang tidak normal dan 
mengalami gangguan tersebut, harus diwaspadai pula risiko 
gangguan tumbuh kembang pada anak apabila memiliki 
riwayat kelainan genetik dalam garis keluarga serta anak yang 
pernah mendapat pengobatan tertentu dalam kurun waktu 
cukup lama.

Golden Age

Antisipasi pada Gangguan 
Tumbuh Kembang Anak

Bekali diri dengan pengetahuan mengenai pentingnya masa 
golden age pada anak. Cermati proses tumbuh kembang 
anak yang mungkin berisiko, sehingga masa golden age 
berlangsung optimal dengan outcome menghasilkan anak-
anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

❝Kejang demam yang dialami lebih dari 4 kali 
setahun, patut diwaspadai dan perlu penanganan 
serius agar tidak berkembang menjadi epilepsi❞

--dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A – Mitra Keluarga Depok--

Karena itulah, selain harus cermat dalam mengawasi tumbuh 
kembang anak, orang tua juga harus membawa anak 
melakukan pemeriksaan rutin dan intensif untuk mendeteksi 
potensi-potensi munculnya gangguan tumbuh kembang 
sedari dini.

KELAINAN BAWAAN (KONGENITAL)
Apalagi, anak-anak yang terlahir dengan kelainan bawaan 
yang menyertainya. Anak dengan kelainan bawaan berupa 
kelainan struktural harus ditangani secepatnya. “Bentuk 
kejadiannya sangat beragam. Katakanlah terdeteksi adanya 
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❝Imunisasi secara lengkap penting untuk dilakukan 
karena merupakan upaya paling ampuh dalam 

mencegah penyebaran dan penularan penyakit❞

--dr. Riana Novy Evijanty, Sp.A – Mitra Keluarga Bekasi Timur--

kelainan gastroschisis atau cacat lahir pada dinding perut, 
sehingga harus disiapkan tindakan operasi segera setelah 
bayi lahir. Tujuannya, untuk mengembalikan fungsi organ 
dan mengoreksi bentuk,” kata dr. Qamaruddin Sp.BA, di Mitra 
Keluarga Bekasi.

Memang, timpal dr. Ruankha Billomi, Sp.BA di Mitra Kelapa 
Gading, sangat tergantung dari kondisi kelainan yang dialami. 
Namun, jika kelainan telah terdeteksi –sejak masih di dalam 
kandungan— dan diantisipasi serta diterapi atau dilakukan 
tindakan operatif yang sesuai, umumnya tidak akan berdampak 
pada kualitas atau fungsi secara fisik, estetik, maupun proses 
tumbuh kembang anak ke depan. “Itu sebabnya harus 
dilakukan konsultasi secara rutin dengan dokter kandungan, 
lakukan cek kromosom, USG secara berkala, dan lainnya sejak 
mamasuki masa kehamilan,” ujarnya.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang disebut 
fetomaternal, adanya kelainan kongenital dapat terdeteksi 
pada janin yang baru berusia 2 bulan. Bahkan bisa dilakukan 
fetal surgery di dalam kandungan saat itu juga. Setidaknya 
bisa diantisipasi sebelumnya, sehingga bisa disiapkan 
langkah penanganan, namun sangat tergantung pada level 
kelainan yang dialami. “Ketika terdeteksi mengalami kelainan 
pada organ fisik seperti jari dempet, bibir sumbing, hingga 
kelainan esofagus, misalnya, maka bisa kita siapkan tindakan 
operasinya, apakah dilakukan secara seketika saat bayi lahir, 
hari kedua, dan seterusnya,” jelas dr. Qamaruddin.

Sementara bagi penderita diabetes atau memiliki riwayat 
diebetes dalam keluarga, disarankan untuk lebih waspada 
dan berhati-hati. Usahakan menjalani pola hidup sehat dan 

aktif melakukan antisipasi supaya bakat tidak manifest kepada 
putra-putri Anda kelak. Karena, bisa dipastikan, diebetes pada 
anak akan sangat mempengaruhi perjalanan dan proses 
tumbuh kembang yang tidak selalu bisa optimal. 

“Kepekaan genetik, pengaruh lingkungan dan sistem imun, 
merupakan pencetus terjadinya diabetes mellitus (DM) tipe 2, 
termasuk obesitas dan riwayat keluarga dengan DM tipe-2. 
“Faktor risiko lainnya adalah berat badan lahir rendah (kecil 
masa kehamilan) dan status gizi buruk (IMT rendah) pada 
usia 2 tahun,” ujar dr. Connie Untario, Sp.A di Mitra Keluarga 
Surabaya.

Dengan kelainan bawaan yang sering dijumpai pada bayi, yaitu 
kelainan penyakit jantung bawaan. “Penyakit Jantung Bawaan 
(PJB) merupakan kelainan baik pada struktur maupun fungsi 
jantung yang dibawa sejak masih berada di dalam kandungan,” 
kata dr. Radityo Prakoso, Sp.JP(K), di Mitra Keluarga 
Kemayoran.

Hingga saat ini, masih banyak kasus PJB yang tidak 
terdiagnosis sejak awal sehingga sulit dikoreksi karena 
penanganannya terlambat dan menyebabkan berbagai 
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komplikasi. Kondisi ini terjadi karena kurangnya kewaspadaan 
orangtua maupun dokter di layanan kesehatan primer seperti 
Puskesmas terhadap kemungkinan PJB pada pasien (anak).

Karena itulah, kata dr. Radityo, cara terbaik untuk 
meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit Jantung 
Bawaan (PJB) pada anak adalah dengan meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman mengenai PJB. Karena, apabila 
anak memiliki potensi terkena gangguan, maka akan lebih baik 
bila bisa dideteksi sedini mungkin, sehingga dapat disiapkan 
pula upaya penyembuhan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, waspadai pula potensi penyakit yang tampaknya 
tidak terlalu serius seperti batuk alergi maupun pilek, diare, 
hingga infeksi yang dapat memicu terjadinya demam pada 
anak. “Karena, penyakit umum yang mengakibatkan panas 
tubuh (suhu meningkat drastis) pada anak bisa memicu 
terjadinya kejang yang bisa sangat mengkhawatirkan,” ucap dr. 
Susy Putri Wihadi, Sp.A di Mitra Keluarga Depok.

LANGKAH ANTISIPASI 
Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin ke 
dokter, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar 
anak tidak mengalami gangguan sehingga dapat tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan usianya. Faktor utama yang 

diperlukan ialah memberi ASI eksklusif hingga anak berusia 
2 tahun. Jangan lupa pula, setelah berusia dua tahun, anak 
perlu nutrisi lebih sebagai pengganti ASI. “Dan, tentu saja tertib 
menjalankan program imunisasi secara lengkap,” tambah, dr. 
Riana Novy Evijanty, Sp.A, di Mitra Keluarga Bekasi Timur. 
Orangtua dalam hal ini wajib untuk mengawasi tumbuh 
kembang anak dengan telaten. Terlebih apabila anak telah 
memiliki risiko sejak kelahirannya, maka wajib lebih ekstra 
perhatian terhadap proses  tumbuh kembangnya. Tidak hanya 
harus cermat dalam mengawasi tumbuh kembang anak, 
orangtua juga harus membawa anak melakukan pemeriksaan 
rutin dan intensif untuk mendeteksi potensi-potensi 
munculnya gangguan tumbuh kembang sedari dini.

Mitra Keluarga Grup, memiliki fasilitas lengkap, mulai dari 
kamar bersalin, kamar tindakan, ruang rawat khusus NICU 
PICU mumpuni yang didukung tim ahli medis lengkap serta 
perawat yang terdidik secara spesifik, dan selalu update 
terhadap perkembangan. Dengan semua fasilitas tersebut 
Mitra Keluarga Grup merupakan salah satu rumah sakit paling 
siap untuk mewujudkan harapan orangtua, demi memperoleh 
berlangsungnya proses tumbuh kembang anak yang menjadi 
optimal. Sehingga upaya dalam menghasilkan anak-anak yang 
sehat, cerdas, dan berkualitas bisa diwujudkan.  (pnst)



Edisi 21 - 2017 | 13 



14 | Edisi 21 - 2017

referensi

A
ngka kematian dan kejadian neonatal hingga saat ini 
masih terbilang tinggi. Meski demikian, unit-unit dan 
layanan kesehatan belum bisa berbuat banyak yang 

disebabkan upaya yang dilakukan selalu terganjal banyak 
kendala. Antara lain belum tersedianya infrastruktur dan 
peralatan yang memadai serta minimnya tenaga medis dengan 
latar belakang pendidikan khusus Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU).  

Penanganan pasien neonatal pada dasarnya tidak bisa 
disamakan pada pasien dengan keluhan dan penyakit lain. 
Untuk neonatal, pasien harus mendapatkan penanganan dan 
perlakuan ekstra khusus. Sebab risiko kematiannya sangat 
tinggi. 

Masa bayi adalah masa awal kehidupan, permasalahan 
pada awal kehidupan memiliki risiko gangguan pada masa 
kehidupan selanjutnya seperti bayi prematur yang memiliki 
risiko adanya gangguan pada pengelihatan (retinopati 
prematur), gangguan pada pendengaran, gangguan pada 
kemapuan bahasa, psikomotor, perilaku, kemampuan kognitif, 
hingga perkembangan emosional.

Karena itulah, sangat dibutuhkan adanya suatu fasilitas 
dan pelayanan untuk penanganan bayi yang lahir dengan 
problem kesehatan agar dapat bisa segera diatasi, sehingga 
memperoleh hasil akhir (outcome) menjadi lebih baik, dan bayi 
dapat dirawat di rumah seperti bayi sehat pada umumnya.

Menurut dr. Frengky Susanto, Sp.A, penanganan kasus 
neonatal harus dilakukan dalam ruang perawatan khusus 
yang terdiri dari tiga level, berdasarkan derajat kesakitan, risiko 

masalah dan kebutuhan pengawasannya. Level pertama untuk 
bayi dengan risiko rendah, dengan kata lain bayi normal yang 
sering digunakan istilah rawat gabung (perawatan bersama 
ibu) atau Level II untuk bayi risiko tinggi tetapi pengawasan 
belum perlu intensif, namun tetap dalam pengawasan perawat 
selama 24 jam penuh. Sedangkan pada level III, pengawasan 
yang dilakukan benar-benar ekstra ketat. Satu orang perawat 
yang bertugas hanya boleh menangani satu pasien selama 24 
jam penuh. 

PERAWATAN KHUSUS 
Sesuai dengan namanya, perawatan intensif harus dilakukan 
secara khusus oleh seorang perawat terus menerus selama 
24 jam. Tujuannya, agar bisa merawat dan mengawasi 
bayi-bayi risiko tinggi secara baik dan benar. Karena itulah, 
dibutuhkan peralatan yang memadai, sumber daya manusia 
(dokter dan perawat yang terlatih) dan selalu update terhadap 
perkembangannya.

Selain pengawasan oleh dokter dan perawat secara intensif, 
dukungan peralatan juga sangat membantu kesembuhan 
pasien. Sebab perubahan klinis pasien neonatal sangat cepat, 
sehingga membutuhkan peralatan bantuan monitor dan 
peralatan penunjang lainnya. Sebagai rumah-sakit yang ingin 
memberikan pelayanan maksimal pada pasien, Mitra Keluarga 
Cikarang telah dilengkapi dengan peralatan pendukung yang 
cukup lengkap, seperti, infant warmers, inkubator, monitor, 
alat terapi  sinar, CPAP (continuous positif airway pressure), 
dan ventilator.

“Bayi yang dirawat di ruang perawatan Perinatologi Level II 
dan Level III adalah bayi yang membutuhkan perawatan / 

Perinatologi

Perawatan Khusus  
pada Bayi-bayi Istimewa

Tingginya tingkat keberhasilan penanganan pada bayi baru 
lahir membuat Mitra Keluarga Cikarang menjadi salah 
satu rujukan terbaik penanganan pasien neonatal.
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dr. Frengky Susanto, Sp.A 
Mitra Keluarga Cikarang

tindakan yang khusus, namun tidak selalu berarti bayi sakit, 
tetapi karena bayi berat badan lahir rendah (BBLR), yang harus 
ditempatkan di ruang NICU (Neonatal Intensif Care Unit), 
misalnya,” timpal dr. Frangky.

Ambil contoh, penanganan bayi berat badan terkecil atau 
hanya seberat 726gr yang sempat ditangani Mitra Keluarga 
Cikarang. “Sehat, dan saat ini sudah berusia 4 tahun,” ujar dr. 
Frangky, seraya menambahkan, ia juga pernah menangani bayi 
lahir dengan usia kehamilan termuda, hanya 22 - 24 minggu.

Sedangkan PICU (Pedriatic Intensive Care Unit) merupakan 
unit perawatan untuk bayi di atas 30 hari yang memiliki 
permasalahan khusus sehingga memerlukan tindakan khusus, 
atau jika diperlukan pemberian obat-obatan yang memerlukan 
pengawasan sangat ketat.

BISA DIANDALKAN
Layanan yang diberikan bisa sangat diandalkan. Hal itu terlihat 
dari tingkat keberhasilan yang dicapai dalam penanganan 
pasien neonatal dengan bobot di bawah 800gr, dengan 
tingkat keberhasilan di atas 90%.  Lebih dari itu, untuk bayi 
yang dirawat level 1, NICU Mitra Keluarga Cikarang sudah 
menerapkan rawat gabung bersama Ibu. “Jadi, kami juga 
mendukung pemberian ASI Ekslusif,” ujarnya.  Sedangkan 
untuk bayi yang dirawat di level II dan III akan ditempatkan di 
ruang khusus seluas 113.39 M2 dengan kapasitas 10 bed bayi 
dan dilengkapi dengan 2 ruang isolasi.

Hanya saja, kata dr, Frangky, secanggih dan senyaman apapun 
ruang NICU yang disiapkan, namun hal paling penting adalah 
memberikan informasi dan pengetahuan pada calon ibu untuk 
menjaga dan merawat kehamilan dengan benar. “Karena, 
mencegah tetap lebih baik daripada mengobati,” ingatnya. 

Perinatologi 

Unit Perawatan Khusus Bayi Baru Lahir (BBL 0-30 hari)
Terbagi atas:

 Level 1: Bayi dengan risiko rendah 
•	 Bayi sehat dengan BBL >2000 gr
•	 Bayi rawat gabung dengan IBU

 Level 2: Bayi dengan risiko tinggi
•	 Bayi dengan berat lahir < 2000 gr
•	 Bayi dengan persalinan bermasalah
•	 Bayi menderita sakit
•	 Bayi memerlukan Terapi Sinar
•	 Bayi rencana tindakan operasi

 Level 3: Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
•	 Perawatan bayi bermasalah yang memerlukan 

tindakan khusus seperti pemakaian alat bantu nafas 
mekanik, pemberian obat-obatan tertentu yang 
memerlukan pengawasan ketat.

❝Bayi yang pernah dirawat di level II dan III, di 
anjurkan untuk melakukan pemeriksaan teratur 

paska perawatan di rumah sakit, terutama  
bayi prematur. Untuk kasus tertentu  

sering kali membutuhkan konsultasi lanjut  
ke team tumbuh kembang❞



16 | Edisi 21 - 2017

referensi

S
ecara umum, peristiwa kejang terjadi ketika anak menun-
jukkan tanda-tanda kaku atau tangan dan kaki bergerak- 
gerak secara tidak beraturan (kelojotan/kejet-kejet), 

kepala mendongak dan mata mendelik ke atas dan hanya 
 putihnya saja yang terlihat, hingga disertai mulut mengeluar-
kan busa karena tidak bisa menelan air liur. Namun ada juga 
tipe kejang yang hanya menunjukkan tanda kedutan pada satu 
atau beberapa bagian badan, seperti tangan dan mulut saja 
yang berkedut-kedut. 

Peristiwa yang sangat mengkhawatirkan ini berlangsung 
mulai dari beberapa detik (sesaat), hingga hitungan menit. 
Orang awam menyebutnya dengan istilah kejang demam atau 
stuip (berasal dari bahasa belanda dibaca sebagai step yang 
 memiliki arti konvulsi atau kejang). 

Kejang demam adalah kejang yang dipicu oleh suhu tubuh 
yang meningkat drastis. Menurut dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A, 
kejang demam merupakan salah satu penyebab kejang yang 
cukup sering terjadi pada anak balita. “Disebut kejang demam 
ketika anak mengalami panas tinggi terlebih dahulu, baru 
 timbul kejang. Kalau kejang saja tanpa panas, itu bukan kejang 
demam. Ini lain lagi nanti ceritanya, bisa epilepsi atau yang 
lain,” ucapnya.

Dokter Susy juga mengatakan, kejang demam terjadi karena 
aktivitas listrik di otak terganggu akibat meningkatnya suhu 
tubuh (panas). Suhu tubuh yang tinggi akan memicu terjadi-
nya gangguan listrik di otak. “Jadi otak manusia juga  memiliki 
muatan listrik. Hanya memang, voltagenya sangat kecil, 
 sehingga tidak bisa diukur. Tetapi bisa kelihatan (kita ukur) 
dengan EEG,” jelas dokter spesialis anak yang praktik di Mitra 
Keluarga Depok ini. 

Sebagian besar kejang demam terjadi pada 24 jam pertama 
episode panas. “Biasanya ketika suhu mencapai di atas 38°C. 

Jadi panas sebelum berlangsung selama 24 jam dia sudah 
mengalami kejang. Berlangsung tidak terlalu lama (kurang dari 
15 menit); dan biasanya hanya kurang dari 5 menit, satu kali 
kejang dalam satu episode panas,” urainya, seraya menambah-
kan, setelah mengalami kejang, biasanya anak akan tertidur 
sebentar, lalu bangun dan kesadaran telah kembali ke tingkat 
normal. “Ini yang kita sebut sebagai Kejang Demam Sederhana 
pada Anak,” jelasnya.

KENALI PEMICU PANAS (DEMAM)
Kejang demam adalah kejang yang dipicu oleh panas, dan 
panas itu sendiri merupakan tanda pertama adanya  penyakit.  
Penyakit yang dapat memicu terjadinya demam pada  kejang 
demam adalah infeksi virus antara lain selesma, demam 
berdarah, cacar air, diare, maupun lain yang biasanya tidak 
 serius atau infeksi bakteri seperti infeksi telinga tengah dan in-
feksi saluran kemih. Ada anak yang baru terserang batuk pilek 
saja, langsung demam tinggi dan memicu terjadinya kejang.

“Ini yang perlu dicari dan diketahui. Karena penyebabnya bisa 
macam-macam. Semua penyakit yang bisa memicu mening-
katnya suhu tubuh pada anak yang memiliki risiko kejang 
maka sangat mungkin akan memicu kejang demam. Mereka 
harus ditangani dengan benar. Pertamanya adalah mengatasi 
 kejangnya, yang kedua mengatasi penyebab panasnya. Itu 
yang paling penting,” jelasnya. 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
Hal utama yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya 
kejang, kemudian mencari dan menyembuhkan penyebabnya. 
Contohnya, anak pilek atau infeksi telinga, panasnya bisa men-
capai 39°C-40°C. Ini yang harus dijaga supaya tidak mengala-
mi panas terlalu tinggi, agar tidak memicu terjadinya kejang. 

Balita yang mengalami suhu tinggi, selain diberikan obat 
penurun panas dan obat pencegah kejang, supaya tidak 

Kejang Demam

Atasi dengan Mengenali 
Penyebabnya

Sampai dengan hari ini, peristiwa kejang pada anak masih 
menjadi momok ‘menakutkan’ bagi mereka yang memiliki 
anak usia balita.
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 kejang. Obat penurun panas saja TIDAK bisa mencegah ter-
jadinya kejang pada kejang demam. Sayangnya masih banyak 
orangtua yang salah ‘kaprah’. Mungkin karena panik. Mereka 
sering tidak rasional, sehingga hanya fokus pada pemberian 
obat penurun panas. Sementara obat anti kejang yang sebe-
narnya lebih penting untuk diberikan malah diabaikan.

Itu sebabnya, setiap orangtua yang datang ke poli anak 
Mitra Keluarga Depok, dibekali edukasi untuk menangani 
dan  mengantisipasi terjadinya kejang demam. Salah satu-
nya, mengingatkan bahwa ketika menemukan anak dengan 
demam, selain diberikan obat panas dan harus segera diberi-
kan  obat anti kejang, untuk mencegah terjadinya kejang. “Ini 
merupakan dua obat yang tidak boleh dipisahkan pemberian-
nya pada anak dengan risiko kejang demam,” sebutnya

Selain itu, orangtua juga harus menyiapkan obat kejang yang 
diberikan dari belakang (maaf dubur), untuk mengatasi kejang  
‘bandel’ yang masih tetap berlangsung meski telah diberikan 
kedua obat minum (penurun panas dan anti kejang). “Harus 
segera diberikan obat kejang yang dari belakang untuk meng-
atasinya. Itu diberikan 2 kali dalam rentang waktu sekitar 3 
menit. Kalau masih kejang, ya harap segera membawanya ke 
rumah sakit. Karena kejang telah berlangsung cukup lama dan 
menjadi lebih berisiko,” ungkapnya. 

Tips
Mengatasi Kejang pada Anak

•	 Jangan panik. Emosi psikologis yang terkendali akan 
membantu orangtua untuk berpikir rasional terhadap 
apa yang harus dilakukan

•	 Longgarkan semua yang ada di tubuh anak. Baju –
terutama di sekitar leher-- dan ikat pinggang yang ketat 
harus segera dilonggarkan atau dibuka.

•	 Rebahkan anak dalam posisi terlentang
•	 Jaga agar anak tidak sampai tersedak
•	 Segera berikan obat anti kejang melalui dubur (bukan 

obat oral).
•	 Segera hubungi dokter jika kejang tidak teratasi dan 

berlangsung hingga lebih dari 5 menit, atau terjadi lebih 
dari satu kali dalam satu episode panas.

KEjANG DAN TUMBUH KEMBANG 
Kejang demam sampai saat ini tidak pernah dilaporkan bisa 
menyebabkan kecacatan. Rata-rata tumbuh kembang akan 
tetap sama dengan anak yang tidak memiliki riwayat kejang 
demam. 

Namun, orangtua perlu waspada terhadap anak yang meng-
alami kejang demam lebih dari 4 kali dalam setahun. Anak 
dengan frekuensi kejang seperti ini bisa memiliki risiko 
gangguan terhadap proses tumbuh kembangnya, termasuk 
berkembang menjadi epilesi.

Kejang yang memiliki potensi dalam memengaruhi  proses 
tumbuh kembang anak adalah kejang yang terjadi akibat 
 infeksi otak. Namun kejang akibat infeksi otak biasanya berat, 
dan banyak yang tidak bisa bertahan. Kalaupun bertahan, se-
bagian besar akan mengalami cacat, sehingga otomatis akan 
memengaruhi proses tumbuh kembang anak. 

dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A
Mitra Keluarga Depok

❝Mengalami kejang demam bukan berarti anak Anda 
menderita Epilepsi. Kejang karena epilepsi tidak disebabkan 

atau disertai demam (panas). Namun, anak yang pernah 
mengalami kejang demam lebih dari 2 kali dalam 

satu episode panas, memiliki risiko sedikit lebih tinggi 
berkembang menjadi epilepsi, dibanding anak yang tidak 

pernah mengalaminya❞
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Diabetes pada Anak 

Tetap Aktif Seperti Anak Sehat

Diabetes bisa dihindari dengan cara menerapkan gaya hidup 
sehat sedini mungkin. Salah satunya, menjaga keseimbangan 
antara konsumsi makanan dengan aktivitas fisik.

S
elama ini, penyakit diabetes mellitus (DM) identik sebagai 
penyakit para lanjut usia (lansia).  Padahal, DM ternyata 
juga rentan menyerang anak-anak dan remaja. Dewasa 

ini, tren anak-anak dan remaja yang menderita diabetes 
mengalami peningkatan.

Menurut dr. M. Connie Untario, Sp.A(K), pada umumnya
penyakit diabetes mellitus (DM) yang dialami anak-anak dan
remaja adalah DM tipe 1 sedangkan pada orang dewasa tipe 2.
Namun dengan meningkatnya insidens obesitas anak maka
terjadi peningkatan DM tipe 2 pada anak dan remaja.

Pada DM tipe 1, terjadi kerusakan sel beta pankreas yang
memproduksi insulin. “Insulin adalah hormon yang
diperlukan untuk mengubah gula (glukosa) menjadi energi
yang dipakai atau yang disimpan,” ucapnya. Kerusakan sel
beta pankreas yang luas, mencapai 90% akan menyebabkan
kekurangan insulin absolut.

Pada DM tipe 2 didapatkan kombinasi resistensi terhadap kerja 
insulin dan kompensasi yang inadekuat dari sekresi insulin. 
Satu hal yang perlu dipahami, DM tipe 2 umumnya disebabkan 
karena anak mempunyai bakat untuk menderita diabetes. Itu 
sebabnya, tipe ini biasanya dipicu oleh pola hidup yang tidak 
sehat (makan dan aktivitas tidak seimbang) sehingga terjadi 
kegemukan (mengalami obesitas). 

PENyEBAB DAN GEjALA
DM pada anak dan remaja dapat memberikan gejala yang 
berbeda-beda, namun umumnya menunjukkan riwayat 
polifagi (banyak makan), poliuria (banyak kencing), polidipsia 
(banyak minum), hingga terjadinya penurunan berat badan, 
dalam waktu 4 - 8 minggu, yang bila tidak terdiagnosa akan 
berakibat ketoasidosis diabetik. 

“Pada anak kecil, dapat terjadi catastrophic onset dalam 
waktu 1-2 hari tanpa ada riwayat sebelumnya,” ujarnya. 
Sebaliknya, dapat terjadi riwayat letargi (penurunan kesadaran 

dan pemusatan perhatian serta kesiagaan) disertai gejala lain 
yang makin berat secara perlahan selama beberapa tahun. 
Bagi orangtua yang melihat tanda-tanda tersebut pada 
anak-anaknya maka jangan dianggap wajar, namun patut 
diwaspadai. 

Pada DM tipe 2 sering didapatkan adanya riwayat keluarga 
dengan DM tipe 2. Pada umumnya penderita obesitas 
dengan tanda awal yang bisa dikenali secara mandiri,  yaitu 
dibagian leher serta lipatan ketiak menunjukkan acanthosis 
nigricans, yaitu warna kehitaman seperti daki. “Untuk DM 
tipe 1 penyebabnya multifaktorial sehingga sulit diprediksi, 
sedangkan pada tipe 2 faktor  keturunan ikut menentukan,” 
jelasnya.

ANTISIPASI FAKTOR RISIKO 
Sederhananya, kata dr. Connie Untario, kepekaan genetik, 
pengaruh lingkungan dan sistem imun, merupakan pencetus 
terjadinya DM tipe 2, termasuk obesitas dan riwayat keluarga 
dengan DM tipe-2. “Faktor risiko lainnya adalah berat badan 
lahir rendah (kecil masa kehamilan) dan status gizi buruk (IMT 
rendah) pada usia 2 tahun,” sebutnya. 

Bila Anda seorang penderita diabetes atau memiliki riwayat 
diebetes dalam keluarga, disarankan untuk lebih waspada dan 
berhati-hati. Usahakan menjalani pola hidup sehat dan aktif 
melakukan antisipasi supaya bakat tidak manifest (muncul) 
kepada Anda maupun putra-putri Anda kelak. 

Pasti. Risikonya tidak main-main, karena penyakit diabetes 
bisa merusak semua organ tubuh secara perlahan. Pada DM 
yang sudah lama akan terjadi gangguan pada syaraf perifer, 
pembuluh darah, ginjal, dan lainnya. “Pada DM tipe 1  yang 
asidosis, penderita bisa mengalami koma dengan ancaman 
kematian sangat besar,” imbuhnya. Sementara, harus disadari 
bahwa diabetes belum bisa disembuhkan. Terutama pada 
diabetes tipe 1 yang terjadi karena proses imun.
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dr. M. Connie Untario, Sp.A  
Mitra Keluarga Surabaya

PEnCETUS DIABETES

DM tipe 1 disebabkan oleh karena sel yang 
memproduksi insulin dirusak sendiri oleh sistem 

kekebalan tubuh. DM tipe 2 umumnya disebabkan oleh 
gaya hidup masyarakat modern yang  juga dijumpai 

pada anak-anak, sehingga kasus DM tipe 2 pada anak 
pun terus meningkat.

MANAjEMEN/PENANGANAN DM
Pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan modifikasi gaya 
hidup sehat, makan seimbang, mencegah kelebihan berat 
badan, dan melakukan aktivitas fisik yang cukup. “Modifikasi 
gaya hidup merupakan bagian terpenting manajemen DM 
tipe-2. Namun, pada DM tipe 1 tetap harus pakai suntikan 
insulin selamanya,” kata dr. Connie.

Meski tidak bisa dikatakan sembuh, namun penderita diabetes 
(anak dan remaja) bisa tetap hidup normal seperti orang sehat. 
Caranya, manajemen penanganan DM harus betul-betul 
dilakukan dengan benar, seperti pakai insulin, monitoring gula 
darah, pengaturan diet dan olah raga. 

“Tapi bukan sembuh dalam arti sebenarnya (tidak sakit lagi). 
Pasien tetap menderita DM namun bisa beraktivitas biasa 
seperti orang sehat. Terutama pada DM tipe 2 yang terapi 
insulinnya mungkin hanya sementara saja. Sedangkan untuk 
penderita DM tipe 1, tetap butuh insulin selamanya,” paparnya. 

Prinsip utamanya adalah ikuti aturan atau petunjuk dokter 
agar tidak terjadi komplikasi. Karena masing-masing orang 
berbeda, tetapi dasarnya adalah hidup sehat dulu. Dokter akan 
mengatur insulin atau obat yang dibutuhkan agar tidak terjadi 
komplikasi.

Mitra  Keluarga Surabaya, termasuk rumah sakit terbaik 
dalam upaya penanganan DM pada anak-anak dan remaja. 
Koma diabetikum berhasil ditangani dengan baik. Transfer 
penanganan diabetes kepada keluarga dilakukan terus-

menerus dengan pendampingan setelah pulang sampai 
keluarga pasien bisa melakukannya secara mandiri. 

Pada pasien baru diajarkan dan ditanamkan pengertian 
tentang penyakit DM. Bagaimana harus menghadapi, 
menyuntik insulin sendiri, mengatur diet dan olahraga dengan 
bimbingan dokter. Insulin diberikan pada DM tipe 1, sehingga 
seringkali pada anak prepubertal, orangtua akan menjalankan 
tugas perawatan di rumah, termasuk menyuntik insulin hingga 
4 kali sehari. Bahkan, guru sekolah pun turut dilibatkan.

Untuk mencegah komplikasi, penyuntikan insulin wajib 
dilaporkan kepada dokter hingga keluarga pasien benar-
benar pandai menghitung kebutuhan insulin. “Jadi pasien 
baru, akan sedikitnya 3 kali melakukan komunikasi telepon 
dengan dokternya. Paling tidak sebelum pasien makan, untuk  
mengukur kadar gula darah dulu, lalu lapor dokter untuk 
mengecek dosis insulin yang akan diberikan. 

❝Hanya dengan kerjasama team dokter - perawat 
khusus DM - penderita dan keluarganya - maka 

penanganan diabetes pada anak bisa berjalan dengan 
baik dan komplikasi bisa dicegah❞

KEnALI GEJALA-GEJALA DIABETES

Sering
berkemih

Banyak
minum

jika gejala ini terjadi pada anak Anda,
segera periksa ke dokter.

Diabetes dapat terjadi pada anak tanpa memandang usia.
Bila terlambat ditangani, diabetes dapat menyebabkan kematian.

Kelelahan

Berat badan 
menurun
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T
ren kehidupan modern hingga fashion yang menggejala 
semakin banyak memberi pilihan dan fasilitas bermain 
bagi anak, termasuk balita. Saat ini, tak jarang anak balita 

terlihat serius bermain game digenggaman tangannya yang 
mungil. Di tempat lain, terlihat anak balita asik berselancar 
dengan roller scate, sementara tak sedikit pula balita putri 
yang aktif berlatih balet. Bahkan balita putri pun sering dikena-
kan sepatu high heels oleh orangtuanya agar terlihat cantik, 
lucu dan menarik. 

Menurut dr. Meidy H. Triangto, Sp.KFR, semua kegiatan itu 
 memang terlihat bagus-bagus saja. Namun, otot balita yang 
banyak bermain game tidak akan sekuat otot anak jaman dulu 
yang lebih banyak melakukan aktivitas outdoor. Latihan balet 
di bawah usia lima tahun dan mengenakan sepatu yang tidak 
semestinya juga akan sangat memengaruhi  pertumbuhan 
tulang, tungkai, dan bentuk kaki. “Di jaman saya kecil, usia di 
atas 6  tahun menjadi syarat mutlak untuk bisa mengikuti latih-
an balet,” ucapnya.

Sebaliknya, awareness terhadap kesempurnaan bentuk tungkai 
dan kaki anak ternyata semakin tinggi. Satu hal yang terlihat 
dari banyak nya orangtua yang membawa balitanya ke Kids 
Foot Rehabilitation Center Mitra Keluarga Kelapa Gading. 
 Bahkan tak sedikit  wanita hamil yang datang untuk memper-
oleh fasilitas orthopedic check list, ketika melahirkan bayinya 
nanti. “Jadi, tidak hanya anak-anak yang tercatat di daftar 
pasien saya, tetapi banyak juga calon ibu yang datang ke sini,” 
ungkapnya.
 
Selain faktor internal, sebut saja karena bawaan atau posisi 
kembar bayi di dalam kandungan, rahim sempit, anak terlalu 
besar dan sebagainya, ada banyak faktor eksternal yang bisa 
menjadi penyebab terjadinya kelainan tungkai dan kaki.

Itu sebabnya, kata dokter spesialis fisik dan rehabilitasi yang 
praktik di Mitra Keluarga Kelapa Gading sejak tahun 2002 ini, 
dibutuhkan pengawasan, perlakuan, dan perawatan yang 
 benar sedini mungkin. Bahkan, harus mendapat perhatian 
penuh sejak bayi dilahirkan (neonatal). “Mulai dari bentuk dan 
cara memakai bedong, ketika belajar tengkurap, merangkak, 
cara menggendong, belajar jalan, hingga pilihan alas kaki yang 
sehat dan benar.

Memang nampak sepele. Namun, jika terjadi kesalahan yang 
berlangsung secara terus menerus akan  sangat berpengaruh 
pada proses tumbuh kembang, khususnya  bentuk tungkai dan 
kaki anak, nantinya. Ambil contoh, adanya anggapan bahwa 
telanjang kaki atau nyeker sebagai perilaku yang sehat bagi 
anak. Cara menggendong, hingga menentukan kapan meng-
gunakan baby walker dan seterusnya.

Alhasil, tak usah heran jika kecenderungan kaki berbentuk X 
(genu valgum) atau O (genu varum) menjadi jenis kelainan 
 paling sering ditemukan pada balita. Masih seperti kata dr. 
Meidy, kelainan bentuk kaki (X atau O) merupakan jenis gang-
guan pertumbuhan tulang tungkai akibat terjadinya pergeser-
an rotasi pada persendian antara paha, tungkai atas dan tung-
kai bawah. Hal ini, umumnya merupakan salah satu contoh 
akibat dari  kesalahan perlakuan dalam menangani balita. 

Selain itu, ada pula kelainan berupa gangguan telapak kaki 
yang dapat merusak struktur, karena titik berat tubuh tidak 
jatuh pada tempat yang tepat (normal). Kelainan pada tung-
kai yang bisa terjadi akibat faktor genetik, gangguan tumbuh 
kembang organ tubuh lainnya, hingga kebiasaan ini, memiliki 
beberapa bentuk. Sebut saja, telapak kaki leper (flat foot), 
lengkung kaki terlalu tinggi, gaya jalan dengan kaki mengarah 
ke dalam (toe in) dan mengarah keluar (toe out).

Kids Foot Rehabilitation Center

Menyempurnakan Bentuk 
Tungkai dan Kaki Anak
Tanpa disadari, ada banyak faktor eksternal yang berpotensi 
menyebabkan terjadinya kelainan tungkai dan kaki yang akan 
menghambat proses tumbuh kembang anak.. Kids Foot Rehabilitation 

Center Mitra Keluarga Kelapa Gading menjanjikan upaya mengembalikan 

kesempurnaan bentuk tungkai dan kaki anak.
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Membaca Kelainan Kaki pada Anak

Kelainan tungkai dan kaki yang banyak dialami balita 
seharusnya bisa dengan mudah terlihat, karena setiap 
tahun sudut lutut pada usia pertumbuhan balita akan 
selalu berubah. Saat anak mulai berjalan dan usia 1,5 – 2 
tahun, sudut lutut biasanya berbentuk O. 

Sebaliknya, pada usia 3–4 tahun kaki balita cenderung 
berubah seperti huruf X. Bentuk lututnya searah ke depan, 
juga tidak lebih dari 8 derajat dengan jarak sekitar 4 
cm antara kedua mata kaki. Tidak ada rotasi berlebihan 
dengan derajat yang akan berkurang hingga mencapai 
usia 6 tahun.

*sumber: wawancara dengan dr. Meidy H Triangto, Sp.KFR 

– Mitra Keluarga Kelapa Gading

dr. Meidy H. Triangto, Sp.KFR 
Mitra Keluarga Kelapa Gading

PENELITIAN DAN PENANGANAN 
Di Kids Foot Rehabilitation Center Mitra Keluarga Kelapa 
 Gading, setiap anak yang datang akan diteliti secermat mung-
kin. Pengamatan dan penelitian dilakukan mulai dari mencetak 
bentuk telapak kaki anak dengan tinta dan berjalan di atas foot 
scan untuk mengecek kemungkinan adanya kelainan. 

“Hasil scan akan memperlihatkan tekanan dan besaran sudut 
yang harus saya perhitungkan dengan melakukan  beberapa 
teknik pengukuran untuk menemukan adanya kelainan atau 
 tidak. Jika tidak, ya akan saya katakan bahwa pertumbuhan 
tungkai dan kakinya normal, dan kita tidak perlu melakukan 
apa-apa,”  sebutnya, seraya menambahkan, jika ternyata hasil 
scan  menemukan adanya kelainan, maka pemeriksaan akan 
 dilanjutkan di gait analysis untuk melihat cara berjalannya 
 secara keseluruhan. 

“Di sini saya akan melakukan pengamatan dan pemeriksaan 
sesuai dengan penelitian saya. Kita amati langkahnya, lempar-
an kakinya bagus atau tidak, kiri kanan bagaimana, bahkan 
gerak pinggulnya pun kita ukur. Semuanya kita hitung, untuk 
kemudian diputuskan dibuatkan alat bantu seperti insole, 
sepatu khusus Kids Foot Rehabilitation, dan lainnya,” kata 
 dokter yang semula bercita-cita menjadi insinyur ini.

TARGET KELUAR 
Target terapi ditetapkan hingga posisi tungkai dan kaki anak 
 mencapai sudut normal. Sudut normal yang telah dibentuk 
akan  dipantau hingga anak mencapai usia 12 tahun. Jika  tidak 
ber ubah, ya berarti sudah selesai. Karena rotasinya sudah 
 tidak akan mempengaruhi lagi, pertumbuhannya sudah lebih 
 mengarah kepada tinggi badan. 

Tapi, kata dr. Meidy, kemungkinan tetap akan dilakukan pe-
meriksaan dalam satu tahun ke depan. Kalau sudutnya sudah 
atau masih sama, ya selesai. “Selesainya itu bisa lepas tidak 
pakai apa-apa, bisa juga kita lepas namun masih pakai insole. 
Karena, targetnya memang ke bentuk, fungsi dan kosmetik, 
tetapi minimal diupayakan untuk kembali sempurna sehingga 
tidak berpengaruh pada lempeng pertumbuhan,” janjinya. 

❝Kelainan tungkai dan kaki anak bisa dikoreksi melalui  
rehabilitasi medik dan terapi dengan beragam 

perangkat pendukung, mulai dengan memanfaatkan 
sepatu koreksi hingga alat bantu khusus disertai 

fisioterapi secara rutin, untuk mengarahkan proses 
tumbuh kembang tungkai dan kaki anak kepada bentuk 

yang semestinya (normal)❞
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P
enyakit jantung Bawaan (PjB) merupakan kelainan baik 
pada struktur maupun fungsi jantung yang dibawa  sejak 
masih berada di dalam kandungan. Penyakit jantung 

bawaan merupakan kelainan bawaan yang paling sering terjadi 
diantara kelainan bawaan lainnya. 

Hingga saat ini, masih banyak kasus PJB yang tidak terdiagno-
sis sejak awal sehingga sulit dikoreksi karena penanganannya 
terlambat dan menyebabkan berbagai komplikasi. Kondisi 
ini terjadi karena kurangnya kewaspadaan orangtua  maupun 
 dokter di layanan kesehatan primer seperti Puskesmas 
 terhadap kemungkinan PJB pada pasien (anak). 

Menurut dr. Radityo Prakoso, Sp.JP(K), ada dua macam PJB 
yang sering ditemui, yaitu PJB sianotik dan PJB asianotik. “PJB 
sianotik menyebabkan warna kebiruan (sianosis) pada kulit dan 
selaput lendir, terutama di daerah lidah/bibir dan ujung-ujung 
anggota gerak akibat kurangnya kadar oksigen di dalam darah. 
Sementara PJB asianotik tidak menimbulkan warna kebiruan 
pada anak,” kata dokter praktik di Mitra Keluarga Kemayoran 
ini. 

GEjALA DAN CIRI PjB
Bayi dengan  PJB umumnya mengalami gangguan saat me-
nyusu. Bayi kesulitan untuk minum ASI dalam jumlah banyak, 
butuh waktu yang lebih lama, tersendat-sendat dan sering 
berhenti sejenak. Bayi sering mengalami infeksi saluran nafas 
berulang dan berat badan kurang dari rata-rata.

Tanda atau ciri lainnya, bayi banyak berkeringat saat menyusu, 
terutama di bagian dahi. Kadang disertai nafas terengah-engah 
diikuti munculnya warna kebiruan di sekitar mulut (bibir), dan 
ujung anggota gerak seperti tangan dan kaki. 

Pada Balita, gangguan pertumbuhan dan perkembangan ter-
lihat lebih nyata. Anak dengan PJB umumnya mudah merasa 
lelah saat beraktivitas. Pada anak yang lebih tua, dapat meng-
alami sesak nafas saat tidur berbaring disertai bengkak pada 
wajah, perut, atau anggota gerak. Seringkali anak juga merasa 
berdebar-debar, disertai nyeri dada atau bahkan pingsan.

Anak dengan PJB sianotik dapat mengalami spell (serangan 
sianotik), yaitu suatu episode yang ditandai oleh nafas yang 
terlihat lebih cepat dan dalam, merintih, muncul warna ke-
biruan atau terlihat semakin biru, dapat disertai penurunan 
kesadaran ataupun kejang. Jika tidak segera ditangani dengan 
benar, episode ini bisa berakhir pada kematian. Pada anak 
yang lebih besar umumnya akan berjongkok agar merasa lebih 
baik saat mengalami episode spell. 

Jika anak menunjukkan gejala di atas secara tiba-tiba (meng-
alami spell), hal paling utama adalah orangtua harus tetap 
 tenang dan tidak panik. Serangan ini diakibatkan turunnya 
 kadar oksigen dalam darah. Ketika bayi berada dalam kondisi 
ini, ia menjadi panik dan menangis. 

Pertolongan pertama yang dapat diberikan adalah menekuk 
lutut bayi dan mendekatkannya ke dada (knee-chest position). 
Sementara itu, orangtua harus menenangkan bayi melalui 
 kata-kata menyejukkan  dan menghindari gerakan yang 
memicu kekagetan. “Jika bayi tenang, persediaan oksigen 

Penyakit Jantung Bawaan 

Apa Saja yang Perlu 
Diwaspadai?

dr. Radityo Prakoso, Sp.jP(K)
Mitra Keluarga Kemayoran

Cara terbaik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat 
terhadap Penyakit jantung Bawaan (PjB) pada anak adalah 
dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai PjB.

❝Jika bayi tenang, persediaan oksigen  tidak terpakai 
banyak. Jika tidak ada perubahan apapun, segera 

bawa bayi ke rumah sakit untuk ditangani oleh 
petugas gawat darurat❞
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 tidak terpakai banyak. Jika tidak ada 
perubahan apapun, segera bawa bayi 
ke rumah sakit untuk ditangani oleh 
petugas gawat darurat,” anjurnya.

PENCETUS DAN PENCEGAHAN
Penyebab PJB masih belum diketahui 
secara pasti. Namun, terdapat bebe-
rapa faktor yang dapat meningkatkan 
risiko terjadinya PJB, diantaranya 
kelainan genetik, obat-obatan yang 
dikonsumsi saat kehamilan, infeksi 
pada trimester pertama kehamilan, 
paparan zat kimia atau radiasi selama 
kehamilan dan lain-lain.

Karena itulah, PJB sebenarnya bisa 
dideteksi sejak dini, bahkan sejak ma-
sih berada dalam kandungan. Kunci 
pencegahan PJB adalah pemeriksaan 
sebelum kehamilan (prenatal) dan se-
lama kehamilan (antenatal) yang baik. 

Kehamilan risiko tinggi seperti pada wanita di atas usia 35 ta-
hun, pernikahan sedarah (konsanguitas) atau dengan kondisi 

medis tertentu seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, 
sebaiknya melakukan pemeriksaan antenatal dengan dokter 
spesialis kandungan secara teratur.  (kat)
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tips

B
atuk pada bayi dan balita umumnya dianggap sebagai 
gejala adanya gangguan pada saluran pernapasan. 
Namun, batuk pada bayi dan balita seringkali merupakan 

bentuk refleks yang dilakukan tubuhnya untuk menjaga 
kesehatan dan fungsi kerja organ. Sebagai aktivitas spontan 
untuk membantu membersihkan jalan atau saluran udara di 
tenggorokan dan dadanya!

“Ya, batuk adalah refleks spontan pertahanan tubuh ketika ada 
zat asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan,” kata dr. 
Stephanie Yulianto, Sp.A. Hanya saja, orangtua tetap harus 
waspada dengan kejadian batuk berulang pada balita. Karena, 
selain bentuk refleks spontan, batuk pada anak sering terjadi 
karena sebab-sebab lain.

Dokter spesialis anak di Mitra Keluarga Kalideres ini menyebut 
2 jenis batuk yang bisa dibedakan, yaitu alergi dan non alergi. 
“Alergi, adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang disebabkan 
oleh mekanisme imunitas tertentu. Gejala yang ditimbulkan 
oleh suatu proses alergi bisa berupa batuk berulang yang tidak 
disertai demam, namun sangat mengganggu pada malam 

dan pagi hari dibanding siang hari,” ucapnya. Ciri lainnya, 
bisa menimbulkan rhinore, ber-ingus, kulit kemerahan, 
terganggunya sistem pencernaan seperti kolik, konstipasi, 
hingga diare yang berlendir dan berdarah.

Sementara, non alergi merupakan batuk yang disebabkan 
oleh infeksi kuman, terutama jenis virus dan bakteri. Batuk 
non-alergi biasanya disertai demam dan gejala lainnya. Itu 
sebabnya, orangtua perlu mengenali apakah batuk yang 
diderita anaknya berupa alergi karena adanya pencetus yang 
disebut alergen atau dikarenakan suatu infeksi bakteri maupun 
virus yang biasanya disertai demam dan tidak dipengaruhi oleh 
waktu. 

Pengobatan harus sesuai penyebabnya. Jika batuknya karena 
bakteri, obat yang diberikan biasanya berupa antibiotika. 
Demam atau panas yang menyertai batuk non-alergi biasanya 
akan turun setelah 2-3 hari. Begitu pula batuk dan pileknya. 
Namun, jika kondisinya tidak juga membaik setelah 2-3 hari 
atau semakin parah, segera bawa balita Anda ke dokter.

Bila yang dialami merupakan batuk yang disebabkan oleh 
reaksi alergi, penanganan paling utama adalah mengenali 
alergen. Faktor pencetusnya harus segera dihindari, 
dihilangkan. Selain menggunakan obat simptomatik sesuai 
anjuran dokter, orangtua harus jeli dalam mengenali apa yang 

Pencetus - Alergen
Untuk proses terjadinya alergi diperlukan adanya alergen, 
atau biasa disebut pencetus. Pencetus bisa berupa debu 
rumah, tungau, asap rokok sampai jenis wangi- wangian, 
zat-zat kimia yang disemprotkan, serpihan kulit atau bulu 
binatang, makanan tertentu, seperti produk sapi dan 
turunan nya, coklat, kacang-kacangan, seafood dan se-
bagainya. Faktor risiko lain seperti kemungkinan adanya 
alergi yang dimiliki oleh orangtua, kakek dan nenek juga 
perlu ditanyakan, sebagai bahan evaluasi dalam menemu-
kan penyebab (alergen) batuk berulang pada anak.

Batuk dan Alergi

Kenali jenis Batuk 
pada Anak Anda

Batuk alergi dapat hilang secara spontan bila penderita 
dijauhkan dari alergen penyebabnya.

dr. Stephanie yulianto, Sp.A
Mitra Keluarga Kalideres

❝Jenis alergen yang paling sering menjadi pencetus 
pada batuk jenis ini adalah debu rumah. Jagalah 

kebersihan, baik tubuh maupun lingkungan. 
Dengan kebersihan yang terjaga, hipersensitivitas 

anak dapat berkurang secara bertahap, bahkan 
hilang seiring bertambahnya usia balita❞
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menjadi (sumber) pencetus alergen 
agar tidak ‘selamanya’  menjadi 
gangguan (terserang penyakit batuk 
berulang) pada proses tumbuh 
kembang.  

Jika dapat ditegakkan bahwa 
batuknya berupa alergi dan 
mengenali faktor pencetusnya, 
maka edukasi terhadap sang anak, 
orangtua, pengasuh, maupun orang 
terdekat akan sangat membantu 
untuk menghindari agar batuk alergi 
dapat dihindari. 

Menurut dr. Stephanie, perilaku 
preventif merupakan cara terbaik 
untuk menghindari terjadinya 
batuk alergi. Apalagi, batuk alergi 
sebenarnya mudah dicegah. 
Caranya, kenali jenis alergennya. 
Lalu, hindarkan balita terpapar atau 
melakukan kontak dengan alergen tersebut.

“Pada beberapa kasus yang saya temui di Mitra Keluarga 

Kalideres, pendekatan melalui edukasi kepada orangtua dan 
anak --yang sudah lebih besar dan bisa diberikan pengertian 
mengenai pencetus (alergen) yang harus dihindari— terbukti 
cukup berhasil. 
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profil

Mewujudkan Doa dan Harapan 
Orangtua

Dunia anak-anak degeluti sejak dekade 80-an.  
Di mata dokter spesialis anak jebolan Universitas Diponegoro ini, anak-anak merupakan 

generasi penerus yang sangat berharga dan harus diselamatkan.

dr. Winarno, Sp.A
Mitra Keluarga Bekasi
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D
ekade 50-70an, angka kematian anak di Indonesia 
(bahkan dunia) terbilang sangat tinggi. Bahkan Winarno 
kecil yang putra kelahiran Semarang tahun 1949 pun 

termasuk dari salah satu anak yang rentan sakit. Sering kejang 
dan mengalami demam tinggi. 

“Saat terbaring sakit, ayah sempat berbisik; ‘mudah-mudahan, 
saat dewasa kelak kamu bisa menjadi dokter anak’. Doa ayah 
itulah yang terus terngiang di telinga dan menancap kuat 
dalam benak saya,” ucapnya mengenang. 

Tak lama berselang, putra kelima dari sembilan bersaudara ini 
harus menerima kenyataan pahit ditinggal sang ayah tercinta. 
“Saya masih kelas 4 SD saat ayah meninggal dunia,” ujarnya, 
dengan sorot mata menerawang. Sejak saat itu, Winarno 
dikirim dan dititipkan kepada salah satu pamannya di Jakarta. 

Berbekal doa orangtua dan tekad berpartisipasi 
menyelamatkan generasi penerus itulah, ia memilih untuk 
menekuni dunia kedokteran. Lulusan SMAN 8 Jakarta, 
tahun 1968 ini berhasil diterima di Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia. Pemuda yang terbiasa hidup mandiri ini 
menyelesaikan program studi dokter umum-nya pada tahun 
1974.

Di tengah aktivitasnya sebagai dokter umum, doa sang ayah 
kembali terngiang di telinganya. Untuk mewujudkan doa 
dan harapan itulah dr. Winarno kembali ke Semarang. Ia 
mengambil Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak, dengan 
spesialisasi Perina (NICU/PICU), di Universitas Diponegoro, 
dan berhak menyandang gelar sebagai dokter spesialis anak, 
sejak tahun 1986. 

Dokter senior yang akrab disapa dengan sebutan dr. Win 
ini, bergabung di Mitra Keluarga Bekasi sejak rumah sakit 
ini berdiri. Saat itu, persisnya tahun 1992, ia diminta oleh dr. 
Khouw Lip Swan (owner/pendiri Mitra Keluarga Grup) untuk 
bergabung, membangun, dan memajukan rumah sakit Mitra 

❝Dokter senior ini aktif menekuni prosedur 
dan perkembangan medis di bidang 

kesehatan anak. Ia berharap generasi penerus 
di bidang kesehatan anak terus tumbuh dan 

berkembang semakin baik❞

Keluarga (Bekasi Barat) yang akan beroperasi. “dr. Khouw 
merupakan dosen pembimbing saya di FKUI,” sebutnya. 

MUSIK DAN OTOMOTIF
Kendati hari-harinya tergolong padat dengan aktivitas belajar, 
namun darah seni yang mengalir membawanya ke pentas-
pentas seni di lingkungan sekolah maupun kampus. Bahkan 
sejak masih duduk di bangku sekolah dasar pun Winarno yang 
pandai memetik gitar ini telah bergabung dalam band bocah, 
Bobosah. 

Saat remaja, ia dikenal sebagai gitaris, pianis dan pemain 
keyboard yang handal, sehingga sering diminta menjadi 
anggota boy band. Di FKUI, ia dikenal sebagai sosok supel, 
pandai bergaul dan doyan ‘becanda’. Tak heran Winarno 
muda juga aktif di panggung seni sebagai punggawa Ketoprak 
Humor Mahasiswa.

Selain aktif bermusik, ia doyan ‘ngoprek’ memodifikasi 
kendaraan model Jeep. Bahkan, sampai saat ini pun sebuah 
Jeep CJ7 masih terpajang di garasi rumahnya. “Lumayan untuk 
menerobos banjir Jakarta,” ungkapnya, santai. 

Jika melongok ke bagian dalam rumahnya, jangan heran jika 
di sana juga ada ruang ‘steril’, studio musik lengkap dengan 
instrumen musik standar. Rupanya, di sanalah ia kerap 
menikmati waktu luang sambil ngulik menikmati dunianya, 
main musik bersama keluarga maupun berlatih sendiri (solo). 
Jreeeeng. 
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profil

D
imata Dina Angelika, anak-anak merupakan aset bangsa 
yang harus dijaga dan diselamatkan. Ia ingin melihat 
anak-anak Indonesia yang sehat, tanpa gizi buruk, 

tingkat kematian hingga 0%, tumbuh kuat, cerdas, dan mampu 
berkompetisi dengan anak-anak dari belahan dunia manapun. 

Atas alasan itulah, dokter praktik di Mitra Keluarga Kenjeran 
sejak tahun 2004 ini fokus menekuni bidang kesehatan anak. 
Bahkan, ia tidak berhenti sampai di situ. Saat ini, dosen di 

Mengawal Masa Depan yang 
Menjadi Lebih Baik

Dokter lulusan Universitas Airlangga ini tergugah dengan kondisi tingkat kesehatan anak-anak 
Indonesia yang masih rendah. Bahkan menempati posisi angka kematian anak tertinggi di 

ASEAN. Masa depan Indonesia berada di tangan bayi-bayi yang lahir saat ini.

dr. Dina Angelika, Sp.A
Mitra Keluarga  Kenjeran

fakultas kedokteran umum Universitas Airlangga ini tengah 
mendalami sub spesialis di bidang neonatologi. 

“Neonatologi merupakan bidang ilmu kesehatan yang 
mempelajari bayi baru lahir sampai usia 1 bulan. Jadi bayi baru 
lahir dengan segala macam permasalahannya itulah kajian 
ilmu dan keahlian saya,” ungkap dr. Dina Angelika Sp.A, seraya 
menambahkan, mereka harus diselamatkan, karena masa 
depan Indonesia berada di tangan bayi-bayi baru lahir itu.
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❝Saya ingin punya andil di sana, membangun 
kualitas kesehatan generasi penerus bangsa 
yang menjadi lebih baik dan semakin baik❞

PENGALAMAN MEMBANGGAKAN
Menurut dr. Dina Angelika, Tim Medis Mitra Keluarga Kenjeran 
telah dibekali kemampuan sangat memadai dalam menangani 
kondisi pasien bayi yang lahir prematur dengan tingkat 
keberhasilan di atas 90%.

Pernah menangani bayi lahir prematur yang hanya memiliki 
bobot <750 gram dengan perkiraan harapan hidup yang 
sangat tipis. “Bersama dukungan tim yang sangat kompak, 
kami berhasil menangani dan menyelamatkan bayi mungil 
tersebut,” ucapnya mengenang.

 
Kejadian menarik lainnya ialah ketika ia dan tim NICU berusaha 
keras melakukan stabilisasi pada bayi seberat 1000gram. 
“Bayi  tersebut kadung mbrojol di rumah, sehingga tim 
medis segera menjemput dan membawanya ke sini. Saya 
sangat terharu sekaligus bangga ketika bersama tim berhasil 
menyelamatkannya, dan bisa tumbuh sehat sampai sekarang,” 
ungkapnya.

 
Masih seperti kata dr. Dina Angelika, anak-anak adalah 
generasi penerus yang akan mengambil estafet kehidupan 
bangsa di masa depan. Maju tidaknya suatu bangsa di masa 
depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerusnya, 
dan kesehatan merupakan salah satu kunci utama kualitas 
generasi masa depan. “Masa depan Indonesia akan dibangun 
oleh bayi-bayi yang lahir saat ini,” tegasnya.

MENIKMATI WAKTU
Bisa dibayangkan jadwal ketat yang harus dilakoni setiap 
hari. Namun, penyuka bunga ini masih sempat mengurus 

dan merawat tanaman kesayangan di rumah. Bahkan, tetap 
berusaha menyisihkan waktu untuk olahraga, seperti lari 
treadmil (3km) minimal 3 kali seminggu. “Maklumlah,  saya 
tidak punya cukup waktu untuk outdoor sport,” kilahnya.

Ketika memiliki waktu luang, sepenuhnya akan dimanfaatkan 
dr. Dina untuk menyalurkan hobi memasak. “Saya senang 
mencoba berbagai resep baru, apalagi sekarang mudah 
kita peroleh di internet,” sebutnya. Kegemaran memasak ini 
juga dijadikan sebagai sarana dalam membangun keakraban 
di tengah keluarga. “Hal paling penting bagi saya adalah 
komunikasi di tengah keluarga yang tetap terjaga dan 
terbangun dengan baik, meski masing-masing memiliki 
kesibukan yang cukup ketat,” ucapnya.

Dengan kesibukannya yang ekstra padat, dr. Dina menyadari 
bahwa ia memiliki waktu yang terbatas buat keluarga. Karena 
itulah, ia selalu berusaha menikmati waktu luang yang tersisa 
bersama keluarga. “Paling sering wisata kuliner bersama. Tidak 
perlu di restoran mewah, cukup menikmati menu-menu khas 
di Surabaya atau kota-kota di Jawa Timur, yang tak terlalu 
jauh dengan kota Surabaya. Menurut saya yang penting adalah 
kebersamaan dan hubungan keluarga tetap terjalin hangat,” 
imbuhnya. 
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dokter anda

jangan  
Sepelekan  

Diare pada Anak

Tanya

Dear Dokter, 

Putra tercinta kami yang berusia 9 bulan terlihat semakin 
lemah karena mengalami  gangguan perut. Sudah kami perik-
sakan ke dokter dan mendapat resep untuk pengobatannya. 
Menurut dokter, putra kami terserang diare dan sempat meng-
alami dehidrasi. 

Saat ini, frekwensi BAB (buang air besar) memang telah 
 kembali normal dan tidak lagi telalu cair, namun kondisinya 
terlihat sangat lemah dan rewel. Sementara ia tidak mungkin 

Jawab

Dear ibu Indriana, 

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. 
 Tentu kami sangat memahami kekhawatiran yang ibu  Indriana 
rasakan. Masalah Diare memang sering terjadi, terutama 
pada anak-anak dikarenakan seringnya memasukkan  tangan 
dan semua benda di sekitarnya ke dalam mulut. Selain itu, 
 kebersihan makanan, peralatan makan 
serta faktor daya  tahan anak yang 
 belum sempurna terhadap penyakit 
juga ikut  berperan. 

Rotavirus merupakan penyebab ter-
sering diare pada anak. Jenis virus ini 
menginfeksi usus dan menjadi penye-
bab umum dari penyakit diare pada 
bayi dan anak-anak di seluruh dunia. 
Hampir sebagian besar anak berusia 
hingga 5 tahun  pernah terinfeksi Ro-
tavirus. Demam tinggi dan muntah-muntah yang diikuti diare 
selama 3-8 hari, merupakan pertanda awal  infeksi Rotavirus. 
Penyebab lainnya, bisa karena bakteri seperti  Salmonella,   
E Coli dan lainnya.

Hal yang paling ditakuti dari diare pada anak adalah Demam 
Tinggi yang dapat mengakibatkan kejang serta Dehidrasi 
 akibat kekurangan cairan tubuh yang cepat. Dehidrasi yang 

berat dapat menyebabkan syok dan kerusakan organ-organ 
tubuh akibat kurangnya cairan serta elektrolit tubuh  secara 
mendadak yang bila tidak teratasi dengan cepat, dapat 
menyebabkan kematian.

Gejala sisa berupa rasa lemas, nafsu makan yang menurun di-
sertai dehidrasi berat dapat terjadi pada semua penderita. Bila 
teratasi dengan benar, masa pemulihannya  tidak berlangsung 
lama. Penderita akan kembali sehat setelah beberapa hari. 

 Namun, apabila ter lihat lemas yang 
berlebihan dan  masih  rewel berlarut -
larut, apalagi bila asupan makan tidak 
pulih kembali, diperlukan pemeriksaan 
lanjutan untuk melihat kecukupan 
cairan dan  elektrolit apakah sudah 
kembali normal  (rehidrasi) atau belum. 

Untuk kasus putra tercinta ibu  Indriana, 
kami anjurkan  kembali melakukan 
kontrol ke dokter spesialis anak agar 
dapat dilakukan pemeriksaan dengan 

seksama. Bila perlu,  lakukan  pemeriksaan laboratorium untuk 
mencari penyebab nya,  sehingga dapat segera diberi terapi 
yang tepat sasaran.

Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam mencari 
 kesembuhan bagi putra ibu Indriana. Semoga sang putra 
 tercinta dapat cepat pulih dan kembali ceria. Salam sehat 
selalu. 

dr. Irwan Tjahjadi

menceritakan penderitaannya. 

Terus terang, saya sangat bingung. Apa sebenarnya penyebab 
diare yang dialaminya? Dan, apakah dehidrasi akibat diare bisa 
membahayakan? Apa yang harus saya lakukan sebagai pilihan 
pengobatan terbaik sehingga bisa mengembalikan keceriaan 
putra tercinta kami ini Dok? 

Sekian pertanyaan dari saya. Sebelumnya diucapkan terima 
kasih atas perhatian dan kecepatan responnya.

Indriana,
Cengkareng, Jakarta Barat
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korporasi

PANjI NUSANTARA
Sebagai pelaku di Industri kesehatan 
dengan jaringan rumah sakit terbesar di 
Indonesia, Mitra Keluarga Grup  selalu 
mengutamakan kedekatan dengan 
 masyarakat, termasuk kedekatan dengan 
pangsa pasar yang dituju dalam bentuk 
Preventive Care melalui partisipasi aktif 
pada berbagai kegiatan komunitas dan 
sosial. Salah satu bentuk kegiatan terse-
but dituangkan melalui diselenggarakan-
nya Malam Penggalangan Dana “PANJI 
NUSANTARA” pada Mei 2017, lalu. 

Acara penggalangan dana bagi masya-
rakat marginal ini merupakan hasil 
kerjasama Mitra Keluarga Grup dengan 
Lions Club dan BOND. Selain dihadiri 
tamu undangan dari berbagai distrik dan 
cabang Lions Club, serta para sponsor 
acara, tampak hadir ibu Silviana Murni, 
salah satu kontestan calon Wakil Guber-
nur Jakarta pada Pilkada lalu.

Acara penggalangan dana yang ber-
langsung di Kempinski Hotel itu diisi 
dengan serangkaian kegiatan menarik 
seperti booth camp untuk kelas free-
style Yoga, yang merupakan kelas khu-
sus yang hanya diikuti oleh profesional 
 lintas profesi. Pada kesempatan itu Mitra 
 Keluarga mengambil peran dengan 
menyiapkan pemeriksaan gratis body fat. 

Corporate Branding & Communication

Menyentuh dan Memahami 
Kebutuhan Masyarakat 
(Customer)
Hingga memasuki semester II/2017, tercatat ada tiga event Corporate Marketing Mitra 
Keluarga Grup terkait Corporate Social Responsibility (CSR), launching dan pengenalan 
layanan unggulan terbaru, serta ekspansi jaringan kerjasama dalam upaya mewujudkan 
pelayanan yang terus ditingkatkan.

“Pemeriksaan body fat merupakan 
 bentuk awareness Mitra Keluarga pada 
pola hidup sehat bebas obesitas di ka-
langan profesional muda dan para tamu 
undangan yang hadir,” kata Agustine se-
laku perwakilan dari Mitra Keluarga.

SECOND BK CARD UPDATE 
Masih di awal bulan Mei, Perhimpunan 
Kardiologi Indonesia (PERKI) Bekasi–
Karawang menggelar Symposium berta-
juk Second Bekasi–Karawang Cardiolog 
Update (Second BK Card Update), yang 
dihadiri sekitar 150 dokter umum dan 
dokter spesialis. Symposium dibuka oleh 
dokter spesialis Mitra Keluarga Bekasi, 
dr. Djamal A Hasan, Sp.JP, FIHA, FasCC 
yang juga menjabat sebagai Ketua PERKI 
Cabang Bekasi – Karawang.

Pada kesempatan itu, Mitra Keluarga 
Regional 1 berpartisipasi dengan meng-
gelar booth informasi layanan unggul-
an. Pada booth tersebut, pengunjung 
bisa memperoleh informasi seputar 
Angio graphy yang merupakan layanan 
unggul an Mitra Keluarga Bekasi Timur, 
hingga Laser Surgery sebagai layanan 
terkini Mitra Keluarga Bekasi. 

Peserta yang sebagian besar memiliki 
profesi sebagai dokter umum dan dokter 
spesialis itu tampak antusias menyimak 
materi mengenai Infeksi Saluran Perna-
fasan yang menyertai Chongesti Heart 
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Failure (CHV), yang dibawakan oleh pembicara dari Mitra 
 Keluarga Bekasi, dr. Anthony Tulak, Sp.P.  

Usai mengikuti symposium, peserta tampak bersemangat me-
ngunjungi booth Mitra Keluarga untuk memperoleh informasi 
seputar layanan unggulan terkait, hingga melakukan pemerik-
saan gratis yang difasilitasi oleh Mitra Keluarga.

Masih bersama dengan PERKI, Mitra Keluarga Bekasi dan 
 Indonesia Society of Hypertension/InaSH mengadakan acara 
Measurement Month Challenge, yaitu gerakan mengumpul-
kan data tekanan darah & berat badan guna membantu data 
 survey penderita hipertensi di Bekasi.

Pada acara yang diselenggarakan di Sumarecon Mall Bekasi 
dalam rangka menyambut Measurement Month Awareness 
yang jatuh di bulan May 2017 itu, booth Mitra Keluarga me-
ngumpulkan data dari 129 responden yang berhasil dijaring.

Yang pasti, tidak mengherankan jika Measurement Month 
Challenge yang sarat dengan para dokter spesialis jantung 
anggota PERKI ini diwarnai dengan maraknya konsultasi gra-
tis bagi pengunjung booth seputar masalah hipertensi dan 
jantung. Mitra Keluarga, turut memeriahkan acara dengan 
menggelar demo Senam Jantung Sehat bersama Club Jan-
tung Sehat Bekasi. Kesempatan itu sekaligus digunakan untuk 
melakukan sosialisasi menerapkan kebiasaan olahraga secara 
fun namun teratur sebagai upaya menjaga tekanan darah.

EKASPANSI jARINGAN KERjASAMA  
Untuk mengoptimalkan kualitas kehidupan orang banyak 
melalui pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada 
pasien, Mitra Keluarga banyak melakukan kolaborasi dengan 
berbagai instansi/organisasi. Salah satunya, organisasi yang 
bergerak di bidang asuransi. 

Dalam rangka mewujudkan misi itulah, Mitra Keluarga mem-
perluas kerjasamanya dengan PT Mandiri Inhealth dalam 
 upaya memperkuat pelayanan kesehatan di Mitra Keluarga 
 Cikarang, Kalideres, Cibubur, dan Surabaya. 

Perluasan kerjasama ditujukan untuk melengkapi kerjasama 
Mitra Keluarga Group dengan PT Mandiri Inhealth  Indonesia 
yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Mitra 
 Keluarga Bekasi, Bekasi Timur, Kemayoran, Kelapa Gading, 
 Depok dan Tegal. 

Menurut dr. Nurvantina Pandina, dari Mitra Keluarga, kerja sama 
tersebut sebesar-besarnya ditujukan sebagai bentuk aspirasi 
kepada pasien. Satu hal yang terbukti dimana Mitra  Keluarga 
Kalideres dan Surabaya langsung meluncurkan layanan count-
er khusus administrasi untuk rawat inap dan rawat jalan yang 
diperuntukkan bagi pasien anggota Mandiri Inhealth. 

Melalui counter tersebut, diharapkan peserta Mandiri Inhealth 
bisa melakukan proses administrasi yang lebih nyaman dan 
cepat. Layanan counter khusus tersebut, diharapkan dapat 
disediakan di seluruh rumah sakit Mitra Keluarga Grup yang 
bekerjasama dengan PT Mandiri Inhealth. 
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kesehatan

S
ecara umum Imunisasi adalah rangkaian upaya 
pencegahan primer penyakit agar tubuh bisa kebal 
terhadap ancaman penyakit sehingga kualitas hidup anak 

bangsa akan semakin meningkat.

Imunisasi merupakan program pencegahan penyakit menular 
yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang 
tersebut kebal terhadap suatu penyakit. Vaksin itu sendiri 
mengandung kuman yang mati atau sudah dilemahkan 
yang diberikan untuk membantu tubuh menghasilkan 
antibodi sehingga mampu melawan suatu penyakit tertentu 
dan berbahaya. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi 
bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri dan 
virus tertentu di masa yang akan datang.

Pada hakikatnya kekebalan tubuh dapat dimiliki secara 
pasif ataupun aktif. Vaksinasi termasuk imunisasi aktif 
dengan pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang 
pembentukan imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam 
tubuh. Saat ini, tersedia dua cara pemberian vaksinasi, yaitu 
secara oral (diminum) dan parental (disuntikkan), dengan 
tingkat efektivitas yang setara.

KAPAN IMUNISASI DILAKUKAN 
Imunisasi sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada awal 
kehidupan atau bayi baru lahir. Jadi imunisasi penting 
dilakukan karena merupakan upaya paling ampuh dalam 
mencegah penyebaran dan penularan penyakit infeksi yang 
ganas dan menular dari orang ke orang lain.

Di Indonesia, tiap bayi di bawah umur satu tahun harus 
mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Imunisasi 
ini berguna untuk mencegah bayi terkena penyakit polio, 
campak, tuberkulosis (TBC), difteri, pertusis atau batuk rejan, 
tetanus, dan hepatitis B. Imunisasi dasar lengkap ini terdiri 
dari 5 jenis vaksin yang akan diberikan sesuai umur bayi, dan 
pemberian setiap vaksinnya bisa dilakukan lebih dari satu kali. 
Saat ini, telah diproduksi atau dilengkapi dengan beberapa 
vaksin khusus untuk radang otak, penyakit gondok, campak 
jerman, dan sebagainya.

EFEK SAMPING 
Ada beberapa kemungkinan terjadinya efek samping sesuai 
jenis vaksin. Namun, gejala umum efek samping dari imunisasi 
biasanya hanya berupa deman ringan, nyeri daerah suntikan, 

dehidrasi, dan lain sebagainya. Demam setelah 
imunisasi adalah reaksi normal, dan akan hilang 
dalam 2-3 hari dengan obat penurun panas.

Apakah imunisasi harus dilakukan secara lengkap? 
Tentu saja harus dilakukan secara lengkap. Bila 
imunisasi tidak dilakukan maka kekebalan tubuh 
terhadap penyakit menular tertentu tidak ada. Bila 
tertunda tidak menimbulkan efek apa-apa, namun 
apabila seseorang tersebut terpapar penyakit 
menular maka ia memiliki risiko tinggi terkena 
penyakit menular.

PNEUMOCOCCAL DISEASE 
Vaksin pneumokokus (atau PCV: Pneumococcal 
Conjugate Vaccine) adalah vaksin berisi protein 
konjugasi yang bertujuan mencegah penyakit 
akibat infeksi bakteri streptococcus pneumoniae 
atau lebih sering disebut kuman pneumokokus. 

Imunisasi

Membangun Antibodi pada Bayi 
dan Balita
Dengan imunisasi, sistem kekebalan tubuh anak akan siap untuk menghadapi 
serangan penyakit tertentu di masa depan.
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dr. Riana Novy Evijanty, Sp.A
Mitra Keluarga Bekasi Timur

Tips

Antisipasi Pencegahan Penyakit pada Bayi 
dan Balita

1. Lakukan vaksinasi sedini mungkin
2. Jaga higienitas dan sanitasi khususnya bayi berupa 

kontak terhadap penderita ISPA dan segera berobat bila 
terdapat keluhan

3. Untuk gejala dini berupa demam, batuk, atau pilek, 
sebaiknya segera diobati atau melakukan konsultasi ke 
dokter.

Vaksin ini ditujukan untuk mereka yang memiliki risiko tinggi 
terserang kuman pneumokokus. 

“Infeksi penyakit yang disebabkan oleh streptococcus 
pneumoniae yang merupakan flora normal hidung dan 
tenggorakan terjadi pada sekitar 5%–10% dewasa sehat dan 
20%–40% anak yang sehat. Streptococcus pneumoniae juga 
merupakan penyebab utama terjadinya infeksi pneumonia 
pada-paru, meningitis bakteri dan sepsis. Menurut data WHO 
tahun 2005 infeksi pneumococcal menjadi penyebab utama 
kematian 1,6 juta anak di dunia”.

Untuk pencegahannya, WHO merekomendasikan vaksin 
pnuemoccocal diberikan secara rutin pada anak dengan 
jadwal seperti berikut:
•	 Dilakukan di usia 2 bulan sebanyak 4x dengan jarak 2 bulan 

dan pemberian terakhir di usia 2 tahun
•	 Pada usia 7 bulan pemberian sebanyak 3x dengan jarak 2 

bulan
•	 Pada usia > 1 tahun sebanyak 2x dengan jarak 2 bulan
•	 Pada usia > 2 tahun sebanyak 1x. 

❝Imunisasi merangsang kekebalan 
spesifik di dalam tubuh bayi, anak dan 
remaja, sehingga mampu melawan 
penyakit-penyakit berbahaya, 
mencegah sakit berat, cacat dan 
kematian❞
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wisata

D
unia anak-anak, merupakan dunia 
yang penuh cita-cita dan harapan 
di masa depan. Mereka sangat 

kritis dan sensitif pada berbagai kegiatan 
orang dewasa, termasuk pekerjaan yang 
sering mereka lihat, hingga menjadi 
 panutan dalam memutuskan keinginan 
untuk menjadi apa atau siapa mereka 
kelak dikemudian hari.

Tak heran anak-anak seringkali melaku-
kan kegiatan (identifikasi) atau meniru 
tokoh panutan dan idaman mereka, 
dengan cara bermain seolah menjadi 
seorang polisi, dokter, hingga  profesor 
yang tengah melakukan penelitian, 
 misalnya. Lantas, bagaimana jika anak-
anak tak hanya meniru perilaku orang 
dewasa, tetapi difasilitasi untuk melaku-
kan pekerjaan dan profesi idamannya?

Di Kota Kidzania, Anda bisa  menyaksikan 
kesibukan anak-anak yang tengah 
 mengambil peran orang dewasa, 
 menekuni pekerjaan dan profesinya 
dengan sangat serius, bak  sungguhan 
tengah melaksanakan tugas dan  rutinitas 
kegiatan orang dewasa. Ya, anak-
anak menjadi pemeran utama dalam 
Kota Kidzania. Mereka mengambil alih 
 peran-peran orang dewasa melalui 
 profesi pilihannya. 

KOTA ANAK-ANAK
Kota Kidzania merupakan wahana ber-
main yang menyediakan  ratusan  profesi 
yang kerap ditemui pada  sebagian 
 masyarakat perkotaan.  Wahana edutain-
ment di Lantai 6 Mall Pacific Place, 
Sudirman, Jakarta ini dirancang dan 
dibangun khusus menyerupai  replika 
 sebuah kota sesungguhnya. Ada 
 berbagai fasilitas kota seperti airport, 
rumah sakit, supermarket, salon, theater, 
pabrik dan masih banyak lagi.

Wisata Edutainment

Menyelami 
Profesi di Masa 
Depan

Di Kota Kidzania, anak-anak 
dapat menyelami profesi ideal 
yang menjadi cita-cita mereka 
kelak di masa depan. Mereka 
mengambil peran orang 
dewasa seperti dokter, pilot, 
pembalap formula 1, artis, 
wartawan, hingga berbagai 
pilihan profesi idaman yang 
diinginkan.

Kidzania adalah tempat bermain dan 
 belajar yang mengusung tema profesi. 
Disini anak-anak bisa memilih profesi 
apa yang ingin mereka jalani dimasa 
depan. Mereka juga bisa menggunakan 
kostum alias pakaian lengkap berikut 
atribut sesuai dengan profesi yang 
 dipilih. 

Ambil satu contoh, pada saat memilih 
profesi sebagai pemadam kebakaran, 
anak-anak diajak mengelilingi kota ter-
lebih dahulu dengan mengendarai mobil 
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Berwisata di Kidzania

Salah satu kiat untuk datang ke Kidzania adalah datang 
lebih pagi atau lebih siang. Kidzania memiliki dua 
sesi yakni sesi 1 dari jam 09.00 sampai jam 14.00 dan 
sesi 2 dari jam 15.00 sampai jam 20.00. Datanglah 
dekat dengan jam buka per sesi. Jika Anda datang 
diantaranya, sangat disayangkan karena waktu bermain 
anak akan semakin sebentar. Sedangkan harga tiket 
masuk hanya untuk masing-masing sesi.

Lokasi wisata anak di Pacific Place Shopping Mall 
Jakarta yang beroperasi sejak tanggal 24 November 
2007 ini mematok harga tiket masuk untuk balita 
berusia 2-3 tahun sebesar Rp.50.000. Anak-anak 
berusia 4-16 tahun dikenakan harga tiket sebesar 
Rp.150.000, dan kategori dewasa atau berusia 17-64 
tahun Rp.100.000. Cukup worth it untuk menikmati 
wisata edukasi di tengah Kota Jakarta.

❝KidZania Jakarta adalah sebuah theme 
park atau ’kota’-nya anak-anak yang 

mengedepankan unsur pendidikan dan 
hiburan (edutainment) untuk anak-anak  

usia 2-16 tahun❞

pemadam. Barulah sampai di tempat kebakaran dan langsung 
menyemprotkan air melalui selang-selang air yang telah ter-
sedia ke lokasi yang telah diset seperti lokasi kebakaran.

Berdiri di atas lahan seluas 7.500 meter persegi, Kota  Kidzania 
mampu menampung 1200 anak-anak dan 600 orang  dewasa. 
Kota ‘mini’ tersebut memiliki 71 paviliun yang mewakili 
 ‘departemen’ untuk melakukan kegiatan dari sekitar 130 pro-
fesi pilihan yang disebut establishment. Di kota ini anak-anak 
bisa memainkan peran atau profesi orang dewasa, seperti 
menjadi dokter, pilot, polisi, juru masak, ilmuwan,  pengusaha, 
dan lebih dari 100 profesi lainnya. Tak usah khawatir, pada 
setiap establishment,  anak-anak akan didampingi oleh 
 kakak-kakak yang profesional.

MENGELOLA PENGHASILAN
Dipandu oleh seorang Zupervizor, sehingga anak-anak dapat 
menyelami langsung dunia profesi atau pekerjaan orang 
dewasa yang selama ini mereka impikan. Yang menarik, tak 
ubahnya menjalani profesi sesungguhnya, anak-anak juga 
memperoleh gaji (upah) dari hasil jerih payah mereka. Uang 
yang dihasilkan –dalam bentuk mata uang resmi kota Kidzania 
yang disebut Kidzos-- bisa digunakan untuk membeli barang, 
menggunakan jasa, atau menyimpannya di bank yang ada di 
Kota Kidzania. Dengan begitu, selain belajar mengenai profe-
si, mereka juga belajar menghargai, menggunakan, sekaligus 
mengelola uangnya.

Bank Kota Kidzania melayani khusus bagi anak-anak. Anak-
anak akan mendapatkan kartu ATM khusus untuk melakukan 
transaksi selama berada di dalam kota. Mesin ATM pun dise-
diakan di beberapa sudut kota.

Kidzania memiliki 4 area utama seperti Airport, area ini yaitu 
area pintu masuk pesawat untuk menuju ke Kidzania. Sedang-

kan yang kedua yaitu Pusat Kota, dan disini terdapat banyak 
sekali aktivitas yang dilakukan. Setelah itu Pinggiran Kota yang 
ada banyak sekali lokasi perindustrian dengan berbagai jenis 
pabrik. Tak usah khawatir, jika anak masih belum bisa bermain 
dalam profesi pekerjaan, disediakan area Balita, yaitu area 
 hanya boleh dimasuki untuk anak usia kurang dari 4 tahun.

Tentu akan sangat menyenangkan saat anak-anak  memiliki ke-
sempatan bermain dalam peran tersebut. Bahkan,  pengalaman 
tersebut akan membekas dan menjadi kenangan indah sepan-
jang masa. Tak heran, Kidzania menjadi salah satu  tempat 
 pilihan anak-anak untuk mengisi hari libur. Sangat bijak 
rasanya membawa putra-putri Anda menikmati pengalaman 
seru, dan menjalani aktivitas seperti apa yang mereka cita -
citakan. 

Tips
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wisata

Wilayah Orangtua dan Pendamping 
Dewasa

PARENTS LOUNGE
Agar anak-anak lebih bebas dan leluasa memainkan 
peran dan menyelami profesi yang ditekuninya, 
orangtua maupun pendamping dewasa dilarang 
masuk establishment atau berpartisipasi dengan 
kegiatan putra-putrinya. Mereka hanya diijinkan untuk 
menyaksikan aktivitas dan prestasi putra-putri mereka 
dari luar establishment, yaitu suatu area yang disebut 
Parents Lounge. Di sini para orangtua atau pendamping 
dewasa bisa bersantai sambil menunggu anak-anak 
bermain, menyelami, dan menikmati profesi pilihannya.

Satu-satunya paviliun dimana orangtua atau 
pendamping dewasa bisa turut berpartisipasi hanya di 
Metropolitan Theater of Kidzania. Di sini, orangtua atau 
pendamping dewasa bisa menjadi ‘supporter’ kegiatan 
putra-putrinya yang tampil sebagai artis pada sebuah 
pergelaran teater. Sebelumnya, anak-anak akan dilatih 
terlebih dahulu untuk tampil dan didandani sesuai 
dengan peran mereka di panggung. 

URBANO’S HOUSE
Bagi mereka yang mambawa anak-anak berusia 
di bawah enam tahun, disediakan tempat khusus 
bermain yang disebut Urbano’s House. Orangtua atau 
pendamping dewasa diijinkan masuk dan ikut bermain 
dengan putra-putri mereka. Tak usah khawatir, mereka 
yang membawa anak balita, disiapkan ruang menyusui 
serta fasilitas untuk mengganti popok.



Konsultasi : dr. Ferdy Limengka, Sp.B, FINACS
  Senin, Rabu, Jumat
  (10.00 - 14.00 dan 18.00 - 21.00)

  dr. Maryun Wiriasukarta, Sp.B
  Senin - Jumat (14.00 - 16.00)
  Senin & Jumat (18.00 - 20.00)

Mitra Keluarga Bekasi
Jl. Jend. A. Yani, Bekasi 17144

Counter Bedah
✆ (021) 885 3333 ext 3902/3903
www.mitrakeluarga.com/bekasi

PAKET LHP® HEMOROID
Apakah yang dimaksud dengan hemoroid/
ambeien?

Ambeien merupakan pembengkakan pembuluh darah 
pada rektum dan anus, terjadi pada segala usia, ter-
utama untuk kalangan di usia 40 tahun ke atas & ibu 
pasca melahirkan.

Apa akibat jika ambeien tidak segera 
ditangani?

•	 dapat membesar jika dibiarkan dan menimbulkan 
rasa sakit terutama saat duduk

•	 mengganggu proses BAB
•	 pendarahan karena ambeien dapat menyebabkan 

anemia defisiensi besi
•	 darah yang menumpuk pada pembengkakan am-

beien akan membentuk bekuan darah dan nyeri

Keunggulan bedah laser dibanding bedah 
biasa
•	 harga laser teknologi terbaru sama dengan bedah 

biasa
•	 tidak ada insisi / pemotongan
•	 aplikasi laser yang tertarget sehingga jaringan seki-

tar tidak rusak
•	 preservasi maksimum jaringan tubuh
•	 masa pemulihan lebih cepat daripada bedah biasa
•	 minimum pendarahan dibanding bedah biasa

Harga Paket Affordable

Kelas VIP : Rp 28,5 juta Kelas II : Rp 21,5 juta
Kelas I : Rp 23,4 juta Kelas III : Rp 18,5 juta

Paket sudah termasuk:

•	 Pemeriksaan lab dan rontgen thorax
•	 Biaya Operasi
•	 Kamar rawat inap selama 2 hari
•	 Visit dokter

LATEST TECHNOLOGy
Affordable Price
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kuliner khas

A
da banyak kreasi makanan sehat yang bisa disiapkan dan dibawa sebagai bekal anak. Memang, persiapannya tentu sangat 
tergantung dari kreativitas Anda. Namun, prinsip utama dari bekal yang disiapkan harus terdiri dari gizi seimbang atau 
unsur makanan yang memiliki kandungan, seperti:

Karbohidrat, bisa didapat dari nasi, roti, mie, kentang, dan pasta. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh.

Protein, seperti daging, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, keju, dan lainnya. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan 
mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk atau yang sudah rusak.

Vitamin dan mineral yang banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber 
serat yang dibutuhkan untuk melancarkan pencernaan dan mencegah anak dari sembelit.

KREASI MENyIAPKAN BEKAL ANAK 

NASI BENTO
Salah satu pilihan paling praktis adalah menyiapkan nasi bento, untuk bekal saat 
pergi ke luar rumah, bermain, atau ke sekolah. Anda bisa membuat nugget sendiri 
dan menambahkannya dengan berbagai macam sayuran, seperti  wortel, buncis, 
jagung manis, brokoli, kacang polong, dan lainnya, agar lebih bergizi. Campurkan 
sayuran tersebut bersama gilingan daging ayam, kemudian balut dengan tepung. 
Sertakan salad yang terdiri dari wortel dan kol yang dipotong panjang dan tipis. 
Tambahkan juga timun dan tomat. Terakhir, jangan lupa tambahkan mayonaise agar 
rasanya lebih enak, dan mengundang selera anak. 

MIE GORENG
Jika anak terlihat bosan dengan nasi, Anda bisa menganti mengganti sumber 
karbohidratnya dari  nasi dengan mie. Anak-anak biasanya sangat suka dengan mie. 
Siapkan mie goreng dengan tambahan sayuran seperti sawi, kol, wortel dan kacang 
polong, agar lebih sehat. Sebagai pelengkap, tambahkan telur mata sapi atau telur 
dadar yang biasanya juga menjadi makanan favorit anak. Bila memungkinkan, Anda bisa 
melengkapi mie goreng kreasi Anda dengan menambahkan seafood, seperti cumi-cumi 
dan udang, yang merupakan sumber protein. 

ROTI SANDWICH
Bosan dengan nasi atau mie, Anda dapat membawakan roti sebagai bekal anak. Ini sangat 
praktis. Roti bisa diisi dengan daging, telur dan keju. Selanjutnya, bisa Anda lengkapi dengan 
sayuran seperti selada, tomat, dan mayonaise. Anda juga bisa menyertakan kentang goreng 
atau perkedel yang berisi sayuran di samping roti sandwich. 

Bento

Bekal Makan Sehat
si Kecil
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ONIGIRI
Sebagai alternatif menghindari kebosanan dan anak tetap tertarik serta memiliki 
selera untuk makan, Anda bisa membuat bekal makanan yang terkesan unik dengan 
membentuk makanan seperti figur tokoh kartun idola atau bentuk wajah hewan. Jika sulit 
untuk melakukannya, kreasi bisa dialihkan dengan membuat bentuk segitiga, onigiri atau 
nasi kepal. Tambahkan nori atau rumput laut untuk membungkus nasi kepal kreasi Anda. 
Pilihan lauknya bisa dilengkapi dengan ikan atau ayam goreng tepung. Untuk sayuran 
pelengkapnya, tambahkan tumis brokoli yang dipotong seperti pohon kecil dan wortel 
yang dipotong panjang. Biasanya anak akan kembali berselera dan sangat menyukainya.

OMURICE
Pilihan lainnya, Anda bisa menyiapkan nasi yang dibalut dengan omelet (Omurice). 
Caranya, taruh nasi di atas omelet, lalu gulung. Agar makanan menjadi lengkap, Anda 
bisa menambahkan sosis atau bola-bola daging sebagai lauknya. Lalu, tambahkan 
buncis, wortel, jagung manis, dan kacang polong yang direbus sebagai sayuran. Terakhir, 
lengkapi dengan selada dan tomat dengan siraman mayonaise (tergantung selera). 

Catatan: jangan lupa menambahkan buah dalam setiap bekal anak. Usahakan tidak dalam bentuk utuh, tetapi sudah dipotong 
kecil-kecil (bentuk dadu) agar anak mudah memakannya. Bawakan juga air putih (mineral), karena minum air putih dalam jumlah 
yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan anak.

*sumber : hellosehat.com
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agenda kegiatan

KELAPA GADInG

SEMINAR ILMIAH 
Penatalaksanaan pada Batu Empedu
Sabtu, 8 Juli 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:
•	 dr.	Laurentius	Aswin	Pramono,	Sp.PD
•	 Prof.	Dr.	dr.	Murdani	Abdullah,	Sp.PD-	KGEH,	
FACG,	FINASIM

•	 dr.	Michael	Setiawan,	Sp.B
Auditorium	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading

Abdomen Akut pada Anak
Minggu,	30	Juli	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:
•	 dr.	Isabella	Riandani,	Sp.A
•	 dr.	Ruankha	Bilommi,	Sp.BA

Auditorium	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading

PRENATAL CLASS
Setiap	Sabtu,	Pk.	11.00-12.00
Bidan	Bersertifikat
Auditorium	Lt.	6,	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading

PROMO
*Syarat & Ketentuan Berlaku

1. Paket Operasi 
Berlaku	s.d	31	Desember	2017 

•	 Paket	Operasi	Sectio 
Harga	mulai	Rp.	19.950.000,-

•	 Paket	Operasi	Katarak	dengan	Tehnik	
Phacoemulsification 
Harga	Rp.	12.600.000,-

•	 Paket	Operasi	Wasir	(Haemorrhoid)	dengan	
Metode	Halrar 
Harga	mulai	Rp.		25.850.000,-

•	 Paket	Operasi	Jantung	–	CABG 
Harga	mulai	Rp.	175.000.000,- 

2. Paket Sunat Liburan Sekolah 
Harga	mulai	Rp.	1.085.000,- 
Tersedia	paket	dengan	Dokter	Umum	atau	
Spesialis,	Bius	Lokal	maupun	Bius	Umum 
Berlaku	17	Juni	2017	s.d	31	Agustus	2017

DONOR DARAH
Jumat,	11	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	11.30
Auditorium	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading

CIKARAnG

SEMINAR AWAM
Auditorium	Lt.	4	Mitra	Keluarga	Cikarang

Cedera Otot
Sabtu,	15	Juli	2017,	Pk.	08.30	-	11.00
Pembicara:	Spesialis	Ortopedi

Penanganan Nyeri Kronis
Sabtu,	05	Agustus	2017,	Pk.	08.30	-	11.00
Pembicara:	Spesialis	Saraf

Varises
Sabtu,	16	September	2017,	Pk.	08.30	-	11.00
Pembicara:	Spesialis	Bedah	Toraks	&	Kardiovaskular

TALKSHOW
Penyakit Saluran Pernafasan (Ringan/Sedang/
Berat)
Selasa,	11	Juli	2017,	Pk.	14.00	-	16.00
Pembicara:	Dokter	Spesialis	Paru
SGI	Plant	2,	Jl.	Kalimantan	Blok	DD-1	Cikarang	Barat

Penyakit Saluran Pernafasan (Ringan/Sedang/
Berat)
Kamis,	13	Juli	2017,	Pk.	14.00	-	16.00
Pembicara:	Dokter	Spesialis	Paru
SGI	Plant	1,	Jl.	Bali	Blok	J-8	Cikarang	Barat

PRENATAL CLASS
Auditorium	Lt.	4	Mitra	Keluarga	Cikarang

Deteksi Gangguan pada Kehamilan di 
Trimester III
Sabtu,	22	Juli	2017,	Pk.	11.30	-	12.30
Pembicara:	Dokter	Spesialis	Obgyn

Inisiasi Menyusui Dini*
Sabtu,	12	Agustus	2017,	Pk.	11.30	-	12.30
Pembicara:	Dokter	Spesialis	Obgyn

Kenali Tanda Bahaya di Trimester III
Sabtu,	09	September	2017,	Pk.	11.30	-	12.30
Pembicara:	Tim	PKRS

SENAM
Klub Senam Ibu Hamil
Senam	Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	10.00	-	11.00
Instruktur:	Tim	Bidan	MKC
Auditorium	Lt.	4	Mitra	Keluarga	Cikarang

PROMO
Promo Kemudahan Pembayaran dengan 
Cicilan 0%  (Kartu Kredit)

Program untuk Nasabah BCA & Mandiri - BCA 
Prioritas dan Keluarga Inti Nasabah
1	September	2016	-	31	Agustus	2017

Program Mandiri Inhealth
16	Maret	-	31	Desember	2017

Program HUT Pelanggan
Sepanjang	tahun	2017

Promo Pap Smear
04	Juli	-	18	Juli	2017

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu,	26	Agustus	2017,	Pk.	08.30	-	12.00
Bekerjasama	dengan	PMI	Kab.	Bekasi
Auditorium	Lt.	4	Mitra	Keluarga	Cikarang

DEPOK

SEMINAR AWAM
Auditorium	Lt.	5,	Mitra	Keluarga	Depok

Bahaya Luka Diabetes karena Kadar Gula 
Darah yang Tak Terkendali
Sabtu,	29	Juli	2017,	Pk.	09.00	–	Selesai

Perawatan Gigi Usia Lanjut
Sabtu,	12	August	2017,	Pk.	09.00	–	Selesai

Nutrisi Penunjang Kesuburan
Sabtu,	16	September	2017,	Pk.	09.00	–	Selesai

PRENATAL CLASS
Auditorium	Lt.	5,	Mitra	Keluarga	Depok

Bahaya Preklamsia
Sabtu,	22	Juli	2017,	Pk.	11.00	–	Selesai

Hyperemesis Gravidarum
Sabtu,	05	Agustus	2017,	Pk.	11.00	–	Selesai

Permasalahan Bayi Prematur
Sabtu,	03	September	2017,	Pk.	11.00	–	Selesai

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Rabu	&	Sabtu,	Pk.	07.00	-	09.00

Senam Hamil
Sabtu,	Pk.	10.00	-	Selesai

PROMO
Promo Cicilan 0% Kartu Kredit BCA
s/d	Agustus	2017

Promo Bagi Pemegang Kartu BCA Prioritas & 
BCA Soliter
s/d	31	Agustus	2017
•	 Discount	10%	

* Kamar	Perawatan	
* Radiologi
* Laboratorium

•	 Free 
1. Pemeriksaan	Gula	Darah	Sewaktu	(Transaksi	
Minimal	Rp.	2.000.000,-)

2. Upgrade	Kamar	Rawat	Inap	dari	Kelas	VIP	ke	
VVIP	(selama	kamar	masih	tersedia)

3.	 Ambulance	untuk	Pasien	Rawat	Inap	

Promo Cicilan 0% Kartu Kredit Mandiri

DONOR DARAH
Aksi Donor Darah
Sabtu,	9	September	2017
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SEMINAR AWAM
Kolesterol Musuh Orang Tua dan Orang Muda
Selasa,	18	Juli	2017,	Pk.	15.00	-	16.30
PT.	Sanghiang	Perkasa,	Cakung

Kolesterol Musuh Orang Tua dan Orang Muda
Kamis,	20	Juli	2017,	Pk.	15.00	-	16.30
PT.	Dankos	Farma	-	Pulogadung

Broken Heart (Cegah dan Waspadai Penyakit 
Hepatitis)
Jumat,	28	Juli	2017,	Pk.	15.00	-	16.30
PT.	Dankos	Farma	-	Pulogadung

TALK SHOW
Radio	Sonora
Rabu,	26	Juli	2017,	Pk.	08.00	-	09.00

PRENATAL CLASS
Nutrisi Ibu Hamil
23	Januari	2017

SENAM
Diabetes
Setiap	hari	Sabtu,	Pk.	07.30	-	10.00

Senam Hamil
Setiap	hari	Sabtu,	Pk.	07.00	-	10.00

KEMAYORAn
PROMO
Promo Paket Sunat / Sirkumsisi:

•	 Paket	Sunat	Biasa	&	Tanpa	Bius	Umum	 
Rp.	2.800.000,-

•	 Paket	Sunat	Biasa	dengan	Bius	Umum	 
Rp.	3.667.000,-

•	 Paket	Sunat	dengan	Harmonic	Scalpel	Tanpa	
Bius	Umum	Rp.	5.100.000,-

•	 Paket	Sunat	dengan	Harmonic	Scalpel	dan	
Bius	Umum	Rp.	5.967.000,-

*Harga	paket	sudah	termasuk	obat-obatan	yang	
dibawa	pulang
Berlaku	1	Juni	-	31	Agustus	2017

Promo Paket Deteksi Kanker Hati
Rp. 1.720.000,-

•	 Sudah	termasuk	konsultasi	dokter	spesialis	
(dr.	Kaka	Renaldi,	Sp.PD-KGEH)

•	 Pemeriksaan	Lab:	HBsAg,	AntiHCV,	Anti	HBS,	
AFP

•	 Pemeriksaan	Radiologi:	USG	Abdomen/Hati
•	 Dengan	perjanjian	(Appointment)

Berlaku	1	Juli	-	31	Juli	2017

Promo Paket MRI Deteksi Aneurisma Otak
dr.	Marjono	Tjahjadi,	Sp.BS	Rp.	1.200.000,-
Berlaku	1	Juli	–	30	September	2017

Promo Paket Vaksinasi Rotavirus Rp. 795.000.                                                              
Biaya	sudah	termasuk:

•	 Jasa	dokter	spesialis	anak	(konsul	+	2x	Vaksin	
+	Administrasi)

•	 Pemeriksaan	&	Vaksinasi	dilakukan	di	poli	
spesialis

•	 Vaksinasi	yang	digunakan	sesuai	dengan	
ketentuan

Berlaku	mulai	1	Juni	-	31	Juli	2017

Promo Discount Pemeriksaan USG 4D
USG	4D	(print	2	lembar	+	CD)	disc	20%	menjadi	
Rp.	440.000,-
Berlaku	mulai	1	Juni	-	31	Juli	2017

DONOR DARAH
26	Juli	2017,	Pk.	08.30	-	11.00
Auditorium	Lt.6,	Mitra	Keluarga	Kemayoran
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BEKASI

SPECIAL EVENT
Gathering DM
Penanganan Diabetes Selama Bulan Puasa
Jum’at,	16	Juni	2017,	Pk.	16.00	-	18.30
Pembicara:	dr.	Etty	Aminah,	Sp.PD

SEMINAR AWAM
Cara Mengatasi Bayi dan Anak Sulit Makan  
Sabtu,	12	Agustus	2017,	Pk.	12.00	-	15.00
Pembicara:			dr.	Winarno,	Sp.A																
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Bekasi

Kenali Gejala & Pencegahan Inpasive 
Pneumococcal Disease ( IPD )
( Radang Paru & Sinusistis ) pada Bayi 
Sabtu,	26	Agustus	2017	Pk.	12.00	-	15.00	
Pembicara	:	dr.	Tisa	Rori,	Sp.A,	M.Kes
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Latest Scientific Update
Laparoscopic Surgery & Endoscopic Procedures
Jum’at,	21	Juli	2017,	Pk.	09.00	-	15.00
Pembicara:

•	 dr.	Suwito	Indra,	Sp.PD-KGEH,	FINASIM
•	 dr.	Antony	Atmadja,	Sp.OG,	MCE
•	 dr.	Syamsu	Hudaya,	Sp.U

Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Bekasi

TALKSHOW
Dakta	Radio	107	FM

Treatment Terbaru Hemoroid / Ambeien Grade 
3 & 4
Jum’at,	16	Juni	2017,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Faisal	Ali	Ahmad	Kler,	Sp.B

Peranan Kemoterapi pada Kasus Kanker
Jum’at,	25	Agustus	2017,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:		 DR.	dr.	Dody	Ranuhardi,	Sp.PD-KHOM,	

FINASIM,	MPH

PRENATAL CLASS
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Bekasi

Masalah Orthopedi dalam Kehamilan
Sabtu,	17	Juni	2017,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	dr.	Sumono	Handoyo,	Sp.OT

Mengenal Torticolis - Kepala Bayi Miring 
Sebelah ( Tengleng )
Sabtu,	08	Juli	2017,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	dr.	Eni	Nuryani,	Sp.KFR																																													

Hemoroid pada Ibu Hamil
Sabtu,	19	Agustus	2017,	Pk.	12.00	-	13.00
Pembicara:	dr.	Maryun	Wiriasukarta,	Sp.B

SENAM
Auditorium	Lt.	6,	MIKA	Bekasi

Senam Osteoporosis
Setiap	Sabtu,	Pk.	07.00	–	08.00

Senam Hamil
Setiap	Sabtu
Sesi	I:	Pk.	10.00	–	12.00
Sesi	II:	Pk.	16.00	–	18.00

PROMO
Program Tabungan Persalinan DP Rp 6 juta
s/d	31	Desember	2017

Paket Katarak Gold Rp 13 juta
s/d	31	Desember	2017

Paket Katarak Silver Rp 11 juta 
s/d	31	Desember	2017

s/d	31	Desember	2017
Paket Total Knee Replacement
Kelas	I	 :	 Rp	78,0	juta
Kelas	VIP	 :	 Rp	88,7	juta	

Paket Total Hip Replacement
Kelas	I	 :	 Rp	68,8	juta	
Kelas	VIP	 :	 Rp	80,0	juta	

85	orang	pertama
Paket Vaksin Kanker Serviks Rp 1,49 juta

15	April	-	15	Oktober	2017
Paket Vaksin Rotavirus Rp 795 ribu

Paket Affordable
Kelas	VIP	 :	 Rp.	28,5	Juta
Kelas	I	 :	 Rp.	23,4	Juta
Kelas	II	 :	 Rp.	21,5	Juta
Kelas	III	 :	 Rp.	18,5	Juta
s/d	31	Desember	2017

Paket Skrining Kanker untuk Pria
Paket	Skrining	Kanker	Prostat:	Rp	400	Rb

Paket Skrining Kanker untuk Wanita
Paket	Skrining	Kanker	Payudara:	Rp	500	Rb
Paket	Skrining	Kanker	Payudara	Lengkap	:	Rp	750	Rb
 
Paket Skrining Kanker  untuk Pria & Wanita
Paket	Skrining	Kanker	Hati:	Rp	1	Jt
Paket	Skrining	Kanker	Paru:	Rp	488	Rb
Paket	Skrining	Kanker	Lambung:	Rp	3,2	Jt
Paket	Skrining	Kanker	Usus:	Rp	3,7	Jt											

Paket Skrining Stroke
Paket	Skrining	Stroke	(	USG	Carotis	Doppler	):	
Rp	800	Rb

TEGAL

SEMINAR AWAM
Pencegahan Diare pada Anak Akibat Rotavirus
Sabtu,	29	Juli	2017,	Pk.	08.30	-	12.00
Pembicara:	dr.	Dhani	P.S.	Widodo,	Sp.A
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Tegal

Bahaya Nyeri Dada
Sabtu,	26	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Min	Athoilah,	Sp.JP
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Tegal

SENAM
Senam Hamil
Setiap	Sabtu,	10.00	–	Selesai
Instruktur:	Bidan	Terlatih
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Tegal

PROMO
Promo Endoscopy
Dapatkan	Discount	15%	untuk	Tindakan	Endoscopy
Periode	Promo:	19	Juni	2017	s/d	31	Agustus	2017

Promo Vaksin Ca Cervix
Vaksinasi	Discount	30%
•	 Dengan	Dokter	Spesialis:

Vaksin	Tunggal	Cervarix
*	 Harga	Umum	:	Rp.	852.500,-
*	 Harga	Promo	:	Rp.	660.000,-

Vaksin	Paket	Cervarix	(3x	Suntik)
*	 Harga	Umum	:	Rp.	2.539.500,-
*	 Harga	promo	:	Rp.	1.820.000,-

•	Dengan	Dokter	Umum:
Vaksin	Tunggal	Cervarix	
*	 Harga	Umum	:	Rp.	815.500,-
*	 Harga	Promo	:	Rp.	620.000,-

Vaksin	Paket	Cervarix	(3x	Suntik)
*	 Harga	Umum	:	Rp.	2.446.500,-
*	 Harga	Promo	:	Rp.	1.745.000,-

Periode	Promo:	15	Juni	2017	s.d	31	Agustus	2017

DONOR DARAH
Setetes Darah Kita Sangat Berarti bagi Mereka 
yang Membutuhkan
Sabtu,	16	September	2017,	PK.	07.30	–	Selesai
PMI	Tegal
Poli	Rawat	Jalan	Mitra	Keluarga	Tegal

LAIN-LAIN
Pijat Medis Bayi
Senin-Jumat,	Pk.	09.00	-	16.00
Bidan	Terlatih
R.	Tumbuh	Kembang	&	Rehabilitasi	Medik
*	Dengan	Perjanjian
 
Konsultasi Gizi
Senin	–	Sabtu,	Pk.	09.00	-	16.00
Ahli	Gizi
Poli	Rawat	Jalan	Mitra	Keluarga	Tegal
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BEKASI TIMUR

SPECIAL EVENT
Gathering Pasien HD (Hemodialisa)
Gagal	Ginjal	dan	Nutrisi	pada	Pasien	Dialisis
Sabtu, 29 Juli 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.		Budi	Hartanto	&	Ibu	Tri	Astuti,	S.Gz
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Gathering Pasien Cancer
Hidup dengan Cancer
Sabtu,	05	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.		Wim	Panggarbesi,	Sp.B	(Onk)
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

SEMINAR AWAM
Nyeri Perut pada Anak, Kenali Gejala, 
Penyebab dan Pencegahannya
Sabtu,	15	juli	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.		Ruankha	Bilommi,	Sp.BA
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Bagaimana Mengatur Nutrisi yang Sehat bagi 
Penderita Diabetes
Sabtu,	12	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.		Yusalena	Sophia,	Sp.PD
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

SEMINAR ILMIAH
Lates Updates in The Management of 
Cardiology Disease and Diabetic Disease
Kamis,	18	Mei	2017,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara:

•	 dr.		Faris	Basalamah,	Sp.JP,	FIHA,	FAPSIC
•	 dr.	Olly	Reynaldi,	Sp.PD	(K)

Hotel	Harris	Summarecon	Bekasi

TALKSHOW
Radio	Dakta	Bekasi

Mengenal Vertigo
Jumat,	28	juli	2017,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.		Rumintang	Evelina,	Sp.S

Bahaya Stroke Berulang
Jumat,	29	September	2017,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.		Fritz	Sumantri,	Sp.S

PRENATAL CLASS
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Diare pada Anak
Sabtu, 08 Juli 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara:	dr.		Susanti	Halim,	Sp.A

Tanda dan Gejala Persalinan
Sabtu,	26	Agustus	2017,	Pk.	11.00	-	12.00
Pembicara:	dr.		Chrisdiono,	Sp.OG

Asma pada Ibu Hamil dan Menyusui
Sabtu,	09	September	2017,	Pk.	11.00	-	12.00
Pembicara:	dr.		Agustinus	Gatot,	Sp.OG

SENAM
Senam Diabetes
Setiap	Hari	Sabtu,	Pk.	07.00	-	08.30
Instruktur	Senam
Pelataran	Parkir	Outdoor	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

DONOR DARAH
Baksos Donor Darah
Sabtu,	26	Agustus	2017,	Pk.	08.30	-	12.00
PMI	Kab	Bekasi
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

LAIN-LAIN
SEMINAR	KOMUNITAS

OsteoAtritis
Minggu,	09	juli	2017,	Pk.	11.00	-	13.00
Pembicara:	dr.		Rachelia	Salanti
Gereja	Oukumene	Jati	Asih

OsteoAtritis
Selasa,	29	Agustus	2017,	Pk.	14.00	-	16.00
Pembicara:	dr.		Rachelia	Salanti
PT.	AHM

Obesitas & Diabetes Link
Selasa,	19	September	2017,	Pk.	14.00	-	16.00
Pembicara:	dr.		Rachelia	Salanti
PT.	Indofood
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CIBUBUR

SPECIAL EVENT
Health Talk Wanaartha di Plaza Cibubur
Penyakit	Jantung	Koroner
Sabtu,	08	Juli	2017,	Pk.	13.00	-	17.00
Pembicara:	dr.	Joeristanti,	Sp.JP

SEMINAR AWAM
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Cibubur

Seberapa Besar RIsiko Anda Terkena Stroke 
Diisi	dengan	Gerakan	Yoga	bagi	Pemulihan	Stroke
Sabtu,	26	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:		 •	Dr.	dr.	Agus	S.	Solichien,	Sp.S	 

•	Instruktur	Yoga

Tulang Sehat Bebas Osteoporosis dan Nyeri 
Sendi
Sabtu,	16	September	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	M.	Taufiq,	Sp.OT

Batuk Tak Kunjung Sembuh? Waspadai Gejala 
TBC
Sabtu,	12	Agustus	2017
Pembicara:	dr.	Wahyu	Antono,	Sp.P

SEMINAR ILMIAH
Arthroscopy dan Penanganan Nyeri Pasca 
Operasi
Kamis,	27	Juli	2017,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara:	 •	dr.	IGM	Febri	Siswanto,	Sp.OT 

•	dr.	Ade	Sri	Wahyuni,	Sp.KFR
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Cibubur

Endoscopic Retrograde 
Cholangiopancreatography (ERCP)
Rabu,	27	September	2017,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara:	 •	dr.	Arles,	Sp.PD-KGEH 

•	dr.	Dwi	Heri,	Sp.B
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Cibubur

TALKSHOW
Talkshow Kaliana Apartment
Tumbuh Kembang pada Anak
Sabtu, 22 Juli 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Aryana	Diani,	Sp.A

PRENATAL CLASS
Setiap	Hari	Sabtu,	Pk.	11.00	-	12.00
Intruktur:	Bidan
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Cibubur
•	 Jangan	Panik	Saat	Proses	Persalinan
•	 Inisiasi	Menyusui	Dini	(IMD)
•	 Manfaat	ASI
•	 Nutrisi	yang	Tepat	bagi	Ibu	Hamil
•	 Persalinan	Tanpa	Rasa	Sakit	(Hypnobirthing)

SENAM
Setiap	Sabtu

Senam Diabetes Mellitus
Pk.	06.30	-	07.30
Persadia
Halaman	Parkir	Mitra	Keluarga	Cibubur

Senam Hamil
Pk. 10.00 - 11.00
Instruktur:	Bidan
Auditorium	Lt.	4,	MIKA	Cibubur

PROMO
Promo Paket MCU Private Employee
s/d	31	Desember	2017

Promo Tindakan Angiografi
s/d	31	Desember	2017

Promo Cicilan 0% Credit Card BCA
s/d	31	Agustus	2017

Promo Cicilan 0% Credit Card Mandiri
s/d	30	September	2017

Promo Pemegang Kartu Debit BCA Prioritas 
dan Solitaire
s/d	31	Agustus	2017

DONOR DARAH
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu,	5	Agustus	2017,	Pk.	08.30	-	11.00
PMI
Auditorium	Lt.	4,	Mitra	Keluarga	Cibubur

SURABAYA

SPECIAL EVENT
Ramah Tamah Bersama Rekanan Asuransi 
Jiwa Inhealth
Penyakit	Pembuluh	Darah	(Vascular	Disease)
Rabu,	19	Juli		2017,	Pk	12.00	-	16.00
Pembicara:	 •	dr.	Nur	Setiawan,	Sp.BS 

•	dr.	Adithya	Angga	Wardhana,	Sp.B 
•	dr.	Rukma	Juslim,	Sp.JP,	FIHA

Shangri-La	Hotel	Surabaya

SEMINAR AWAM
Auditorium	Lt.	5,	Mitra	Keluarga	Surabaya

Small As An Ant, Big As A Whale
Rabu-Kamis,	26-27	Juli	2017,	Pk.	09.30	–	Selesai
Pembicara:	 •	dr.	M.	Connie	Untario,	Sp.A	(K) 

•	dr.	Farida	Agustina,	Sp.KFR 
•	dr.	Noviani,	Sp.GZ

Bedah Plastik Perlu atau Trend
Sabtu,	12	Agustus	2017,	Pk.	09.30	–	Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Djohan	Wirawan,	Sp.BP-RE 

•	dr.	Tjandra	Purnawan,	Sp.BP

Kurangi Resiko, Kalahkan Osteoporosis
Sabtu,	16	September	2017,	Pk.	09.30	–	Selesai
Pembicara:	dr.	Yenniastoeti,	CCD,	CDT

Antisipasi Serangan Jantung pada Usia 
Produktif
Sabtu,	30	September	2017,	Pk.	09.30	–	Selesai
Pembicara:	dr.	J.	Nugroho	Ep,	Sp.JP

TALK SHOW
Jangan Abaikan Hipertensi
26	Juli	2017,	PK.	18.00	–	Selesai
Pembicara:	dr.	Theresia	Mukti		W,	Sp.JP
Tempat:	 BNI	Syariah	Cabang	Surabaya 

Jl.	Bukit	Darmo	Boulevard	No.	8A-8B	
Surabaya

Nyeri Pinggang ( LOW BACK PAIN )
11	Juli	2017,	PK.	13.00	-	Selesai
Pembicara:	dr.	Erliano	Sufarnap,	Sp.BS
Tempat:	Ayola	Hotel	Surabaya

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Bidan,	Kamar	Bayi,	Klinik	Laktasi,	Gizi,	Pijat	Bayi,	
Pigeon,	Dr.	Brown,	Cell	Safe
Auditorium	Lt.	5,	Mitra	Keluarga	Surabaya
•	 Setiap	Sabtu,	Pk.	08.00	-	09.00
•	 Setiap	Minggu,	Pk.	09.00	-	10.00

SENAM
Senam Diabetes
Pk.	06.30	–	Selesai
Instruktur:	Senam	Diabetes
Area	Parkir	Lobby	Mitra	Keluarga	Surabaya
•	 Sabtu,	8	Juli	2017	 •	Sabtu,	19	Ags	2017
•	 Sabtu,	22	Juli	2017	 •	Sabtu,	9	Sep	2017
•	 Sabtu,	5	Ags	2017	 •	Sabtu,	23	Sep	2017

PROMO
Pap Smear Rp. 316.250
Berlaku	1	Juli	s/d	30	September	2017

Vaksin Kanker Serviks
Berlaku	1	Juli	s/d	30	September	2017

Sesuai	Jadwal	Praktek	Dokter
Tempat:	Poli	Umum

•	 Rp.	1.690.000	untuk	Dewasa	3	Kali	Vaksin
•	 Rp.	1.140.000	untuk	Anak-anak	2	Kali	Vaksin

Tempat	:	Poli	Kebidanan
•	 Rp.	1.795.000	untuk	Dewasa	3	Kali	Vaksin
•	 Rp.	1.210.000	Untuk	Anak-anak	2	Kali	Vaksin

Paket Persalinan
Berlaku	s/d	Desember	2017

•	 Sectio	Rp.	16.500.000
•	 Normal	Rp.	7.500.000

Paket Kateterisasi
Berlaku	s/d	Desember	2017

•	 Otak	Rp.	13.860.000
•	 Jantung	Rp.	12.760.000

Paket Sleeptest Rp. 3.000.000
Berlaku	s/d	Desember	2017

Paket Katarak
Berlaku	s/d	Desember	2017

•	 Diamond	-Phaco	Multifokal	Rp.	19.750.000
•	 Platinum-Phaco	Monofokal	Rp.	11.250.000
•	 Silver	-	Phaco	Monofokal	Rp.	10.250.000
•	 Gold-Sics	Rp.	6.750.000

Paket Bonedensitometry 2 Bagian 
Rp. 715.000
Berlaku	s/d	Desember	2017

*	Syarat	dan	Ketentuan	Berlaku
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KALIDERES

SPECIAL EVENT
Lomba Menggambar dan Mewarnai
Sabtu,	29	Juli	2017,	Pk.	09.00	–	12.00
Auditorium	Lt.	6	Mitra	Keluarga	Kalideres
Ada	dongeng	anak

SEMINAR AWAM
Waspadai! Saraf Kejepit (HNP)
Pembicara:	 •	dr.	Sinatrya	Caropaboeka,	Sp.BS 

•	dr.	Veronica,	Sp.GK
Tempat:	Asuransi	Manulife

TALK SHOW
Radio	Cakrawala

Penanganan Bayi Prematur
Rabu,	12	Juli	2017,	Pk.	08.00	–	09.00
Pembicara:	dr.	Debora,	Sp.A

Penyakit Mulut
Rabu,	9	Agustus	2017,	Pk.	08.00	–	09.00
Pembicara:	drg.	Manuel	Dwiyanto

Penyakit Jantung Koroner dan 
Penanganannya
Rabu,	13	September	2017,	Pk.	08.00	–	09.00
Pembicara:	dr.	Kurnia	Mebrillianttari,	Sp.JP

PRENATAL CLASS
Setiap	Sabtu,	Pk.	11.00	–	12.00
Auditorium	Lt.	6	Mitra	Keluarga	Kalideres

Materi	Edukasi:
•	 Manfaat	ASI
•	 Jangan	Panik	Saat	Proses	Persalinan
•	 Persalinan	Tanpa	Rasa	Sakit
•	 Perawatan	Luka	Perineum	Pasca	Persalinan
•	 Tanda	Bahaya	Kehamilan	pada	Trimester	III
•	 Tanda-tanda	Persalinan
•	 Nutrisi	Ibu	Hamil

Keterangan:	Materi	dapat	berubah	sewaktu-waktu

SENAM
Senam Diabetes
Setiap	Sabtu,	Minggu	Ke-2	&	4,	Pk.	06.30	–	08.00
Halaman	Parkir	Depan	Mitra	Keluarga	Kalideres

Senam Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	10.00	–	11.00
Auditorium	Lt.	6	Mitra	Keluarga	Kalideres

PROMO
Paket Persalinan

•	 Persalinan	Ekonomis
* Normal		Rp.	3.700.000,-
* Caesar		 Rp.	8.900.000,-

•	 Persalinan	VIP
* Caesar		Rp.	16.890.600,-

Berlaku	s/d	31	Desember	2017

Promo Paket Lebaran
•	 Paket	Penanganan	Nyeri
*	 4	kali	kunjungan	Rp.	750.000,-	 
(harga	normal:	Rp.	1.140.000,-)

*	 6	kali	kunjungan	Rp.	990.000,-	 

(harga	normal:	Rp.	1.550.000,-)
*	 8	kali	kunjungan	Rp.1.300.000,-	 
(harga	normal:	Rp.	1.960.000,-)

Paket	termasuk:
*	 Jasa	Dokter	Spesialis	Kedokteran	Fisik	dan	
Rehabilitasi	Medik

*	 Sewa	alat	terapis
*	 Exercise	oleh	terapis
*	 Pemilihan	kunjungan	ditentukan	oleh	
Dokter	Spesialis	Kedokteran	Fisik	&	
Rehabilitasi	Medik

•	 Paket	Screening	Pembuluh	Darah	Otak
Paket	termasuk:
*	 Jasa	dokter	spesialis	bedah	syaraf	setelah	
pemeriksaan	MRI

*	 Pemeriksaan	MRI

•	 Paket	Sunat	(Usia	0	-	14th)
*	 Bius	Umum	Rp.	4,100,000,-
*	 Bius	Lokal	Rp.	2,500.000,-
Paket	termasuk:
*	 Jasa	dokter	spesialis	bedah
*	 Obat	dan	Alkes
Berlaku	s/d	31	Agustus		2017

Promo Hut Mitra Keluarga Kalideres
•	 Pemeriksaan	Kolesterol	Rp.	250.000,- 
Kolesterol	total,	Trigleserida,	LDL,	HDL

•	 Pemeriksaan	Ginjal	Rp.	135.000,- 
Asam	Urat,	Ureum,	Kreatinin

•	 Pemeriksaan	Hati	Rp.	100.000,- 
SGPT,	SGOT

•	 Pemeriksaan	Gula	Darah	Rp.	276.000,- 
Gula	darah	Puasa,	HBA1C,	Gula	Darah	PP

Berlaku		20	Juli	-	27	Juli	2017

Paket Deteksi Dini Nyeri Kepala 
•	 Paket	A	Rp.	2.000.000,- 
Konsultasi	dengan	Dokter	Spesialis	Saraf	
(setelah	pemeriksaan	MRI),	Pemeriksaan	Lab	
(Kreatinin),	MRI	Kepala	Polos

•	 Paket	B	Rp.	2.600.000,- 
Konsultasi	dengan	Dokter	Spesialis	Saraf	
(setelah	pemeriksaan	MRI),	Pemeriksaan	Lab	
(Kreatinin),	MRI	Kepala	Kontras

•	 Paket	C	Rp.	2.800.000,- 
Konsultasi	dengan	Dokter	Spesialis	Saraf	
(setelah	pemeriksaan	MRI),	Pemeriksaan	Lab	
(Kreatinin,	PT,	APTT,	Agregasi),	MRI	Kepala	
Polos

•	 Paket	D	Rp.	3.400.000,- 
Konsultasi	dengan	Dokter	Spesialis	Saraf	
(setelah	pemeriksaan	MRI),	Pemeriksaan	Lab	
(Kreatinin,	PT,	APTT,	Agregasi),	MRI	Kepala	
Kontras

Berlaku	15	Juni	-	31	Agustus	2017

Promo Medical Check Up “Pap Smear” 
Rp. 320.000,-
Paket	Termasuk:

* Jasa	Tindakan	Dokter	Spesialis	Kebidanan	&	
Penyakit	Kandungan

* Pemeriksaan	Laboratorium

DONOR DARAH
Makna Setetes Darah Bagi Sesama
Sabtu,	19	Agustus	2017,	Pk.	09.00	–	13.00
Auditorium	Lt.	6	Mitra	Keluarga	Kalideres

KEnJERAn

SPECIAL EVENT
Gathering BU Inhealth
Rabu,	19	Juli	2017,	Pk.	09.00	–	Selesai
Pembicara:	dr.	Adhitya	Angga	Watdhana,	Sp.B

SEMINAR AWAM
Imunisasi Remaja Putri
Sabtu,	22	Juli	2017,	Pk.	09.00	–	Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Dina	Angelika,	Sp.A 

•	dr.	Diana	Suyono,	Sp.OG
IPH	Stikom	Surabaya

SENAM
Senam Osteoporosis
Sabtu,	8	Juli	2017,	Pk.	07.00	-	08.30
Sabtu,	28	Juli	2017,	Pk.	07.00	-	08.30

PROMO
Promo Laboratorium Diskon 25 %
1	Juli	2017	-	31	Juli	2017

WARU

SEMINAR AWAM
Auditorium	Lt.	6,	Mitra	Keluarga	Waru
Pendaftaran:	031-8543111	atau	031-8542111

Kontrasepsi & Kesehatan Wanita
Sabtu,29 Juli 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Hanifa	Erlin,	Sp.OG
   
Kenali & Cegah Pneumonia Anak Sejak Dini
Sabtu,	12	Agustus	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Imelda,	Sp.A
   
Osteoarthritis
Sabtu,	9	September	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	NF	Nita	Sinaga,	Sp.OT
   
Kaki Indah Tanpa Varises
Sabtu,	30	September	2017,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Henry	Sintoro,	Sp.PD-BTKV

PRENATAL CLASS
Setiap	Sabtu	&	Minggu,	Pk.	10.00	-	12.00
Pembicara:	Dokter	Anak,	Fisioterapis,	Ahli	Gizi,	Bidan
Pendaftaran:	 031-8543111	atau	031-8542111	 

ext.	1551,	1552,	1553
Auditorium	Lt.	6,	Mitra	Keluarga	Waru

PROMO
•	 Paket	Partus	Normal		Rp.		 6.900.000,-		(Kelas	III)
•	 Paket	Partus	Sectio		 Rp.		 13.250.000,-		(Kelas	III)
•	 Paket	Kuretage		 Rp.		 6.000.000,-		(ODC)

Keterangan:	
* termasuk	kamar,	jasa	dokter,	laboratorium	&	obat-
obatan	selama	hari	perawatan	sesuai	ketentuan

* Paket	diatas	tidak	berlaku	bila	ada	kondisi	darurat
* Harga	dapat	berubah	sewaktu-waktu
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KELAPA GADING
Talkshow dan Prenatal yoga

Sehat dan Energik di Masa Kehamilan

Saat ini, masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya yoga 
dan menjadi salah satu olah raga yang banyak diminati, tidak 
terkecuali pada ibu hamil. Dalam kaitan itulah, Mitra Keluarga 
Kelapa Gading menyelenggarakan acara Prenatal Yoga, pada 
Sabtu, 20 Mei 2017. 

Acara yang digelar di Auditorium Mitra Keluarga Kelapa Gading 
dan dihadiri sebanyak 41 peserta ibu hamil itu dipandu oleh 
instruktur berpengalaman dalam mengajarkan gerakan-
gerakan yang tidak terlalu sulit, dimana hampir keseluruhan 
gerakan adalah bagaimana mengatur pernapasan. Tak heran, 
walaupun usia kandungan beberapa ibu hamil sudah di atas 
7 bulan, namun tidak menyurutkan semangat dan antusias 
mereka. Tak heran pula jika Prenatal Yoga itu meninggalkan 
kesan yang mendalam, termasuk pada ibu-ibu yang baru 
pertama kali mengikuti Prenatal Yoga.

Terlebih menarik lagi, acara ini dikemas dengan Talkshow 
yang dibawakan oleh dr. Boy Abidin, Sp.OG yang membahas 
pentingnya protein dan asupan gizi untuk perkembangan 
janin, agar bayi tumbuh menjadi sehat dan cerdas. Materi 
disampaikan dr. Boy Abidin, Sp.OG dengan sangat baik 
sehingga mudah dimengerti dan menimbulkan keingintahuan 

peserta untuk bertanya langsung. Selain talkshow dan tanya 
jawab, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian 
doorprize menarik. 

BEKASI
Bakti Sosial

Satu Aksi Sejuta Asa - Aksi Donor Darah 
& Peduli Diabetes

Dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia yang 
jatuh pada setiap tanggal 8 Mei 2017, Mitra Keluarga Bekasi 
bekerjasama dengan komunitas Peace & Love Bekasi, beserta 
Dandim  0507 Bekasi mengadakan kegiatan bersama, aksi 
donor darah yang bertemakan Satu Aksi Sejuta Asa - Aksi 
Donor Darah & Peduli Diabetes. 

Kegiatan ini diikuti oleh anggota Dandim 0507 yang diketuai 
oleh Letkol Inf Wawan Kusnandar, beserta segenap anggota 
Peace & Love Bekasi dan masyarakat umum, dengan total 
pendonor sebanyak 129 orang.

Sebagai bentuk Aksi Peduli Diabetes, pada kesempatan itu 
Mitra Keluarga Bekasi sekaligus mempromosikan pentingnya 
kontrol gula darah dan konsultasi secara teratur bagi penderita 
diabetes di Bekasi yang tercatat memiliki incidence rate 
meningkat dari waktu ke waktu. 
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KEMAYORAN
Hospital Visit dan Bakti Sosial

Melongok Fasilitas Unggulan Mitra 
Keluarga Kemayoran

Selasa, 2 Mei 2017, Pkl. 15.00 - 17.00 WIB Mitra Keluarga 
Kemayoran  menerima kunjugan Hospital Visit dari Fakultas 
Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya dengan jumlah 
100 Mahasiswa. Pada kesempatan itu, para mahasiswa dan 
mahasiswi memperoleh kesempatan mengikuti edukasi 
mengenai Gangguan Tidur oleh dr. Andreas Prasadja, RPSGT 
(praktisi kedokteran tidur - Mitra Keluarga Kemayoran). 

Usai memperoleh gambaran tuntas mengenai fenomena 
gangguan tidur, yang merupakan salah satu fasilitas unggulan 
Mitra Keluarga Kemayoran, para ‘calon dokter’ dari FK 
Universitas Katolik Atmadjaya itu diberi kesempatan untuk 
melongok dan melihat-lihat fasilitas unggulan lain seperti 
Sleep Lab, Kemoterapi, Endoskopi, Rehabilitasi Medik, Ruang 
ICU, NICU, Hemodialisa, Angiografi, Laboratorium, Radiologi 
dan IGD.

Selain menerima kunjungan para mahasiswa kedokteran, 
Mitra Keluarga Kemayoran juga melakukan bakti sosial dan 

edukasi kesehatan di Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan 
bakti sosial yang berlangsung pada Sabtu, 17 Juni 2017 itu 
merupakan hasil kerjasama Mitra Keluarga Kemayoran  dengan 
PINK SCHMERINC, yang diprakarsai Dinda Nawangwulan. 

Bakti sosial berupa pembagian sembako dan goodie bag 
kepada sekitar 100 warga yang hadir itu juga diisi dengan 
edukasi kesehatan yang dibawakan dr. Alfiah Amiruddin, 
MD, MS (Spesialis Bedah Konsultan Payudara Mitra Keluarga 
Kemayoran) dengan topik Waspadai Gejala Kanker Payudara 
Sedini Mungkin. 
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BEKASI TIMUR
Seminar Kesehatan

Pentingnya Deteksi Dini Kanker Serviks

Minggu 21 Mei 2017, Mitra Keluarga Bekasi Timur menggelar 
seminar sehari bertajuk, “Kenali Kanker Serviks Sedini 
Mungkin“, di Gereja Katholik St. Anna Duren Sawit, Jakarta 
Timur. Seminar Kesehatan yang menghadirkan pembicara dr. 
Rachelia Salanti itu berlangsung mulai pukul 11.00 – 13.00 
WIB.
 
Menurut dr. Rachelia Salanti selaku Koordinator Medical Check 
Up di Mitra Keluarga Bekasi Timur, kanker serviks merupakan 
salah satu penyebab kematian yang paling tinggi. Tak heran, 
kasus kematian akibat kanker serviks cukup menyita perhatian 
dokter senior ini, dan mendorongnya untuk memberikan 
edukasi kepada masyarakat awam agar lebih waspada dan 
mau melakukan pemeriksaan secara rutin agar terhindar dari 
penyakit yang mematikan ini.

Masih seperti kata dr. Rachelia,  seminar ini dimaksudkan agar 
masyarakat dapat memahami bahaya dari kanker serviks, 
terutama bagi para dokter dan tenaga medis yang bertugas 
di Klinik Gereja St. Anna --yang mengikuti seminar kesehatan 
tersebut-- agar tanggap dan mampu mengenali ciri-ciri 
kanker serviks serta paham mengenai bagaimana penanganan, 
cara mengatasi dan melakukan upaya pencegahan di 
lingkungan sekitar.

“Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada 
pentingnya melakukan deteksi dini merupakan salah satu 
faktor masih tingginya angka kematian akibat penyakit kanker 
serviks,” ucap dr. Rachel. Karena itulah, melalui seminar 
ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman para dokter dan tenaga medis di Klinik Kesehatan 
St. Anna, sehingga  dapat menekan angka kematian akibat 
kasus kanker serviks di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. 

CIKARANG
Health Talk

Mencegah Anemia pada Ibu Hamil

Dalam rangka persiapan memasuki Bulan Ramadhan, Mitra 
Keluarga Cikarang menyelenggarakan Health Talk (Ceramah 
Kesehatan) bagi Ibu hamil yang bertajuk “Mencegah Anemia 
pada Ibu Hamil”. Acara  yang berlangsung di Auditorium Lt. 4 
Mitra Keluarga Cikarang, pada  Sabtu, 13 Mei 2017 ini diikuti 
oleh para ibu hamil beserta pendamping seperti suami dan 
orangtua, setelah selesai melaksanakan kegiatan senam hamil.

Health Talk diisi oleh narasumber dr. Evelyn Tunardy, Sp,OG 
yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga 
kesehatan selama kehamilan dan mencegah terjadinya anemia 
pada ibu hamil.
 
Pada kesempatan itu, dr. Evelyn juga memaparkan bahwa 
dukungan suami dan peran serta keluarga akan sangat 
memengaruhi kesehatan bagi para ibu yang sedang hamil, 
yang sontak disambut antusias para suami maupun keluarga 
yang turut mengikuti ceramah kesehatan itu melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, hingga acara berakhir 
dan ditutup dengan pemberian doorprize dari Mitra Keluarga 
Cikarang. 
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Paket
GERMAS

Kepada Keluarga Indonesia,
Mitra Keluarga mendukung Gerakan Masyarakat 

Sehat yang dicanangkan pemerintah RI, dengan 
menyediakan paket deteksi dini & pencegahan kanker 
serviks bagi ibu dan remaja putri.

Mitra Keluarga

Informasi & Pendaftaran:
MITRA KELUARGA Jl. Sipelem No. 4 Kemandungan - Tegal

Telp. 0283 - 340 999, 340 399
Marketing: Tina (0821 3800 5199), Mercy (0878 3033 6910)
Website: www.mitrakeluarga.com - IG: mitrakeluargategal

Syarat dan Ketentuan:
•	 Berlaku untuk pasien umum
•	 Tidak berlaku double promo

PROMO VAKSIn KAnKER SERVIKS
Pemeriksaan Harga Umum Harga Promo

VAKSINASI Disc. s.d 30%

- Dengan Dokter Spesialis
* Vaksin Tunggal Rp.  852.500,- Rp.  660.000,-
* Vaksin Paket (3x Suntik) Rp.  2.539.500,- Rp.  1.820.000,-

- Dengan Dokter Umum
* Vaksin Tunggal Rp.  815.500,- Rp.  620.000,-
* Vaksin Paket (3x Suntik) Rp.  2.446.500,- Rp.  1.745.000,-
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CIBUBUR
Seminar Kesehatan

Simposium Acute Coronary Syndrome

Kemampuan dokter umum dalam menangani pasien 
merupakan salah satu penentu keberhasilan terapi bagi pasien. 
Sebagai tenaga medis pada garis pertama, dokter umum harus 
mampu bertindak cepat dan tepat dalam menangani pasien, 
terutama pasien gawat darurat yang butuh penyelamatan 
jantung dalam waktu singkat. Selain itu, dokter umum juga 
dituntut memiliki wawasan mengenai perkembangan ilmu dan 
teknologi kedokteran terkini.

Guna meningkatkan kemampuan dan pemahaman para 
dokter umum itulah, Mitra Keluarga Cibubur menggelar acara 
seminar kedokteran pada Sabtu, 20 Mei 2017. Kali ini acara 
tersebut mengangkat tema “Acute Coronary Syndrome (ACS) 
dan Intervensi Vaskuler”. Acara yang dilaksanakan di ruang 
Auditorium Lt. 4 tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, 
antara lain dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC dan dr. 
Joeristanti Soelistyaningroem, Sp.JP sebagai pembicara di 
bidang jantung, serta dr. Abdi Reza, Sp.BS sebagai pengisi 
materi mengenai bedah saraf. 

Peserta yang hadir adalah tenaga medis dari Mitra Keluarga 
Cibubur dan rumah sakit di wilayah Jabodetabek. Antusias 
peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan 
kepada narasumber, hingga simposium ditutup dengan 
pembagian doorprize dari Mitra Keluarga Cibubur. 

KALIDERES
Seminar Awam

Antisipasi Stroke dan HNP dengan 
Teknologi Terbaru MRI 1,5 Tesla

Selasa, 23 Mei 2017, Mitra Keluarga Kalideres menggelar 
Seminar Awam “Waspadai Saraf Kejepit/HNP (gb.1)”. Acara 
yang berlangsung di Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kalideres 
itu menghadirkan pembicara dr. M. Sinatrya C, Sp.BS yang 
membawakan materi mengenai gejala HNP secara detil. 
Penyebab, hingga apa saja yang harus dilakukan sebagai 
langkah atau terapi penanganan HNP. “Salah satunya ialah 
pemeriksaan penting yang harus dilakukan untuk mengetahui 
posisi sara kejepit dengan pemeriksaan MRI (Magnetic 
Resonance Imaging),” ungkapnya. 

Selanjutnya, pada Sabtu, 3 Juni 2017, Mitra Keluarga Kalideres 
menggelar Simposium Ilmiah (Akreditasi IDI) bertajuk 
“STROKE… What Should We Do? (gb.2)” yang menghadirkan 
pembicara, dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS, dan dokter spesialis 
radiologi, dr. Asih Maratani. Pada acara Simposium Ilmiah 
yang dihadiri oleh dokter umum di wilayah sekitar Mitra 
Keluarga Kalideres dan perusahaan rekanan ini, dr. Mardjono 
menjelaskan tentang tindakan yang harus dilakukan jika 
menangani pasien dalam keadaan stroke, diikuti bagaimana 
peran MRI dalam mendiagnosa pasien stroke yang dipaparkan 
oleh dr. Asih Maratani. 

Tidak hanya itu, Mitra Keluarga Kalideres juga menggelar 
Ceramah Kesehatan kepada Komunitas BCA Prioritas selama 
2 hari berturut-turut. Rabu, 14 Juni 2017 di Penang Bistro 

Central Park (gb.3), dengan menghadirkan pembicara dr. 
Mardjono Tjahjadi, Sp.BS yang membawakan materi mengenai 
Aneurisma Otak. Selanjutnya, pada Kamis, 15 Juni 2017, di 
Cafe Jemahdi (gb.4) dengan menghadirkan pembicara dr. 
Thomas H, Sp.S, yang memaparkan materi mengenai Deteksi 
Dini & Pencegahan Stroke. 

Semua topik yang dipaparkan pada rentetan kegiatan di 
atas memiliki kaitan dengan peran MRI untuk menentukan 
diagnosa. Dalam kaitan itu pula, semua kegiatan di 
atas memang sengaja diselenggarakan dalam rangka 
memperkenalkan fasilitas dan pelayanan terbaru Mitra 
Keluarga Kalideres, yaitu MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
1,5 Tesla yang mulai beroperasi sejak Mei 2017, ke tengah 
kalangan tenaga medis dan rekanan secara khusus, maupun 
masyarakat luas pada umumnya. 
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DEPOK
Health Talk 

Hand Hygiene Campaign

Mitra Keluarga Depok (MKD) senantiasa memberikan 
informasi dan edukasi seputar kesehatan bagi masyarakat di 
wilayah Depok dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati 
Hari Cuci Tangan Nasional, Mitra Keluarga Depok mengadakan 
Campaign Hand Hygiene untuk pasien, keluarga pasien, 
pengunjung, dan karyawan. 

Campaign yang dilaksanakan di Mitra Keluarga Depok ini 
bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga 
kebersihan tangan dan risiko tangan yang tidak bersih pada 
kesehatan, melalui edukasi mengenai bagaimana cara 
mencuci tangan yang benar. 

SURABAYA
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

CURHAT LANSIA

Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 
(HLUN) yang ditetapkan pemerintah sejak 29 Mei,  1996, Mitra 
Keluarga Surabaya menggelar Talkshow yang mengupas 
tuntas permasalahan Lansia, mulai dari masalah kesehatan & 
kebugaran, keluarga, hingga kehidupan seksual.

Acara HLUN diselenggarakan 
pada Selasa, 20 Mei 2017 
yang diikuti sebanyak 62 
peserta itu dimulai dengan 
melaksanakan kegiatan 
Senam Lansia dan dilanjutkan 
dengan menggelar Talkshow 
yang menghadirkan 
narasumber dr. Yenniastoeti, 
CCD. M. Biomed (AAM) dan dr. Hendro Riyanto, Sp.KJ. 

“Meningkatnya jumlah Lansia sebenarnya merupakan indikator 
yang menunjukkan semakin sehatnya penduduk Indonesia 
yang berbanding lurus dengan meningkatnya usia harapan 
hidup dan  harapan untuk menikmati masa tua yang gembira 
dan bahagia,” ungkap narasumber yang disambut semangat 

para Lansia yang sangat luar biasa dalam mengikuti acara 
hingga selesai, dan ditutup dengan pembagian doorprize. 
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KENJERAN
Health Talk

Support Mitra Keluarga Kenjeran pada 
Chubblife 8th Anniversary

Rabu 14 juni 2017, Chubblife Insurance memperoleh kehor-
matan untuk merayakan hari jadinya yang ke-8 di Mitra 
 Keluarga Kenjeran. Moment penting Chubblife Insurance ter-
sebut disupport Mitra Keluarga Kenjeran dengan menggelar 
Health Talk yang mengangkat tema mengenai Diabetes Melli-
tus bagi para tamu undangan yang umumnya merupakan na-
sabah dan agen Chubblife Insurance untuk wilayah Surabaya.

Mengapa tema diabetes mellitus ini dipilih? Hal itu dikarenakan 
menurut data dari Chubblife Insurance, penyakit diabetes 
 mellitus merupakan salah satu penyakit yang menempati 
posisi 10 besar dalam daftar penyakit paling mematikan di 
Indonesia. Tentunya melalui Health Talk yang  menghadirkan 
pembicara dr. Prettysun Ang Mellow, Sp.PD dari Mitra  Keluarga 
Kenjeran ini, para nasabah, agen, staff beserta direksi Chubb-
life yang mengikuti acara tersebut bisa lebih teredukasi 
mengenai bagaimana mengenal diabetes mellitus dan upaya 
pencegahannya. 

Lebih dari itu, acara ini juga disupport proses screening 
 diabetes mellitus dan pemeriksaan gula darah sewaktu secara 
gratis kepada sekitar 200 peserta yang hadir. Melalui proses 
screening dan pemeriksaan gula darah tersebut, diharapkan 
peserta bisa lebih mengenali kondisi kesehatannya dan anti-
sipatif terhadap apa yang akan dilakukan setelah menerima 
hasil pemeriksaan. 

WARU
Simposium

Perspektif Terkini dalam Tata Laksana 
Nyeri dengan OAINS

Nyeri merupakan tanda vital kelima dalam pemeriksaan 
dokter, nyeri juga merupakan salah satu keluhan utama yang 
membuat seorang pasien melakukan kunjungan ke layanan 
kesehatan, atau melakukan terapi mandiri dengan obat yang 
dijual bebas sehingga terkadang menimbulkan efek toleransi 
dan kejadian efek samping yang tidak diinginkan semakin 
sering ditemukan.

Dalam menyikapi fenomena perkembangan berbagai jenis 
obat nyeri itulah, Mitra Keluarga Waru mengadakan mini 
simposium bertajuk “Perspektif Terkini dalam Tata Laksana 
Nyeri dengan OAINS”. Simposium tersebut ditujukan untuk 
me-refresh kembali pengetahuan dokter dengan tujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. 

Simposium yang menghadirkan pembicara dr. Nur Flora Nita 
T.B Sinaga, M.Kes, Sp.OT dan  dr. Richardus Rukma Juslim, 
Sp.JP FIHA, dipandu moderator dr. Agus Setiyana, Sp.An, 

dengan materi yang mengupas pembahasan seputar A 
Current Perspective on Pain Control with NSAIDs ini dihadiri 
dokter perusahaan rekanan dan dokter undangan di sekitar 
Sidoarjo. 
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TEGAL
Kegiatan Sosial 

Pembagian Tajil untuk Polres Tegal 
Kota

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, Mitra Keluarga Tegal 
kembali menggelar kegiatan sosial berupa bagi-bagi tajil 
dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yaitu pada Selasa 
dan Rabu 20-21 Juni 2017. 

Sehubungan dengan adanya Posko Ketupat Lebaran bagi 
pemudik yang juga rutin diadakan oleh Polres Tegal Kota, 
maka Mitra Keluarga Tegal mengadakan kegiatan bagi tajil di 
Posko-posko tersebut. Selain melaksanakan kegiatan sosial, 
situasi itu juga menjadi ajang dalam menjalin tali silaturahmi 
dan kerjasama yang lebih erat dengan Polres Tegal Kota. 
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K E L A P A  G A D I n G

SPESIALIS AnAK
dr. Alber Sarayar, Sp.A
Senin & Rabu: 08.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa: 08.30-15.00
Kamis: 08.30-15.00 & 18.00-21.00
Jumat: 08.30-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.30-16.30 & 18.30-19.30

dr. Isabella Riandani, Sp.A
Senin: 08.00-12.00
Selasa – Jumat: 08.00-17.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Jeanne Vidianty, Sp.A
Senin, Rabu – Jumat: 08.00-15.00
Selasa: 08.00-17.00
Sabtu: 11.00-14.00

dr. Trasmanto, Sp.A
Senin & Sabtu: 08.00-10.00
Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-10.00 & 18.30-21.00
Rabu: 18.30-21.00

dr. Amir Hasan Rahim, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis: 10.00-13.00
Rabu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00
Jumat: 09.00-11.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-18.00

dr. Heru Samudro, Sp.A(K)
Senin: 10.00-13.00 & 19.00-21.00
Selasa & Rabu: 19.00-21.00
Kamis: 10.00-13.00
Jumat: 10.00-11.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. Markus M. Danusantoso, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 18.30-20.00

dr. Rosalina Josep, Sp.A
Senin: 12.00-18.00
Selasa: 08.00-18.00
Rabu: 08.00-16.00
Kamis & Jumat: 12.00-17.00
Sabtu: 14.00-20.00

SPESIALIS AnAK - GASTROEnTERO 
HEPATOLOGI/EnDOSKOPI
Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K)*
*dengan perjanjian

SPESIALIS AnAK – HEMATOLOGI
dr. Vera Muna Manoe, Sp.A(K)
Senin: 19.00-21.00
Rabu: 11.00-15.00
Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

SPESIALIS AnAK - PEDIATRIC TROPIS 
InFECTIOn
dr. Sri Sulastri Katarnida, Sp.A(K)
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 16.00-18.00
Rabu: 19.00-21.00
Sabtu: 15.00-17.00

SPESIALIS AnAK – RESPITOLOGI
dr. Retno Widyaningsih, Sp.A(K)
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-21.00
Selasa & Kamis: 18.00-20.00

SPESIALIS AnAK
dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A 
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Yusnita, Sp.A
Senin – Jumat: 09.00-14.00 & 17.30-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Dicky Pribadi, Sp.A
Senin – Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00

dr. Anita Kartika Sari, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-20.00

dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

D E P O K

SPESIALIS AnAK
dr. A. Rahim Lambona, Sp.A
Senin – Jumat: 10.00-12.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. Budi Raharjo, Sp.A
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00 & 18.00-21.00

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin – Jumat:

08.30-10.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.30-10.00

dr. Irwanto Husada, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis:

09.00-14.30 & 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 09.00-14.30
Sabtu: 09.00-16.00

dr. Tisa Rori, Sp.A, M.Kes
Senin – Kamis & Sabtu:

09.00-14.00 & 18.00-20.30
Jumat: 09.00-14.00

dr. Winarno, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

10.00-14.00 & 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Linnie Pranadjaja, Sp.A, M.Kes
Senin, Selasa, Kamis – Sabtu:

08.00-16.00 & 17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00

dr. nyoman nursari Dewi, M.Sc. Sp.A
Senin - Sabtu 08.00-13.00
Selasa:  17.00-20.00
Rabu, Jumat & Sabtu: 17.00-20.00

SPESIALIS BEDAH AnAK
dr. Qamaruddin Bausat, Sp.BA
Senin & Kamis : 16.00-18.00

B E K A S I

SPESIALIS AnAK
dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Senin, Rabu & Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-14.00 & 15.00-16.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-18.00

dr. Esther H. Situmeang, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.30
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-16.00

dr. Riadhy B. Prasetyo, Sp.A
Senin – Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-16.00 & 18.00-20.00

dr. Riana novy Evijanty, Sp.A
Senin, Selasa & Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu & Sabtu: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-14.00 & 15.00-18.00

dr. Susanti Halim, Sp.A
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00

B E K A S I  T I M U R

SPESIALIS AnAK
dr. Frengky Susanto, Sp.A
Senin – Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 09.00-16.00

dr. MM Tri Widiyati, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Rabu & Sabtu: 09.00-14.00

dr. Sita Ariyani, Sp.A
Senin – Rabu: 09.00-14.00 & 18.00-20.00
Kamis & Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Yulia Antolis, Sp.A
Senin: 18.00-20.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 17.00-19.00

C I K A R A n G

SPESIALIS BEDAH AnAK
dr. Ruankha B, Sp.BA
Senin - Jumat: 09.00-14.00 & 17.00-20.00
Sabtu : Pkl. 10.00 -18.00

SPESIALIS KEDOKTERAn FISIK DAn 
REHABILITASI (KIDS FOOT)
dr. Meidy H. Triangto, Sp.KFR
Senin & Kamis: 10.00-12.00 & 15.00-18.00
Rabu: 10.00-12.00

.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com*
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SPESIALIS AnAK
dr. Sudarsono, Sp.A
Senin – Jumat: 08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, Sp.A
Senin – Sabtu : 08.00 - 13.00
Senin –  Jumat : 16.00- 20..00

dr. Anisah M Saleh, Sp.A
Senin, Rabu - Sabtu : 08.00 - 19.00
Selasa: 14.00-19.00

dr. Rudi Hartono, Sp.A
Senin – Sabtu: 18.00-21.00
Minggu : 10.00 - 12.00

dr. Kishore RJ, Sp.A
Selasa & Jumat: 12.00-13.00
Sabtu: 12.00-14.00

dr. Soenarto, Sp.A
Senin – Sabtu: 07.00-21.00

dr. Juliawaty Salim, Sp.A
Senin - Jumat : 07.30-12.00
Sabtu: 15.00-20.00
Selasa & Kamis : 17.00 - 19.00
Jumat : 15.00 - 20.00

dr. Phan Oto, Sp.A
Selasa : 09.00 - 13.00
Kamis : 13.00 - 15.00

K E M A Y O R A n

SPESIALIS AnAK
dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin - Rabu & Jumat: 16.00-18.30

dr. Dessy Afrianty, Sp.A, M.Kes
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin - Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Aryana Diani, Sp.A
Senin, Kamis & Jumat:

07.30-14.00 & 16.30-19.30
Selasa: 07.30-14.00
Rabu: 08.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. Yenny Kumalawati S, Sp.A
Sabtu: 08.30-14.00
Selasa, Kamis - Sabtu: 17.00-20.00

C I B U B U R

SPESIALIS AnAK
dr. Debora, Sp. A
Senin - Sabtu: 08.00-12.00
Senin - Rabu & Jumat: 17.00-21.00

dr. Stephanie Yulianto, Sp. A
Senin - Sabtu: 08.00-12.00
Senin, Rabu - Jumat: 17.00-21.00

dr. Akira Prayudijanto, Sp. A
Selasa: 17.00 - 19.00

K A L I D E R E S
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SPESIALIS AnAK
dr. Darma Yudha, Sp.A
Senin,Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Selasa & Kamis : 14.00-19.00

dr. Denny Sujatno, Sp.A
Senin – Jumat:

08.00-10.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)
Senin – Jumat: 09.30-14.00

Prof. dr. M. Sjaifullah noer, Sp.A(K)
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu : 10.00-12.00

dr. Stephanie Dwiastuti, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

07.30-11.00 & 15.00-17.00
Selasa: 07.00-09.00
Kamis: 07.00-09.00 & 14.00-17.00
Sabtu: 07.30-10.00 & 17.00-20.00

Prof. Dr.dr. Subijanto MS, Sp.A(K)
Selasa & Kamis: 12.00-14.00

dr. Andy Darma, Sp.A
Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 14.00-16.00

KLInIK EnDOKRIn AnAK
dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)
*Sesuai perjanjian

S U R A B A Y A

SPESIALIS AnAK
dr. Fatimah Indarso, Sp.A
Selasa & Kamis: 08.00-12.00

dr. A. Fuzin, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-11.00
Sabtu: 08.00-14.00
Minggu: 18.00-20.00

dr. Marta L Sigit, Sp.A
Senin – Jumat: 09.00-18.00
Minggu: 08.00-14.00

dr. Prastiya Indra G, Sp.A
Senin – Jumat: 17.30-21.00
Sabtu: 16.00-21.00
Minggu: 16.30-19.00

dr. Andy Darma, Sp.A
Senin – Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

dr. Ari Setyawati, Sp.A
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Selasa & Kamis: 08.00-16.00
Rabu: 08.00-15.00
Sabtu: 14.00-18.00

dr. Imelda, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

12.00-17.00 & 19.00-21.00
Selasa: 19.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.00
Minggu: 16.00-19.00

W A R U

SPESIALIS AnAK
dr. Felix Candra Sutanto, Sp.A
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Dhani P S Widodo, Sp.A
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Trimulyo, Sp.A
Senin – Sabtu: 13.00-14.00

dr. Herry Susanto, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-17.00

dr. Setiyadi, Sp.A
Senin – Jumat: 15.00-16.30

T E G A L

SPESIALIS AnAK
dr. noershanti Ramadhani, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Kamis: 08.00-13.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Dina Angelika, Sp.A
Senin – Jumat: 19.00-21.00

dr. Benny Wibisono, Sp.A
Senin & Kamis: 16.00-18.30
Sabtu: 17.00-20.00
Minggu: 09.00-11.30

dr. Gani Wangunharjo, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 10.30-13.00

K E n J E R A n

.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com*
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life.love.
laughter.

Tetap Sehat 
dan Bugar

dengan
Pemeriksaan
Kesehatan

secara
Teratur

Kepada Keluarga Indonesia,
Banyak orang berpikir bahwa pemeriksaan kesehatan 

hanya ditujukan untuk pasien yang memiliki keluhan. Jangan 
menunggu timbulnya keluhan. Anda dapat mengunjungi 
kami kapan saja. Kami siap membantu Anda untuk tetap 
sehat dan bugar.

Mitra Keluarga

JABODETABEK  TEGAL & SURABAYA

BEKASI DEPOK TEGAL
Jl. Jendral Ahmad Yani Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas Jl. Sipelem No.4, Kemandungan
Tel. (021) 885 3333, Fax. (021) 884 2550 Tel. (021) 7721 0700, Fax. (021) 7721 2155 Tel. (0283) 340 999, 
bekasi@mitrakeluarga.com depok@mitrakeluarga.com Fax. (0283) 340 902
  tegal@mitrakeluarga.com 

BEKASI TIMUR KALIDERES SURABAYA
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, Jl. Peta Selatan No. 1, Jakarta Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit
Margahayu Tel. (021) 22523700, Fax. (021) 22523 702 Tel. (031) 7345 333, 
Tel. (021) 8 9999 222, Fax. (021) 882 0707 kalideres@mitrakeluarga.com Fax. (031) 7345 955
bekasitimur@mitrakeluarga.com  surabaya@mitrakeluarga.com 

CIBUBUR KELAPA GADInG KEnJERAn
Jl. Transyogi Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Jakarta Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (021) 843 11 777, Fax. (021) 843 11 661 Tel. (021) 4585 2700, Fax. (021) 4585 2727 Tel. (031) 99000880
cibubur@mitrakeluarga.com kelapagading@mitrakeluarga.com Fax. (031) 99000885
  kenjeran@mitrakeluarga.com 

CIKARAnG KEMAYORAn WARU
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), Jakarta Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (021) 8984 0500, Fax. (021) 8984 5489 Tel. (021) 654 5555, Fax. (021) 654 5959 Tel. (031) 8542 111, 
cikarang@mitrakeluarga.com kemayoran@mitrakeluarga.com Fax. (031) 8534 333
  waru@mitrakeluarga.com

Temukan lokasi kami di:

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat
Segera
hadir

Gading Serpong
dan Bintaro



life.love.
laughter.

Road
Show

Kesehatan

Mulai
29 Juli
2017

Kepada Keluarga Indonesia,
Ambil langkah imunisasi Pneumonia untuk 

membantu melindungi anak.
Mitra Keluarga

Roadshow Edukasi Kesehatan
“Kenali Penyakit Pneumonia pada Anak”

Mitra Keluarga Bekasi Timur Mitra Keluarga Bekasi
Sabtu, 29 Juli 2017 Sabtu, 26 Agustus 2017
021 - 899 99 222 021 - 885 3333

Mitra Keluarga Kemayoran Mitra Keluarga Kelapa Gading
Sabtu, 19 Agustus 2017 Sabtu, 26 Agustus 2017
021 - 654 555 021 - 458 52 700

Mitra Keluarga Depok Mitra Keluarga Waru
Sabtu, 16 September 2017 Sabtu, 19 Agustus 2017
021 - 772 10 700 031 - 854 2111

Mitra Keluarga Surabaya
Sabtu, 26 Agustus 2017
031 - 734 5333

PERIksa jadwal imunisasi PCV anak Anda.
SAdari bahaya penyakit pneumokokus.
Imunisasi PCV mulai dari usia 2 bulan.

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat



Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok
Fax: 021 - 7721 2155
depok@mitrakeluarga.com

Terlahir dan tumbuh sebagai 
keluarga kedua Anda.
Pelayanan Unggulan

 Depok Heart & Vascular Center
•	 Kateterisasi
•	 PTCA	/	Pemasangan	Stent	/	Ring
•	 Primary	PCI
•	 DSA

 Ruang Perawatan
•	 ICU	/	ICCU
•	 NICU
•	 Intermediate	(IMC)

 Lain-lain
•	 Endoskopi
•	 Bedah	Estetik

 Bedah Minimal Invasif
•	 Artroskopi
•	 Laparaskopi
•	 Fakoemulsifikasi
•	 Neuroendoskopi

 Klinik Tumbuh Kembang
•	 Keterlambatan	Perkembangan	Motorik	

Kasar & Halus
•	 Keterlambatan	Bicara	Bahasa
•	 Kesulitan	Makan
•	 Gangguan	Konsentrasi	Belajar,	Emosi,	 

dan Perilaku lainnya

021 - 77210 700/800 (0) mitrakeluarga


