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Healthy Aging

Untuk Mendukung
Harapan Hidup

Keberhasilan  bidang 
kesehatan di  Indonesia   

ter li hat pada menu run    nya 
angka ke ma ti an umum, angka 

ke ma ti an bayi, dan angka  
ke lahir an. Hal ini, juga 
menunjukkan ada   nya 

peningkat an usia ha rapan 
hidup dan jumlah penduduk 
golongan lanjut usia (lansia).

Sebuah sumber referensi menyebut-
kan, dalam kurun waktu tahun 
1990-2025, pertumbuhan jumlah 

pen duduk lansia di Indonesia tercatat se-
bagai yang paling pesat di dunia. Jumlah 
lansia yang kini terdata ada sebanyak 16 
juta akan menjadi 25,5 juta pada tahun 
2020. Itu berarti jumlah lansia di Indone-
sia akan berada di peringkat empat dunia, 
di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Menurut perhitungan pada data 
demografi internasional (Bereau of The 
Cencus - USA), hingga 2025 nanti, kenaik-
an jumlah penduduk lansia di Indonesia 
tercatat sebagai yang tertinggi di dunia.

Hasil sensus Badan Pusat Statistik 
(BPS) menyebutkan, usia harap an hidup 
penduduk Indonesia rata-rata mencapai 
63 tahun untuk kaum pria, dan wanita 
67 tahun. Sementara, kajian dari World 
Health Organizations (WHO) menyebutkan 
usia harapan hidup  pen du duk  Indonesia 
rata-rata hanya 59,7 tahun.  Menempati 
pe ringkat ke-103 dunia, jauh di bawah 
Jepang yang menempati posisi teratas, 
yaitu 74,5 tahun.

Untuk mendukung fenomena 
meningkatnya usia harapan hidup bangsa 
Indonesia, pemerintah mengamanatkan 
agar lansia yang masih produktif dan 
mandiri, diberi kesempatan dan tetap 
berperan aktif dalam pembangunan, serta 
menetapkan tanggal 29 Mei sebagai Hari 
Lansia Nasional.

Hanya saja, persoalannya adalah, 
bertambahnya jumlah penduduk lansia 
tentu akan menimbulkan  berbagai masa -
lah. Mulai dari masalah medis, mental 
psikologis, dan sosial. Tiga puluh delapan 
persen permasalahan pada lansia adalah 
masalah ke     sehatan, disam ping permasa-
lahan lain seperti kesepian, merasa tak 
berguna, dan tidak produktif.

Tak heran, upaya memperlambat 
atau mengantisipasi proses penuaan sela-
lu menarik untuk dibahas. Kalaupun tidak 
dapat diperlambat, maka yang paling 
diinginkan adalah bagaimana menjadi tua 
dengan sehat dan mandiri. Ya, tetap sehat 
di usia tua merupakan dambaan setiap 
orang.

Dalam rangka mendukung harapan 
dan semua daya upaya itulah, Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Grup, memberi gam-
baran me ngenai berbagai permasalahan 
kesehatan pada lansia. Lengkap berikut 
antisipasi dan solusi pemecah an yang 
tersaji di majalah ini.

Semoga Bermanfaat.
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P
ertama-tama, segenap jajaran redaksi dan staf majalah Mitra Keluarga mengucapkan 
selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan, yang jatuh pada bulan Juli 2013. Tak terasa, 
umat Islam akan kembali menikmati indahnya suasana silaturahmi penuh doa beserta niat 
untuk saling memberi maaf. 

Tak lupa juga, atas nama Manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup, kami segenap 
jajaran redaksi dan staf majalah ini menyampaikan ucapan selamat menyambut kemenangan di 
hari raya Idul Fitri 1434 H. Pasti, bukan meriahnya perayaan hari kemenangan itu yang menjadi 
tujuan utama. Tetapi, keberhasilan dari nilai positif kembali ke fitrah sebagai umat Islam. 

Hanya memang, nuansa hari raya yang biasanya sangat kental dengan makanan berlemak, 
bersantan, serta meriah beragam camilan (kue) berkalori tinggi, kami ingin sekadar mengingat-
kan; bahwa kembali ke fitrah bukan berarti sebebas-bebasnya menikmati sajian menggiurkan itu 
tanpa perhitungan pada batas-batas kebaikan bagi kesehatan. Khususnya, kalangan lanjut usia  
(lansia), yang semestinya memiliki pola makan “terbatas”. Karena, bukan tidak mungkin semua 
sajian itu akan sangat merugikan kesehatan. 

Atas alasan itulah, majalah Mitra Keluarga No. 9 Edisi Bulan Juni 2013, mengangkat topik 
utama: Menjadi Lansia Sehat. Kali ini, kami sengaja mengulas mengenai ber bagai masalah 
kesehatan pada lansia, bagaimana bentuk penyakitnya, seperti apa faktor pencetus, gejala kli-
nis, pencegahan, tata laksana terapi dan pengobatannya, hingga tips menuju lansia sehat yang 
bisa tetap produktif dan berkualitas. 

Kami maklum, bahwa tetap sehat di usia tua merupakan dambaan setiap orang. Karena 
itulah, masalah kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi lansia. Pepatah orang 
bijak mengatakan: Not only to add years to life, but also to add life to years. Atau, jika diterjemah-
kan secara bebas, maka diartikan sebagai, “bagaimana agar tidak hanya memperpanjang usia, 
tetapi bagaimana menghidupkan umur panjang itu”. 

Dengan kata lain, semua upaya dalam menjaga kesehatan di usia lanjut dan memahami 
berbagai kemungkinan penyakit yang mungkin timbul menjadi penting untuk dipahami. Selamat 
membaca. Semoga bermanfaat dan salam sehat.

Redaksi 
Majalah Mitra Keluarga 

dari redaksi

Tetap Sehat
di Usia Indah

Model Cover 
Anne Avantie

Busana & Foto
Koleksi Pribadi
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B
ertambahnya usia akan di-
iringi dengan munculnya 
berbagai masalah keseha-
tan, mulai dari menurun-

nya daya tahan tubuh, hingga 
mun  cul nya gangguan metabolisme. 
Masalah kesehat an pada manusia 
lanjut usia (lansia), secara umum 
disebabkan karena menurunnya 
fungsi organ tubuh, sehingga akti-
vitas dan metabolisme dalam tubuh 
ikut menurun. 

Sebagai suatu proses  alamiah, 
fenomena di atas juga diikuti 
dengan kebutuh an ener gi dan 
kapasitas pencer naan yang juga 
menurun.  Alhasil, tak heran jika 
banyak lansia yang mengalami 
malnutrisi, seperti obesitas/kege-
mukan, berat badan kurang, dan 
kekurangan vitamin. 

Beberapa sumber  referensi 
menyebutkan, peristiwa menu-
run   nya kebutuhan energi dan 
kapasitas pencernaan dimulai 
saat manusia memasuki usia 50 
tahun. Karena itulah, dianjurkan 
mengurangi asupan kalori, namun 
kebutuhan sebagian besar nutrisi 
tetap sama.

Malnutrisi
Kegemukan pada lansia tim bul 

karena kebiasaan makan  banyak 
pada usia muda, yang tidak diku-
rangi ketika memasuki masa usia 
lanjut. Padahal, kebutuhan energi 
dan aktivitasnya telah jauh berku-
rang. 

Berat badan kurang pada lan-
sia disebabkan karena minimnya 
asupan akibat berkurangnya napsu 
makan, adanya gangguan penyakit, 

faktor kejiwaan, atau karena masa-
lah sosial ekonomi. Kekurangan vi-
tamin pada lansia, biasanya ter  jadi 
karena minimnya asupan buah dan 
sayuran. Kondisi ini dapat menye-
babkan lansia kurang napsu makan, 
cepat pikun, daya tahan tubuh 
menurun, kulit tampak kering, dan 
terlihat lesu. 

Masalah Gizi 
Penurunan fisik, psikis, dan me-

tabolisme pada lansia merupakan 

faktor utama timbulnya masalah 
gizi. Penurunan faktor fisik dapat 
diamati pada kurangnya kemampu-
an mencerna makanan. Salah sa-
tu  nya akibat kerusakan gigi, atau 
ompong. 

Berkurangnya kualitas indera 
pengecapan menurunkan cita 
rasa manis, asin, asam, dan pahit, 
se hingga mengakibatkan napsu 
makan berkurang. Kurangnya ge-
rakan usus atau gerak peristaltik 
lemah juga dapat menimbulkan 
konstipasi, dan kurangnya penye-
rapan makanan di usus.

Faktor psikis, biasanya  mun cul 
karena merasa kesepian dan me-
rasa tidak diperhatikan se hingga 
mem pengaruhi napsu makan. 
Kompleksitas dari masalah asupan 
karena berkurangnya napsu ma-
kan inilah yang mengakibatkan 
terjadi nya malnutrisi, dan memicu 

Pemenuhan gizi dan nitrisi yang seimbang merupakan kunci utama 
menuju lansia sehat.

Diet Lansia 

Antisipasi Kebutuhan
Gizi dan Nutrisi pada Lansia

Tetap Bugar 

di Usia Lanjut 

 “Sebuah hasil studi mene-

mukan bahwa lansia perempuan 

berusia 70 tahun yang mengikuti 

program olahraga secara teratur 

bisa memperoleh kembali kekuatan 

dan kelenturan tubuh perempuan 

berusia 40 tahun”

gizi & nutrisi
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 Mulailah melakukan olahraga  
selama 2 menit per hari 

 Tingkatkan durasi waktu olah-
raga secara perlahan dan ber-
tahap 

 Pastikan melakukan pemanas-
an sebelum berolahraga 

 Jalan selama 5-6 menit 
 me  ru pa kan pemanasan yang  
tepat untuk lansia.

Metode Sederhana Pemenuhan 
Kebutuhan Gizi dan Nutrisi Lansia

 Berikan diet sesuai dengan gizi seimbang. Sesuai untuk lansia, baik dari sisi jumlah,  
jenis, dan jadwal makan 

 Atur jadwal makan menjadi 5-6 kali sehari. Berikan selingan berupa buah. Bentuk dan  
tekstur makanan harus disesuaikan dengan kondisi lansia (bisa dalam bentuk makanan  
cair, saring, lunak, tim, biasa, dan lainnya)

 Hindari makanan berlemak, banyak mengandung natrium, dan makanan yang diawetkan
 Minum air putih sesuai dengan kebutuhan (lebih kurang 1500-2000 ml/hari)
 Perbanyak makan sayur dan buah
 Olah makanan dengan dikukus, direbus, dan dipanggang. 
 Hindari pengolahan dengan digoreng atau mengandung santan.

sumber: artikel dr. Lany Dewi Wijono, M Gizi, Sp.GK (RS Mitra Kemayoran)

dr. Lany Dewi Wijono, M Gizi, Sp.GK
(RS Mitra Kemayoran)

“Obesitas, atau sebaliknya, 
berat badan kurang, malas 
melakukan aktivitas fisik, 

mengalami penurunan daya ingat 
(pikun), memiliki gangguan psikis, 

dan mempunyai masalah sosial 
ekonomi, merupakan karakteristik 

lansia yang rawan terkena 
masalah gizi dan nutrisi”

timbulnya berbagai penyakit dege-
neratif seperti jantung koroner, 
anemia, penyakit ginjal, darah ting-
gi, stroke, dan gangguan metabolik 
seperti diabetes yang memerlukan 
pengaturan gizi secara khusus

Pertanyaannya kemudian 
ada lah, apa yang harus dilakukan 
dalam mengantisipasinya? Menurut 
dr. Lany Dewi Wijono, M Gizi, Sp.GK 
langkah utama dalam mengantisi-
pasi masalah kesehatan pada lansia 
adalah memahami fenomena ke-
butuhan energi seiring dengan 
penurunan kualitas fisik maupun 
psikis dari lansia itu sendiri. 

Setelah itu, lanjut dokter spe-
sialis gizi klinik yang berpraktik di 
RS Mitra Kemayoran ini, barulah 
dapat ditentukan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi asupan 
lansia. Kemudian, tetapkan cara 
untuk mengatasinya. “Tetapkan 
kebutuh an energi per individu. 
Tentukan jumlah, jenis, dan  bentuk 
makanan yang sesuai dengan 
kemampuan lansia. Dan yang 
cukup penting, ajak lansia untuk 

melakukan sosia lisasi dengan orang 
yang sebaya sehingga tidak merasa 
kesepian,” ungkapnya.

Diet Seimbang
Diet pada lansia, adalah diet 

yang sesuai diberikan untuk lansia. 
Merupakan diet seimbang yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
energi, protein, dan lemak yang 
lebih rendah. “Diet lansia harus di-
mulai sesegera mungkin,” ingatnya, 
seraya menambahkan, lakukan 
juga assesment gizi secara berkala, 
dengan mengukur dan menimbang 
berat badan secara rutin. 

Hal yang sangat penting di-
per hatikan pada diet lansia adalah 
jumlah, jenis, dan bentuk asupan 
yang harus sesuai untuk lansia. 
Jumlah makanan yang di berikan 
jangan terlalu  banyak. Untuk je-
nis makanan, perlu diba tasi pe-
makaian garam, gula, dan minyak 
pada makanan. Atau hindari ma-
kan an manis, asin, dan berminyak. 
“Jangan lupa, jadwal makan juga 
sangat penting bagi lansia,” jelas-
nya. 



Healthy aging sangat dipengaruhi 
oleh faktor endogen (dari dalam 
tubuh). Dimulai dengan menua-
nya sel, jaringan dan anatomi 
tubuh, hingga ke arah penuaan 
organ tubuh. Tidak ada yang 
mampu menahan proses ala miah 
yang berlangsung seperti jam 
yang terus berputar. Bijaksana 
menjalani pola makan dan gaya 
hidup yang sehat, diyakini mam-
pu memperlambat laju keber-
langsungan proses dimaksud.

Healthy Aging

Menjadi Lansia Sehat

mitra utama
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S
ebuah analogi sederhana 
menggambarkan bahwa me-
nuanya manusia berbanding 
lurus dengan lelahnya organ 

dan struktur bangun di dalam 
tubuh yang telah bekerja sangat 
kompleks, simultan dengan bagian- 
bagian yang saling mempengaruhi 
(sistemik) secara fisik. Analogi 
lain nya mengatakan, menuanya 
manusia ibarat ausnya suku cadang 
mesin. Analogi ini memang dapat 
diterima, namun perlu diingat bah-
wa berbeda dengan mesin, manusia 
mempunyai jiwa dan budaya yang 
juga dapat mempengaruhi dari segi 
fisik. 

Tak heran, banyak manusia 
lanjut usia (lansia) memiliki masa-
lah kesehatan atau sakit secara 
fisik, tetapi memiliki mental yang 
kuat, sehing ga dapat bertahan 
hidup lama. Hanya memang, 
proses memasuki masa lansia di-

ikuti oleh berbagai kombinasi dari 
bermacam- macam faktor yang 
saling berkaitan, dan merupakan 
suatu misteri kehidup an yang ma-
sih belum dapat diung kap.

Yang pasti, ada banyak peris-
tiwa fisik, metabolik, maupun 
psikis yang terjadi ketika manusia 
mema suki kategori lansia, atau 
kisaran 55 tahun ke atas. Mulai dari 
peru bah  an yang terjadi di tingkat 
sel, jaring an sampai organ tubuh, 
hingga menurunnya metabolisme 
tubuh dan rentan terhadap penya-
kit, ter utama penyakit degeneratif.

Kemunduran Fungsi Tubuh
Ringkasnya, hasil survei litera-

tur Federal Aviation Administration 
(FAA) USA, mengelompokkannya ke 
dalam  5 kemunduran fungsi tubuh 
pada lansia. Yaitu, kemun duran 

fungsi psikoneurologi, mental, 
sensomotorik, neurofisiologis, dan 
kemunduruan kepribadian. 

Hasil survei tersebut mema-
parkan bahwa, kemunduran fungsi 
psikoneurologi (faktor-faktor per-
sepsi) menyangkut penglihatan 
dan pendengaran. Fungsi  mental, 
termasuk diantaranya daya kog-
ni si (kecerdasan, kemampuan 
 ber hitung, dan penguasaan ruang), 
kemampuan belajar, daya ingat, 
mengambil keputusan. Fungsi sen
somotorik, meliputi kemampuan 
gerakan dan menjalankan tugas 
yang kompleks. Fungsi neurofisio
logis, mengenai penghantaran sa-
raf otot dan refleks kardiovaskuler, 
disamping ketahanan terhadap 
stres dan kelelahan, serta berku-
rangnya kemampuan metabolisme, 
dan produksi hormon. Fungsi ke-
pri badian, termasuk motivasi dan  
temperamen yang menurun, tetapi 

rasa tanggung jawab dan daya 
pengendalian diri semakin baik. 
Bahkan, tingkah laku dan perhatian 
terhadap masyarakat pun menjadi 
lebih stabil.

Lajunya pertambahan usia 
yang ditandai dengan gejala berku-
rangnya kemampuan fisik dan 
mental seseorang dan kemampuan 
beradaptasi pada beban kehidupan, 
maka beberapa keadaan patologis 
dapat mencampuri kehidupan se-
seorang dan menimbulkan penyakit 
tua. Menurunnya fungsi pende-
ngaran dan penglihatan merupakan 
salah satu gejala lansia yang paling 
umum terlihat. Termasuk 14 i ge-
jala dan masalah kesehatan pada 
lansia seperti dikutip dalam buku 
Essentials of Clinical Geriatrics oleh 
 Robert Kane and Joseph Ouslander.

Penyakit karena usia tua yang 
juga menonjol adalah kelainan 
kardiovaskuler (pembuluh jantung), 
penyakit paru, pencernaan, hati, 
ginjal, dan gangguan metabolisme. 
Sebenarnya serangan penyakit- 
penyakit itu tidak tergantung pada 
usia, namun karena prevalensinya 
tinggi pada orang usia lanjut, maka 
penyakit-penyakit itu seolah-olah 
menjadi ciri penyakit lansia. Ke-
lainan yang bisa digolongkan 
dalam kategori penyakit tua karena 
kehadirannya pada manusia usia 
lanjut adalah presbikusis (ketulian 
pada manusia lanjut usia), katarak 
(kesehatan mata), osteoporosis, 
BPH (benign prostate hyperplasia) 
dan prolaps uterus, alzheimer dan 
parkinsonisme, obstruksi usus, dan 
berbagai tumor ganas. 

“Hal yang patut menjadi per-
hatian adalah kemampuan atau 
kualitas dari fungsi-fungsi organ 

vital seperti otak, jantung,  ginjal, 
dan lainnya,” kata dr.  Daniel 
 Polhau pessy, Sp.S. Sementara, 
lanjut dokter spesialis syaraf yang 
berpraktik di RS Mitra Keluarga 
Bekasi Timur ini, perubahan dari sisi 
fisik pun terus berlangsung, mulai 
dari penurunan fungsi organ dan 
jaringan tubuh. Sebagai contoh, 
me nurunnya massa otak – memiliki 
ke mungkinan terjadi atrofi— dan 
pengerasan pada pembuluh darah 
(arteriosclerosis), dengan fungsi 
yang juga ikut menurun. 

Antisipasi dengan Olahraga
Pada lansia banyak dari 

organ- organ tubuh yang mulai 
me ngalami proses degenerasi. 
Terjadi penurunan massa otot 
serta kekuatannya, laju denyut 
jantung maksimal, kapasitas aero-
bik, dan terjadinya peningkatan 

lemak tubuh. Bukti-bukti yang ada 
menunjukkan bahwa latihan dan 
olahraga pada lansia dapat mence-
gah atau melambatkan kehilangan 
 fung si onal tersebut, bahkan latihan 
yang teratur dapat memperbaiki 
kesa kitan dan kematian yang 

diakibatkan oleh penyakit kardio
vaskuler. 

Karena itulah, untuk meng-
hindari faktor-faktor risiko yang 
ada, terutama sebagai pencegahan 
dari berbagai penyakit degeneratif 
harus dilakukan sehingga tujuan 
usia lanjut yang disebut “menua 
sehat” (healthy aging) dapat terca-
pai. Melakukan kegiatan olahraga 
secara teratur dianggap sebagai 
cara yang paling baik untuk mem-
perlambat proses menua. Tentu 
saja olahraga yang dimaksudkan 
adalah olahraga kesehatan, atau 
kegiatan fisik yang bertujuan untuk 
meningkatkan kebugaran, bukan 
untuk tujuan prestasi.

Gizi pada usia lanjut
Tak jauh berbeda dengan ta-

hapan lainnya, lansia dapat me-

“Salah satu pendapat untuk menurunkan kematian dan kecacatan pada lansia adalah 
meningkatkan satu tahap dari keadaan aktivitas sebelumnya. Lansia yang sebelumnya in-
aktif menjadi aktif, lansia yang sebelumnya aktif menjadi melakukan aktivitas secara ter-

atur, dan yang sebelumnya telah melakukan aktivitas teratur kemudian melakukan olahraga 
secara teratur. Untuk memberikan hasil yang maksimal, semua kegiatan olahraga harus 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan”
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Faktor Pancetus 
Proses Penuaan:

1. Faktor gizi, mulai sejak masa pertumbuhan maupun di 
hari tua,

2. Faktor lingkungan, baik dalam arti faktor lingkungan 
fisik, keluarga, pekerjaan, pergaulan yang dapat menekan 
pikiran dan mengakibatkan stres. Stres jangka lama akan 
berakibat pada proses menua seseorang. Lingkungan fisik 
yang kurang bersih akan mempengaruhi kesehatan,

3. Faktor gen.

Gejala Masalah Kesehatan
pada Lansia

•	 immobility (kurang bergerak), 
•	 instability (berdiri dan berjalan tidak stabil atau mudah jatuh), 
•	 incontinence (beser buang air kecil dan atau buang air besar), 
•	 intellectual impairment (gangguan intelektual/dementia), 
•	 infection (infeksi), 
•	 impairment of vision and hearing, taste, and smell 

(gangguan pancaindera), included:
 ¤ communication (komunikasi), 
 ¤ convalescence, (penyembuhan)
 ¤ skin integrity (kulit), 

•	 impaction (sulit buang air besar), 
•	 isolation (depresi), 
•	 inanition (masalah gizi), 
•	 impecunity (masalah ekonomi), 
•	 iatrogenesis (menderita penyakit akibat obat-obatan), 
•	 insomnia (gangguan tidur), 
•	 immune deficiency (daya tahan tubuh yang menurun), 
•	 impotence (impotensi).

sumber:  14 i menurut buku Essentials of Clinical Geriatrics oleh Robert 
Kane and Joseph Ouslander

ngalami keadaan gizi lebih maupun 
kekurangan gizi. Kekurangan gizi 
pada lansia bisa terjadi karena 
se bab primer maupun sekunder. 
Sebab-sebab yang bersifat primer 
meliputi ketidaktahuan, isolasi 
sosial, hidup seorang sendiri, 
baru kehilangan pasangan hidup, 
gangguan fisik, gangguan mental, 
kemiskinan. Sebab sekunder meli-
puti gangguan nafsu makan/selera, 
gangguan mengunyah, malabsorp
si, obat-obatan, peningkatan ke-
butuhan zat gizi serta alkoholisme.

Untuk memenuhi status gizi 
lansia, Departemen Kesehatan 
telah menyusun pedoman umum 
gizi seimbang bagi lansia dengan 

mempertimbangkan pengurangan 
berbagai resiko penyakit degenera-
tif yang dihadapi lansia. Pedoman 
umum tersebut meliputi: anjuran 
untuk mengkonsumsi aneka ragam 
makanan secara bergantian untuk 
menurunkan kemungkinan keku-
rangan gizi tertentu.

Keberagaman makanan terse-
but diantaranya harus memiliki 
sumber karbohidrat kompleks 
(serealia, umbi) dalam jumlah se-
suai anjuran. Diantaranya adalah 
banyak mengkonsumsi makanan 
berserat, memiliki zat besi cukup, 
atau bergantian antara sumber 
hewani dan nabati. Minum air 
bersih dalam jumlah yang cukup, 

serta membatasi konsumsi lemak 
dan minyak secara berlebihan, dan 
mengurangi makanan yang tinggi 
gula murni dan lemak.

Sedapat mungkin, perbanyak 
konsumsi hewan laut dalam menu 
harian. Lemak tak jenuh omega-3 
yang banyak terdapat pada golo-
ngan ikan terbukti memberikan 
perlindungan terhadap arteroskle
rosis. Begitu pula dengan konsumsi 
sayur dan buah berwarna hijau, 
ku ning, oranye karena banyak 
mengandung serat, vitamin C, pro-
vitamin A, dan vitamin E yang akan 
melindungi sel-sel tubuh dari keru-

sakan yang terjadi secara dini.

Memasuki masa lansia adalah 
proses alamiah, tetapi tentu saja 
setiap orang mendambakan untuk 
tetap sehat di usia tua. Hal ini se-
suai dengan slogan Tahun Usia 
Lanjut WHO: “Do not put years 
to life but life into years. Long life 
without continous usefulness, pro
ductivity and good quality of life 
is not blessing,” yang artinya usia 
panjang tidaklah ada artinya bila 
tidak berguna dan bahagia, mandiri 
dengan kualitas hidup yang baik.

 tim MK

mitra utama
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M
asih seperti kata wanita muda tadi, 
ketika rumah sedang ramai atau 
pada saat arisan keluarga, si oma 
pun kerap marah-marah sendiri. 

“Oma merasa dicuekin. Bahkan, jadi sensitif dan 
merasa diomongin,” tambahnya. 

Nah, kalau pernah atau sedang mengalami 
hal seperti di atas, maka pembaca tidak sendiri-
an. Problem tersebut merupakan fenomena 
lumrah yang sering dialami keluarga dengan 
orang lanjut usia –(dr. Kristiawan AR, Sp.THT-
KL –red)-- lebih suka menyebutnya sebagai usia 
indah, ketimbang lansia.

Sadar atau tidak, seringkali timbul masa-
lah di tengah keluarga dengan anggota usia 
lanjut yang mudah tersinggung dan cepat 
marah. Bahkan, terjadi kesalahpahaman  dalam 
pembi caraan, akibat gangguan kesehatan 
 pen de ngaran. 

Menurut dr. Kristiawan AR, Sp.THT-KL, ma-
salah gangguan pendengaran pada lansia disebut 
presbycusis (presbikusis). Sampai saat ini, penye-
bab presbikusis belum diketahui dengan pasti. 
“Selain faktor genetik, diduga akibat adanya pe-
rubahan secara fisiologis di dalam organ  telinga. 
Mulai dari gendang telinga sampai ke syaraf 
pendengaran yang menua,” papar dokter spesialis 
THT, yang berpraktik di RSMK Cikarang ini. 

Proses ini sebenarnya berlangsung sepan-
jang waktu. “Karena organ telinga sering terpa-

Pernah pada suatu ketika, datang seorang 
wanita muda membawa ibunya yang telah 
lanjut usia, ke ruang praktik Poli THT. “Dok
ter, ibu saya ini makin hari semakin merasa 
tidak dengar dan gampang marah. Padahal, 
kami anak dan cucunya bicara lembut. Eeh.., 
oma malah ngecuekin kita. Sebaliknya, saat 
kami bicara agak keras, oma malah marah! 
Disangkanya kami  membentak,” keluhnya.

perlahan dan progresif, namun simetris pada 
kedua telinga. Hanya saja, kapan mulai berku-
rangnya kemampuan mendengar tidak diketa-
hui secara pasti.

Keluhan lainnya adalah telinga berdenging 
(tinitus nada tinggi). Penderita dapat mendengar 
suara percakapan, tetapi sulit untuk memahami-
nya. Terutama jika diucapkan dengan cepat dan 
 dengan latar belakang yang bising (cocktail par
ty deafness). Bila intensitas suara ditinggikan, 
akan muncul rasa nyeri di telinga. Hal ini dise-
babkan oleh faktor kelelahan saraf.

Hanya memang, sambut dr. Kristiawan, 
anggota keluarga yang peka tentu mampu me-
nangkap masalah gangguan pendengaran yang 
terjadi melalui tampilan fisik dan kebiasaan 
para pemilik usia indah. Mulai dari cara mereka 
ketika berusaha melihat bibir lawan bicara, 
mem perlebar daun telinga dengan tangan, 

Presbikusis

Mengenal Ketulian
pada Usia Lanjut

par kebisingan, adanya riwayat infeksi dan trau-
ma di seputar organ telinga yang berlangsung 
lama, hingga penggunaan obat yang bersifat 
ototoxic,” tambahnya.

Ya, penurunan kemampuan pendengaran 
merupakan kondisi yang paling umum  terjadi 
pada manusia lanjut usia (lansia). “Seiring 
 dengan bertambahnya usia, terjadi berbagai 
perubahan fisiologis yang tidak hanya berpe-
ngaruh terhadap penampilan fisik, tetapi juga 
pada fungsi dan kehidupan sehari-hari,” timpal 
dr. Gunawan Sp.THT.

 
Gejala Klinis

Secara alamiah, tambah dokter spesialis 
THT yang berpraktik di RSMK Bekasi Timur ini, 
 organ-organ pendengaran akan mengalami 
proses degenerasi. “Perubahan-perubahan itulah 
yang kemudian memberikan implikasi terhadap 
kemampuan mendengar para lansia,” paparnya. 

Jenis ketulian yang umum terjadi pada 
lansia adalah tuli sensorineural (perseptif), 
yaitu penurunan kemampuan mendengar yang 
diakibatkan gangguan pada koklea (telinga 
dalam). Fenomena ini dikenal dengan sebutan 
presbikusis. 

Presbikusis adalah tuli sensorineural 
frekuensi tinggi. Umumnya terjadi mulai usia 
65 tahun, simetris pada telinga kiri dan kanan. 
Keluhan utama presbikusis biasanya berupa 
penurunan kemampuan mendengar secara 

Ciri-ciri / Gejala Presbikusis
Mereka yang telah berada pada usia 

indah umumnya mulai merasakan gejala 
sebagai berikut:

•	 Adanya penurunan pendengaran ketika 
berada di lingkungan yang ramai, 

•	 Kesulitan dalam menangkap suara pelan, 
•	 Kurang nyaman dalam menangkap suara 

yang keras,
•	 Sulit menangkap nada suara yang tinggi, 
•	 Sulit membedakan konsonan, 
•	 Sulit membedakan percakapan yang cepat 

dan kompleks, 
•	 Sulit menetukan lokasi sumber suara.

sumber: artikel dr. Kristiawan AR, Sp.THTKL  
(RSMK Cikarang)

referensi
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dr. Gunawan, Sp.THT 
(RSMK Bekasi Timur)

dr. Kristiawan AR, Sp.THT-KL
(RSMK Cikarang)

hingga meminta pengulangan kalimat kepada 
lawan bicara, serta sering terkesan bingung dan 
linglung.

Kebiasaan penderita presbikusis juga terlihat 
pada seringnya ia berbicara keras. Menonton teve 
atau mendengar radio dengan volume keras, dan 
cenderung menghindari acara pertemuan/kera-
maian.

Karena itulah, diperlukan kepekaan keluarga 
dalam mengenali ciri-ciri dari gejala presbikusis (li
hat box: Ciriciri/Gejala Presbikusis). Dengan begitu, 
deteksi dini terhadap gangguan presbikusis dapat 
segera diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan 
ke dokter spesialis THT. 

Tatalaksana Penanganan
Di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Grup, 

diagnosa presbikusis diawali dengan melakukan 
screening. Pemeriksaan menyeluruh melalui serang-
kaian test pendengaran, mulai dari metode yang 
paling sederhana sampai dengan menggunakan alat 
canggih. 

Sebut saja pemeriksaan audiometric yang me-
rupakan alat standar dalam mendeteksi gangguan 
ini. Terkadang dilakukan juga pemeriksaan tambah-
an seperti timpanometri, test dengan alat ototskop
ik, pemeriksaan laboratorium, hingga CT scan bila 
dianggap perlu. 

Sama halnya dengan deteksi dini pada presbikusis, 
penanganannya pun perlu dukungan kerjasama 
yang baik antara pasien, keluarga, dan dokter THT. 

1Sensoris: Lesi terbatas pada koklea, dimana 
terjadi atrofi organo corti berupa hilangnya 

sel-sel rambut yang dimulai dari ujung basal 
koklea sepanjang minimal 10mm yang menca-
kup area frekuensi bicara pada koklea

2  Neural: hilangnya 50% atau lebih neuron 
koklea berikut jaras-jaras auditoriknya

3Metabolik: hilangnya 30% atau lebih jaring-
an stria vaskularis. Sebuah hasil penelitian 

membuktikan bahwa kehilangan 30% stria 
vaskularis akan menyebabkan detiorasi ambang 
batas nada murni

sumber: artikel dr. Gunawan, Sp.THT (RSMK Bekasi Timur)

Penanganan pada pasien dan keluarga meliputi 
aspek penderitanya, berupa mengajarkan melihat 
bibir lawan bicara saat berkomunikasi, menyiapkan 
alat tulis, dan menjelaskan faktor-faktor yang mem-
perberat kepada usia indah seperti kurang istirahat, 
penghindaran paparan suara bising dan lainnya.

Rehabilitasi
Dokter THT juga akan mengajarkan kepada ke-

luarga cara berbicara dengan penderita presbikusis. 
Diantaranya, berbicara di tempat yang tenang dan 
berhadap-hadapan, agar penderita dapat melihat bi-
bir pembicara. Berbicara dengan intonasi pelan dan 
dengan bahasa yang sederhana, serta tidak segan 
mengulangi kalimat yang dianggap penting. 

Rehabilitasi sebagai upaya mengembalikan 
fungsi pendengaran dilakukan dengan pemasangan 
alat bantu dengar (hearing aid). Adakalanya pema-
sangan alat bantu dengar perlu dikombinasikan 
dengan latihan membaca ujaran (speech  reading) 
dan latihan mendengar (audiotory training). 
“Prosedur pelatihan ini dilakukan bersama ahli terapi 
wicara (speech therapist),” urai dr. Gunawan. 

Yang pasti, sambung dr. Kristiawan, walau 
presbikusis dapat menimpa semua manusia di usia 
indah, namun pencegahan agar tidak terlalu cepat 
diderita juga sangat penting. Menghindari kebisi-
ng an adalah cara termudah yang dapat dilakukan. 
Berpola hidup sehat, menghindari rokok dan alkohol, 
menghindari infeksi di organ telinga, penghindaran 
obat yang bersifat ototoxic, serta melakukan olahra-
ga teratur, diyakini akan memperlambat datangnya 
presbikusis,” tutup dr. Kristiawan.  (pnst)

4 Jenis
Presbikusis

“Satu dari tiga orang berusia > 60 tahun --dimana sete ngahnya ber-
usia di atas 85 tahun—telah mengalami gangguan pendengaran”

-- dr. Gunawan Sp.THT – RSMK Bekasi Timur--

4Mekanik: dimana tidak terdapat kelainan pa-
tologis seperti yang terdapat pada klasifikasi 

lainnya. Namun, pada pemerik saan audiometri 
didapatkan penurunan ambang batas nada 
murni dalam rentang sekitar lima oktaf. Perbe-
daan paling tidak 50dB (desibel) antara batasan 
terbaik dan terburuk, dan tidak ada perubahan 
lebih dari 25dB pada tingkat oktaf lainnya. Hal 
ini disebabkan oleh perubahan gerakan mekanik 
duktus koklearis, atrofi ligamentum koklearis, 
dan membran basalis yang lebih kaku

Sebuah hasil penelitian menyebutkan, 
kejadian paling umum pada prebikusis adalah 
jenis metabolik (34,6%), diikuti neural (30,7%), 
mekanik (22,8%), dan sensorik 11,9%

Berdasarkan perubahan patologis yang terjadi, Schucnecht menggolongkan presbikusis 
 menjadi 4 jenis, yaitu:
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M
emasuki masa usia lanjut, 
ada banyak perubahan yang 
terjadi pada tubuh, termasuk 
meta bolisme.  Salah satunya 

adalah terjadinya gangguan/kemampuan 
penye rapan vitamin D, asam folat, vitamin 
B12, kalsium, seng dan asam lemak, di usus 
halus.  Selain itu, pergerak an usus menjadi 
le bih lambat, sehingga me miliki kecende-
rungan menjadi lebih cepat merasa kenyang. 

Pada usus besar terjadi perubahan 
mu kosa, diferensiasi sel, dan metabolisme 
yang seringkali menjadi pemicu timbulnya 
penyakit kanker usus besar, diverticulosis 
dan gangguan/perubahan pola buang air 
besar (BAB), seperti  konstipasi/sulit BAB 
atau diare. 

Obstruksi usus dapat didefinisikan 
sebagai gangguan (apapun penyebabnya) 
aliran normal isi usus sepanjang saluran 
usus. Pemicunya berupa adanya gangguan 
“mekanis” di usus. Atau, disebabkan oleh 
ileus –kondisi ketika usus tidak berfungsi 
secara normal. Salah satunya, terjadi akibat 
penyumbatan baik sebagian atau keseluruh-
an usus. Biasanya mengenai kolon sebagai 

“Dekompresi usus dengan menggunakan 
nasogastric (NG) -- tabung dimasukkan ke 
dalam perut atau usus-- untuk mengurangi 

distensi abdomen dan muntah”

Obstruksi Usus

Obstruksi usus sebenarnya tidak tergantung pada usia. 
Namun, prevalensi penyakit ini tergolong tinggi pada 
manusia lanjut usia (lansia). 

Seperti Apa 
Gejala dan Keluhannya?

referensi
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Peritonitis adalah peradangan yang 
biasanya disebabkan oleh infeksi pada sela-
put rongga perut (peritoneum). Peradangan 
ini merupakan komplikasi berbahaya yang 
sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari 
organ-organ abdomen (misalnya apendisi
tis, salpingitis, perforasi ulkus gastroduo
denal), ruptura saluran cerna, komplikasi 
pascaoperasi, iritasi kimiawi, atau dari luka 
tembus abdomen.

Pada keadaan normal, peritoneum 

dr. Francisca W Sp.PD
(RSMK Kelapa Gading)

akibat karsino ma dan perkembangannya 
lambat. Namun, obstruksi cenderung me-
ngenai usus halus. 

Obstruksi Usus pada Lansia
Obstruksi usus dapat terjadi pada siapa 

saja, tua maupun muda. Hanya saja, pre
va lensi atau angka kejadian obstruksi usus 
umumnya meningkat pada lansia. Penyebab 
paling sering adalah perlekatan pascaope
rasi pada perut (baik operasi baru maupun 
operasi yang dilakukan bertahun-tahun se-
belumnya), keganasan, penyakit crohn dan 
hernia. Adanya gangguan mekanis yang 
dipicu akibat terbentuknya jaringan yang 
tidak normal, atau adanya benda asing 
yang tertelan. 

Pada obstruksi usus terjadi dilatasi/
pelebaran usus akibat penumpukan sekresi 
usus dan udara yang tidak dapat mengalir 
lancar. Obstruksi usus dibagi menjadi ob-
struksi usus sebagian/partial dan obstruksi 
usus komplit/total. Obstruksi total usus 
halus merupakan keadaan gawat yang 
memerlukan diagnosis dini dan tindakan 
pembedahan darurat bila penderita ingin 
tetap hidup. 

“Dalam pemeriksaan biasanya ditemu-
kan peningkatan bising usus. Terjadi pula 
kehilangan cairan dan dehidrasi, infeksi, 

resisten 
ter  hadap in-
feksi bakteri 
secara in-
okulasi ke-
cil-kecilan. 
Kontaminasi 
yang terus 
menerus, 
bakteri yang 
virulen, 
penurunan 
resistensi, 
dan adanya 
benda asing 
atau enzim 

pencernaan aktif merupakan faktor-faktor 
yang memudahkan terjadinya peritonitis.

Perforasi usus (saluran cerna) adalah 
kondisi medis yang ditandai dengan ter-
bentuknya lubang pada dinding lambung, 
usus halus, atau usus besar, yang menye-
babkan kebocoran isi usus ke dalam rongga 

Perforasi Usus dan Peritonitis

hingga kekurangan aliran darah ke usus 
yang menyebabkan kematian usus. Nah, 
jika tidak segera ditangani, maka kemung-
kinan dapat terjadi perforasi usus atau 
peritonitis, dan bisa mengakibatkan kema-
tian,” jelas dr. Francisca W. Sp.Pd.

Gejala dan Penanganan
Gejala yang dirasakan adalah nyeri pe-

rut, kembung, dan rasa mual. Perut semakin 
membesar, namun tidak dapat buang angin 
dan sulit BAB. “Situasi ini sering pula diikuti 
dengan demam,” tambah dokter spesialis 
penyakit dalam yang berpraktik di RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading ini. 

Selain pemeriksaan klinis, diagnosis 
obstruksi usus juga dilakukan dengan pe-
meriksaan radiologi. Pemeriksaan yang di-
sarankan adalah foto BNO3 posisi, CT scan 
atau MRI untuk mendeteksi obstruksi total, 
partial, dan lokasi obstruksi.

Pengobatan yang dilakukan adalah 
dengan pemberian cairan, dekompresi usus 
dengan pemakaian selang nasogastric, 
pemberian antibiotik dan konsultasi dengan 
bagian bedah. “Obstruksi total merupakan 
kegawatan bagian bedah yang memerlukan 
operasi segera. Namun, obstruksi parsial 
mungkin dapat ditangani tanpa operasi,” 
paparnya.  (pnst)

perut. Penyebab perforasi usus yang lebih 
umum antara lain appendisitis, divertiku
litis, penyakit ulkus, adanya batu empedu 
atau infeksi kandung empedu.

Penyebab yang tidak terlalu umum 
adalah inflammatory bowel disease, penya-
kit crohn (peradangan pada saluran pencer-
naan) dan kolitis ulseratif (ulkus pada usus 
besar). Kebocoran isi usus ke dalam rongga 
perut menyebabkan peritonitis --perada-
ngan pada peritoneum. Peritoneum adalah 
jaringan tipis yang melapisi dinding perut 
bagian dalam dan melindungi sebagian 
besar organ-organ perut.

Perforasi dimanapun di sepanjang 
saluran pencernaan memerlukan perhatian 
dan penanganan medis secepatnya. Hal ini 
dapat menyebabkan infeksi yang mengan-
cam jiwa yang disebut sepsis, penyakit be-
rat yang terjadi ketika aliran darah dipenuhi 
oleh bakteri. (*)

*dari berbagai sumber
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Sembuh dengan Terapi 
Medikamentosa 
atau Operatif

BPH dan Prolaps 
Uterus adalah penyakit 
degeneratif pada 
manusia lanjut usia 
(lansia). Kasus dengan 
gejala dan tanda yang 
ringan bisa diperbaiki 
melalui terapi obat-
medikamentosa. Pada 
kasus berat disembuhkan 
melalui prosedur 
operatif.

BPH dan Prolaps Uterus

T
erdapat banyak perubahan fisik dan psikis 
maupun metabolik pada saat manusia 
memasuki masa lanjut usia (lansia), atau 
kisaran 55 tahun ke atas. Mulai dari per-

ubahan yang terjadi di tingkat sel, jaringan 
sampai organ tubuh, hingga menurunnya me-
tabolisme sehingga rentan terhadap penyakit, 
terutama penyakit degeneratif.  

Salah satu masalah kesehatan yang se-
ring terlihat pada lansia adalah dimulainya 
 “kebiasaan”, beser – buang air kecil (BAK)-
-   secara tanpa disadari. “Beser pada lansia 
laki- laki biasanya terjadi karena adanya pem-
besaran prostat jinak (BPH- benign prostate 
hyper plasia),“ kata dr. Yulfitra Soni Sp.U. Secara 
sederhana, jelas dokter spesialis urologi di RSMK 
Cibubur ini, BPH merupakan keadaan pembesar-
an prostat jinak yang sering muncul dengan 
be berapa gejala gangguan berkemih seperti; 
mengedan, menunggu sebelum berkemih, tidak 
lampias dan menetes setelah berkemih, pancar-
an kencing melemah, nyeri dan sering berkemih 
siang maupun malam.  

Penanganan BPH 
Kasus kematian memang jarang terjadi. 

Kalaupun ada, biasanya akibat komplikasi infeksi 
yang sangat berat (sepsis) pada sistem ginjal 
dan saluran kemih. Atau, akibat komplikasi se-
kender lainnya pada  gangguan fungsi ginjal.

 

Pilihan terapi pada BPH disesuaikan dengan 
tingkat keluhan. Keluhan ringan biasanya cukup 
diamati dengan merubah pola minum untuk 
tidak berlebihan (cukup 1.5 - 2 liter per hari). 
Untuk keluhan ringan-sedang digunakan terapi 
obat. “Tujuannya untuk merelaksasi otot-otot 
leher kandung kemih, atau untuk mengerutkan 
jaringan kelenjar,” ujarnya.

Pada keluhan berat dipilih prosedur pembe-
dahan. “Biasanya direkomendasikan pada kasus 
gagal terapi medikamentosa (pengobatan), akut 
retensi berulang dan BPH, atau  gangguan gejala 
berat disertai komplikasi,” paparnya.

Beberapa komplikasi pada BPH, kata dr. Soni, 
diantaranya adalah yang disebut dengan Retensi 
Urine Akut--ketidakmampuan untuk melakukan 
proses berkemih secara tiba-tiba, disertai rasa 
sakit  atau distensi perut bawah. Infeksi Saluran 
Kemih, tertahannya urine -waktu transit urine 
yang lama akibat ketidakmampuan dalam me-
ngosongkan kandung kemih yang berlangsung 
lama. Batu Kandung Kemih, merupakan tum-
p ukan mineral membentuk batu yang timbul 
akibat infeksi saluran kemih, atau akibat ketidak-
mampuan dalam mengosongkan kandung kemih 
yang berlangsung lama. Terakhir, Kerusakan 
Kan dung Kemih, juga merupakan gangguan 
pengosongan kandung kemih kronis yang 
berlangsung lama dan terus menerus dapat Tips

Mengurangi Keluhan BPH 
•	 Hindari minum 1-2 jam sebelum tidur
•	 Hindari minuman sangat dingin (es),  atau suhu terlampau dingin,  

dan hindari minuman yang memicu kencing seperti kopi, teh, coklat,   
softdrink, dan alkohol

•	 Jika minum obat pemacu urine, sesuaikan dosis dan diskusikan 
dengan dokter anda

•	 Batasi pemakain obat-obat dekongestan atau 
antihistamin, seperti yang terdapat pada obat 
flu-pilek dan alergi

•	 Jangan menahan kencing
•	 Tetap aktif atau berolahraga secara teratur
•	 Hindari temperatur dingin dan minuman 

dingin
•	 Jadwalkan waktu berkemih secara teratur 

walaupun tidak ada keinginan berkemih.

Jika lansia mengalami gangguan berkemih 
•	 Segera konsultasikan dengan dokter, apakah    

gangguan berkemih tersebut akibat BPH atau    
bukan. Lakukan test dan terapi jika diperlukan. 

•	 Jika tidak dapat berkemih sama sekali, segeralah    
ke dokter untuk pertolongan pertama.

•	 Catat seluruh keluhan yang dialami; frekuensi    
kencing, jumlah konsumsi air.

•	 Buatlah daftar obat-obatan, vitamin dan suplemen yang dipakai
•	 Bila perlu ketahui riwayat keluarga untuk kelainan yang sama.
•	 Siapkan semua daftar pertanyaan yang ingin diketahui tentang  

kelainan tersebut
•	 Bawalah hasil test permulaan seperti PSA (antigen spesifik pada 

prostat) jika ada.

sumber: artikel dr. Yulfitra Soni Sp.U (RSMK Cibubur)

referensi
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dr. L. Meilina Pudjiastuti, Sp.OG
(RSMK Bekasi)

dr. Yulfitra Soni Sp.U
(RSMK Cibubur)

menimbulkan kerusakan ginjal (pembengkakan 
ginjal = hidronefrosis). 

Dalam banyak kasus di beberapa negara 
dengan prevalensi BPH tinggi, komplikasi jarang 
ditemukan. Sebaliknya, di Indonesia banyak di-
temukan kasus-kasus BPH dengan komplikasi. 
“Retensi urine akut sering ditemukan pada 
pasien BPH yang menggunakan obat-obatan 
dekongestan untuk alergi atau pilek. Pada lan-
sia yang tidak bisa berkemih dengan keadaan 
kandung kemih terisi penuh, segeralah minta 
pertologan petugas medis atau dokter untuk 
melakukan pemasangan tube dari uretra ke 
kandung kemih (kateter uretra) atau pema-
sangan tubing perkutan pada posisi perut bawah 
(sistostomi),” jelasnya.

Prolaps Genitalis
Berbeda dengan penyakit degeneratif seperti 

BPH yang menyerang lansia laki-laki, prolaps 
uteri adalah suatu keadaan turunnya rahim aki-
bat kelemahan jaringan penyangga/otot dasar 
panggul. 

“Prolaps uteri, sering ditemui pada wani-
ta dengan riwayat banyak persalinan yang 
menim bulkan trauma berulang pada otot-otot 
dan penunjang dasar panggul. Saat mencapai 
lansia, jaringan penunjang tersebut mengalami 
keadaan degeneratif dan tidak kuat menopang 
sistem organ di atasnya, seperti rahim maupun 
kandung kemih,” jelas dr. Soni.

Ya, organ-organ pelvik wanita ditunjang 
oleh kompleksitas jalinan otot-otot (levator), fa
sia (diafragma urogenital, fasia endopelvik) dan 
beberapa ligamen. “Kerusakan pada salah satu 
struktur ini berpotensi menimbulkan kelemahan 
atau hilangnya penunjang pelvis dan organ pel-
vik,” timpal dr. L. Meilina Pudjiastuti, Sp.OG. 

Menurut dokter praktik di RSMK Bekasi ini, 

kerusakan pada dinding anterior vagina dapat 
menyebabkan herniasi kandung kencing (sisto
kel) atau urethra (uretrokel) ke rongga vagina. 
Trauma pada fasia endo pelvik septum rektova
gina  dapat mengakibatkan herniasi rektum 
(rektokel), atau usus halus (enterokel) ke rongga 
vagina. Trauma atau regangan pada ligamentum 
kardinale dan struktur penunjang pelvik lain 
dapat menyebabkan terjadinya penurunan ute
rus (Prolapsus Uteri). 

Pasca histerektomi, beberapa wanita meng-
alami prolapsus vagina dikarenakan hilangnya 
struktur penunjang pelvik akibat operasi. “Itu 
sebabnya, prolapsus genitalis juga bisa disebut 
sebagai hernia,” ucapnya. 

Terjadinya prolapsus genitalis juga mening-
kat pada lansia wanita yang mengalami penu-
run an kadar hormon estrogen dan jaringan 
yang menjadi kendur seiring bertambahnya usia. 
Begitu pula dengan wanita yang mengalami pe-
ningkatan tekanan intraabdominal kronik akibat 
batuk menahun, mengejan, asites, dan adanya 
tumor pelvik yang besar. 

Penanganan 
Prolapsus genitalis disebabkan oleh adanya 

kelemahan pada jaringan penunjang pelvis, 
se  hingga penanganannya ditujukan untuk 
memperkuat jaringan-jaringan tersebut. Pada 
wanita pascamenopause, pemberian hormon 
estrogen, baik sistemik maupun vaginal dapat 
meningkatkan tonus jaringan dan memperbaiki 
kondisi atropik mukosa vagina. Pada pasien yang 
kooperatif, dapat diajarkan latihan Kegel, untuk 
menguatkan otot pelvik. Latihan ini meliput 
pengencangan dan pengenduran otot-otot pu
bokoksigeus secara berulang sepanjang hari.

Penggunaan pesarium vagina diindikasikan 
bagi pasien yang mengalami gejala berat,  teta-
pi memiliki kontraindikasi operasi.  Pesarium 

ini ditempatkan pada vagina untuk menahan 
organ pelvik di posisi normal. Hanya saja, kata 
dr. Meilina, penggunaan pesarium memerlukan 
kontrol yang baik untuk menjaga posisi dan 
kebersihannya.

Pasien yang merasakan gejala mengganggu 
dan tidak terbantu dengan cara nonoperatif, 
biasa nya memerlukan penanganan operatif. 
Pada umumnya penanganan operatif membe-
rikan hasil yang baik. Pembedahan untuk mem-
perbaiki sistokel dan rektokel adalah kolporafi 
anterior dan posterior. Prosedur ini memperbaiki 
defekfasia di tempat herniasi terjadi dan mem-
perkuat jaringan penunjang. Enterokel diperbaiki 
dengan melakukan ligasi kantong hernia. 

“Hanya memang, kesuksesan tindakan ope-
ratif,  sangat ditentukan oleh ketrampilan ahli 
bedah, derajat prolapsus genitalis, usia, berat 
badan, dan pola hidup pasien,” ungkapnya.

 (pnst)

Gejala Klinis Prolapsus Uteri
Gejala - gejala klinis berbeda-beda dan bersifat individual. Keluhan yang   
umum dijumpai:
* Perasaan adanya suatu benda yang mengganjal atau menonjol di genital.
* Rasa sakit dalam panggul dan pinggang.
* Sistokel dapat menimbulkan gejala:
 -  miksi sering dan sedikit-sedikit
 -  perasaan seperti kandung kencing tidak dapat dikosongkan tuntas.
 -  “stress incontinence”.
* Rektokel dapat menimbulkan gangguan defekasi berupa obstipasi.
* Prolaps uteri juga dapat menyebabkan gejala :
 -  Pengeluaran serviks uteri dari vulva mengganggu penderita waktu berjalan, 
  gesekan portio uteri  terhadap celana dapat menimbulkan lecet sampai luka dekubitus 
  pada portio uteri.
 -  Leukore/keputihan.
* Entrokel menyebabkan perasaan berat di rongga panggul dan rasa penuh pada vagina.
sumber : artikel dr. L. Meilina Pudjiastuti, Sp.OG (RSMK Bekasi)
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M
emasuki masa menjadi manusia 
lanjut usia (lansia), frekuensi tidur 
yang semakin berkurang mungkin 
merupakan gejala yang biasa. Hanya 

saja, sulit tidur seiring timbulnya gangguan 
motorik halus, tentu patut diwaspadai sebagai 
gejala penyakit parkinson. 

Timbul tanda-tanda tremor, jalan menjadi 
lambat, tubuh terasa kaku, wajah seperti topeng 
(facial masking), sulit menelan, hingga terasa 
adanya gangguan saat berbicara, maka bisa di—
pastikan telah mengalami serangan parkinson. 
Menurut dr. F. Yudiarta, Sp.S, manifestasinya 
sangat bervariasi, mulai dari tremor ringan hing-
ga disability berat pada stadium akhir penyakit 

Diagnosa dan penatalaksanaan 
secepatnya pada alzheimer 
dan parkinson akan membantu 
penderita (lansia) tidak menjadi 
terlalu bergantung pada orang 
lain (care giver).

Alzheimer dan Parkinson

parkinson. 

“Pada pasien parkinson, keluhan awal yang 
nonspesifik dapat berupa kaku di seluruh tubuh, 
nyeri atau paraesthesi pada anggota gerak 
tubuh, konstipasi, sulit tidur, dan volume suara 
yang berkurang,” ungkap dokter spesialis syaraf 
yang berpraktik di RS Mitra Keluarga Kelapa 
Gading Ini. 

Keluhan yang lebih spesifik timbul seiring 
progesifitas penyakit parkinson, biasanya berupa 
gangguan gerak motor halus, penurunan pen-
ciuman, hilang nafsu makan, dan timbul tremor 
saat mengalami kecemasan. Saat berjalan, 
ayunan tangan pada sisi tubuh yang terkena 
akan berkurang. Ekspresi emosi menurun, serta 
terjadi gangguan personalitas. 

Memang, usia penderita parkinson disease 
umumnya adalah mereka yang berusia di atas 
55 tahun. Meski begitu, parkinson disesase bisa 
saja menyerang dewasa muda.  “Penyakit ini 
memiliki rentang usia antara 20 – 80 tahun,” 
timpal  dr.  Daniel Polhaupessy, Sp.S. Berbeda 
dengan penyakit alzheimer yang umumnya ter-
jadi pada lansia di atas 65 tahun. 

Mamicu Disability
“Alzheimer, merupakan salah satu jenis 

pe nyakit dengan demensia terbanyak. Terjadi 
gangguan memori yang menonjol, mulai dengan 
derajat ringan (masih bisa melakukan kegiatan 
sehari-hari) sampai derajat berat. Bahkan, tidak 
dapat berkomunikasi karena gangguan kognitif 
berat,” jelas dokter spesialis syaraf yang berprak-
tik di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur. 

Yang pasti, baik parkinson atau alzheimer, 
sama-sama memiliki kecenderungan pada pe-
nurunan fungsi-fungsi tubuh. Dampaknya 
sama-sama mengakibatkan disability, sehingga 
penderita memerlukan bantuan orang lain pada 
aktifitas sehari-hari. Perbedaannya, parkinson 
disease merupakan gangguan pada fungsi mo-
torik, sedangkan alzheimer lebih kepada fungsi 
luhur.

 “Alzheimer merupakan jenis demensia 
yang irreversible. Parkinson disease degene-
ratif pada neuron dopaminergic,” sebutnya, 
 seraya menambahkan, kematian pada pen derita 
 alzheimer,  umumnya terjadi karena bermacam 
sebab, seperti kekurangan asupan gizi (makanan) 
dan komplikasi dengan penyakit geriatrik lain.

 “Pada parkinson disease terdapat gangguan 
postural reflex, sehingga mudah terjatuh yang 
dapat menimbulkan trauma. Bahkan, tidak ja-
rang penderita parkinson pada usia lanjut yang 
mengalami fraktur,” kata dr. Yudiarta, yang juga 
mengatakan bahwa tak jauh berbeda dengan 
alzheimer, parkinson disease juga tidak menim-
bulkan kematian secara langsung. “Terjadi secara 
tidak langsung. Bisa karena trauma (kepala), 
imobile, atau terkena infeksi berulang-ulang, se-
hingga mengakibatkan kematian,” imbuhnya.

Faktor Pencetus 
Pencetus Alzheimer diduga berkaitan de-

ngan genetik. Relatif sangat berhubungan 
dengan cedera kepala, down syndrome derajat 

Tetap Mandiri di Tengah Keterbatasan

referensi
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ringan. Sementara, pencetus parkinson biasanya 
berupa degenerasi dari subtantia nigra dimana 
terjadi kehilangan neuron dopaminergic dan 
penurunan isi dopamik dalam striatum ± 80% 
dari normal. Namun, selain dipengaruhi oleh 
faktor genetik, parkinson disease juga dapat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat 
meningkatkan kejadian parkinson, diantaranya 
adalah industrialisasi, penggunaan agroche
mical, logam berat, trauma kepala dan anesthesi 
umum. “Jadi selain faktor genetik, orang-orang 
yang berpeluang terkena parkinson adalah 
mereka yang sering terpapar oleh faktor risiko 
tersebut,” jelas dr. Yudiarta.

Persoalannya, kedua penyakit ini belum 
dapat disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan 
hanyalah bersifat supportif saja. “Untuk mem-
pertahankan agar penderita tetap fungsional, 
dan independen selama mungkin. Tetap aktif 
dan mobile,” ungkap dr. Daniel.

Bahkan, tidak ada cara yang spesifik untuk 
memperkecil terjadinya penyakit ini (alzheimer 
dan parkinson). Kalaupun ada, hanyalah ber-
usaha menghindar dari faktor risiko yang sebe-
lumnya telah dibahas, dan pemberian antiradikal 
bebas untuk menghambat penumpukan dari 
radikal bebas yang dapat mengganggu sistem 
syaraf dopaminergik. 

Pastinya, penyakit yang banyak menyerang 
lansia ini harus bisa dideteksi dan memperoleh 
diagnosa sedini mungkin. Jika timbul gejala, 
penderita harus segera berobat secara teratur 
untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai 
dengan tingkatan penyakitnya. Karena, hanya 
dengan mengatasi gejala-gejala penyakit secara 
akurat dan terapi yang tepat, diharapkan dapat 
mengurangi keterbatasan dan ketergantungan 
penderita terhadap orang lain (keluarga atau 
care giver).   (pnst)

dr. F. Yudiarta Sp.S
(RSMK Kelapa Gading)

dr. Daniel Polhaupessy, Sp.S
(RSMK Bekasi Timur) 

“Selain dipengaruhi 
oleh faktor 

genetik, parkinson 
disease juga dapat 
dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan.”

Gejala Spesifik 
Penderita Parkinson: 

Bradykinesia
Berupa pergerakan tubuh yang lambat pada 

saat aktifitas sehari-hari, terganggunya gerakan 
motor halus, manifestasi lain dari bradykinesia 
berupa drooling, yang disebabkan gangguan me-
nelan saliva. Monotonik dan hypophonik dysartri, 
hilang ekspresi wajah (hypomimia). Mikrografia 
(bila menulis, tulisan kecil-kecil).

Tremor
Merupakan gejala karakteristik pada penderita 

parkinson. Tremor pada penderita parkinson 
biasanya timbul pada saat istirahat dengan 
frekuansi berkisar 4 hingga 6Hz, terutama pada 
bagian distal akstremitas. Di bagian tangan 
disebut pillrolling tremor. Pada bagian wajah, 
tremor sering terjadi di bibir, dagu, dan rahang.

Rigiditas
Rigiditas dapat terasa saat dilakukan fleksi, 

eks tensi atau rotasi dari tubuh secara pasif dan 
timbul peningkatan resistensi selama  pergerakan 
tersebut. Pada beberapa pergerakan yang dilaku-
kan secara pasif akan timbul resistensi yang 
hi  lang timbul, atau disebut sebagai cogwheel 
phenomena. Rigiditas yang terutama timbul 
di daerah proksimal seperti di leher, bahu, dan 
panggul, sedangkan daerah distal terasa di dae-
rah pergelangan tangan dan kaki. Rigiditas sering 
menimbulkan deformitas postural, terutama 
dae rah leher dan tubuh, sehingga penderita ter-
lihat dengan leher fleksi dan tubuh agak mem-
bungkuk.

Hilangnya Reflex Postural
Biasanya timbul pada parkinson yang sudah 

lanjut. Penderita mudah terjatuh karena reflex 
proteksi menjadi hilang. Pada orang normal saat 
terpeleset, secara reflex akan timbul gerakan agar 
kembali seimbang. Pada orang parkinson, hal ini 
menjadi berkurang atau hilang.

Freezing
Freezing digambarkan sebagai motor blok, 

suatu bentuk dari akinesia (loss of movement). 
Freezing dapat mengenai tungkai saat berjalan 
juga ekstremitas atas dan kelopak mata. Freezing 
berupa terhentinya pergerakan secara mendadak 
dan transient. Kaki tiba-tiba tidak mau digerak-
kan, ketika hendak berjalan. 

sumber : artikel dr. F. Yudiarta, Sp.S (RSMK Kelapa Gading) 
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P
enyakit Alzheimer merupakan kelainan 
neurodegeneratif yang bisa mengakibat-
kan kemunduran intelektual dan bera-
gam gangguan behavioral neuropsikiatri. 

Demensia  merupakan suatu gejala kerusakan 
otak yang berpengaruh pada kemampuan se-
seorang dalam berpikir, mengingat, menilai, ber-
bahasa, perubahan suasana hati, berperilaku dan 
berkomunikasi.

Proses patologis pada penyakit Alzheimer 
adalah terjadinya kematian sel (kematian neural) 
yang terprogram atau apoptosis. Ini merupakan 
mekanisme mayor yang mengakibatkan mati-
nya neuron pada penyakit Alzheimer. Dari sisi 
faktor genetik, gen apo E pada khromosom 19 

dikemukakan ada hubungan dengan patogenesis 
penyakit Alzheimer. Gen apo E merupakan faktor 
risiko yang penting bagi Alzheimer dan merupa-
kan marka biologik yang berasosiasi dengan 
penyakit Alzheimer. 

KRITERIA DIAGNOSIS KLINIK 
KEMUNGKINAN (PROBABLE) 
ALZHEIMER
1.  Didapatkan demensia melalui tes mental dan  
 neuropsikologi.
2.  Didapatkan defisit pada 2 atau lebih bidang  
 kognitif.
3.  Perburukan yang progresif dari memori dan  
 fungsi kognitif
4.  Tidak dijumpai gangguan kesadaran

Penderita Alzheimer tidak mampu hidup mandiri dan menjadi beban 
bagi keluarga. Secara lebih luas, penderita juga menjadi beban 
masyarakat, bahkan negara. Diperlukan kesadaran bersama dalam 
upaya menekan risiko penyakit ini. 

Mencegah Alzheimer

dr. I B Wiweka S, Sp.S
(RSMK Depok)

tips
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5.  Tidak dijumpai gangguan sistemik atau 
 penyakit otak lain yang dapat menyebabkan  
 defisit memori dan kognitif

FAKTOR RISIKO BAGI PENYAKIT 
ALZHEIMER

Riwayat demensia dalam keluarga, lanjut 
usia, Apolipoprotein E, dan beberapa penyakit 
tertentu seperti jantung, DM, stroke, hipertensi,  
sindrom Down, gaya hidup seperti merokok 
dan konsumsi alkohol berlebihan, serta riwayat 
cedera kepala.

Beberapa pemeriksaan yang dilakukan 
untuk menegakkan diagnosis Alzheimer seperti 
pemeriksaan riwayat medis, fisik dan neuro-
logis, laboratorium, status mental, neuropsi-
kologis, pencitraan otak (CT Scan, MRI, PET 
Scan).

Pada dasarnya, untuk menangani kasus 
penyakit Alzheimer dibutuhkan penanganan 
dari ahli penyakit saraf, psikiater dan psikolog.

TERAPI
Tujuan dilakukan terapi:
- Mempertahankan kualitas hidup yang normal
- Memanfaatkan kemampuan yang masih 

   ada seoptimal mungkin.
- Memperlambat perburukan.
- Membantu keluarga yang merawat
- Menghadapi keadaan penyakit secara       
   realistis.

TERAPI FARMAKOLOGIS
Tujuan dilakukan Terapi Farmakologis: 
* Obat penghambat kholinesterase: Peng-
hambat kholinesterase memperpanjang 
kerja asetilkholin direseptor kholinergik 
pascasinaps. Contohnya seperti Donepezil, 
Rivastigmin

* Estrogen:  beberapa penelitian menunjuk-
kan bahwa wanita yang mendapat estrogen 
setelah menopause mempunyai risiko yang 
lebih rendah untuk  terkena Alzheimer.

* Antioksidan:   seperti selegiline dan alpha
tocopherol. Vitamin E, omega 3

* Obat anti inflamsasi: kejadian  Alzheimer 
lebih rendah pada orang-orang yang men-
dapatkan terapi anti inflamasi terutama 
yang bisa melintasi sawar darah otak. 

TIPS

5 Langkah Sederhana Menurunkan Risiko 
Terkena Penyakit Alzheimer:

1Banyak mengkonsumsi roti  
gandum untuk mencegah  
kadar gula darah yang 
tinggi, dan menambah  
konsumsi makanan laut 
seperti tuna, salmon dan lain lain.

2Dianjurkan untuk meningkatkan aktivitas  
fisik dengan berolahraga teratur, seperti  
berjalan kaki minimal 10 menit, atau   
berolahraga tenis untuk menggabungkan  
gerakan dan koordinasi

3Hindari kebiasaan merokok

4Rutin mengasah kemampuan mental,   
misal nya dengan terlibat dalam aktivitas so-
sial dan menghindari stress yang  berlebihan.

5Biasakan untuk mengasah kemampuan  
mental seperti memecahkan puzzle, mem 
baca, menulis, menyanyi, dan menyalurkan  
hobi dengan penuh kegembiraan.
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Dengan menerapkan 
pola makan dan rehat 
yang teratur, cukup 
olahraga, serta  senan-
tiasa berpikir sehat 
(positif), maka menjadi 
tua merupakan suatu 
kebahagiaan tersendi-
ri. Ayo, nikmati usia 
senja yang berkualitas 
dan bebas nyeri.

Ortopedi dan Traumatologi

Hidup Berkualitas
Tanpa Nyeri

O
steoporosis, osteoatritis 
dan masalah-masalah 
tulang belakang merupa-
kan kasus yang paling 

banyak ditemui pada manusia 
lanjut usia (lansia). Bisa dipahami, 
karena dengan bertambahnya usia 
maka kepadatan tulang pun ikut 
berkurang, termasuk dimulainya 
kerusakan mikroartesitektur tulang, 
yang menjadi penyebab tulang 
rapuh dan mudah patah.

Menurut dr. Andito Wibisono 
Sp.OT, hal itu umum terjadi pada 
lansia karena adanya gangguan 
metabolisme tulang. Kerja sel 
peng hancur tulang melebihi kerja 
sel pembentuk tulang. Akibatnya, 
lama-kelamaan tulang menjadi 
keropos. “Ini normal. Terjadi secara 
fisiologis akibat penuaan, disertai 
menurunnya hormon serta kurang-
nya asupan kalsium dan  vitamin 

D. Apalagi jika terdapat penyakit 
penyerta, seperti diabetes mellitus 
(DM) atau penyakit degeneratif 
lainnya,” jelas dokter spesialis orto-
pedi  dan traumatologi di RS Mitra 
Kemayoran dan RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading, ini.

Faktor Risiko 
Selain adanya penyakit dege-

neratif, beberapa gangguan tulang 
yang perlu diwaspadai pada lansia 
adalah adanya risiko injuri. Terja-
dinya kecelakaan karena terjatuh, 
misalnya. Ya, jatuh merupakan pe-
nyebab terbesar terjadinya patah 
tulang pinggul, dan membawa 
risiko tinggi terhadap kejadian ber-
bagai patah tulang, meliputi pung-
gung, pergelangan tangan, pinggul, 
lengan bagian atas. Apalagi pada 
lansia dengan kepadatan mineral 
tulang (Bone Mineral DensityBMD) 
rendah.

Jatuh sebagai faktor penyebab 
kecelakaan pada lansia dibagi ke 
dalam dalam 2 golongan besar; 
yaitu faktor intrinsic, yang dapat 
disebabkan oleh proses penuaan 
dan berbagai penyakit seperti 
stroke dan TIA yang mengakibat-
kan kelemahan tubuh sesisi (satu 
sisi) pada lansia. Parkinson akan 
mengakibatkan kekakuan alat 
gerak. Depresi bisa menyebabkan 
lansia tidak terlalu perhatian saat 
berjalan. Gangguan penglihatan 
seperti penyakit katarak juga ber-
potensi meningkatkan risiko jatuh 
pada lansia. Sementara, sistem 
kardiovaskuler akan menyebabkan 
syncope. Syncope merupakan 
salah satu faktor pemicu jatuh 
pada lansia. Bahkan, dehidrasi 
pun bisa menyumbang terjadinya 

kecelakaan (jatuh) pada lansia. De-
hidrasi bisa disebabkan oleh diare, 
demam, asupan cairan yang kurang 
atau penggunaan diuretik yang 
 berlebihan. 

Selain faktor intrinsik, ada fak-
tor ekstrinsik –katakanlah akibat 
human error (kelalaian manusia), 
juga menjadi penyebab risiko jatuh 
pada lansia. Misal, lansia yang ber-
ada di tengah keluarga yang tidak 
apik, sembarangan dalam menem-
patkan barang di dalam rumah 
se  hingga sangat rawan menjadi 
penyebab terjadinya kecelakaan. 
Posisi lantai tidak datar, kamar 
mandi yang licin, penerangan  tidak 
baik dan seterusnya, dapat men   -
jadi penyebab lansia jatuh, “ter-
sandung” karena kondisi tersebut. 

referensi
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dr. Andito Wibisono, Sp.OT
(RS Mitra Kemayoran

dan RSMK Kelapa Gading)

kan hasil BMD yang akurat, sebaik-
nya lakukan BMD dengan foto 
tulang belakang,” pesannya.

Mereka yang terdeteksi keropos 
tulang akibat penyakit disarankan 
mengonsumsi kalsium dosis tinggi 
800 mg per hari plus mengasup 
vitamin D3. Meski demikian, kon-
sumsi kalsium juga tidak boleh 
ter lalu banyak, karena justru akan 
membuat tulang menjadi getas 
(terlalu padat), dan gampang patah. 
“Tulang yang terlalu padat menjadi 
tidak elastis. Ini yang membuat 
gampang patah,“ ujar dr. Andito.

Upaya Pencegahan 
Pencegahan dilakukan berdasar 

atas faktor risiko apa yang dapat 
menyebabkan jatuh seperti faktor 
neuromuskular, muskuloskeletal, 
penyakit yang sedang diderita, 
pengobatan yang sedang dijalani, 
gangguan keseimbangan dan gaya 

berjalan, gangguan visual, ataupun 
faktor lingkungan.

Yang pasti, risiko jatuh pada 
lansia harus dapat dicegah se-
hingga mengurangi risiko patah 
tulang. Aktivitas fisik meliputi pola 
gerakan yang beragam seperti la-
tihan kekuatan atau kelas aerobik 
dapat meningkatkan massa tulang, 
se hingga tulang lebih padat dan 
dapat menurunkan risiko jatuh. 
“Banyak hal yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi risiko jatuh dan 
meminimalisir dampak dari jatuh 
yang terjadi,” kata dr. Andito. 

Hanya saja, khusus  mengenai 
olahraga dianjurkan untuk memi-
lih yang sesuai dengan umur. 
“Lansia itu sebaiknya melakukan 
olahraga low impact, seperti jog
ging, bersepeda, dan hati-hati 
dalam memilih dan me ngatur pola 
makannya. Saya yakin, jika apa 
yang dimakan jelas, pola makannya 
teratur, cukup olahraga dan berpikir 
sehat, menjadi tua itu adalah se-
buah kebahagiaan tersendiri,” tegas 

“Tak perlu jauh-jauh pergi berobat ke luar negeri. Di negeri ini cukup 
banyak dokter bedah ortopedi  yang bagus dengan kualitas tidak kalah 

dengan negara lain”

Itu sebabnya, orang yang 
mulai memasuki masa lanjut usia, 
harus memperoleh perawatan dan 
perhatian khusus, termasuk pola 
makan sehari-hari. Terutama jika 
memiliki penyakit penyerta lainnya. 
“Karena, ada obat-obatan yang 
memiliki pengaruh (menghambat) 
pada pem bentukan osteoblas (sel 
pembentuk tulang), seperti pada 
obat untuk penderita dibetes 
millitus. Hal ini akan mengakibat-
kan tulang menjadi tidak padat, 
berongga- rongga, dan mudah pa-
tah,”  ujarnya.

Antisipasi 
Osteoporosis

Untuk mendeteksi osteoporo-
sis, disarankan agar lansia meman-
tau kepadatan tulang dengan Bone 
Mass Densitometri (BMD). Bila 
hasil BMD lebih dari -1, kepadatan 
tulang sudah bagus. Dengan begi-
tu, konsumsi suplemen kalsium 
yang adekuat bisa dikurangi. Seba-
gai pemeliharaan, suplemen kalsi-
um cukup diasup seminggu atau 
sebulan sekali. “Untuk mendapat-

Tips
Hidup Nyaman dan 
Aman di Usia Lanjut 
- Lansia dianjurkan rajin meme-

riksakan kondisi kesehatannya. 
- Jadikan olahraga yang aman 
 dan nyaman sebagai aktifitas 
 yang menyenangkan. 
- Rutin melakukan check up. 
- Lakukan kegiatan olahraga 

secara rutin dengan memilih 
program yang sesuai dengan 

 kemampuan. 
- Tentukan gaya berolahraga, 
 bisa secara berkelompok atau 
 individual. 
- Tentukan juga momentum 
 waktu olahraga yang tepat, 
 apakah pagi atau malam hari.
- Aktif sebagai anggota klub 

olahraga lansia, bisa menjadi 
 motivasi dalam melakukan 

kegiatan olahraga yang aman 
dan nyaman. 

sumber: dr. Andito Wibisono, Sp.OT
(RS Mitra Kemayoran dan RSMK Kelapa 
Gading)

dokter spesialis bedah ortopedi 
yang juga mengisi ruang praktik di 
RSMK Kelapa Gading.

Penanganan 
Ortopedi  adalah ilmu yang 

mempelajari alat gerak. Nah, yang 
disebut alat gerak dalam dunia ke-
dokteran adalah; tulang belakang, 
tulang leher sampai tulang ekor, 
gelang bahu sampai ujung jari, dan 
dari panggul sampai ke bawah. 
Tulang, otot, syaraf, ligamen, hing-
ga, pembuluh darah yang ada pada 
semua bagian di atas itulah bidang 
ortopedi . “Jadi bukan sekadar dok-
ter tulang,” kata dr. Andito.

Dengan kemajuan di bidang 
ilmu kedokteran dan farmasi saat 
ini, tim dokter spesialis  ortopedi  
dan traumatologi di RSMK Grup 
sanggup mengatasi masalah- 
masalah ortopedi  pada lansia, 
khususnya yang berkaitan dengan 

tulang, sendi, dan urat. Tindakan 
operasi yang dilakukan pun relatif 
aman. Ada tindakan yang tidak 
perlu menyayat (reposisi), hanya 
sayatan kecil (minimal invasif), atau 
dengan bantuan kamera (endos-
kopi). 

Sebelum pasien menjalani tin-
dakan operasi, tim dokter spesialis 
ortopedi  dan traumatologi   akan 
melakukan beberapa pemeriksaan 
seperti darah, foto rontgen, rekam 
jantung yang bertujuan untuk 
screening. Bila dijumpai kelainan, 
maka dilakukan perbaikan agar 
persiapan operasi lebih baik dan 
risiko akibat tindakan pembiusan 
bisa dihindari.

Hingga saat ini, tim dokter 
spesialis ortopedi  dan traumatolo-
gi RSMK Grup tergolong berhasil 
melakukan operasi ganti panggul 
sebagian (hemiartroplasty), dan 
ganti panggul seluruhnya. Banyak 
menangani operasi penggantian 
sendi sebagian sekaligus, dengan 
pembiusan spinal, dalam jangka 

waktu yang relatif cepat. Bahkan, 
hampir semua tindakan operasi 
kasus-kasus ortopedi  pada lansia 
pun berhasil dengan baik,” ungkap-
nya, seraya menambahkan, semua 
itu dilakukan demi tujuan dalam 
menjaga harapan para lansia agar 
dapat tetap hidup berkualitas dan 
bebas dari nyeri. 

Terakhir, tambah dr. Andito, Tim 
Medis RSMK Grup sanggup meng-
atasi patah tulang kompleks pada 
usia 70 – 100 tahun. “Kami berani 
fiksasi, pasien bisa kembali berjalan 
dan cepat pulih. Bukan karena kami 
hebat, tetapi karena ketersediaan 
fasilitas dan peralatan RS Mitra 
Keluarga yang sangat mendukung. 
Semua teknologi dan perkem bang-
an baru senantiasa kami pantau 
dan update, sehingga menjadi 
mung kin dan lebih mungkin,“ 
 sebutnya, de ngan nada bangga.

 (USR)
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B
one Densitometer, begitu nama alat 
canggih yang mampu mengukur kepa-
datan tulang dan menentukan apakah 
tulang seseorang telah mengalami os-

teoporosis atau tidak. 
Osteoporosis, atau penyakit yang menye-

babkan tulang menjadi lebih rapuh dan lebih 
mudah patah dengan trauma ringan --banyak 
dialami oleh lansia-- ini dapat dideteksi dengan 
menggunakan sinar-X pada perangkat bone 
densitometer untuk mengukur kadar kalsi-
um (dalam hitungan gram) dan mineral lain 
yang terkan dung di dalam tulang. 

Biasanya, tulang yang paling sering diperik-
sa untuk kepentingan mendeteksi penyakit os-
teoporisis adalah pada tulang belakang, pinggul 
dan lengan bagian bawah.

 
Ya, tes untuk mengukur kepadatan 

tulang seperti direkomendasikan WHO  (world 
health organization) adalah dengan menggu-
nakan bone densitometer dual Xray absorp
tiometry – yang juga  disebut Bone Densitome-
ter DXA atau DEXA.

 
Selain  Bone  Densitometer Dexa, tes ke-

padatan tulang lainnya adalah  Bone Densito-
meter USG, Kuantitatif Computed Tomography 

(QCT),  yang mampu mengukur skor kepadatan 
tulang dengan berbagai metode.

Penanda Tes Darah
Apabila Anda sedang dalam pemeriksa-

an atau pengobatan osteoporosis, dokter mung-
kin akan melakukan tes darah atau tes urin 
untuk melihat metabolisme tulang.

Tes ini dipergunakan untuk memonitor 
perkembangan keadaan tulang Anda setelah 
mendapat pengobatan. Namun, berbeda dengan 
bone densitometer, tes ini tidak dapat dipergu-
nakan untuk mendiagnosa osteoporosis.

 Siapa yang Harus Melakukan 
 Pemeriksaan Kepadatan Tulang?

Menurut pedoman National Osteoporosis 
Foundation (NOF), ada beberapa kelompok orang 
yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan 

tes kepadatan tulang, di antaranya adalah:

- Wanita postmenopause berusia di bawah  
 65 tahun yang memiliki faktor risiko  
 osteoporosis.
- Wanita berusia di atas 65 tahun
- Pria yang telah berusia di atas 70 tahun
- Laki-laki berusia 50 tahun - 70 tahun 
 dengan faktor risiko terjadinya osteoporosis.
- Wanita dengan kondisi medis yang 
 berhubungan dengan osteoporosis.
- Orang dewasa yang mengalami patah  
 tulang setelah berusia di atas 50 tahun.
- Banyak mengkonsumsi obat-obatan yang  

 dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis.
- Orang yang dalam pengobatan osteoporosis.

Kegunaan Tes Kepadatan:
- Mengidentifikasi penurunan kepadatan  
 tulang sebelum tulang patah

Bone  Densitometer

Cara Efektif 
Mendeteksi Kepadatan Tulang

“Hasil pemeriksaan densitometry akan sangat membantu da-
lam menentukan diagnosa dan pemberian terapi (pengobatan). 
Dengan pemeriksaan densitometry akan didapatkan hasil yang 

cepat, akurat, dan aman.”
-- dr. Elia Semiarti, Sp.Rad. RSMK Bekasi --

Di masa lalu, 
osteoporosis hanya dapat 
dideteksi setelah seorang 
penderita mengalami peristiwa 
patah tulang. Saat ini, tingkat 
kepadatan tulang --termasuk 
pada  lansia, ketika kondisi 
tulang sudah menjadi sangat 
rapuh— dapat diukur secara 
akurat. Bahkan mampu 
mendeteksi risiko kemungkinan 
terjadinya patah tulang.

dr. Yenniastoeti
(RSMK Surabaya)

dr. Elia Semiarti, Sp.Rad
(RSMK Bekasi)

rekomendasi
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- Menentukan risiko patah tulang (fraktur)
- Konfirmasi diagnosis osteoporosis jika  
 pernah mengalami patah tulang
- Memantau pengobatan osteoporosis

Tes Kepadatan Tulang/Scan Tulang
Scan tulang membutuhkan injeksi sebelum-

nya, dan umumnya digunakan untuk mendetek-
si patah tulang karena kanker, infeksi, dan 
ke lainan pada tulang. Meskipun osteoporosis 
lebih sering terjadi pada wanita, namun pria 
juga dapat mengalami kondisi osteoporosis. 
Itu sebabnya, tanpa memandang jenis kelamin 
atau usia, Anda dapat meminta untuk dilaku-
kan tes kepadatan tulang jika telah mengalami 
penurunan tinggi badan. Mereka yang telah 
kehilangan tinggi badan hingga sekitar 1,6 inci 
(4 cm), kemungkinan telah terkena fraktur kom-
presi. Nah, osteoporosis merupakan salah satu 
penyebab utama fraktur kompresi.

 
Patah Tulang

Patah tulang umumnya terjadi ketika tulang 
telah menjadi begitu rapuh. Bahkan, patah 
tulang bisa terjadi hanya disebabkan oleh batuk 
atau bersin yang kuat. Sementara, pemakaian 
obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan 
tulang menjadi rapuh. Penggunaan steroid, 
seperti prednison dalam jangka waktu yang 
cukup panjang, dapat mengganggu proses pem-
bentukan tulang kembali, dan mengakibatkan 
osteoporosis.

 
Menerima Transplantasi

Orang yang telah menerima organ atau 
transplantasi mempunyai risiko yang lebih tinggi 
terhadap osteoporosis. Hal itu merupakan efek 
obat anti-penolakan yang juga dapat menggang-

gu proses pembentukan tulang kembali.
 

Mengalami Penurunan Kadar 
Hormon

Menurunnya kadar hormon di dalam tubuh 
juga memiliki pengaruh pada kepadatan tulang. 

Selain proses penurunan hormon alami 
yang terjadi setelah menopause, wanita pende-
rita kanker tertentu juga memiliki ke mungkinan 
mengalami penurunan hormon estrogen. Proses 
pengobatan pada pria penderita kanker prostat, 
juga akan mengurangi kadar hormon testos-
teron.

Tes kepadatan tulang biasanya dilakukan 
pada tulang yang paling sering  patah karena 
osteoporosis, seperti tulang  punggung bagian 

bawah (lumbar vertebrae), tulang pangkal paha  
(femur), dan tulang  lengan.

 
Jika Anda melakukan  tes kepadatan tulang 

di rumah sakit dengan alat Bone Densitometer 
DXA, prosedurnya akan meminta Anda untuk 
berbaring di tempat tidur pemeriksaan, semen-
tara C arm (alat scan) akan berjalan melewati 
tubuh. Tak usah khawatir, tes yang hanya mem-
butuhkan waktu sekitar 10 menit ini meman-
carkan tingkat radiasi sangat rendah, jauh lebih 
sedikit dari jumlah yang dipancarkan selama pe-
meriksaan sinar-X dada. Bone Densitomer DEXA 
ini disebut juga perangkat sentral.

 
Bone Densitometri USG 
(perifer)

Sebuah alat tes keropos tulang yang ke-
cil,  portabel, dan hanya mengukur kepadatan 
tulang yang jauh dari kerangka, seperti jari, 
pergelangan tangan, atau tumit. Instrumen 
yang digunakan untuk tes ini disebut perangkat 

periferal, dan sering ditemukan di apotek, mal, 
atau gereja. Tes kepadatan tulang perifer jauh 
lebih murah daripada tes  yang dilakukan pada 
perangkat sentral.

 
Karena kepadatan tulang dapat bervaria-

si dari satu bagian tulang di dalam tubuh 
Anda dengan tulang lainnya, pengukuran yang 
diambil pada tumit biasanya tidak seakurat 
prediktor risiko patah tulang seperti pengukuran 
yang dilakukan pada tulang belakang atau ping-
gul (sentral tubuh). Itu sebabnya, jika hasil tes  
pada perangkat periferal positif, dokter mungkin 
akan merekomendasikan scan tindak lanjut pada 
tulang belakang atau pinggul untuk memastikan 
diagnosis. 

Membaca Hasil Tes Kepadatan Tulang
Hasil tes kepadatan tulang dilaporkan dalam dua angka indikator yang disebut 
T-score dan Z-score.

T-score  adalah kepadatan tulang Anda dibandingkan dengan kepadatan tulang 
pada orang dewasa muda yang sehat dengan jenis kelamin yang sama dengan Anda. 
Nilai T adalah jumlah unit - disebut standar deviasi - bahwa kepadatan tulang di atas 
atau di bawah rata-rata.
1.  T score positif sampai -1 dikategorikan normal.
2.  T score antara -1 sampai -2,5  menunjukkan tanda osteopenia, suatu kondisi di mana 
     kepadatan tulang di bawah normal dan dapat menyebabkan osteoporosis.
3.  T score sama atau di bawah -2,5  menunjukkan bahwa tulang anda mengalami 
 osteoporosis.

Z-score - adalah jumlah standar deviasi di atas atau di bawah nilai normal untuk usia 
Anda dengan jenis kelamin, berat badan, dan asal-usul etnis atau ras yang sama.
1. Jika Z-score Anda -2 atau lebih rendah, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu 
 kelainan selain penuaan, dan menyebabkan hilangnya tulang yang abnormal.
2. Jika dokter dapat mengidentifikasi masalah mendasar, kondisi tulang Anda dapat 
 diobati dan kehilangan tulang dapat diperlambat atau dihentikan. (*)

sumber: artikel dr. Yenniastoeti (RSMK Surabaya)
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profil

K
edekatan dan keseharian bersama nenek 
tercinta yang tiba-tiba jatuh terpeleset 
dan mengalami fraktur femur/paha 
sempat membuat Francisca kecil shock. 

Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin nenek 
yang sangat sehat, cerdas, dan ceria, seketika 
menjadi tak berdaya hanya karena terjatuh dan 
mengalami fraktur. Namun, dengan tekun ia 
merawat sang nenek yang kondisi fisiknya terus 
menurun dan mengalami berbagai geriatric 
syndrome, hingga ajal menjemput.

Tak heran, lepas dari sekolah menengah 
tingkat atas (SMA) di kota Kudus, Francisca 
memilih untuk melanjutkan studinya ke Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. 
Entah kenapa pula, ia langsung melanjutkannya 
ke spesialisas penyakit dalam di Mount Sinai 
School of Medicine, New York, yang menjadi 
favoritnya sejak kuliah.

Memang, dunia medis merupakan bidang 
yang sangat akrab dengannya, “Kedua orang tua 

saya dokter. Sejak kecil saya sering memperhati-
kan mereka bekerja. Mendengarkan diskusi ten-
tang kasus-kasus pasien yang ditemui, hingga 
kepuasan yang diperoleh melalui keberhasilan 
terapi yang diterapkan,” ucap dokter spesialis 
penyakit dalam yang berpraktik di RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading ini. 

“Saya melanjutkan ke bagian geriatri karena 
pengalaman merawat nenek yang sangat dekat 
dengan saya,” ucapnya, dengan sorot mata 
mengenang. “Sebagai wujud dedikasi saya untuk 
nenek,” sebutnya, lirih. 

Yang menarik, pengalaman paling berkesan 
selama berprofesi sebagai pelayan kesehatan 
bagi penggemar literary fiction (membaca 
buku-buku sastra fiksi) ini adalah saat  merawat 
manusia lanjut usia (lansia).  Istimewanya 
setelah dr. Francisca W, Sp.PD ini mengenal lebih 
jauh mengenai jati diri sang pasien. 

“Ternyata ia seorang korban perang dunia 

II, sempat masuk kamp konsentrasi (holocaust 
survivorkorban yang lolos/selamat dari suatu 
bencanared). Kehilangan keluarga sejak masih 
remaja, namun dengan semua kondisi traumatik 
itu, ia mampu tetap ceria. Semua masalah    
–kesehatan fisik maupun psikis— dihadapi 
 dengan penuh semangat. Sangat luar biasa,” 
 ungkapnya, seraya menambahkan, apalagi 
keluarga yang ada pun sangat mendukung dan 
concern pada pasien. “Ini menjadi bukti bahwa 
perhatian yang tulus sangat berpengaruh pada 
kesehatan seorang lansia,” paparnya. 

Sudah pasti, hanya sedikit waktu luang yang 
tersisa di sela-sela kegiatannya sebagai petugas 
pelayanan medis, untuk melakoni hobi travelling 
atau meski hanya sekadar menjajal resep masa-
kan. Namun, keluarga menjadi prioritas utama 
yang menyedot perhatian ibu satu anak yang 
sedang lucu-lucunya ini. “Saat ini, saya sedang 
menikmati perkembangannya.  Oktober nanti,  
Madileine akan berusia 1 tahun lho,” ujarnya, 
menunjuk foto sang buah hati.  (pnst)

dr. Francisca W Sp.PD | RSMK Kelapa Gading

Dedikasi
untuk Nenek

Nenek tercinta yang sangat dekat 
dengannya sempat mengalami 

fraktur tulang. Kondisi fisik yang 
terus mengalami penurunan 

memicu timbulnya berbagai geriatric 
syndromes, hingga ajal menjemput. 
Berkaca pada pengalaman itulah, 
dokter spesialis penyakit dalam ini 

menekuni bidang geriatri.



Edisi 9 - Juni 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 27
Foto: Cucu Foto Bridal Salon



28 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 Edisi 9 - Juni 2013

profil

A
lumni Fakultas Kedokteran dari Uni-
verstas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 
tahun 1987 ini dikenal tegas. Gaya 
bicaranya lugas dan kritis. Terutama 

ketika bicara mengenai pandangannya terhadap 
fenomena masyarakat yang gemar dan lebih 
percaya pergi berobat ke luar negeri. “Saya 
heran, padahal di sini sudah banyak dokter spe-
sialis yang bagus. Rumah sakitnya bagus dan 
didukung fasilitas lengkap,” ujarnya.  

Menurut dokter spesialis ortopedi dan 
traumatologi di RS Mitra Kemayoran dan 
RSMK Kelapa Gading yang banyak menangani 
kasus-kasus cedera akut, kronis, dan trauma, 
maupun gangguan lain sistem muskuloskeletal 
ini, ia banyak menangani limpahan pasien yang 
telah berobat ke luar negeri. ”Mere ka berhasil 
kami bantu pemulihannya. Padahal, banyak yang 
datang sudah dalam kondisi pa rah,” ungkapnya, 
dengan wajah serius.

dr. Andito Wibisono, Sp.OT
RS Mitra Kemayoran | RSMK Kelapa Gading

Bersama tim di Rumah Sakit Mitra Kemayoran & Mitra Keluarga Kelapa Gading, 
dr. Andito Wibisono Sp.OT dikenal gencar mengajak masyarakat agar cinta dan 
mau berobat di negeri sendiri. Ia juga gencar mengajak masyarakat untuk peduli 
pada keyakinan bahwa prevention is the best medicine.

“Ia memilih bidang ortopedi dan traumatologi setelah menyaksikan sebuah 
kecelakaan berat. Seketika itu pula dokter muda ini berusaha mencari tahu 

bagaimana caranya agar korban kecelakaan bisa ditolong secepatnya. Sembuh 
seperti sedia kala, berjalan dan kembali melakukan aktivitasnya. Pangilan itulah yang 
kemudian membawanya kembali ke Unpad, untuk mempelajari bidang ortopedi, dan 

menyandang gelar sebagai dokter spesialis bedah ortopedi, tahun 1995”.

Itu bukti bahwa tenaga medis dan fasilitas 
rumah sakit di Indonesia mampu bersaing de-
ngan fasilitas layanan kesehatan di luar negeri. 
Bayangkan, dokter bedah ortopedi adalah dokter 
yang telah menyelesaikan pendidikan setelah 
menjadi dokter umum maupun bedah umum. 
Apalagi, mereka menjalani pelatihan sub spesialis 
melalui program fellowship (beasiswa), dari 
berbagai negara. “Jadi, jangan tanya kualitas-
nya. Saya jamin, setara dengan dokter spesialis 
di luar negeri. Minimal dengan negara seperti 
 Malaysia dan Singapura,” ungkapnya. 

Yang pasti, kata dokter yang kenyang 
menimba ilmu mengenai ortopedi di berbagai 
negara, seperti Singapura, Beijing, Great Britain, 
Jerman, Amsterdam dan New Delhi ini mengaku 
never give up dalam upaya membantu kesem-
buhan pasien. “Tapi sekali lagi, saya selalu me-
negaskan, bahwa prevention is the best medicine. 
Jangan datang kalau sudah sakit,” tegasnya.

Dedikasinya terhadap profesi memang luar 
biasa. Bahkan, tak ada istilah pensiun dalam men-
jalani profesinya itu. “Kalau sudah tak lagi praktik, 
saya akan terus mengajar,“ ucapnya, santai. 
Yang menarik, ia sama sekali tidak mengarahkan 
putra-putrinya untuk menjadi dokter sepertinya. 
“Mereka akan menemukan jalannya sendiri- 
sendiri,” imbuhnya. 

Pasti, tak banyak waktu luang yang bisa di-
manfaatkan untuk menekuni hobi, leisure bersa-
ma keluarga dan lainnya, di sela-sela  kegiat annya 
yang sangat padat. Tapi itulah. Kalaupun ada, 
ia mengaku lebih suka tinggal di rumah, ber-
cengkrama bersama keluarga sambil membaca 
buku, atau googling untuk terus mencari tahu 
perkembangan ilmu kedokteran yang menjadi 
spesialisasinya.  (USR)

Never Give Up
untuk Menyelamatkan Pasien



Edisi 9 - Juni 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 29



30 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 Edisi 9 - Juni 2013

korporasi

K
elihatannya memang nampak sepele. 
Sekadar anjuran mencuci tangan sebelum 
dan setelah melakukan kegiatan di 
ling kungan rumah sakit. Cuci tangan 

merupakan prosedur yang sangat sederhana 
dan semua orang dapat melakukan, tetapi 
sulit dilaksanakan secara konsisten. Padahal, 
manfaatnya sangat luar biasa, sebagai proteksi 
diri dan proteksi terhadap orang lain, agar ter–
hindar dari transmisi kuman yang bisa sangat 
merugikan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa cuci 
tangan merupakan pencegahan yang paling 
efektif dalam mencegah penularan penyakit 
infeksi dari satu orang ke orang lain. Hal ter–
sebut terjadi karena sebagian besar kontak 
antar manusia adalah melalui tangan, demikian 
juga tenaga kesehatan, baik dokter, perawat 
dan tenaga kesehatan lain melakukan tindakan 
dengan tangan.

Sebut saja infeksi nosokomial atau 

Healthcare Associated Infections (HAIs) yang 
dapat terjadi melalui penularan dari pengunjung 
kepada pasien, pasien kepada pasien lain, pasien 
kepada petugas, pasien kepada pengunjung, 
keluarga, maupun petugas kepada pasien. Di 
lingkungan rumah sakit, infeksi nosokomial 
(HAIs) atau infeksi yang didapat saat pasien 
dirawat di rumah sakit merupakan persoalan 
serius yang menjadi penyebab langsung maupun 
tidak langsung terhadap penyembuhan pasien 
yang lama, perburukan penyakit, bahkan kema–
tian pasien. Banyak penularan penyakit yang 
bisa terjadi melalui transmisi antar manusia, 
termasuk infeksi bakteri mematikan, MRSA 
(Methicillinresistant Staphylococcus aureus).

Dengan adanya infeksi kuman yang terjadi 
saat pasien dirawat, maka penyakit yang diderita 
menjadi bertambah. Memang, meski tidak 
selalu mengakibatkan kematian, namun akan 
menyebabkan pasien menjadi lebih menderita, 
masa rawat lebih lama, obat-obatan yang 
dibutuhkan menjadi lebih banyak, sehingga 

biaya akan membengkak, dan pasien harus 
membayar lebih mahal.

Menurut Vice President Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Grup, dr. Francinita Nati, MM, 
ketidaknyaman itu sebenarnya bisa dicegah. 
Paling tidak, diantisipasi melalui kepedulian 
terhadap kebersihan tangan sebagai bentuk 
pencegahan dan pengendalian infeksi. “Karena, 
kalau kita tidak peduli dengan kebersihan 
tangan, maka hal ini akan menjadi salah satu 
sumber terjadinya transmisi penyakit,” ujarnya.

Pasti, persoalannya adalah bagaimana agar 
semua orang mau peduli dan mengerti bahwa 
kebersihan tangan (hand hygiene) itu sangat 
penting. Cuci tangan atau menjaga kebersihan 
tangan merupakan garda terdepan pencegahan 
pada sumber transmisi penyakit. Nah, melalui 
program hand hygiene, diharapkan upaya 
pencegahan dapat diterapkan. Dan tentu saja, 
perlu sosialisasi, edukasi dan promosi gencar di 
seluruh RSMK Grup.

“Tanpa kecuali, program ini melibatkan 
semua manusia yang ada dan berhubungan 
dengan rumah sakit. Mulai dari pengelola, 
petugas kesehatan, seluruh pekerja (lapangan 

Hand Hygiene

Cegah Tangkal
Infeksi di Rumah Sakit

dr. Francinita Nati, MM (Vice President RSMK Grup)

RSMK Grup terapkan standarisasi program hand hygiene untuk 
menekan tingkat transmisi kuman di lingkungan rumah sakit.
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Unik, menarik dan mengundang rasa ingin 
tahu. Itulah istilah yang dilontarkan oleh seorang 
pembicara dari Komite Akreditasi Rumah Sakit 
(KAR) dalam suatu seminar kesehatan mengenai 
pentingnya hand hygiene (kebersihan tangan). 
Tepung Selaci Puput, diartikan sebagai cara 
praktis penerapan disinfeksi tangan mulai dari 
mencuci bersih Telapak tangan, Punggung 
tangan, Sela-sela jari, jari-jari mengunCi, dan 
Putar-putar ibu jari dan ujung kuku di telapak 
tangan ini ditujukan untuk memudahkan dalam 
mengingat enam tahap prosedur hand hygiene 
sesuai standar internasional (WHO).

Berikut Enam Langkah Disinfeksi Tangan  
Tepung Selaci Puput:

maupun internal), pasien, keluarga pasien, 
hingga semua pengunjung di lingkungan 
rumah sakit,” ungkapnya.  Karena itulah, 
dibutuhkan komitmen seluruh jajaran, 
mulai dari top level hingga ke level terendah 
sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku petugas pelayanan 
kesehatan dalam melakukan pencegahan dan 
pengendalian infeksi.

Kepedulian RSMK Grup 
Hand hygiene, istilah ini gencar bergaung 

di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Grup. 
Bukan karena baru saja memperingati hari 
Hand Hygiene se-dunia yang jatuh pada 
tanggal 5 Mei setiap tahun, tetapi memang 
merupakan kepedulian RSMK Grup dalam 
mendukung program keselamatan pasien 
(patient safety).  Dimana pencegahan dan 
pengendalian infeksi merupakan salah satu 
sasaran keselamatan pasien (patient safety 
goals).

Masih seperti kata dr. Francine --begitu 
ia akrab disapa-- program hand hygiene 
sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 
2007. Hanya saja, implementasinya berjalan 
sendiri-sendiri. Masing-masing Rumah 
Sakit Mitra Keluarga menerapkan program, 
sosialisasi, dan edukasinya sendiri-sendiri. 
Padahal, penerapan program hand hygiene 
yang sangat erat kaitannya dengan program 
patient safety itu harus dikontrol dan diaudit. 
Sudah benarkah implementasinya? Sesuaikah 
dengan langkah-langkah tahapan seperti 
dirujuk world health organizations (WHO), 
dan seterusnya.

 “Saat ini, kita telah membuat standari–
sasi. Diatur secara korporat, sehingga 
pe ne rapannya seragam di seluruh Rumah 
Sakit Mitra Keluarga,” ujarnya. Di setiap 
RS Mitra Keluarga ada Komite Pencegahan 
dan Pengendali Infeksi (KPPI) Rumah Sakit. 
Komite inilah yang menyiapkan program-
programnya, pelaksanaan, kontrol, hingga 
audit terhadap pelaksanaan program hand 
hygiene.  

Dalam struktur KPPI, ada yang disebut 
Infection Prevention Control Nurse  (IPCN). 
Nah personel IPCN inilah yang akan melatih 
semua orang yang memiliki kegiatan di 
lingkungan rumah sakit hingga para pekerja 
lapangan, termasuk petugas parkir. IPCN 
melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi 
kepada pengunjung rumah sakit. “Mereka juga 
yang melakukan audit, dengan menerapkan 
semacam sistem tabulasi pada checklist yang 
telah disiapkan untuk semua petugas dan 
pelaksana pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Sarana dan Prasarana
Program hand hygiene, dimulai saat 

memasuki ruangan rumah sakit dan semua 
fasilitas kesehatan untuk mencegah infeksi. 
"Kita sedang menyiapkan kebutuhan sarana 
dan prasarananya, agar semua ruangan 
memiliki fasilitas hand hygiene," katanya.

Lebih dari itu, karena sasaran utamanya 
adalah semua orang yang ada (terlibat) 
dan mereka yang datang ke lingkungan 
rumah sakit, maka fasilitas tersebut harus 
mudah dijangkau. “Harus 100% memenuhi 
kebutuhan hand hygiene. Grand design titik-
titik penempatannya tengah disiapkan,” tegas 
dr. Francine.

Dengan adanya program ini, pasien 
dan pengunjung tentu akan melihat bahwa 
implementasi hand hygiene di RS Mitra 
Keluarga ini benar-benar telah berjalan 
dengan baik. “Tentu mereka akan merasa 
safety. Aman, dan nyaman,” ucap dr. Francine.  
Harapannya, tingkat kesembuhan pasien 
akan lebih terjamin, masa rawat lebih cepat, 
obat-obatan yang dibutuhkan pun tidak 
terlalu banyak. “Artinya, dari sisi biaya akan 
menjadi lebih efisien. Arahnya ke sana nanti. 
Parameter yang kita ukur, goal-nya ke sana. 
Efisiensi bagi pasien,” urainya.  (pnst)

“Di Amerika, lebih 
dari 90.000 orang 
terjangkit infeksi 
mematikan MRSA 
setiap tahun. Tahun 
2005, tercatat 
sebanyak 19.000 
orang meninggal 
karena infeksi MRSA"

1Gosokkan kedua 
telapak tangan

2Gosokkan telapak 
tangan kiri di atas 

punggung tangan kanan 
dan sebaliknya

3Gosokkan kedua 
telapak tangan dengan 

jari saling menyilang

4Gosokkan ruas 
tangan

5Gosokkan ibu jari kanan 
secara melingkar di 

dalam telapak tangan kiri 
yang berada dalam posisi 
mengepal, dan sebaliknya

6Gosokkan ibu jari secara 
melingkar dan sebalik-

nya

Tepung Selaci Puput
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Hand Hygiene di RSMK Grup
“Budayakan cuci tangan sebagai pilar utama pencegahan infeksi 
dan wujud dari mutu pelayanan menuju goal patient safety”

A
da banyak cara untuk menyampaikan so-
sialisasi dan edukasi mengenai pentingnya 
kebersihan tangan. 

RSMK Grup melakukan berbagai cara. Mulai 
dari pendidikan kilat (diklat) kepada petugas 
pelayanan kesehatan, menggelar beragam kegiatan 
menarik seperti lomba dan kuis Tepung Selaci 
Puput, Nona Hand Hygiene, hingga Hand Hygiene 
Dance Ccompetition.

Berikut potret keseriusan RSMK Grup dalam 
menerapkan sosialisasi dan edukasi program hand 
hygiene kepada petugas kesehatan, pasien, hingga 
pengunjung rumah sakit. 

Sosialisasi dan Edukasi

RSMK Bekasi RSMK Tegal

RSMK DepokRSMK Cibubur

RSMK Bekasi Timur

RSMK Kelapa Gading

RSMK Surabaya

RS Mitra Kemayoran

RSMK Waru

RSMK Cikarang
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P
anyakit mata,  sebenarnya 
sangat beragam. Ada yang 
bisa menular dan tidak 
sama sekali. Penyakit mata 

yang disebabkan oleh bakteri 
mau pun virus rata-rata bersifat 
menular, sedangkan jika penyebab-
nya adalah alergi atau bawaan 

Katarak

Kembali Jernih
dengan Operasi

keturunan (genetis), maka tidak 
akan menular. Salah satu kelainan 
atau penyakit mata degeneratif 
yang banyak diderita oleh orang 
yang sudah lanjut usia (lansia) ada-
lah yang disebut katarak. 

Menurut dr. Indra Syarief, 
Sp.M, perubahan awal akan terasa 
pada saat usia menginjak 40  tahun. 
Ketika mulai ada kendala saat 
mem  baca untuk orang-orang yang 
sebelumnya tidak menggunakan 
kacamata. Setelah usia 60 tahun, 

lensa mata mulai mengalami keke-
ruhan yang biasa disebut katarak. 
Kekeruhan lensa ini bisa terjadi 
lebih awal pada penderita  diabetes 
dan orang-orang yang sering 
meng konsumsi obat-obatan.

Pada orang yang berusia 40 
tahun ke atas, dampaknya mulai 
terlihat ketika penggunaan kaca-
mata baca akan terasa sangat 
mem bantu. “Gejala orang memer-
lukan kacamata baca adalah kabur 
saat melihat dekat dan memerlukan 

waktu sedikit lebih lama untuk 
melihat jauh, setelah memaksakan 
melihat dekat tanpa menggunakan 
kacamata. Bisa juga disertai dengan 
sakit kepala,” kata dokter spesialis 
mata yang berpraktik di RSMK 
Depok ini.

Sementara, mereka yang ber-
usia di atas 60 tahun, mungkin 
masih dapat membaca dekat tanpa 
kacamata. Namun, waspadalah 
dengan kondisi penglihatan yang 
mulai tampak berawan atau kabur. 

“Hidup sehat dengan menerapkan pola makan yang sehat, olahraga 
teratur dan menghindari radiasi sinar matahari dengan kacamata hi-

tam, merupakan cara terbaik untuk menghindar dari penyakit katarak”

-- dr. Indra Syarief Sp.M RSMK Depok --

- Usia/umur
- Terkena sinar matahari yang lama
- Kondisi pembuluh darah yang kurang baik
- Trauma/benturan keras pada mata
- Riwayat pemakaian obat-obatan/jamu tertentu yang lama dan rutin
- Kurang gizi (kurang antioksidan)
- Merokok, konsumsi minuman beralkohol
- Keradangan mata

sumber : artikel dr. Daddy Armand N, Sp.M (RS Mitra Keluarga Waru)

Lensa mata keruh akan menghalangi masuk-
nya cahaya ke dalam retina. Penyakit katarak, 
kebanyakan diderita oleh orang yang sudah 
lanjut usia (lansia). Katarak hanya dapat di-
sembuhkan melalui tindakan operasi. 

dr. Indra Syarief, Sp.M
(RSMK Depok)

Faktor Pencetus Penyakit Katarak

kesehatan
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4 Perilaku Positif Menghindari 
Penyakit Katarak

 Menjaga kualitas pembuluh darah tetap baik (gula darah & tensi, 
kolesterol, asam urat, lemak tetap normal)

 Diupayakan untuk tidak melihat langsung sinar yang menyilau-
kan seperti sinar matahari, sinar laser, dsb

 Senantiasa melindungi mata dari polusi dan debu serta trauma 
mata (dengan salah satunya sering memakai kacamata ketika keluar 
rumah, pakai topi, helm fullface/teropong

 Memperbaiki gaya hidup, antara lain dengan rutin berolahraga, 
kurangi stress/emosi, cukup istirahat (tidur cukup), banyak minum 
air putih dan buah serta sayur mayur warna merah dan hijau segar 
bergizi tinggi serta mengandung antioksidan (jumlah disesuaikan 
dan jangan terlalu banyak).

sumber : dr. Daddy Armand N, Sp.M (RS Mitra Keluarga Waru)

Jenis Penyakit Katarak Menurut Ketebalannya 
 Katarak yang terlalu matang (katarak hypermatur)
 Katarak matang (katarak matur)
 Katarak yang belum matang (katarak immature)
 Katarak yang masih tipis (katarak insipient)
 Katarak karena komplikasi rematik mata
 Katarak karena trauma/benturan (katarak traumatika)

membayang).

Secara sederhana, sergah dr. 
Indra, penyakit katarak diartikan 
sebagai kekeruhan pada lensa 
mata. Penyakit ini bisa mengenai 
siapa saja, mulai dari bayi baru 
lahir, usia muda (juvenil 15-35 ta-
hun), usia produktif (35-60 tahun), 
lansia, dan semua orang dengan 
riwayat trauma di daerah kepala, 
khususnya mata.

Faktor pencetusnya macam- 
macam, mulai dari obat-obatan, 
infeksi, radiasi, genetik, trauma, 
dan usia. “Lansia di atas 70 tahun 
me rupakan obyek yang paling 
berpeluang untuk terkena penyakit 

Hal ini bisa jadi merupakan tanda- 
tanda dari adanya kekeruhan lensa 
atau katarak. Untuk penderita 
dia betes harus diwaspadai ke-
mungkinan adanya kelainan pada 
saraf mata.

Menurut jenisnya, penyakit 
katarak terbagi sesuai dengan lo-
kasi terbentuknya, yaitu; kapsul 
anterior, nuklearis, kortikalis, 
stelata, sub kapsular, kapsularis 
posterior. Namun, kekeruhan lensa 
atau katarak tidak hanya terjadi 
pada lansia, tetapi bisa juga terjadi 
pada bayi baru lahir, usia muda dan 
riwayat trauma. 

Ya, timpal dr. Daddy Armand 
N,Sp.M, terutama pada penderita 
penyakit tertentu seperti, diabetes 
millitus (DM), hipertensi, kolesterol, 
asam urat, menderita  gangguan le-
mak darah (dislipidemia), penyakit- 

penyakit rematik, dan sebagainya. 

Masih seperti kata dokter 
spesialis mata yang berpraktik di 
RSMK Waru, Jawa Timur ini, gejala 
penyakit mata yang berkaitan 
erat dengan usia biasanya berupa 
mata kering (dry eye),timbul rasa 
gatal, pedih, nrocoh, dan ngganjal. 
Sementara, gejala katarak adalah 
penglihatan mulai kabur, sering 
merasa silau, penglihatan double/
memudar. 

“Gangguan retina terkait 
usia, biasanya menimbulkan geja-
la se perti pandangan kabur, sulit 
membaca, melihat garis lurus 
seperti melengkung,” ujarnya. Se-
mentara, pada penderita glukoma, 
gangguan yang terjadi biasanya 
pandangan terasa kabur, terkadang 
nyeri pada mata, dan obyek sering 
terlihat mendua (objek double/ 

dr. Daddy Armand N, Sp.M
(RSMK Waru)

katarak. Tapi tak usah  khawatir,  
meski dapat mengakibatkan kebu-
taan, penyakit katarak dapat disem-
buhkan melalui operasi,” sebutnya. 

“Operasi tersebut ditujukan 
untuk melakukan pembersihan 
lensa yang keruh/katarak dengan 
teknik tertentu (manual, phaco/
ultrasound & laser) dan dilakukan 
penanaman lensa tanam (intra ocu
la lens/ IOL) di dalamnya. Sehingga 
harapan pandangan bisa lebih 
jernih/terang,” timpal dr. Daddy. 

Selain bisa mengakibatkan 

kebutaan, penyakit katarak juga 
membawa pengaruh pada fungsi 
sosial yang menurun disamping 
daya penglihatan yang rendah/ka-
bur serta kualitas hidup yang juga 
ikut menurun sebagai efek dari 
kekaburan penglihatan.

Karena itulah, diperlukan upa-
ya memperkecil risiko masalah 
kesehatan mata pada lansia. Salah 
satunya, rutin menggunakan 
obat tetes mata –sesuai anjuran 
dokter-- untuk memperlambat 
perkembangan katarak. 

TIPS
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I
tulah uniknya Anne Avantie. Gemerlap 
page laran busana tak membuatnya silau 
untuk asik masyuk di panggung selebrities. 
Padahal, nama wanita kelahiran Semarang, 

Jawa Tengah ini, begitu lekat dengan panggung 
fashion show. Tak cuma di dalam negeri, desain 
kebaya dan batik karyanya dilirik hingga man-
canegara.

Tidak Hanya Berkutat
dengan Kain Kebaya

Anne Avantie
Perancang Busana 

Sebagian besar waktunya ada dalam timbunan kain brokat 
dan payet. Namun, sebagian lain waktunya digunakan untuk 
mengurusi pasien-pasien kecil penderita hydrochepalus di 
wismanya. Memenuhi “panggilan” Tuhan, walau tidak banyak 
orang yang bisa memahami apa yang telah dilakoninya.

Mulai dari selebriti Indonesia hingga sejum-
lah ratu sejagat (miss universe) yang datang 
ke Indonesia, pernah menjadi peraga karya-
karya sepektakuler peraih penghargaan Kartini 
Award, dari  Ny. Ani Bambang Yudhoyono, atas 
kontribusinya dalam mengembangkan industri 
kecil. Pada tahun  2008, Anne juga menerima 
penghargaan sebagai Wanita Indonesia Bisa 
atau Indonesian Woman Able, dari Menteri 

Ne gara Pemberdayaan Perempuan Republik 
 Indonesia, Meutia Hatta. 

Di tengah kesibukannya mengurusi klien 
yang memadati butiknya, entrepreneur sukses 
yang sangat mengagumi Bunda Theresa ini ma-
sih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu ke-
pada siapa pun yang ingin berusaha. Hal itu di-
buktikan oleh pemilik nama asli, Sianne  Avantie 
ini, dengan menggelar pelatihanpelatihan dan 
workshop ketrampilan, serta kewirausahaan 
untuk berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, 
penjahit, hingga ibu rumah tangga. 

Lebih dari itu, perancang busana yang me-
mu lai bisnisnya di sebuah rumah kontrakan dan 
hanya didukung dua mesin jahit, bernama Griya 
Busana Permatasari, di kota Solo ini, juga aktif 
mengadakan program subsidi silang dan pela-
tihan gratis. 

Peraih Ernst & Young Entrepreneurial 
Winning Women 2011 ini mengaku tak pernah 
menyadari, bahkan memikirkan bahwa proses 
pembentukan karakter yang selama ini dijalani-
nya akan “berguna” bagi orang lain. “Saya tidak 
menyadari bahwa Tuhan telah menuntun lang-
kah saya sampai ke titik ini,” ucapnya. 

inspirasi
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Pasti, apa yang telah diperolehnya selama 
ini, semakin memperkuat karakter Anne, sebagai 
seorang entrepreneur. “Namun, pelayanan hidup 
dan karier saya adalah Materi Alami yang saya 
gunakan untuk membangun semangat para pe-
laku wirausaha, industri, pemula, dan lain lain. 
Bahwa kekuatan doa, komitmen, dan kerja keras, 
ketekunan dan kejujuran, adalah elemen yang 
tidak terputuskan sebagai mata rantai dalam 
mem bangun karakter diri,” ungkapnya memberi 
kiat.

Masih seperti kata Anne, ba-
nyak orang yang memilih mundur 
ketika tengah berada di dalam 
proses. Padahal ia tinggal se-
langkah lagi mencapai level yang 
lebih tinggi. “Bagi saya, itu adalah 
masa lah mental. Oleh karena itu, saya lebih 
memberi perhatian pada pembentukan mental, 
dibanding sekadar cara–cara berwiraswasta,” 
jelasnya, seraya menambahkan, yang terinspirasi 
oleh karya–karyanya, atau sosoknya sebagai pri-
badi Anne Avantie adalah targetnya. Siapa pun 
dia! Tanpa batasan apapun, termasuk Ras, suku, 
agama, dan dari kalangan manapun.

Pemilik dua butik di Mall Kelapa Gading dan 
Roémah Pengantén, di Grand Indonesia ini juga 
memiliki toko yang disebut PENDOPO. Toko ini 

Pelayanan Kasih Hydrocephalus yang didiri-
kan pada tahun 2000, kemudian berubah menja-
di Wisma Kasih Bunda pada 2004 itu merupakan 
Janji Iman dari seorang Anne Avantie. Sebagai 
bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa atas kesembuhan sang bunda, Amie 
Indriati. Ya, sang bunda divonis menderita kan-

“Menjadi desainer bukan tujuan hidup saya, 
tetapi menjadi seorang yang berarti adalah 

Hulu dan Hilir hidup saya”

ker serviks stadium 3 pada tahun  1996 silam.

Menurutnya, lorong-lorong RS St. Elisabeth, 
Semarang, ketika sang bunda, Amie Indriati 
menjalani masa perawatan sampai operasi pada 
tahun 1996-1998, menjadi saksi hubungan 
relasi Anne Avantie dengan Tuhan, hingga ia 
memutuskan menjadi volunteer selama 2 tahun 
di RS St. Elisabeth.

Dengan dorongan hati yang sangat kuat, 
tahun 1999, Anne Avantie memberanikan diri 
untuk menjumpai Suster Kepala RS St. Elisabeth, 
Alm. Suster Fransisca, OSF. Tanpa pikir panjang 
ia menyatakan ingin bekerja secara resmi dan 
bermitra untuk melayani anak-anak yang mem-
butuhkan bantuan penanganan operasi, tetapi 
tidak memiliki biaya. Namun, ia juga menyata-
kan bahwa niatnya itu bukan berarti ingin me-
ngajukan diri sebagai donatur, tetapi format 
kerja sama dimana ia dapat bekerja di dalam 
yayasan RS. St. Elisabeth.

Memang, seperti diakui Anne, ia sempat 
“gamang” dan kesulitan dalam menemukan 

menjual produk seni dalam negeri hasil karya 
usaha kecil menengah (UKM). Tak heran, Ibu 
tiga anak, yaitu Intan Avantie, Ernest Christoga 
Susilo dan Ian Tadio Christoga Susilo, hasil per-
nikahannya dengan Yoseph Henry ini disebut- 
sebut memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 

Terlebih lagi pada kegiatan sosial di bidang 
pelayanan kesehatan. Ya, aksi sosialnya yang 
nyata ditunjukkan dengan pembangunan ru-
mah singgah bernama Wisma Kasih Bunda, di 

Semarang. Awalnya, rumah singgah ini hanya 
diperuntukkan untuk membantu penderita 
hydrocephalus, namun sejak tahun 2005, pen-
derita astreni ani, tumor, labiopalataschisis, bibir 
sumbing, dan penderita cacat lainnya, datang 
untuk memperoleh uluran tangan wanita yang 
mengaku bangga bisa melestarikan budaya 
Indonesia dan mengemasnya dalam desain 
modern ini. 

Melalui Wisma Kasih Bunda, tambah wanita 
Jawa yang rutin mengkonsumsi jamu seduh 

tra disional ini, ia menginginkan banyak jiwa, 
khususnya anak–anak tidak mampu bisa mem-
peroleh pelayanan kesehatan, termasuk operasi 
yang memadai. “Mereka tidak hanya di “operasi”,  
tapi kami cintai dan  kami kasihi seperti cucu 
sendiri. Bersama Intan dan para perawat, saya 
masih berupaya menjangkau tangan– tangan 
mungil mereka sampai ke pelo sok negeri,” urai 
wanita yang sempat masuk sebagai salah satu 
nominasi CNN Heroes, dan baru–baru ini ter-
catat sebagai 48 Heroes of Philanthropy versi 

majalah Forbes. 

Saat ini, Wisma Kasih Bun-
da belum dibentuk menjadi 
yayasan. “Saya masih mengelola 
Wisma Kasih Bunda sebagai 
“pelayanan” keluarga dalam 

mengembangkan misi kemanusiaan. Hanya 
saja, saat ini tongkat estafet “panggilan” itu 
dianugerahkan oleh Tuhan kepada putri saya, 
Intan Avantie. Bukan saya yang memilih, tapi 
DIA,” ujar  desainer yang tengah mempersiapkan 
pergelaran 25 Tahun Berkarya, Anne Avantie 
Merenda Kasih. “Di sela-sela rangkaian acara 
satu tahun menuju malam puncak, akan ada 
kegiatan  pengobatan masal, workshop nasional, 
dan lain–lain,”  sebutnya.  (pnst)

sinyal perutusan “panggilan” hatinya, mengingat 
profesinya sebagai seorang fashion designer. 
Tapi itulah, setelah sukses melaksanakan  operasi 
Aris Masori, penderita hydrochepalus asal Rem-
bang, yang masih berusia enam bulan, Anne 
Avantie menyatukan misi dan visi bersama dr. 
Mochammad Amanullah Sp.BS, untuk memben-
tuk “Pelayanan Kasih Hydrocephalus”. Mereka 
bermitra dengan RS St. Elisabeth. Yang menarik, 
meski memiliki perbedaan keyakinan (agama), 
tetapi karya pelayanan mereka sama sekali tidak 
mengalami halangan apapun. Hingga saat ini, 
dr. Mochammad Amanullah merupakan dokter 
relawan di Wisma Kasih Bunda. 

Berbekal pada pengalaman itulah,  desainer 
kondang ini menetapkan komitmen untuk 
meng abdikan diri di bidang kesehatan. Namun, 
ia memiliki tujuan melalui berkat dan rejeki 
yang diperolehnya, bisa menjadi saluran berkat 
bagi sesama. Sang bunda sendiri, Amie Indriati 
tetap sehat dan hingga saat ini memiliki aktivi-
tas kerja yang prima dengan mengembangkan 
bisnis keluarga, BATIKEN Ready to Wear by ANNE 
AVANTIE. (*)

Inspirasi dari Sang Bunda
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JUS KUNJEN 
(Kunci Jeruk Nipis)

Bahan-bahan:
200 gr kunci
1 buah jeruk nipis
500 cc air
1 sdm madu

Cara Membuat :
- Kunci dipotong-potong kecil, kemudian  
   blender setelah ditambahkan air.
- Saring dan tuangkan ke dalam gelas, lalu  
   tambahkan madu dan perasan jeruk nipis
- Aduk hinga rata, dan tuangkan ke dalam  
   gelas saji.

Antisipasi 
Osteoporosis
dengan Jus

Salah satu ancaman penyakit yang paling umum 
mengenai manusia lanjut usia (lansia) adalah 
Osteoporosis. Pola makan yang sehat, olahraga 
teratur dan didukung asupan jus buah dan sayuran 
diyakini mampu menghambat berlangsungnya 
proses alamiah pada tulang yang menjadi keropos, 
atau osteoporosis. 

Berikut menu Jus Buah dan Sayuran sebagai anti-
sipasi untuk menjaga kesehatan/kepadatan tulang 
dalam mendukung fisik lansia yang tetap bugar. 

POPEYE POWER JUICE

Bahan-bahan:
½ beet
1 genggam daum bayam
4 wortel besar
1 genggam daun seledri
½ jeruk lemon (dikupas)
½ genggam peterseli/parsley
1 potong kecil jahe

Cara Membuat :
- Potong wortel kecil-kecil
- Masukkan semua bahan ke dalam blender
- Blender hingga halus, dan sajikan dalam      
  gelas saji

JUS OSIS (Osteoporosis)

Bahan-bahan:
200 gr bengkuang
100 gr wortel
10 gr daun pegagan
300 cc air

Cara membuat :
- Kupas wortel dan bengkuang.
- Cuci bersih, lalu potong-potong dalam 
   bentuk dadu
- Tambahkan air, kemudian blender dengan 
   daun pegagan
- Saring dan tuangkan ke dalam gelas, lalu  
   tambahkan madu

*sumber : disarikan dari buku “Jus Sakti untuk Tumpas Berbagai Penyakit”  dr. Zefha Stefani

dapur
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agenda kegiatan

KELAPA GADING

SPECIAL EVENT
Gathering Pasien Endoskopi
Manfaat Puasa untuk Kesehatan
Sabtu, 20 Juli 2013, Pk. 16.00 - Selesai
Pembicara: dr. Murdani Abdullah, Sp.PD, KGEH
Grand Wihz Hotel, Kelapa Gading

SEMINAR AWAM
Mengenal Berbagai Macam Infeksi
Selasa, 2 Juli 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. A. Aulia Jusuf
Jl. Raya Cilincing - Tg. Priok, Jakarta Utara
Kerjasama dengan PT Bogasari

Deteksi Dini Kanker Serviks
Selasa, 23 Juli 2013, Pk. 10.30 - Selesai
Pembicara: dr. A. Aulia Jusuf
Jl. Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading
Kerjasama dengan PT Kawasaki Motor Indonesia 

Pastikan Alergi Tidak Penghambat 
Pertumbuhan si Kecil
Sabtu, 7 September 2013
Pembicara:
•	 dr.	Isabella.	R,	Sp.A
•	 dr.	Gracia	J.	M.T.	Winaktu,	MS,	Sp.GK

Auditorium Lt. 6, RSMK KELAPA GADING

TALK SHOW
Radio Sonora FM 92,0 Jakarta

Puasa Nyaman bagi Penderita Maag
Selasa, 2 Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Murdani Abdullah, Sp.PD, KGEH

Trombosis
Selasa, 6 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Adi. S. Komala, Sp.PD

Tampil Cantik Tanpa VARISES
Selasa, 3 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Dedy Pratama, Sp.B (K) BV

SENAM
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK KELAPA GADING

Senam DM dan Seminar Awam
Pola Hidup Sehat pada Penderita DM 
Selama Bulan Puasa
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 07.00 - 10.00
Pembicara: dr. Gracia J. M.T. Winaktu, MS, Sp.GK
Pemeriksaan: Cek Gula Darah & Tekanan Darah

Senam DM dan Seminar Awam
Waspadai Stroke pada Penderita DM
Sabtu, 7 September 2013, Pk. 07.00 - 10.00
Pembicara: dr. Poppy K. S, Sp.S
Pemeriksaan: Cek Gula Darah & Tekanan Darah

Senam Hamil
Setiap Hari Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00

PROMO
Paket Sunat Anak
13 Mei s/d 31 Juli 2013

Paket Sunat Dewasa
05 Juni s/d 31 Juli 2013

DONOR
Rabu, 14 Agustus 2013, Pk. 08.30 – 12.00
Auditorium Lt.6, RSMK KELAPA GADING
Pendaftaran tutup Pk. 11.00

LAIN-LAIN
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK KELAPA GADING

Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Mengenal Limfedema & Pengobatannya
Jumat, 23 Agustus 2013, Pk. 16.00 - 18.00
Pembicara: dr. Gerry Heryati, Sp.RM, MARS

Dongeng Anak: “Cita - citaku...”
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Dongeng dan Lomba Kostum

Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Deteksi Dini & Pengobatan Kanker Darah
Jumat, 27 September 2013, Pk. 16.00 - 18.00
Pembicara: dr. Cosphiadi Irawan, Sp.PD KHOM

RS MITRA KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Ulang Tahun Klub Gathering Klub
Edukasi Diabetes Ke 11
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk. 07.00 - 12.00
Sari Ater, Bandung

SEMINAR AWAM
New Born No Worries
Kenali 3 Masalah Utama Pada Bayi Baru 
Lahir
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Rudi Hartono, Sp.A
R. Auditorium Lt.6 RS Mitra Kemayoran

Penyakit - Penyakit yang Diidap Orang Tua
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Candra Wibowo, Sp.A
Gedung Darmawulan Sentul

TALK SHOW
Penyakit - Penyakit di Bulan Puasa (Maag)
Selasa, 9 Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	F.	Eliana	Taufik,	Sp.PD

Gejala-Gejala Penyakit Jantung
Selasa, 13 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Albert Sewianto, Sp.JP

Makanan Sehat bagi Penderita Diabetes
Selasa, 10 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Lanny Dewi, Sp.GK

PROMO
Sunat/Sirkumsisi
Periode 1 Juni s/d 1 Agustus 2013

Periode 1 Agst - 31 Agst
Paket Kemerdekaan 17 % untuk:
•	 Mamografi
•	 Bonedensitoimetry
•	 Kolposkopi

dan pemeriksaan 8% untuk:
•	 Pemeriksaan	Laboratorium

DONOR
Kamis, 25 Juli 2013, Pk. 08.30 - 12.00
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran
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BEKASI

SEMINAR AWAM
Rahasia Mengoptimalkan Potensi si Kecil 
Sejak Dini
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	•	dr.Hadi	S.M,	MS,	Sp.GK
	 •	dr.	Tisa	Rori,	Sp.A
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

All About Osteoporosis
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	•	dr.	Tito	S,Sp.B,	Sp.OT-FICS
	 •	dr.	Eni	Nuryani,	Sp.KFR
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Pentingnya “AT BIRTH DOSE HEPATITIS B” 
12 jam setelah kelahiran
Kamis, 29 Agustus 2013, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Winarno, Sp.A
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

PRENATAL CLASS
Melahirkan Tanpa Rasa Sakit 
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 12.00 -13.00
Pembicara: dr. Surachtono, Sp.An
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

Melahirkan dengan Enjoy
Sabtu, 21 September 2013, Pk. 12.00 -13.00
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, M.A
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

TALK SHOW
Bolehkah Penderita Diabetes Berpuasa?
Nara sumber: dr. Etty Aminah, Sp.PD 
Waktu: 1 Agustus 2013 pk. 08.00 – 09.00
Radio Dakta 107 FM Bekasi

SENAM
Senam Hamil
Setiap	Sabtu:	•	Sesi	I:	10.00	-12.00
	 •	Sesi	II:	16.00	-18.00
Auditorium Lt 6 , RSMK Bekasi

Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan parkir Ruko Bekasi Mas
(Seberang RS Mitra Keluarga Bekasi)

PROMO
Januari 2013 s/d Desember 2013
•	 Diskon	kamar	Rawat	Inap	5	%
•	 Laboratorium	Rawat	Jalan	10%
•	 Mammografi	dan	USG	Payudara	Rawat	
Jalan	15%

•	 Paket	Cardio	Basic	&	Cardio	Advanced	20%
Pengguna Kartu Kredit Bank Mandiri*

01 November 2012 s/d 31 Desember 2013
•	 Diskon	Medical	Check	Up	5%
•	 Kamar	Perawatan	5%
•	 Laboratorium	10%

KALBE FAMILY*

1 Mei – 31 Juli 2013
Paket Pemeriksaan Jantung dengan Harga 
Khusus*

*Syarat dan ketentuan berlaku
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DEPOK

agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Perayaan Ulang Tahun RS Mitra Keluarga 
Depok ke-5
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 08.00 - Selesai
Lobi & Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

RS Mitra Keluarga Depok Goes to School
Mengenal Minat & Bakat Anak Sejak Dini
Rabu, 17 Juli 2013, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: Bona Sardo, SPsi, MPsi
Sekolah Bintara

Dongeng Anak & Sulap
Aku Tidak Takut ke Dokter
Sabtu, 7 September 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Roadshow Women’s Health Talk
“Be Smart and Healthy Women”
Selama Bulan September
Persekutuan Wanita Gereja-gereja di Kota Depok
Pembicara: Dokter Ob-Gyne RSMKD

Pemeriksaan Gula Darah & Kepadatan 
Tulang Gratis 
Sabtu, 28 September 2013
HUT Paguyuban Lanjut Usia SeJabodetabek
Griya Dharma Wulan Sentul , Bogor

SEMINAR AWAM
Health Talk
Penyakit Jantung Koroner: Hidup 
Kembali Normal Pasca  Pemasangan Stent 
Kamis, 04 Juli 2013, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: dr. Yahya B. Juwana, Sp.JP, FIHA, PhD
Pertamina Eksplorasi Produksi

Ngabuburit Sehat bersama Komunitas 
Ginjal KECC
Tips Berpuasa bagi Penderita Gangguan 
Ginjal
Sabtu, 13 Juli 2013, Pk. 16.00 - Selesai
Pembicara: dr. Edwin Simatupang, Sp.PD
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Ngabuburit Sehat bersama Komunitas 
Prudential 
Kenali Tanda-tanda Serangan Jantung
Sabtu, 20 Juli 2013, Pk. 16.00 - Selesai
Pembicara: dr. Yahya B. Juwana, Sp.JP, FIHA, PhD
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Seminar Kesehatan 
Ibu Bekerja Siaga Asi
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Yusnita, Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Seminar Kesehatan
Nutrisi pada Ibu Hamil
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk.09.00 - Selesai
Pembicara : dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Seminar Komunitas KECC
Komplikasi Jantung pada Penderita 
Diabetes Mellitus
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP 
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

PRENATAL CLASS
Bolehkah Wanita Hamil Berpuasa?
Sabtu, 13 Juli 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Cantik Selama Kehamilan 
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Gayanti Germania, Sp.KK
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Hypnobirthing
Sabtu, 14 September 2013, 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Reza Kamal, Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Rabu & Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00

Ceramah Kesehatan PERSADIA
Pengaturan Pola Makan bagi Penderita 
DM Selama Bulan Puasa
Rabu, 03 Juli 2013, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. Laila Hayati, Sp.GK
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

PROMO
Promo Harga Khusus
•	 Kamar	Perawatan	(Kls3-SVIP)
•	 Paket	Operasi	Amandel	

(Juli 2013)
*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Promo Harga Khusus
Lipo Suction
(September 2013)
*Syarat dan Ketentuan Berlaku

DONOR
Sabtu, 14 September 2013, Pk. 09.00 - 12.00
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CIKARANG

SPECIAL EVENT
Kid’s Fair
Dunia Anak
Sabtu, 27 Juli 2013, Pk. 09.00 - 11.00
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Dokter Cilik RSMK Cikarang
Jumat, 13 September 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Tim Dokter Umum
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

SEMINAR AWAM
Serba-serbi Imunisasi pada Anak
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Frengky Susanto, Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang
Fasilitas: Snack, Seminar Kit, Doorprize

Batuk Lama: Bukan Batuk Biasa
Sabtu, 7 September 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Dian Yulianti, Sp.P
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang
Fasilitas: Snack, Seminar Kit, Doorprize

SEMINAR ILMIAH
Emergency Musculosketel Trauma
Kamis, 4 Juli 2013, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Ferry Doni Trilasto, Sp.OT
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang
Akreditasi IDI

Kegawatdaruratan dalam Persalinan dan 
Neonatal Risiko Tinggi
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara:	•	dr.	Frengky	Susanto,	Sp.A
	 •	dr.	Nancy	Liona	Agusdin,	Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang
Akreditasi IBI

TALK SHOW
Radio Dakta FM 107, Bekasi

Pemulihan Pasien Pasca Stroke
Jumat, 26 Juli 2013, Pk. 14.00 - 15.00
Pembicara:

dr. Evi Rachmawati Nur Hidayati, Sp.KFR

Obesitas
Jumat, 2 Agustus 2013, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, Sp.PD

TBC pada Anak
Jumat, 6 September 2013, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: dr. MM Tri Widyati, Sp.A

PRENATAL CLASS
Permasalahan Bayi Prematur
Sabtu, 27 Juli 2013, Pk. 11.30 - Selesai
Pembicara: dr. Frengky Susanto, Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Kehamilan Risiko Tinggi
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 11.30 - Selesai
Pembicara: dr. Nancy Liona Agusdin, Sp,OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Pijat Bayi
Sabtu, 14 September 2013, Pk. 11.30 - Selesai
Pembicara: Tim Fisioterapi
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

PROMO
Mitra Member Card
•	Paket	Endoskopi
•	Paket	Operasi	Amandel
•	Medical	Check	Up	Anak”
Berlaku setiap tanggal 1 s/d 5

DONOR
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 08.30 – 12.00
Auditorium Lt.4, RSMK Cikarang
Pendaftaran tutup Pk. 11.30
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SURABAYA

SPECIAL EVENT
Gathering
Graduation Program for Premature Babies 
with Respiratory Distress Syndrom
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara: Dokter spesialis anak  & Dokter 
Anesthesi RSMK Surabaya
Fasilitas: Snack, goodybag, doorprize
Auditorium Lt. 6, RSMK Surabaya

SEMINAR AWAM
Fasilitas: Snack, Seminar Kit, Doorprize
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK Surabaya

Kenali & Atasi Radang Paru (Pneumonia) 
pada Anak
Sabtu, 20 Juli 2013, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara: dr. M. Connie Untario, Sp.A (K)
Gratis pemeriksaan gigi anak

Hidup Sehat dengan Nutrisi Seimbang
Cooking Demo by Sages Institute
Sabtu, 14 September 2013, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara:	•	dr.	Andry	Sultana,	Sp.PD
	 •	Chef	dari	Sages	Institute
Demo Masak oleh Chef dari Sages Institute
Gratis pemeriksaan gula darah & lemak tubuh

Sehatkan Jantung Anda
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara: dr. J. Nugroho EP, Sp.JP
Gratis pemeriksaan kolesterol

TALK SHOW
Kompas TV
Acara: I Love Jatim

Pengaturan Nutrisi pada Saat Puasa
Senin, 15 Juli 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: Endah Bardiati, Ahli Madya Gizi

Perawatan Bayi Prematur di Rumah
Senin, 19 Agustus 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Dina Angelika, Sp.A

Bahaya Obesitas pada Wanita
Senin, 16 September 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Hendro Gunawan, Sp.PD

Waspada Penyakit Jantung pada Usia 
Muda
Senin, 30 September 2013, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Theresia Muktiwidjodjo, Sp.THT

PRENATAL CLASS
Fasilitas: Souvenir & free milk drink
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK Surabaya

Managemen Klinik Laktasi untuk 
Persiapan ASI Ekslusif
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Klinik Laktasi

Gerakan Dasar Senam Hamil (1)
Minggu, 7 Juli 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Seputar Breast Pads
Sabtu, 13 Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pigeon

Kandungan Nutrisi Prenagen Mommy
Minggu, 14 Juli 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Prenagen

Menu Ideal Ibu Menyusui
Sabtu, 20 Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Ahli Gizi

Gerakan Dasar Senam Hamil (2)
Minggu, 21 Juli 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Pijat Bayi Meningkatkan Kualitas Tidur 
Bayi Anda
Sabtu, 22 Juni 2013, Pk.08.00 - 09.00
Pijat bayi

Persiapan Persalinan Normal
Minggu, 27 Juli 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Tips Mensterilkan Botol Susu Bayi
(PT TMC)
Sabtu, 28  Juli 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Dr. Brown

Persiapan Persalinan Sectio
Minggu, 3 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Tips Penggunaan Silicon Nipple
Sabtu, 4 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pigeon

Menu Seimbang untuk Ibu Menyusui
Minggu, 10 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Ahli Gizi

Pentingnya Susu sebagai Nutrisi 
Tambahan pada Masa Kehamilan
Sabtu,11 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Prenagen

Tips Perawatan Tali Pusat
Minggu, 17 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Pentingnya ASI di Periode Emas 
Pertumbuhan Anak
Sabtu, 18 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Klinik Laktasi

Persiapan Persalinan Spontan
Minggu, 24 Agustus 2013, Pk. 09.00-10.00
Bidan

Tips Memilih Botol Susu yang Tepat
Sabtu, 25 Agustus 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Dr. Brown

Manfaat Pijat Bayi
Minggu, 31 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Pijat bayi

Breastfeeding Accessories
Sabtu, 1 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pigeon

Nutrisi Tepat Ibu Hamil
Minggu, 7 September 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Ahli Gizi

Senam Hamil Metode Pilates
Sabtu, 8 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Bidan

Cara Memandikan Bayi
Minggu, 14 September 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan

Latihan untuk Ibu Memijat Bayi di Rumah
Sabtu, 15 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pijat bayi

Tips Memilih Susu Ibu Hamil
Minggu, 21 September 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Prenagen

Tips Merawat Payudara Selama Kehamilan
Sabtu, 22 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Klinik Laktasi

Tips Menjaga Kebersihan Botol Susu Agar 
Tetap Higienis
Minggu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - 10.00
Dr. Brown

Persiapan untuk Melahirkan
Sabtu, 29 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Bidan

PROMO
Paket Khitan
Berlaku mulai tanggal 10 Juni s/d 15 Juli 2013
Syarat & ketentuan berlaku
Penanganan oleh dokter spesialis Bedah Umum 
& Urologi

agenda Kegiatan
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CIBUBUR

SPECIAL EVENT
Dongeng Anak & Sulap
Kisah Bulan yang Iri Hati
Sabtu, 31 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Bersama Kak Eva Sinaga
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

SEMINAR AWAM
Asma & Penanganannya
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Antony Tulak, Sp.P
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Diabetes & Vascular Disease
Sabtu, 14 September 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara:	•	dr.	Joeristanti	S,	Sp.JP
	 •	dr.	Annisa	Maloveny,	Sp.PD
Auditorium Lt.4, RSMK Cibubur

PRENATAL CLASS
Penguatan Otot Dasar Panggul Pasca 
Persalinan
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ade Sri Wahyuni, Sp.RM
Auditorium Lt.4, RSMK Cibubur

SENAM
Senam Hamil
Setiap Hari Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai
Auditorium Lt.4, RSMK Cibubur

DONOR
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 08.30 – 12.00
Auditorium Lt.4, RSMK Cibubur

PROMO
Promo Harga Khusus
Sunat & Amandel
17 Juni s/d 17 Agustus 2013

Diskon 20% Pemeriksaan laboratorium)*
•	Gula Darah Puasa
•	Gula Darah PP
•	Asam Urat
•	Kolesterol Total
•	 LDL, HDL, Trigliserida

1 s/d 31 Agustus 2013

Promo Harga Khusus
USG 4D
1 s/d 30 September 2013

LAIN-LAIN
Health Talk
Kiat Aman & Nyaman Berpuasa bagi 
Penderita Maag
Kamis, 4 Juli 2013, Pk. 14.30 - 15.30
Pembicara:	dr.	Taufiq	MD,	Sp.PD
PT. Frisian Flag, Ciracas

Round Table Discussion
Arthroscopy & Penanganannya
Rabu, 31 Juli 2013, Pk. 15.30 - 18.00
Pembicara: dr. IGM. Febri Siswanto, Sp.OT
Auditorium Lt.4, RSMK Cibubur

Paket Health Screening Calon Jama’ah 
Haji
s/d 31 Desember 2013
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WARU

SEMINAR AWAM
Upaya Mengatasi Diabetes Melitus
Sabtu,  06 Juli 2013, Pk. 08.30 - Selesai
Pembicara: dr. Hermina Novida, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Artritis, Apa dan Bagaimana?
Sabtu,22 Agustus 2013, Pk. 08.30 - Selesai
Pembicara: dr. Triarto Budi, Sp.OT
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Pertumbuhan Gigi Dapat Mempengaruhi 
Estetika Wajah
Sabtu, 07 September 2013, Pk. 08.30 - Selesai
Pembicara: drg. Charlotta Putri S.
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Mengatasi Keloid pada Kulit
Sabtu,  21 September 2013, Pk. 08.30 - Selesai
Pembicara: dr. Radias Dwi Padmani, Sp.BP
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

TALK SHOW
Kolesterol dan Dm Saat Puasa
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk.09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD
PGN SIDOARJO

SENAM
Senam Hamil
Sabtu dan Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Bidan, Dokter Spesialis, Ahli Gizi,Rehab Medik
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Senam Nifas
Minggu, Pk. 15.00-17.00
Bidan
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

TEGAL

SPECIAL EVENT
Special Ramadhan
Buka Puasa RSMK Tegal Bersama Anak 
Yatim Piatu
Sabtu,20 Juli 2013, Pk. 16.00 - Selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

SEMINAR AWAM
Alergi & Tumbuh Kembang pada Anak
Sabtu, 6 Juli 2013, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Felix Candra Sutanto, Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Fasilitas: Snack, Lunch, Seminar Kit, Doorprize

SEMINAR ILMIAH
Waspadai Penyakit Jantung
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: dr. Faris Basalamah Sp.JP FIHA
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Akreditisi IDI

Seminar IBI
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: dr. Lisdayanti Sp.OG
Karlita Hotel
Akreditisi IDI

PRENATAL CLASS
Pijat Medis Bayi dan Perawatannya
Senin – Sabtu, Pk. 09.00 - 11.00
Bidan RSMK Tegal
Nurse Station Anyelir Lt.2, RSMK Tegal

SENAM
Senam Boyok
Sabtu, Pk. 08.00 - Selesai
Tim Fisioterapis RSMK Tegal
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Minggu Pertama dan Ketiga  Tiap Bulan

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai
Bidan Linda
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Gratis Free Milk dari prenagaen

PROMO
Discount 10 - 30 %
Pemeriksaan Laboratorium
Kolesterol Total, LDL, HDL, Trigliserida, SGOT, 
SGPT, Asam Urat

Paket Khitan
Khitan Liburan
RSMK Tegal
Bulan Juni - Juli

BEKASI TIMUR

SPECIAL EVENT
Lomba Menggambar dan Mewarnai
Sabtu, 20 Juli 2013, Pk.15.00 - Selesai
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

SEMINAR AWAM
Pentingnya Peranan Antioksidan
Sabtu, 28 September 2013, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Antioksidan
Kamis, 12 September 2013, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Olly Renaldi, Sp.PD, K-EMD
Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

TALK SHOW
Radio Dakta FM 107 Bekasi

Nutrisi bagi Bayi 6 Bulan Kehidupan 
Pertama
Kamis, 11 Juli 2013, Pk.08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A

Bedah Thoraks
Kamis, 12 September 2013, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ruchika, Sp.BTKV

PRENATAL CLASS
Pengaruh Zat Besi Terhadap Kecerdasan 
Anak
Sabtu, 06 Juli 2013, Pk.11.30 - Selesai
Pembicara: dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

Penyulit pada Persalinan 
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk.11.30 - Selesai
Pembicara: dr. Chrisdiono M Achadiat, Sp.OG
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur
   
Inisiasi Menyusui Dini
Sabtu, 14 September 2013, Pk.11.30 - Selesai
Pembicara: Tim Bidan RSMKBT
Auditorium Lt.5, RSMK Bekasi Timur

SENAM
Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan Parkir RSMK Bekasi Timur

Stroke
Setiap Sabtu, Pk. 08.00 - 10.00
Auditorium RSMK Bekasi Timur

Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 11.30
Auditorium RSMK Bekasi Timur

DONOR
Donor Darah
Sabtu, 24 Agustus 2013, Pk. 08.00 – 12.00
Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur
Pendaftaran tutup Pk. 11.30

LAIN-LAIN
Gathering Pasien & Keluarga Hemodialisa
Penanganan pada Pasien Gagal Ginjal 
Kronik
Sabtu, 21 September 2013, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. David Kristanto, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

agenda Kegiatan
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RS Mitra Kemayoran mengadakan Simposium Ilmiah dengan pem-
bicara: dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS, dari RS Mitra Kemayoran 
dan dr. Lisdayanti, Sp.OG dari RS Mitra Keluarga Tegal. Simposium 

yang membahas mengenai topik: “Trend Terkini Penanganan Kanker 
Payudara & Serviks” di Hotel Karlita International, Tegal, pada hari 
Sabtu, 15 Juni 2013 itu, dipandu dr. Irene Girsang, selaku moderator.  

Simposium Ilmiah yang dihadiri lebih dari 150 peserta dokter 
spesialis dan dokter – dokter umum di wilayah Tegal itu dibuka dengan 
pembahasan mengenai gejala kanker serviks dan pencegahan hingga 
penanganannya, yang disampaikan oleh pembicara dari RSMK Tegal, dr 
Lisdayanti, Sp.OG. 

Selanjutnya, pembicara dari RS MItra Kemayoran, dr. Alfiah 
Amiruddin, MD, MS melanjutkan dengan membahas mengenai 
prosedur pengangkatan tumor dan seluruh jaringan payudara atau 
masektomi radikal yang hasilnya terbilang buruk secara kosmetik, 
sehingga mulai ditinggalkan. 

Saat ini, dokter hanya membuang tumor tanpa mengubah bentuk 
payudara. “Hanya saja, tentu tergantung sejauhmana penyebaran 
tumor dan stadiumnya. Namun, pasien bisa mendiskusikan apa yang 
mereka inginkan, dan dokter akan membantu memberikan pilihan 
terapi dan risikonya,” jelasnya.

Dalam rangka memperingati hari Kartini, pada tanggal 27 April 2013 lalu, RS Mitra Keluar-
ga Depok mempersembahkan event special bagi wanita dengan tema Woman’s Day: Be a 
Smart and Healthy Woman.

Pada kesempatan ini diadakan talk show oleh 3 pembicara dari RS Mitra Keluarga Depok. 
Topik yang disampaikan diantaranya; “Mengenal Gejala Awal Kanker Serviks” oleh dr. Sofani 
Munzilla, Sp.OG, Pro dan Kontra Implantasi Payudara” oleh dr. Yantoko, Sp.BP-RE dan tips 
wanita sukses dalam karir dan keluarga oleh psikolog Bona Sardo, SPsi, MPsi.

Diakhir acara yang dihadiri oleh mayoritas wanita itu, peserta disuguhkan demo kecantikan 
dari salah satu produk kosmetika terkenal.  

Sehari sebelumnya, atau persisnya pada Jumat, 14 Juni 2013, RS Mi-
tra Kemayoran juga mengadakan ceramah kesehatan dengan topik “Ke-
nali dan Perangi Kanker pada Wanita (Kanker Serviks dan Payudara)”. 

Masih dengan pembicara yang sama dan di tempat yang sama, na-
mun hari yang berbeda, simposium ini membahas mengenai bagaimana 
seseorang mengetahui gejala-gejala kanker payudara dan serviks pada 
sebagian besar wanita, faktor risiko dan tanda-tanda yang perlu diketahui 
lebih awal. Tentu saja, dibahas pula mengenai bagaimana penanganan 
yang bisa dilakukan apabila seseorang sudah terkena kanker serviks dan 
payudara. 

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 400 peserta itu, ditujukan untuk 
memberikan edukasi kepada masyarakat kota Tegal dan sekitarnya 
mengenai pentingnya memeriksa kesehatan, terkait faktor risiko penyakit 
kanker payudara dan kanker serviks.  

K E M A Y O R A N

DEPOK

Simposium Ilmiah & Ceramah Kesehatan

Seputar Kanker Payudara dan Serviks

Ceramah Kesehatan

Masih seperti kata dr. Alfiah, tren pengobatan saat ini semakin ino-
vatif. Hasilnya lebih akurat, sehingga pengidap kanker payudara tak perlu 
pesimis. Apalagi, masa perawatan lebih singkat, sehingga biaya pengo-
batan dapat ditekan. “Pilihannya ada dua, yaitu dengan teknik core needle 
biopsy, atau sentinel lymph node biopsy,”  sebutnya. 

Core needle biopsy,  merupakan teknik pengobatan yang dilakukan 
tanpa operasi, tetapi hanya menggunakan jarum. Dengan teknik ini, 
pasien tak perlu rawat inap, karena prosedurnya dilakukan tak lebih dari 
sepuluh menit. Sedangkan sentinel lymph node biopsy adalah biopsi tanpa 
membuang kelenjar getah bening di ketiak. “Hal ini dilakukan untuk me-
minimalisasi risiko pembengkakkan di tangan pasien, akibat pengangkat-
an kelenjar getah bening yang tidak sesuai,” paparnya.

Woman’s Day : Be a Smart and Healthy Woman

kilas berita
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BEKASI TIMUR

Selasa, 4 Juni 2013, Yayasan 
Metropolitan Peduli, RS Mitra 
Keluarga Bekasi dan Bekasi 

Timur, menggelar aksi sosial Donor 
Darah dan talkshow kesehatan 
bertajuk: Melahirkan Tanpa Rasa 
Sakit. Acara yang berlangsung 
di Mall Metropolitan Bekasi itu 
menghadirkan dr. A. Gatot S, 
Sp.OG., dari RSMK Bekasi, sebagai 
narasumber guna memaparkan 
salah satu metode mengatasi rasa 
sakit selama melahirkan dengan 
ILA (Intrathecal Labour Analgesia).  

Saat ini, ibu hamil tidak 
perlu lagi takut dengan rasa 
sakit persalinan. Dengan metode 
ILA, dokter akan memberikan 
obat penangkal rasa sakit lewat 
epidural. “Teknik Epidural hanya 
memblok nyeri yang disebabkan 
oleh kontraksi. Hebatnya, selain 
tidak mengurangi intensitas dan 
frekuensi kontraksi, metode ILA 
terbukti dapat mempercepat 
kemajuan persalinan,“ urai dr. 
Gatot, seraya menambahkan 
metode ini telah dimungkinkan 
dilakukan di RS Mitra Keluarga 
Bekasi.

Pada siang harinya, talkshow 
kedua yang tak kalah menarik, 
mengambil topik osteoporosis 
yang disampaikan oleh dr. Sumono, 
Sp.OT. Mengapa osteoporosis 
menjadi sangat penting? 
Karena tulang yang mengalami 
osteoporosis akan rapuh dan 

Talkshow Kesehatan
BEKASI

mudah patah. Hal ini menimbulkan 
nyeri, tubuh semakin pendek, 
bungkuk, menimbulkan cacat, dan 
bisa mengakibatkan kematian. 
Dampak dari penyakit ini biasanya 
akan memakan biaya yang tidak 
sedikit, dan masa perawatan yang 
lama. 

Menurut dr. Sumono, 
selain perlunya asupan kalsium, 
pemeriksaan Bone Densitometri 
akan mendeteksi dini dari penyakit 
osteoporosis.  Pemeriksaan Bone 
Densitometri bisa dilakukan juga di 
RS Mitra Keluarga Bekasi dengan 
biaya yang relatif terjangkau. 

Secara umum, acara yang 
terlaksana atas hasil kerjasama 
dengan PMI Kabupaten dan PMI 
Kota Bekasi, serta dukungan 
announcement di Media 
Elektronik milik MNC grup 
beberapa hari sebelum acara itu, 
berlangsung sukses. Selain mampu 
menghimpun hingga 500 orang 
peserta donor, talkshow yang 
digelar pun  berlangsung interaktif.

Pada kesempatan itu, RS Mitra 
Keluarga Bekasi dan Bekasi Timur 
juga membuka stand pemeriksaan 
gula darah, kadar lemak dalam 
tubuh, dan pemeriksaan kepadatan 
tulang yang sangat diminati 
pengunjung. Apalagi, stand 
tersebut juga membagi-bagikan 
berbagai voucher pemeriksaan dan 
aneka undian berhadiah.  

Melahirkan Tanpa Rasa Sakit

Khitanan merupakan salah satu tindakan medis yang penting untuk 
menjaga kesehatan anak. Hasil riset menunjukkan manfaat khitan, 
diantaranya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada saluran 

kencing dan terjadinya kanker pada penis anak. Laki-laki yang tidak di-
khitan memiliki risiko penyakit kelamin 3 kali lebih tinggi dibanding yang 
dikhitan. 

Dalam merespon hal tersebut, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur beker-
jasama dengan Radio Dakta Bekasi mengadakan Bhakti Sosial Khitanan 
Massal, pada Minggu, 09 Juni 2013. Kegiatan yang telah berlangsung 
selama 4 (empat) kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 ini juga 
merupakan wujud dari Corporate Social Responsibility (CSR) RS Mitra 
Keluarga Bekasi Timur bagi warga masyarakat Bekasi dan sekitarnya. 

Acara yang berlangsung di Poliklinik Spesialis RS Mitra Keluarga 
Bekasi Timur itu, diawali Sambutan dan Pembukaan oleh Direktur RS Mi-
tra Keluarga Bekasi Timur, dr. Arina Yuli Roswiyati, MS. Selanjutnya, 
dilakukan pendaftaran ulang peserta khitan, penandatangan persetujuan 
medis, dan tindakan medis dengan melibatkan tenaga dokter dan perawat 
dari RS Mitra Keluarga Bekasi dan RS Mitra Keluarga Bekasi Timur. 

Di akhir acara dan sebagai hiburan, pihak penyelenggara memberikan 
bingkisan menarik bagi 78 anak yang berhasil dikhitan.  

Gelar Bakti Sosial 

Khitanan Massal 

kilas berita



Edisi 9 - Juni 2013 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 51

Gaya hidup seperti diet tidak 
sehat, tekanan darah tinggi, 
merokok, kurang aktivitas 

fisik, obesitas, kadar kolesterol 
tinggi dan lainnya, tentu dapat 
menimbulkan berbagai macam 
penyakit dimasa yang akan datang, 
salah satunya adalah STROKE. 

Dalam rangka memberikan 
wawasan mengenai bahaya pe-
nyakit stroke, RS Mitra Keluarga 
Cibubur, menyelenggarakan 
Se minar Awam “Mengatasi 
Dimensia (Pikun) Pasca STROKE”. 
Acara yang menghadirkan  dr. 
Everhardus Sebastian, Sp.S & 
Anastasia Sri Maryatmi, M. Psi, 
sebagai pembicara, dengan dipan-
du oleh dr. Gunawan Sukoco 
selaku moderator itu, berlangsung 
di Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur, 
Sabtu, 22 Juni lalu.

Diawal presentasinya dr. Ever 
menuturkan bahwa otak merupa-
kan organ untuk berpikir yang 

CIBUBUR

SURABAYA

“Mengatasi Dimensia (Pikun)
Pasca STROKE”

Seminar Awam

dapat terganggu oleh berbagai 
sebab, salah satunya akibat sera 
ngan stroke. Sementara, pasca-
stroke dapat me ngakibatkan 
kemunduran kognitif & fungsional, 
seperti meningkatkan risiko dimen-
sia (pikun) 4 – 12x lebih besar dari 
orang normal. “Gejala dimensia 
bisa berupa perubahan perilaku, 
perubahan emosi & hubungan so-
sial, kemunduran fungsi intelektual 
(daya ingat/memori, menyelesaikan 
pekerjaan, sering tersesat serta 
sering membuat kesalahan dalam 
aktifitas motorik),” jelas dr. Ever.

Dalam menangani dimensia 
dapat melalui tindakan medis 
seperti obat–obatan untuk 
mengendalikan faktor risiko 
serangan stroke kembali. Namun, 
yang tidak kalah penting adalah 
penanganan secara psikologis. 

Pada sesi kedua, Psikolog 
Anastasia menjelaskan bahwa 
penanganan pasien pascastroke 

dari sisi psikologis, sangat erat 
kaitannya dengan dukungan 
keluarga inti dan orang-orang 
terdekat. Salah satunya adalah 
untuk menanamkan rasa percaya 
diri bahwa mengalami stroke 

bukanlah akhir dari segalanya, 
sehingga kualitas hidup harus 
tetap dipertahankan. Bahkan, 
dibangun kembali. “Penderita 
stroke, biasanya mengalami rendah 
diri, memiliki kecenderungan emosi 
yang tidak stabil, dan selalu ingin 
diperhatikan,” ujar Anastasia di 
akhir acara yang terselenggara atas 
dukungan PT. Kalbe Farma, Tbk, 
PT. Ferron Pharmaceuticals, Bank 
Bukopin, Tbk., serta PT. Intisumber 
Hasil Sempurna (One med).  

HAND HYGIENE 
CAMPAIGN 2013

RS. Mitra Keluarga  Surabaya 
menyelenggarakan Hand 
Hygiene Campaign kepada 
pasien dan keluarga serta 

karyawan. Acara yang dihelat pada 
tanggal 6 Mei 2013 tersebut 
bertujuan agar tercapai budaya 
hidup sehat yang dimulai dari cara 
mencuci tangan yang benar. Pada 
kesempatan tersebut para Duta 
Hand Hygiene mempraktikkan 
dan mengajak langsung pasien 
dan keluarga serta karyawan untuk 
melakukan 6 langkah cara cuci 
tangan yang benar.

Kampanye Kebersihan dan Sosialisasi 
Pedoman Praktik Kedokteran

SOSIALISASI MEDICOLEGAL

Bertempat di Hotel Sheraton, 2 Juni 2013 RS. Mi-
tra Keluarga Surabaya mengadakan Sosialisasi Medi-
colegal untuk dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter 
umum. Sosialisasi diberikan oleh Bpk. M.  Luth fie 
Hakim, SH.MH. Dalam acara ter sebut, disampaikan 
mengenai Pedoman Praktik Kedokteran mengenai 
berbagai peraturan di bidang kedokteran sehingga 
kualitas pelayanan baik medis maupun non medis 
terhadap masyarakat semakin baik.  
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Sabtu, 
akhir Mei 
2013 lalu, 

Rumah Sakit 
Mitra Keluarga 
Kelapa Gading 
(RSMKKG) 
mengadakan  
acara Gathering 
Cancer & 
Seminar Awam; 
“Waspadai 
Kanker Tulang”. Gathering sekaligus seminar awam yang berlangsung  
mulai pukul 14.00-17.00 WIB itu menghadirkan pembicara dr.  Andre 
C.P. Sihombing, Sp.OT, selaku narasumber. 

Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium RSMKKG ini diikuti 
oleh 98 orang dan diawali dengan adanya 3 pemeriksaan gratis, 
yaitu:  pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kepadatan tulang dan 
pemeriksaan kadar lemak dalam darah. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah mengenalkan secara dini kepada masyarakat awam mengenai 
pentingnya menjaga kesehatan tulang dan mewaspadai gejala-gejala 
kanker tulang serta pencegahannya. 

Menurut dr.  Andre C.P. Sihombing, Sp.OT, tulang adalah organ 
penting dalam tubuh manusia. Salah satu penyakit mengenai tulang 
adalah kanker. Sayangnya, penyakit kanker tulang yang lebih banyak 
menyerang anak-anak dan remaja -- namun orang dewasa juga bisa 
terkena penyakit ini-- merupakan penyakit yang belum banyak diketa-
hui masyarakat secara luas. Padahal, penyakit ini cukup berbahaya. 

Gathering Cancer dan Seminar Awam yang rutin diadakan setiap 
bulan di RSMKKG ini terbilang sukses. Hal itu terlihat dari animo peser-
ta yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. “Jumlah peserta 
melebihi target yang diharapkan panitia,” ujar Via Hemalusi, Marketing 
Event RSMKKG.  

Minggu 02 Juni 2013, RS 
Mitra Keluarga Waru 
mengadakan Seminar 

Awam bertajuk “Tetap Cantik 
Selama Menyusui”. Seminar 
yang melibatkan peserta 
dari warga sekitar Waru dan 
Sidoarjo itu, ditujukan sebagai 
program edukasi sekaligus 
pengetahuan baru bagi 
masyarakat awam.

Melalui seminar yang 
menampilkan pembicara dr. 
Rachmad Poeyo, Sp.OG dan 
dr. Fatimah Indarso, Sp.A(K), 
dengan dr. Retno selaku 
moderator ini, diharapkan 
mampu memberikan bekal 
pengetahuan yang cukup 
mengenai manfaat dan 
pentingnya menyusui.

 
Dengan topik pembahasan 

yang sangat menarik, wajar jika 
seminar awam yang digelar 
mulai pukul 10.30 - 14.00 WIB, 
di Mall Atrium City of Tomor-
row (CITO) itu berlangsung 
cukup interaktif. Audiens terli-
hat aktif melempar pertanyaan 
seputar masalah menyusui 
kepada pembicara. Di akhir 
acara, suasana semakin meriah 
dengan pembagian doorprize 
yang tak kalah menarik.  

Waspadai Kanker Tulang
Seminar Awam Seminar Awam
KELAPA GADING WARU

“Tetap Cantik Selama Menyusui“

Masih dalam rangkaian HUT RS Mitra Keluarga Tegal yang ke 4, Ming-
gu 28 April 2013 digelar ajang bergengsi “Mitra Keluarga Men cari 
Bakat” (MKMB). Acara yang digelar di pelataran parkir belakang 

RS Mitra Keluarga Tegal itu berlangsung sangat meriah.   Maklum, ajang  
“menemukan bakat” itu diikuti oleh masing-masing perwakilan kar yawan 
dan karyawati dari seluruh departemen di RSMK Tegal. Acara pun se makin 
seru ketika masing-masing peserta tampak sangat antusias dalam mem-
perebutkan hadiah uang tunai dan hadiah hiburan dari panita MKMB.  

TEGALMitra Keluarga Mencari Bakat

kilas berita
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Saat usia memasuki senja, banyak organ 
tubuh mulai mengalami penurunan. 
Bagi sebagian orang, hal tersebut 

seperti momok yang menakutkan, karena 
khawatir tidak bisa lagi melakukan hal 
produktif dan berguna. Menjadi tua memang 
tidak bisa dicegah, tetapi hidup berkualitas 
dimasa tua tetap bisa diusahakan. RS Mitra 
Keluarga Cikarang sangat memperhatikan 
hal tersebut, dan untuk memenuhi kebutuh-
an itulah diadakan acara SENAM SEHAT & 
SEMINAR AWAM.

Kegiatan diawali oleh Senam Sehat 
bertempat di pelataran parkir depan RS 
Mitra Keluarga Cikarang pada pkl. 07.00 
WIB, dan dilanjutkan dengan Seminar yang 
mengusung judul Sehat dan Produktif di 
Usia Lanjut. Seminar yang menghadirkan 
narasumber dr. Hyhot Mausar, Sp.PD., 
sebagai pembicara itu antara lain membahas 
mengenai topik: “Masalah pada usia indah 

CIKARANG
Sehat dan Produktif di Usia Lanjut
Senam Sehat dan Seminar Awam 

yang mencakup antara lain Fisik (jasmani), 
Mental (jiwa), Sosial dan Lingkungan”.  Jadi, tak 
usah heran jika banyak peserta yang antusias 
memberikan pertanyaan kepada dr. Hyhot 
Mausar, Sp.PD, terkait topik pembahasan yang 
disampaikan. 

Acara seminar yang berlangsung pada 
Sabtu,  11 Mei 2013, di ruang auditorium 
lt. 4 RS. Mitra Keluarga Cikarang ini semakin 
meriah dan menarik dengan hadirnya psikolog 
Dra. Destryna N. Sahari, MA.  Istimewanya 
terkait bekal berupa pesan penting dari BA-
HAGIA yang diartikan sebagai: Berat badan 
berlebihan supaya dihindari. Atur makanan 
hingga seimbang. Hindari faktor risiko pe nya-
kit degeneratif. Agar terus berguna dengan 
mempunyai kegiatan/hobi yang bermanfaat. 
Gerak badan teratur wajib dilakukan. Iman dan 
taqwa ditingkatkan, hindari dan tangkal situasi 
yang menegangkan. Awal kesehatan dengan 
memeriksa badan secara teratur.  
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SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Andito Wibisono, Sp.OT - FICS
Senin - Rabu: 19.00-21.00
Jumat & Sabtu: 13.00-15.00

dr. Andre C.P.Sihombing, Sp.OT*
Rabu – Sabtu: 10.00-12.00
*Dengan Perjanjian

dr. Karuniawan Purwantono, Sp.OT 
Senin: 12.00-16.00
Selasa: 11.00-14.00
Rabu: 13.00-15.00
Kamis: 17.00-21.00
(Konsultan Hand) Hands Clinic

dr. Roy Edward Konstantino, Sp.OT
Jumat: 18.30-20.30
Sabtu: 16.00-18.00

RSMK
KELAPA
GADING

SPESIALIS SYARAF

dr. F. Yudiarta, Sp.S
Senin, Selasa & Jumat: 08.00-14.00
Rabu & Kamis:

08.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.00 & 16.00-19.00

dr. Harry Hartono, Sp.S
Senin – Jumat: 18.30-21.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. Poppy Kristina Sasmita, Sp.S
Selasa & Jumat: 16.00-18.00

dr. Amanda Tiksnadi, Sp.S*
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00
(Khusus Tindakan EMG-EEG)
*Dengan Perjanjian
 

SPESIALIS THT

dr. Prijono Hasyim, Sp.THT
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

08.00-10.00
Kamis & Sabtu:

08.00-10.00 & 15.30-17.00

dr. Himawan W.H., Sp.THT
Senin: 11.00-15.00 & 16.00-18.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 11.00-15.00
Rabu: 11.00-15.00 & 18.00-21.00
Jumat: 15.00-17.00

DR. dr. Ratna D. Restuti, Sp.THT
Senin, Selasa & Jumat: 18.00-20.00

dr. Daniel Widjaja, Sp.THT
Selasa & Rabu: 15.00-17.00
Kamis & Sabtu: 18.00-21.00
Jumat: 13.00-15.00

RSMK
CIKARANG

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Ferry Doni Trilasto, Sp.OT
Senin: 08.00-09.00 & 18.00-20.00
Selasa & Kamis: 12.00-15.00
Rabu: 16.00-18.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. Lia Marliana, Sp.OT
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Rabu & Jumat: 09.00-13.00

SPESIALIS SYARAF

dr. Rina Astuti, Sp.S
Senin - Jumat: 09.00-12.00

dr. Shinta Irbayanti, Sp.S
Senin, Rabu & Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: *13.00-14.00
*Dengan Perjanjian

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S
Selasa & Sabtu: 16.00-19.00

SPESIALIS THT

dr. Kristiawan Abri Roosadi, Sp.THT
Senin, Rabu, Kamis & Jumat:

10.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Satria Nugraha, Sp.THT
Selasa & Sabtu: 17.00-20.00

RSMK
DEPOK

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Harjanto Effendi, Sp.OT 
Selasa: 09.00-15.00 & 17.00-20.00
Rabu, Kamis, Sabtu: 09.00-14.00
Jumat: 17.00-20.00

dr. P.B Didiet Khresna M, Sp.OT
Senin & Rabu: 16.00-20.00

dr. Syaiful Hadi, Sp.OT
Senin & Jumat: 10.00-14.00
Kamis: 17.00-20.00

SPESIALIS SYARAF

dr. I B Wiweka S, Sp.S 
Senin, Selasa & Kamis:

09.00-13.00 & 18.00-20.00
Rabu, Jumat & Sabtu: 09.00-13.00 

dr. Hendro Birowo, Sp.S
Rabu & Sabtu: 17.00-20.00
Jumat: 16.00-18.30

SPESIALIS THT

dr. Johan J Bernardus, Sp.THT
Senin, Rabu - Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-20.30
Selasa: 18.00-20.30
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Matius Tira, Sp.THT
Selasa: 09.00-14.00
Sabtu: 17.00-20.00

RSMK
BEKASI

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Tito S, Sp.B, Sp.OT-FICS
Selasa & Kamis: 10.00-12.00
Rabu: 16.00-18.00

dr. Sumono H, Sp.OT-FICS
Senin: 08.00-10.00 & 16.00-21.00
Selasa: 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 10.00-14.00
Kamis: 16.00-21.00
Jumat: 19.00-21.00

dr. Harjanto E, Sp.OT
Senin: 10.00-15.00
Rabu: 18.00-21.00
Jumat: 13.00-15.00
Sabtu: 16.00-21.00

SPESIALIS SYARAF

dr.Robert Loho, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat:

10.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Bastian, Sp.S
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu:

10.00-14.00 & 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 10.00-14.00

SPESIALIS THT

dr. Amir Santoso, Sp.THT
Rabu: 16.00-18.00

dr. Adi Mirsa P, Sp.THT
Selasa & Jumat: 16.00-18.00
Kamis: 14.00-16.00

dr. Himawan Wijoyo H, Sp.THT
Selasa & Kamis: 18.00-21.00

dr. Nuzwar Noer, Sp.THT
Senin: 16.00-18.00
Selasa: 09.00-13.30
Kamis: 09.00-13.30 & 16.00-18.00

dr. Kosasih Yusuf, Sp.THT
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00
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SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Roy Edward, Sp.OT
Senin & Rabu:

09.00-13.00 & 19.00-20.00
Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-13.00 
Sabtu: 13.00-15.00

dr. Andito Wibisono, Sp.OT
Selasa & Rabu: 15.00-17.00
Kamis: 15.00-18.00
Jumat: 16.00-18.00

dr. Luthfi Gatam, Sp.OT (K) Spine
Selasa & Jumat: 17.00-19.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Fachrisal Ipang, Sp.OT (K)
Senin: 15.00-17.00
Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 17.00-21.00

SPESIALIS SYARAF

dr. S. Metta Yani, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00
Selasa & Kamis: 08.00-16.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Parlin Susanto, Sp.S
Senin:  11.00-12.00 & 19.00-20.00
Selasa: 19.00-20.00
Rabu, Kamis & Sabtu: 18.00-20.00
Jumat: 10.00-11.00

dr. Wita Judhiyanti S, Sp.S
Senin, Rabu & Kamis: 16.00-18.30
Selasa & Jumat: 16.00-18.00

dr. Yosephine, Sp.S
Senin, Rabu – Jumat: 16.00-18.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Hermawan, Sp.S
Selasa, Kamis – Sabtu:19.00-20.00

dr. Yanni, Sp.S
Selasa & Kamis: 17.00-18.30
Jumat: 18.00-20.00

SPESIALIS THT

dr. Asbudi, Sp.THT
Senin – Jumat: 09.00-12.00

dr. Armeilia A. Rachim, Sp.THT
Senin: 12.00-15.00
Selasa & Rabu: 12.00-16.00
Kamis: 14.00-18.00
Jumat: 09.00-16.00

dr. Soekirman Soekin, Sp.THT
Senin: 15.00-18.00
Selasa, Rabu & Jumat: 16.00-20.00

dr. Suranto G Wirjono, Sp.THT
Senin: 18.00-20.00
Kamis: 19.00-21.00
Sabtu: 16.00-18.00

RS MITRA
KEMAYORAN

RSMK
CIBUBUR

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. IGM Febri Siswanto, Sp.OT
Kamis: 09.00-13.00
Sabtu: 17.00-20.00

dr. Lia Marliana, Sp.OT
Selasa: 09.00-13.00
Rabu: 18.00-20.00

dr. Jamot Silitonga, Sp.OT
Selasa: 19.00-21.00
Sabtu: 08.00-10.00

SPESIALIS SYARAF

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat:

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

dr. CH. Robert Loho, Sp.S
Selasa & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 16.00-20.00

SPESIALIS THT

dr. Asih Yuliati, Sp.THT-KL
Senin – Sabtu: 09.00-13.30

dr. Arfan Noer, Sp.THT-KL
Senin – Sabtu: 17.00-20.00
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RSMK
BEKASI
TIMUR

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Andre Sihombing, Sp.OT
Senin & Kamis: 16.00-19.00
Selasa: 10.00-13.00
Rabu: 16.00-20.00
Jumat: 10.00-14.00

dr. Lia Marliana, Sp.OT
Senin: 10.00-15.00
Kamis: 10.00-14.00
Sabtu: 16.00-19.00

dr. Syaiful Hadi, Sp.OT
Selasa: 16.00-19.00
Rabu: 10.00-14.00
Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 10.00-16.00

SPESIALIS SYARAF

dr. Daniel Polhaupessy, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 09.30-14.00
Selasa: 19.30-14.00 & 17.00-20.00
Kamis & Sabtu:

09.30-14.00 & 17.00-20.00

dr. Irwansyah, Sp.S
Selasa & Kamis: 14.00-17.00
Jumat: 17.00-21.00

dr. Poppy K.S, Sp.S
Senin & Rabu: 17.00-21.00

dr. Fritz Sumantri, Sp.S
Rabu & Jumat: 18.00-20.00

SPESIALIS THT

dr. Gunawan Effendi, Sp.THT
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu: 09.00-14.00 
Sabtu: 17.00-21.00

dr. Nuzwar Noer, Sp.THT
Rabu: 17.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Benedictus Vimala A.P, Sp.THT
Senin: 15.00-17.00
Rabu & Jumat: 14.00-17.00

RSMK
WARU

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. NF Nita TB Sinaga, Sp.OT
Senin & Rabu: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 19.30-21.00
Sabtu: 09.00-11.00

dr. Triarto Budi S, Sp.OT
Senin & Jumat: 19.30-21.00
Selasa & Kamis: 13.00-14.00

dr. Danang Diandaru, Sp.OT
Rabu: 18.30-20.30
Jumat: 16.00-18.00

SPESIALIS SYARAF

dr. Biati Widjaja, Sp.S
Senin, Rabu & Kamis: 17.00-20.00
Selasa & Jumat: 17.00-19.30

dr. Hermanto Swatan, Sp.S
Senin & Jumat : 10.00-12.00
Selasa - Kamis & Sabtu :09.00-12.00

SPESIALIS THT

dr. Wiyono Hadi, Sp.THT
Senin & Kamis: 19.00-20.00
Rabu: 19.00-21.00
Jumat: 18.30-21.00

dr. Leny Megahwati, Sp.THT
Senin, Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-12.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Rooseno, Sp.THT
Selasa: 17.30-19.00
Rabu: 16.00-18.30
Sabtu: 11.30-14.00

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Probodjati, Sp.OT
Rabu: 18.30 -19.30

dr. Herry Santosa, Sp.OT
Kamis: 14.00 - 16.00

SPESIALIS SYARAF

dr. Indrawan Mardik, Sp.S
Senin, Selasa & Kamis: 12.00 - 13.00

RSMK
TEGAL

dr. Sunarto, Sp.S
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

14.00 - 15.30

dr. Wisnu Aji, Sp.S
Senin – Sabtu: 16.00 - 17.00

dr. Trianggoro, Sp.S
Senin – Sabtu: 17.00 - 20.00

SPESIALIS THT

dr. Yunus Kusno, Sp.THT
Senin-Kamis & Sabtu: 11.30-13.00

dr. Ali Boedihardjo, Sp.THT
Senin - Jumat: 15.30-17.00

dr. Fahmi Novel, Sp.THT
Senin - Sabtu: 14.00 - 15.00

RSMK
SURABAYA

SPESIALIS ORTOPEDI

dr. Erwin Ramawan, Sp.OT(K)
Senin – Kamis: 15.00-17.00

dr. Nario Gunawan, Sp.OT
Senin – Jumat: 14.00-16.00

dr. Taufin Warindra, Sp.OT
Selasa & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 13.00-15.00

SPESIALIS SYARAF

dr. A. Iskandar, Sp.S
Senin - Jumat:

08.00-10.30 & 19.45-20.45
Sabtu: 08.00-10.30

dr. Johannes SW, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 11.00-13.00
Selasa & Kamis: 12.00-13.00

dr. Nirwan Soemargo, Sp.S
Senin & Rabu: 18.00-19.30
Selasa & Kamis: 13.00-14.00

dr. Novian Budi S, Sp.S
Selasa & Kamis: 09.30-12.00
Sabtu: 17.00-19.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Paulus Sugianto, Sp.S(K)
Senin: 15.00-17.00
Rabu: 14.30-16.00
Kamis: 15.00-16.30
Jumat: 13.30-15.00

dr. Firdaus Sani, Sp.S
Senin & Rabu 19.00-21.00

SPESIALIS THT

dr. Chairul Akmal, Sp.THT-KL
Jumat: 18.30-19.30
Sabtu: 18.00-19.00

dr. Cherie R Hutama, Sp.THT-KL
Senin: 11.00-14.00
Selasa & Kamis: 09.00-12.00
Jumat: 09.00-14.00

dr. Kholid Yusuf, Sp.THT-KL
Senin: 08.00-09.00
Selasa & Kamis: 18.00-20.00
Rabu: 10.00-13.00
Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. Sulantari, Sp.THT-KL
Senin & Rabu: 19.00-21.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. Sri Winarti, Sp.THT-KL
Selasa – Kamis: 14.00-16.00
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dokter anda

j

tTanya
Salam sejahtera,
Terima kasih dok, atas kesempatan dimuatnya surat saya. Saya ibu rumah tangga berusia 45 tahun, 

memiliki seorang ibu yang telah berusia 65 tahun. Ibu saya dulu tidak bekerja, namun cukup aktif di 
lingkungan sosial. Ingatan baik, dan aktif pada kegiatan pengajian dan arisan.

Dua tahun belakang ini, sifat pelupa ibu saya makin parah.  Bila dulu hanya lupa pada halhal seperti 
hari, atau ulang tahun, sekarang mulai sering lupa pada peristiwa yang baru beberapa saat terjadi. Con
tohnya, sudah makan tapi tidak ingat. Baru saja bertemu adik saya yang secara berkala berkunjung, tapi 
tidak ingat, dan minta adik saya datang lagi. Terlihat lebih banyak bingung dan murung, dan tidak mau 
lagi pergipergi keluar rumah.

Apakah hal seperti ini merupakan penyakit atau hal yang wajar pada lansia? Apakah perlu dibawa ke 
dokter? Dan, dokter spesialis apa yang bisa menangani ibu saya? Terimakasih sebelumnya dok.

Anita, Cikarang

Jawab
Terima kasih ibu Anita atas pertanyaan dan perhatian ibu pada rubrik ini. Sungguh suatu hal yang 

patut disyukuri bila masih memiliki orang tua yang bisa mencapai usia lanjut. Mudahmudahan selalu 
dalam keadaan sehat.

Seiring bertambahnya usia, perubahan di dalam otak bisa menyebabkan hilangnya beberapa ingatan 
(terutama ingatan jangka pendek), dan penurunan kemampuan belajar. Perubahan ini merupakan hal 
yang wajar (normal) jika tidak mempengaruhi fungsi. Namun, hal yang perlu diwaspadai pada gejala 
seperti ibu kemukakan di atas adalah, adanya progresifitas dari keluhan gangguan ingatan ibunda, serta 
menurunnya kemampuan memusatkan perhatian seiring dengan kemunduran kepribadian. Hal ini bisa 
saja dikaitkan dengan gejala penyakit Demensia, sebagai suatu kondisi yang tidak normal. Bahkan, pada 
usia lanjut sekalipun.

Pada penuaan normal, seseorang bisa lupa akan halhal yang detil. Pada penderita demensia, bisa 
lupa pada keseluruhan peristiwa yang baru saja terjadi. Demensia adalah penurunan kemampuan men
tal yang biasanya berkembang secara perlahan, dimana terjadi gangguan ingatan, fikiran, penilaian, dan 
kemampuan untuk memusatkan perhatian, hingga kemunduran kepribadian.

Demensia terbagi menjadi dua, yakni Demensia Alzheimer dan Demensia Vaskuler. Penyebabnya 
 amatlah beragam. Sebuah literatur menyebutkan ada tujuh puluh lima penyebab demensia. Beberapa 
dari penyebab tersebut dapat disembuhkan, namun sebagian besar tidak dapat disembuhkan.

Sekali demensia didiagnosis, pasien harus menjalani pemeriksaan medis dan neurologis  lengkap, 
ka rena 10 hingga 15 persen pasien dengan demensia potensial masih bisa mengalami perbaikan 
 (reversible), jika upaya pengobatan dan terapinya dilakukan sebelum kerusakan otak yang permanen 
terjadi.

Lima puluh sampai enam puluh persen penyebab demensia adalah penyakit Alzheimer. Alzhaimer 
adalah kondisi dimana sel syaraf pada otak mati sehingga membuat signal dari otak tidak dapat ditrans
misikan sebagaimana mestinya. Penderita Alzheimer mengalami gangguan memori, kemampuan mem
buat keputusan, dan penurunan proses berpikir.

Demensia Vaskuler, penyebabnya adalah penyakit pembuluh darah di otak yang menimbulkan gejala 
berpola demensia. Ditemukan umumnya pada lakilaki, khususnya dengan riwayat hipertensi, memiliki 
faktor risiko jantung, dan pembuluh darah lainnya.

Seringkali demensia luput dari pemeriksaan dan tidak terkaji oleh tim kesehatan. Tidak semua tenaga 
kesehatan memiliki kemampuan untuk dapat mengkaji dan mengenali gejala demensia. Mengkaji dan 
mendiagnosa demensia bukanlah hal yang mudah dan cepat, perlu waktu yang panjang sebelum me
mastikan seseorang positif menderita demensia.

Setidaknya ada lima jenis pemeriksaan penting yang harus dilakukan, mulai dari pengkajian latar be
lakang individu, pemeriksaan fisik, pengkajian syaraf, pengkajian status mental dan sebagai penunjang, 
perlu dilakukan juga tes laboratorium. Untuk itu, kami menganjurkan ibu untuk membawa ibunda ke 
dokter spesialis syaraf atau neurologi, sehingga keluhan lebih cepat tertangani.

Dengan adanya perubahan perilaku yang merupakan bagian dari Demensia, hal paling penting dan 
sangat dibutuhkan dalam merawat penderita adalah empati dan dukungan seluruh keluarga. Demikian 
ibu, yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu.

Salam

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Sering 
Lupa 
Pada 
Lansia
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BE
KA

SI

Operasional 
8 November 1993

Jl. Jendral Ahmad Yani, 
Bekasi Barat
Telp. (021) 885 3333    
Fax. (021) 884 2550
Email : bekasi@mitrakeluarga.com

SU
RA

BA
YA

Operasional 
2 Oktober 1998

Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit, 
Surabaya 
Telp. (031) 7345 333   
Fax. (031) 7345 955
Email : surabaya@mitrakeluarga.com

BE
KA

SI
 TI

M
UR

Operasional 
11 Juli 2004

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, 
Margahayu, Bekasi Timur 
Telp. (021) 8 9999 222   
Fax. (021) 882 0707
Email : bekasitimur@mitrakeluarga.com

TE
GA

L

Operasional 
5 Februari 2009

Jl. Sipelem No.4 
Kemandungan, Tegal
Telp. (0283) 340 399 
Fax. (0283) 350 999
Email : tegal@mitrakeluarga.com

CI
KA

RA
NG

Operasional 
12 Mei 2010

Jl. Industri Raya No. 100,
Lemah Abang, Cikarang
Telp. (021) 8984 0500    
Fax. (021) 8984 5489
Email : cikarang@mitrakeluarga.com

KE
M

AY
O

RA
N

Operasional 
8 Januari 1998

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur),
Kemayoran, Jakarta 
Telp. (021) 654 5555    
Fax. (021) 654 5959
Email : kemayoran@mitrakeluarga.com

KE
LA

PA
 G

AD
IN

G Operasional 
28 November 2002

Jl. Bukit Gading Raya Kav.2 
Kelapa Gading, Jakarta
Telp. (021) 4585 2700   
Fax. (021) 4585 2727
Email : kelapagading@mitrakeluarga.com

DE
PO

K

Operasional 
7 Juli 2008

Jl. Margonda Raya, 
Pancoranmas Depok 
Telp. (021) 7721 0700   
Fax. (021) 7721 2155
Email : depok@mitrakeluarga.com

W
AR

U

Operasional 
9 September 2009

Jl. Jend. S. Parman No.8 
Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8542 111  
Fax. (031) 8534 333
Email : waru@mitrakeluarga.com

CI
BU

BU
R

Operasional 
1 Maret 2011

Jl.  Alternatif Transyogi 
Cibubur
Telp. (021) 843 11 777  
Fax. (021) 843 11 661
Email : cibubur@mitrakeluarga.com
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