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fokus

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

Kendati bisa mengenai kaum pria, penyakit kanker 
payudara lebih identik dengan kaum hawa. Pada stadium 
yang masih dini, penyakit ini bisa disembuhkan secara 

total. Namun pada stadium lanjut, penderita harus menjalani 
perjalanan panjang pengobatan hingga pilihan mastektomi 
dan ‘terpaksa’ harus kehilangan payudara dalam upaya 
pengobatannya.

Tidak heran, kanker payudara menjadi momok yang sangat 
menakutkan bagi kaum wanita. Mitra Keluarga Grup termasuk 
lembaga pelayanan kesehatan yang sangat concern terhadap 
penyakit ini. Hal itu, dibuktikan melalui gencarnya menggelar 
program sosialisasi pencegahan dan penanganan dini penyakit 
kanker payudara, di seluruh Rumah Sakit Mitra Keluarga.

Dalam rangka memperingati hari kanker payudara sedunia 
(Pink October) kemarin, Mitra Keluarga Bekasi menggelar 
seminar yang melibatkan Ketua Yayasan Kanker Payudara 
Indonesia (YPKI) Ibu Linda Agum Gumelar, para survival dari 
YKPI dan komunitas Love Pink.

Bahkan, tanpa bermaksud mengkhususkan diri terhadap 
kesehatan wanita secara spesifik, Mitra Keluarga memiliki One 
Stop Breast Clinic di Mitra Keluarga Kemayoran serta fasilitas 
untuk deteksi dan penanganan dini di seluruh Mitra Keluarga.
Di pusat penanganan dan pengobatan kanker payudara ini, 
seluruh pelayanan dan penanganannya digawangi oleh para 
ahli yang kompeten di bidangnya. 

Mitra Keluarga didukung oleh dokter ahli Oncoplasty Surgery 
yang menggabungkan teknik bedah tumor payudara dan 
bedah plastik untuk mengembalikan bentuk dan keindahan 
payudara seperti semula.

Sudah pasti, hal paling penting dalam menyikapi fenomena 
kanker payudara adalah inisiatif dalam melakukan deteksi 
dini --baik secara mandiri-- maupun skrining yang dapat 
dilakukan di seluruh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Awareness 
dan kepedulian pada penyakit ini merupakan jalan terbaik agar 

World Breast Cancer Day

Membangun Budaya 
Penanganan Dini  
Kanker Payudara

Bulan Oktober kemarin, persisnya tanggal 26 dikukuhkan sebagai Hari Kanker Payudara 
Sedunia (World Breast Cancer Day). Penyakit kanker payudara yang disebut-sebut sebagai 
penyebab kematian wanita nomor 1 dengan berbagai kompleksitas penanganan ini masih 
menjadi tantangan besar bagi kita semua.

kanker payudara dapat ditangani pada stadium dini, sehingga 
memberikan hasil optimal. 

Melalui World Breast Cancer Day, kita harapkan dapat menjadi 
trigger agar selalu peduli dan waspada terhadap penyakit 
kanker payudara yang angka kejadiannya terus meningkat dari 
tahun ke tahun. 
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA

Sebagian orang beranggapan bahwa 
tampil cantik dan mempesona 
membutuhkan usaha keras dan 

sungguh-sungguh. Bahkan, terkadang 
harus melakukan berbagai treatment 
atau perawatan yang cukup menguras 
waktu, tenaga, dan biaya. Sebagian 
lainnya beranggapan bahwa kecantikan 
tidak melulu bicara mengenai kecantikan 
fisik, namun lebih kepada kecantikan 
hati yang secara tidak langsung akan 
memancarkan pesona tersendiri.

Sebelum memutuskan jawaban di 
atas, ada baiknya memahami terlebih 
dahulu data dan fakta mengenai 
seperti apa ‘seharusnya’ dan apa 
yang dimaksud dengan keindahan 
wanita sesungguhnya. Konon, dengan 
kemajuan teknologi medik dan kosmetik 
saat ini, kecantikan secara fisik –mulai 
dari ujung kaki hingga ke ujung rambut 
bisa dipertahankan, dikejar dan diperoleh 
dengan mudah.

Sebut saja teknologi bedah plastik yang 
bisa memperbaiki, mengembalikan, 
bahkan mengubah bentuk fisik dari 
tidak normal menjadi mendekati 
normal. Secara sederhana, katakanlah 
wanita yang terlahir dengan bentuk 
hidung kurang bagus (pesek), bisa 
mengubah bentuk hidungnya menjadi 
lebih bagus (mancung) dan diyakini 
mampu menopang kesempurnaan 
kecantikannya.

Hanya saja, fakta membuktikan bahwa 
‘buatan manusia’ tidak selalu bisa 
memberikan hasil yang sesuai dengan 

harapan. Karena, kecantikan selalu 
bersifat relatif. Cantik menurut Anda, 
belum tentu cantik bagi orang lain.

Mungkin itu sebabnya sebagian 
orang lainnya mengatakan bahwa 
cantik bukanlah segalanya. Namun, 
beberapa hal penting seperti olahraga, 
diet, dan treatment sewajarnya tentu 
sangat dibutuhkan untuk memperoleh 
kesehatan secara fisik yang diyakini 
mampu menopang penampilan seorang 
wanita.

Sebagian orang lainnya mengatakan 
bahwa kecantikan dan keindahan wanita 
sesungguhnya ialah wanita yang mampu 
melaksanakan kodratnya untuk hamil 
dan menyusui. Wanita yang sehat secara 
reproduksi, memiliki organ reproduksi 
yang normal dan hormon yang 
berfungsi baik.

So, seperti apa keindahan dan 
kecantikan wanita menurut Anda? 
Sekali lagi, sebaiknya tidak terburu-buru 
memberikan jawaban. Alangkah baiknya 
jika Anda menyimak artikel majalah yang 
mengangkat tema: All About Woman ini, 
untuk memperoleh gambaran lengkap 
mengenai seperti apa perjalanan 
hidup menjadi seorang wanita yang 
‘sesungguhnya’. Apa saja yang harus 
dilakukan, diwaspadai, dan diperhatikan 
sepanjang perjalanan hidup mulai dari 
gadis remaja – midlife - hingga masa 
menopause. 

Selamat membaca.

All About Woman

Menjadi  
Wanita 
‘Sesungguhnya’
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rekomendasi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpadu

Solusi bagi Wanita Modern

Produk unggulan berupa fasilitas pelayanan terpadu untuk masalah 
payudara (One Stop Breast Clinic) Mitra Keluarga Kemayoran ini hanya 

membutuhkan waktu satu hari pemeriksaan hingga tindakan pembedahan 

(operasi). Pasien siap meninggalkan rumah sakit pada keesokan harinya.

One Stop Breast Clinic Mitra Keluarga Kemayoran 
 merupakan klinik khusus yang memberikan pelayanan 
menyeluruh seputar masalah payudara. Mulai dari 

deteksi dini sampai rekonstruksi. Fasilitas pelayanan terpadu 
ini disiapkan dengan melihat angka kejadian keganasan pada 
 perempuan (penyakit kanker payudara) yang terus meningkat 
dari waktu ke waktu, hingga menempati posisi sebagai 
pembunuh nomor 1 penyakit keganasan pada wanita.

Di satu sisi, kondisi Jakarta yang super sibuk, padat dan 
crowded dengan tingkat kemacetan yang luar biasa, 
sering menjadi kendala bagi seseorang untuk melakukan 
pemeriksaan di rumah sakit. “Karena itulah, kami sangat 
concern dalam memberikan pelayanan satu atap untuk 
pemeriksaan deteksi kanker payudara yang dapat diselesaikan 
dalam satu hari,” kata dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS.

Menurut dokter spesialis bedah payudara (breast surgery) ini, 
kecuali biopsi, semua hasil pemeriksaan seperti radiologi dan 
pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan pada hari 
yang sama. “Semua pemeriksaan ini cukup dilakukan melalui 
rawat jalan di poliklinik tanpa harus menunggu lama,” ucapnya.  

Dengan kecepatan pelayanan yang ada, diharapkan  menjadi 
solusi bagi para wanita karir, maupun wanita super  sibuk 
sebagai masyarakat urban modern Jakarta. Mereka bisa 
 meluangkan sedikit waktu untuk singgah di One Stop 
Breast Clinic Mitra Keluarga Kemayoran, guna melakukan 
pemeriksaan, dan segera kembali melanjutkan aktivitasnya. 

Sebagai gambaran, setelah konsultasi dilakukan, selanjutnya 
pasien akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan imaging 
mammografi, USG, atau keduanya, sesuai indikasi yang ada. 
Terkadang MRI menjadi pilihan dan anjuran kasus per kasus. 
Jika dibutuhkan biopsi maka pasien akan menjalaninya pada 
hari yang sama, sehingga kecemasan akan adanya kanker 
payudara akan berkurang.

CORe NeeDle BiOPSy
Pemeriksaan biopsi ini tidak mengharuskan pasien menginap 
di rumah sakit. Tapi cukup di poliklinik dan hanya membutuh-
kan waktu sekitar 5-10 menit. Tidak perlu puasa dan tanpa 
luka sayatan, karena prosedur biopsi yang dilakukan hanya 
meninggalkan bekas luka sebesar 2mm saja. “Hal ini tentu 
sangat nyaman buat pasien. Sehingga produktivitas pekerjaan 
pasien bisa dipertahankan. Karena ia tidak perlu absen dan 
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rekomendasi

dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS
Mitra Keluarga Kemayoran

❝Jika semua telah 
direncanakan 
dengan baik, maka 
hasilnya insya Allah 
akan baik❞

Susana Ling

Ditangani Rumah Sakit dan Dokter yang Tepat

bisa segera kembali ke kantor untuk melanjutkan aktivitas,” 
 ungkapnya.

HANyA SATU MAlAM
Tak jauh berbeda dengan prosedur pemeriksaan,  tindakan 
 operasi bisa dilakukan dihari yang sama atau sesuai  waktu 
yang direncanakan. “Tindakan operasi dilakukan 1-2 jam 
setelah pasien tiba dengan ketentuan telah berpuasa 
 kurang lebih selama enam jam. Prosedur didahului dengan 
 pengambilan contoh darah yang diperlukan sekaligus 
memasang infus, lalu menunggu tindakan operasi dilakukan. 
 Perawatan paska operasi di ruang rawat inap hanya 
membutuhkan waktu 1 hari. Pasien diperbolehkan pulang ke 
rumah pada keesokan hari,” ujarnya.

Sesaat setelah sadar penuh –setelah menjalani operasi— 
 pasien diminta untuk melakukan semua aktivitas seperti makan 
dan minum secara mandiri. Aktivitas ke kamar mandi juga 
sangat diharapkan untuk dilakukan setelah pasien stabil dan 
mampu turun dari tempat tidur. “Rutinitas mandi dilakukan 
seperti biasa pada keesokan harinya tanpa kuatir luka akan 
basah meski tanpa adanya pembalutan verban yang menutup 
luka operasi,” jelas dr. Alfiah.

Perawatan setelah operasi diupayakan tanpa harus 
 menyimpan pasien berlama-lama mondok di rumah sakit 
karena semua pemeriksaan penunjang termasuk konsul di 
 bagian lain telah dilakukan sangat selektif di poli rawat jalan. 
Selain mengurangi lamanya masa rawat inap, kondisi ini juga 
ditujukan untuk memperkecil kemungkinan pembatalan 
 pasien yang sudah terjadwal.

DiTANgANi PARA SRiKANDi
ONE STOP BREAST CLINIC MITRA KELUARGA KEMAYORAN 
berusaha mengedepankan mutu dan pelayanan terbaik buat 
pasien. Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya berbagai 
disiplin ilmu seperti Ahli Patologi, Radiologi, Medikal Onkologi, 
Bedah Plastik, Psiko-Onkologi, Ahli Gizi, dan Rehabilitasi Medik 
yang dimotori oleh dokter konsultan ahli bedah payudara. 
“Dan yang terpenting, seluruh tim kami adalah perempuan, 
dan sangat mengedepankan prinsip share, care, and cure,” 
cetusnya, bangga.

Penderita kanker payudara stadium 3b ini sempat menjalani 
pengobatan hingga kemoterapi sampai enam kali (selama 
enam bulan) di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. “Na-
mun bukannya membaik, tumor yang sebelumnya hanya 
sebesar kelereng justru menjadi sangat besar. Bonyok, terjadi 
perdarahan dan bernanah,” ungkap Susana Ling.

Menyadari kondisinya semakin mengkhawatirkan, ibu dari tiga 
anak ini berusaha mencari second opinion. Saat googling di 
internet, sungguh kebetulan ia menemukan nama dr. Alfiah 
Amiruddin MD. MS, salah satu dokter perempuan untuk urusan 
kanker payudara.

Tanpa pikir panjang, Aling –begitu ia akrab disapa— berangkat 
menemui dr. Alfiah Amiruddin. Padahal, kondisinya saat itu 
sudah semakin payah. Menurut dr. Alfi, tumornya harus segera 
diangkat. Karena Aling sudah menjalani 6 siklus khemoterapi, 
tetapi tumor semakin membesar. Sudah pecah serta berbau 
akibat banyaknya nanah dan jaringan yang mati. Merembet ke 
iga, melekat dan masuk diantara otot-otot dinding dada, dan 
sudah masuk ke stadium 4.

Kamis, 3 November 2016, Aling dijadwalkan untuk  tindakan 
mastektomi. Namun, HB-nya sangat rendah (HB 7 gr%) 
 dengan kondisi sangat lemah. Aling harus menjalani transfusi 

untuk meningkatkan hemogloblin gram%  hingga 11 terlebih 
dahulu.

Jumat pagi keesokan harinya, Aling merasa tidak ada yang ku-
rang pada dirinya, kecuali sisa luka sayatan mastektomi pada 
payudara sebelah kiri. Padahal, ia masih berada di ruang rawat 
inap no. 222 Mitra Keluarga Kemayoran. “Sebelumnya saya 
tak pernah berhenti merasakan sakit dengan rasa khawatir 
yang luar biasa. Hari itu, suasana benar-benar berbeda. Hidup 
kembali normal. Saya disuruh mandi seperti biasa dan diijinkan 
pulang pada hari itu juga,” ucapnya dengan mata berbinar.

Luka operasi yang cuma segaris, rapi dan tanpa 
verban membuat Aling dan keluarga berde-
cak kagum dan sangat berterima kasih. Saat 
ditemui tim majalah Mitra Keluarga di lobi One 
Stop Breast Clinic, warga Mangga Besar yang 
tengah menunggu giliran konsultasi rawat jalan 
itu tampak modis, segar dan ceria. Pedagang di 
ITC Mangga Dua ini kembali optimistis dalam 
menyongsong masa depannya. Selamat. 
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Melalui tangan para dokter srikandi itu, One Stop Breast  Clinic 
mampu melakukan berbagai metode operasi payudara  terkini 
yang mengikuti standar internasional, termasuk Hook Wire 
Localization Biopsy (HWLB) pada kasus kanker payudara yang 
tumornya belum teraba. “Untuk pasien yang tidak teraba 
 tumornya, bisa kita operasi tanpa merubah bentuk dan ukuran 
payudara, melalui teknik operasi yang disebut microdochec-
tomy,” sebutnya. Namun, pada kasus-kasus tertentu 
mastektomi terkadang harus dilakukan. Terutama pada pasien 
dengan risiko tinggi mengalami kanker payudara.

Mastektomi hanya dilakukan pada kasus tertentu yang sudah 
tidak bisa dipertahankan, misal tumornya sudah terlalu besar. 
Terjadi perdarahan, pecah, bernanah dan sebagainya, sehingga 
operasi dilakukan dengan cara membuang seluruh jaringan 
payudara yang mengandung sel kanker dengan tetap ber-
usaha mempertahankan kulit payudara, puting serta areola.

PeNTiNgNyA DeTeKSi DiNi
Dengan demikian, kata dr. Alfiah Aminuddin, MD MS.,  selain 
pemeriksaan rutin payudara yang bisa dilakukan secara 
 mandiri, pemeriksaan mammografi dan ultrasonografi (USG) 
akan sangat membantu sebagai upaya deteksi dini kanker 
payudara. Sayangnya, anjuran untuk melakukan pemeriksaan 
mammografi pada wanita yang telah memasuki usia 40 tahun 
di Indonesia belum berjalan dengan baik. Kesadar an dan 
inisiatif untuk memeriksakan diri belum sebesar di luar negeri. 
Di luar negeri, wanita yang telah memasuki usia 40  tahun 

otomatis akan datang ke breast clinic dan meminta  untuk 
melakukan mammografi.

Kanker payudara bisa dideteksi jika pasien rutin melakukan 
mammografi minimal 1 kali 1 tahun. Beberapa pasien kanker 
yang tertangani di ONE STOP BREAST CLINIC Mitra  Keluarga 
Kemayoran, merupakan pengidap kanker dengan tumor 
sangat kecil sehingga tidak teraba. “Ini merupakan pekerjaan 
rumah bagi semua orang (awareness terhadap breast  cancer), 
untuk selalu mengingatkan agar melakukan deteksi dini,” 
 ungkapnya. 

Fasilitas pelayanan deteksi dini kanker payudara --One stop 
Breast Clinic Mitra Keluarga Kemayoran-- telah  didukung 
oleh perangkat teknologi canggih yang mampu mengungkap 
keberadaan sel kanker payudara mulai dalam bentuk 
mikrokalsifikasi (tidak teraba dan hanya terlihat berupa butiran 
halus putih) yang kemungkinan besar merupakan cikal bakal 
terjadi nya kanker payudara (pre kanker, ductal carcinoma 
in situ), sehingga  akan sangat memungkinkan bagi pasien 
terhindar dari tindakan pembuangan salah satu atau kedua 
payudara. 

Dengan deteksi dini yang akurat, kanker payudara tidak lagi 
identik dengan ‘lonceng kematian’, khususnya jika terdeteksi 
secara dini dan ditangani secara profesional oleh ahlinya. Jadi, 
kenapa harus menunda dan pergi ke luar negeri? 
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mitra utama

Setiap wanita pasti mengalami periode peralihan, mulai 
dari masa kanak-kanak, memasuki usia remaja, hingga 
dewasa. Masa remaja atau pubertas berada pada 

periode usia antara 10 sampai 19 tahun dan merupakan 
peralihan dari masa remaja menjadi dewasa, dimana setelah 
mengalami masa pubertas, muncul tanda seks sekunder 
seperti tumbuhnya payudara, bulu kemaluan (pubic hair), bulu 
ketiak (axilla hair), growth spurt dan ditandai dengan terjadinya 
menstruasi. 

Peristiwa terpenting yang terjadi pada gadis remaja adalah 
datangnya haid pertama yang disebut menarch (menstruasi). 
Menstruasi merupakan suatu masa dimana fungsi hormon 
reproduksi mulai aktif. Hormon estrogen dan progesteron 
mulai dihasilkan. Indung telur mulai memproduksi sel telur, 

yang pada pertengahan siklus haid akan matang dan dilepas ke 
dalam rahim. Artinya apabila terjadi hubungan seksual, maka 
sel sperma dari laki-laki dapat membuahi sel telur sehingga 
terjadi kehamilan. Pada periode ini wanita berada pada masa 
reproduksi aktif, dan telah menjadi wanita yang sesungguhnya. 

Persoalannya tidak semua wanita melalui periode --fase 
atau tahapan—perjalanan hidup yang berjalan mulus. Sebut 
saja gangguan yang sering muncul setelah mengalami masa 
menstruasi, seperti nyeri haid, misalnya. Banyak perempuan 
yang menyangka nyeri pada saat haid itu normal, dan hanya 
mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri untuk mengatasinya. 
Padahal nyeri haid bisa jadi salah satu pertanda endometriosis. 

Endometriosis biasanya ditandai dengan gejala nyeri haid, 
kram haid, nyeri pinggul saat berhubungan seks, sakit saat 
buang air besar atau air kecil. Penderita kadang mengalami 
nyeri hebat, tetapi ada juga yang tidak mengalami gejala 
apa-apa. “Kalau tidak segera ditangani dan diobati, 
endometriosis bisa semakin membesar dan memicu terjadinya 
perlengketan, kista, hingga sulit mendapat keturunan,” kata 
dr. Sofani Munzila, Sp.OG di Mitra Keluarga Depok. Padahal, 
imbuhnya, wanita yang sehat secara reproduksi akan mampu 
melaksanakan kodratnya untuk hamil dan menyusui. Selain 
itu, patut diwaspadai pula bahaya kanker payudara dan kanker 
serviks yang banyak menyerang kaum wanita. 

USiA SUBUR (PeRiODe MidLiFe)
Periode usia antara 18 sampai 40 tahun, sering dihubungkan 
dengan masa subur, karena pada usia ini kehamilan sehat 
paling mungkin terjadi. Inilah usia produktif yang sangat 
berkaitan erat dengan produktivitas dan karir yang menuntut 
penuh kesibukan di luar rumah. Di satu sisi wanita harus lebih 
memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi 
prima, sehingga jika terjadi kehamilan dapat berjalan dengan 
lancar, dan melahirkan bayi yang sehat. 

Namun, pada periode ini masalah kesehatan sering berganti 
dengan adanya gangguan kehamilan. Biasanya kerena 
kelelahan kronis dan tuntutan karir. Sementara kegemukan, 
depresi, dan penyakit serius tertentu (kanker payudara, serviks 
dan lainnya), mulai mengintai. Tak heran, banyak pasangan 
menikah yang tak kunjung mengalami kehamilan. Padahal, 
telah merencanakan dan aktif melakukan hubungan seksual 
tanpa proteksi. 

Cantik bukanlah segalanya. Wanita yang sempurna adalah wanita yang sehat secara reproduksi 
hingga mampu menikmati masa paska menopause dengan bijak.

Memahami Fase Kehidupan 
Wanita

Woman’s life
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Karena itulah, seperti kata dr. Antony Atmadja, Sp.OG, MCE, 
langkah terbaik adalah jangan menunda kehamilan. Selain 
karena adanya masalah gangguan kehamilan, faktor usia 
juga sangat menentukan pada peluang terjadinya kehamilan. 
“Usia di bawah 35 tahun merupakan periode terbaik untuk 
menjalani proses kehamilan,” jelas dokter spesialis obstetri dan 
ginekologi di Mitra Keluarga Bekasi ini.

Hanya saja, ketika pasangan usia subur telah melakukan 
hubungan seksual tanpa proteksi selama 12 bulan berturut-
turut namun belum juga menunjukkan tanda-tanda 
kehamilan, maka sangat disarankan untuk segera melakukan 
konsultasi dan memeriksakan diri ke dokter spesialis obstetri 
dan ginekologi. “Keduanya harus diperiksa, baik istri maupun 
suami, karena konsep infertilitas itu diagnosanya pasangan. 
Bahkan kemungkinan penyebabnya fifty-fifty antara istri dan 
suami,” timpalnya.

Tapi tak usah khawatir, kendati terbukti salah satu dari 
pasangan usia subur itu memiliki gangguan kesuburan 
(fertilitas), mereka tetap bisa memiliki keturunan dengan 
mengikuti program inseminasi, atau kehamilan dibantu. Itu 
sebabnya, saat ini tidak ada istilah mandul. Selama masih 
memungkinkan secara medis, maka semua orang punya 
peluang untuk memiliki keturunan, dengan menjalani proses 
kehamilan dibantu melalui program inseminasi buatan yang 

disebut intracytoplasmic sperm injection (ICSI), atau mengikuti 
program bayi tabung IVF (in vitro fertilisation).

Itu sebabnya, dengan metode kelahiran dibantu boleh dibilang 
sudah tidak ada lagi konsep yang dulu dikenal dengan sebutan 
mandul (infertil). Dunia medis saat ini lebih suka menyebutnya 
dengan istilah sub fertil (kurang subur).

Tapi sabar sebentar, karena persoalan belum berhenti sampai 
di sini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperoleh 
bayi normal dan sehat. Itu sebabnya setiap wanita hamil 
sangat disarankan untuk memantau kehamilan dan janin di 
dalam kandungan dengan melakukan konsultasi rutin kepada 
dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selain itu sangat 
disarankan pula untuk tertib melakukan skrining dan diagnosa 
prenatal untuk memantau dan memastikan janin di dalam 
kandungan nantinya terlahir normal, sehat dan sesuai harapan. 

Skrining dan diagnosa prenatal sangat disarankan terutama 
pada wanita hamil berusia di atas 35 tahun, memiliki riwayat 
penyakit genetik (kehamilan dengan risiko abnormalitas pada 
keluarga dekat), atau pernah mengalami kelainan kongenital 
pada persalinan sebelumnya. “Wanita hamil dengan kriteria 
di atas diangap memiliki risiko tinggi dan kemungkinan janin 
mengalami kelainan kongenital yang bisa menyebabkan 
abnormalitas,” ungkap Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D, Sp.OG-KFM, 
di Mitra Keluarga Surabaya. 
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PRe MeNOPAUSe
Tahapan selanjutnya dari siklus hidup wanita ialah masa pre 
menopause, menopause dan menua. Proses alamiah yang 
pasti terjadi pada setiap wanita ini banyak menimbukan 
dampak yang cukup mengganggu stabilitas kejiwaan dari 
sisi psikologis. Bahkan, sebagian besar wanita cenderung 
merasa cemas dan tidak siap menghadapi perubahan fisik 
dan psikologis yang mungkin terjadi saat memasuki masa 
menopause.

Padahal, premenopause – menopause – dan paska 
menopause merupakan proses alamiah yang pasti terjadi 
pada semua perempuan yang dalam keadaan normal,  dimulai 
pada usia antara 45-55 tahun (umumnya wanita Indonesia). 
Memang, bisa dipahami bahwa pada periode ini wanita mulai 
mengalami berbagai ‘kegalauan’. 

Karena semua kondisi pada tubuhnya mulai mengalami 
penurunan. Pasti mengalami perubahan, mulai dari kontur dan 
elastisitas daripada kulit yang semakin menurun, timbul keriput 
hingga perubahan drastis pada bentuk tubuh yang menjadi 
semakin kurang bagus, dan seterusnya. Bahkan berbagai 
penyakit degeneratif, mulai dari mengalami kekeringan 
kulit dan vagina, osteoporisis, hingga penurunan daya ingat 
(penyakit alzheimer) turut mengikuti seiring bertambahnya 
usia. 

Tak heran berbagai upaya dalam mengembalikan kualitas 
kesehatan, kebugaran, hingga kecantikan yang semakin 
menjadi beban, baik secara fisik maupun psikologis terus 
dilakukan. Sebenarnya, kondisi paska menopause bisa 
diantisipasi dengan sangat mudah. Caranya, cukup dengan 
menerapkan pola hidup sehat, diet dan olahraga, serta 

•	 Kelainan mekanis yang menghambat pembuahan, 
meliputi kelainan tuba, endometriosis, stenosis canalis 
cervicalis atau hymen, fluor albus, kelainan rahim. 

•	 Kelainan tuba disebabkan adanya penyempitan, 
perlekatan maupun penyumbatan pada saluran tuba. 

•	 Gangguan ovarium (Indung Telur) dapat disebabkan 
oleh faktor usia, adanya tumor pada indung telur dan 
gangguan lain yang menyebabkan sel telur tidak dapat 
masak.

•	 Sperma Suami: Jumlah dan Kualitas

*sumber: dr. Antony Atmadja, Sp.OG, MCE  
– Mitra Keluarga Bekasi

Beberapa Faktor Sub Fertil 
(Kurang Subur)

melakukan konsultasi ke dokter ahli kecantikan yang 
kompeten. 

Selain itu, teknologi medis saat ini telah memungkinkan 
untuk melakukan body contouring, sebagai upaya untuk 
mengembalikan bentuk tubuh yang kurang bagus menjadi 
mendekati sempurna. Sementara teknologi bedah plastik 
juga memberi peluang untuk mengembalikan, bahkan 
memperbaiki kondisi bentuk wajah yang sebelumnya tidak 
normal menjadi mendekati normal. Bahkan lebih bagus dari 
sebelumnya.

Semua upaya itu tentu sah-sah saja untuk dilakukan. Hanya 
saja, yang paling penting untuk dipahami adalah semua risiko 
paska menopause itu praktis dapat diatasi dengan tatacara 
penanganan dan pengobatan yang tepat, serta penyesuaian 
dan perubahan gaya hidup yang sesuai, dan tetap aktif secara 
intelektual. Prinsipnya adalah enjoy the menopausal grace.  
(tim MK)
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Growth spurt, percepatan pertumbuhan seorang 
anak gadis remaja menjadi wanita ditandai dengan 
terjadinya menstruasi, seiring berlangsungnya tanda-

tanda perubahan secara fisik yang semakin matang. Situasi 
yang sama sekali baru ini biasanya membawa dampak pada 
perubahan metabolisme dan hormonal berupa timbulnya rasa 
mual hingga nyeri haid (dismenore), seperti nyeri, ngilu, kram 
pada bagian perut bawah yang muncul pada saat menjelang 
hingga sepanjang siklus haid berlangsung. 

Menurut dr. Sofani Munzila, Sp.OG, dismenore disebabkan 
oleh produksi prostaglandin, zat kimia yang dibentuk oleh 
rahim saat menstruasi. Prostaglandin membuat otot rahim 
berkontraksi, dan menimbulkan nyeri akibat berkurangnya 
aliran darah dan oksigen ke rahim. Nyeri biasanya muncul 
menjelang darah haid keluar, dan berangsur hilang setelah 1-2 
hari. Nyeri yang sangat mengganggu dan menimbulkan rasa 
tidak nyaman ini umumnya dialami pada 4-5 tahun pertama 
periode haid.

Nyeri pada dismenore lebih pada rasa kram dan terjadi 
pada daerah perut bawah dekat tulang pubis (suprapubic 
region). Beberapa wanita juga mengalami nyeri hebat di area 
pinggang atau sela paha. ”Masalah ‘bulanan’ ini dianggap hal 
yang normal. Biasa dialami wanita dengan intermiten yang 
bervariasi, mulai dari paling ringan hingga berat,” jelasnya.

eNDOMeTRiOSiS
Persoalannya, keluhan nyeri menstruasi ternyata tidak selalu 
merupakan peristiwa normal pada saat ‘datang bulan’. Nyeri 
haid bisa saja merupakan gejala endometriosis. Pada penderita 
endometriosis, nyeri haid biasanya terasa sangat menyakitan,  
sampai-sampai tidak bisa hilang sebelum mengonsumsi obat 
pereda nyeri (pain killer).
 
“Meskipun banyak wanita normal menderita nyeri selama 
periode menstruasi, namun wanita penderita endometriosis 
biasanya merasakan rasa sakit yang jauh lebih menyakitkan, 

disertai nyeri hebat pada panggul. Mereka cenderung 
mengalami peningkatan rasa sakit dari waktu ke waktu,” 
imbuhnya.

Namun, banyak juga wanita dengan endometriosis yang sama 
sekali tidak mengalami nyeri dan tanpa keluhan. Banyak wanita 
dengan endometriosis yang tidak menyadari telah menderita 
penyakit ini. “Endometriosis terdeteksi secara tidak sengaja 
pada saat mereka menjalani terapi kesuburan,” sebutnya.

FeRTiliTAS MeNURUN
Menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Mitra 
Keluarga Depok ini, endometriosis adalah kondisi dimana 
jaringan yang mirip dengan lapisan dinding dalam rahim juga 
tumbuh di luar rahim. Lapisan dinding dalam rahim itu disebut 
endometrium, sedangkan jaringan (bercak) di luar rahim 
disebut endometriosis. Lokasi umum dijumpai endometriosis 
antara lain indung telur (ovarium), tuba fallopi, usus, dan area 
di sekitar rahim.

Bercak endometriosis memiliki ukuran yang beragam, mulai 
hanya sebesar jarum hingga gumpalan,” ucapnya, seraya 
menambahkan, semakin lama endometriosis dibiarkan akan 
berpotensi pada menurunnya peluang terjadinya proses 
kehamilan.

“Bercak endometriosis cenderung lengket dan dapat 
menyebabkan jaringan menempel yang disebut adhesi. Misal, 
usus dan kandung kemih melekat dengan rahim. Bercak 
endometriosis yang besar dapat membentuk kista yang ikut 
berdarah setiap bulannya saat haid. Kista biasanya berisi cairan 
darah kehitaman dan dikenal dengan sebutan kista coklat,” 
urai dr. Sofani.

Namun, endometriosis bukan kondisi yang terkait dengan 
keganasan (kanker). Hanya memang, komplikasi sering 
dijumpai pada wanita yang tidak dilakukan penanganan pada 
penyakit endometriosisnya. “Jika tidak segera diobati, bercak 

Antisipasi gejala endometriosis
Nyeri Haid

Selain menghilangkan nyeri yang menyakitkan dan sangat mengganggu 
kenyamanan, antisipasi dan penanganan segera gejala endometriosis akan 
mengembalikan fertilitas.
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endometriosis akan semakin besar. Mengakibatkan terjadinya 
perlengketan, kista, hingga mengalami hambatan untuk 
memperoleh kehamilan,” ingatnya.

FAKTOR PeNyeBAB 
Penyebab pasti endometriosis belum diketahui. Bahkan, gejala 
yang timbul bisa sangat bervariasi. Yang pasti, semakin besar 
bercak endometriosis, maka semakin berat gejalanya. Tetapi,  
bukan tidak mungkin bercak kecil endometriosis menimbulkan 
keluhan hebat.

Meski sulit dikenali, gejala endometriosis biasanya sudah 
bisa terjadi pada saat remaja putri pertama kali mendapatkan 
menstruasi. Pada prinsipnya, selain mengalami nyeri haid yang 
tak biasa (wajar), jumlah darah haid yang keluar sangat banyak 
dengan masa haid lebih panjang, hingga adanya keluhan lain 
pada area perut bagian bawah, maka hal ini patut diwaspadai, 
dan sangat disarankan segera melakukan konsultasi dengan 
dokter ahli kandungan.

TeRAPi DAN PeNgOBATAN
Di Mitra Keluarga Depok, kasus-kasus endometriosis dengan 
keluhan persisten akan dilakukan pemeriksaan fisik (pelvik, 
panggul), ultrasonografi (USG), serta cek laboratorium, hingga 
pemeriksaan laparoskopi. 

Laparoskopi merupakan teknik bedah minimal invasif –melalui 
sayatan kecil untuk memasukkan telescope ke dalam rongga 
perut-- dan melihat langsung kondisi di dalam abdomen 
(rahim) untuk memastikan penyebab dari keluhan yang 
dialami. Bercak endometriosis hanya dapat dilihat dengan 
metode ini. Sementara, pemeriksaan USG ginekologi ditujukan 
untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan pada rahim 
dan indung telur. 

“Melalui kedua teknik pemeriksaan ini, dokter bisa segera 
menentukan pilihan terapi pengobatan yang akan dilakukan,” 
urainya. Jika ditemukan endometriosis, pilihannya bisa 
menerapkan terapi obat (pain killer), terapi hormon, atau terapi 
operatif. 

Terapi hormon ditujukan untuk mengurangi gejala 
endometriosis dengan menghambat produksi dan efek 

❝Nyeri haid seringkali diatasi dengan mengonsumsi obat-obatan 
pereda nyeri (pain killer). Padahal, nyeri haid juga bisa menjadi 

pertanda endometriosis❞

hormon estrogen untuk mencegah pertumbuhan sel 
endometrium. Sehingga endometriosis diharapkan bisa 
mengecil dan menghilang. Sedangkan terapi operatif dengan 
teknik laparoskopi merupakan langkah pamungkas untuk 
kasus dengan bercak endometriosis yang cukup besar. 
“Kista bisa sekaligus diangkat dengan teknik ini,” ucapnya. 
Namun, untuk endometriosis atau kista yang lebih besar, akan 
dilakukan tindakan operasi konvensional, bedah terbuka (open 
surgery).

“Beberapa jenis terapi hormon memiliki angka keberhasilan 
yang setara dalam hal mengurangi nyeri, namun belum 
berhasil dalam meningkatkan angka fertilitas (kesuburan). 
Sedangkan pilihan tindakan operasi –laparoskopi maupun 
open surgery— mampu menghilangkan keluhan nyeri dan 
memperbaiki fertilitas. Bahkan, meningkatkan angka kehamilan 
pada kasus-kasus infertilitas,” tukasnya. 

 ♥ Nyeri haid hebat - umumnya muncul beberapa hari 
sebelum haid dan berakhir setelah menstruasi selesai. 
Berbeda dengan nyeri haid normal yang cepat hilang 
dan nyeri ringan. 

 ♥ Nyeri saat sanggama, typically terasa nyeri di dalam dan 
berakhir beberapa jam setelah selesai sanggama.

 ♥ Nyeri pada area perut bawah dan panggul yang kadang 
muncul terus menerus, tetapi umumnya semakin berat 
saat menjelang dan selama haid. 

 ♥ Gangguan haid seperti perdarahan diantara kedua 
siklus 

 ♥ Kesulitan hamil (berkurangnya fertilitas). Hal ini dapat 
disebabkan gumpalan endometriosis mengambat 
jalannya sel telur dari ovarium ke tuba fallopi. Namun 
kadang penyebab berkurangnya fertilitas tidak jelas 

 ♥ Nyeri saat BAB atau BAK, namun adanya darah pada 
urin atau feses (jarang terjadi). Bercak endometriosis 
dapat pula timbul pada organ lain, dan menimbulkan 
nyeri pada saat haid datang.

gejala Umum dan Keluhan
endometriosis

dr. Sofani Munzila, Sp.Og
Mitra Keluarga Depok
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Mengatasi gangguan Kesuburan 
(Sub-fertilitas)

infertilitas

Dimasa lalu, memperoleh kehamilan hingga memiliki lebih dari dua 
anak merupakan hal yang wajar dan alamiah. Di era modern seperti 
saat ini, kehamilan bukanlah perkara mudah. Ada banyak pasangan 
suami istri (Pasutri) yang mengalami gangguan atau kesulitan 
memperoleh keturunan.

Gaya hidup modern telah membuat kaum wanita 
lebih suka mengejar karier dan produktivitas dalam 
menjalankan pekerjaannya. Sehingga tak sedikit yang 

‘terjebak’ dan memilih menunda pernikahan dan memiliki 
anak. Padahal, tanpa disadari mereka telah memperkecil 
peluang untuk memperoleh keturunan. 

Pola hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok dan 
minum alkohol, hingga minimnya aktivitas fisik juga sangat 
memengaruhi kesuburan. Sementara, di zaman yang serba 
cepat ini tak jarang menggiring wanita karir –yang telah 
menikah—berada dalam situasi tertekan atau stres. Belum 
lagi ditambah rasa frustasi akibat kehamilan yang tak kunjung 
datang. Selain bisa menurunkan sistem imun, tingkat stres 
yang tinggi juga berpengaruh pada kesempatan untuk 
memperoleh kehamilan. 

“Selain itu, jangan lupa bahwa usia merupakan salah satu 
faktor penentu kesuburan. Wanita akan mengalami penurunan 
secara bertahap hingga usia 35 tahun, dan merosot tajam 
setelah usia 35 tahun,” kata dr. Antony Atmadja, Sp.OG, MEC.

Semakin tua usia seorang wanita maka jumlah dan kualitas 
sel telur pun mengalami penurunan. “Memang saat ini telah 
berkembang berbagai metode kehamilan dibantu, namun 
tingkat keberhasilannya juga sangat tergantung pada usia 
calon ibu,” jelas dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang 
menyandang gelar MCE (Master of Clinical Embryology), dari 
National University of Singapore ini.

KONSeP PASANgAN 
Terlepas dari beberapa fenomena yang bisa menghambat 
terjadinya kehamilan, infertilitas (ketidaksuburan) diartikan 
sebagai kemampuan seorang istri menjadi hamil dan 
suami bisa menghamili. Secara teori, pasangan suami istri 

(Pasutri) bisa dikatakan mengalami infertilitas ketika belum 
memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual 
secara teratur tanpa kontrasepsi selama 12 bulan (1 tahun) 
atau lebih. 

Ada dua penyebab infertilitas pada Pasutri usia subur, yaitu, 
disengaja karena menggunakan proteksi (alat kontrasepsi), baik 
alamiah maupun alat kontrasepsi mantap. Yang kedua, dan 
patut menjadi perhatian adalah infertilitas yang tidak disengaja, 
karena kemungkinan ada masalah pada organ reproduksi, baik 
suami maupun istri.

Penyebabnya, 40% bisa dari faktor istri, 40% faktor suami, 
10% faktor bersama (suami-istri), dan 10% karena faktor yang 
tidak diketahui. “Jadi fifty-fifty sebenarnya sumber masalah 
pada Pasutri yang belum berhasil memperoleh kehamilan,” 
ungkapnya.

Namun, di dunia belahan timur ini wanita masih menjadi 
‘kambing hitam’ pada pasangan yang tidak memiliki 
keturunan. Padahal, konsep kehamilan itu merupakan hasil 
kerja pasangan. Karena, pasangan infertil merupakan satu 
kesatuan biologis sehingga harus dilakukan pemeriksaan pada 
keduanya, suami maupun istri.  

“Satu kesatuan, bukan individu. Keduanya, baik istri maupun 
suami harus diperiksa. Tapi begitulah, umumnya istri (wanita) 
saja yang disuruh memeriksakan diri, suami tidak. Ini salah 
pengertian yang sudah terlanjur kebablasan,” timpal dr. 
Antony.

FAKTOR PeNyeBAB
Penyebab infertilitas pada wanita biasanya terkait erat dengan 
tiga faktor; rahim, indung telur, dan saluran telur. Misal, karena 
ada tumor yang terbentuk, miom, ada polip atau kelainan 
bentuk pada rahim sehingga menghambat proses pembuahan. 
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dr. Antony Atmadja, Sp.Og, MCe
Mitra Keluarga Bekasi

Kedua, terkait dengan faktor kualitas kerja indung telur, keluar 
sel telur atau tidak. Karena ada yang tidak mengeluarkan sel 
telur. Ketiga, ada masalah pada saluran telur. Misal, buntu 
karena ada kista, atau adanya kelainan yang bisa menghambat 
proses kehamilan.

Sedangkan pada pria (suami), sangat bergantung pada kualitas 
sperma dan mekanisme pada organ reproduksi. Mulai dari 
tidak ada sperma (nol-atau hanya mani tanpa sperma), hingga 
jumlah dan kualitas dari sperma itu sendiri. “Menurut WHO, 
pria yang sehat dibekali minimum 15 juta sperma per cc. 
32% dari 15 juta cc merupakan sperma yang bergerak hebat 
dan bagus, dengan sekitar 4% yang memiliki bentuk normal,” 
imbuh dr. Antony.

Meski begitu, semua faktor yang bisa mempengaruhi proses 
kehamilan tidak menjadi syarat untuk memvonis bahwa 
seseorang tidak subur, mandul atau mengalami infertilitas. 
“Banyak pasien saya yang menderita miom, kista dan lainnya, 
ternyata bisa hamil dan  memiliki lebih dari dua anak. Begitu 
pula dengan kasus sperma suami yang ternyata kurang,” 
ungkapnya.

KeHAMilAN DiBANTU
Penyebab infertilitas tentu bisa macam-macam, namun secara 
medis masih memiliki peluang untuk memperoleh keturunan. 
Bahkan, ketika ternyata ada hambatan untuk memperoleh 
proses kehamilan secara alamiah pun tak perlu kecil hati. 
Karena, Ada Banyak Jalan Menuju ke Roma. Salah satunya, bisa 
memanfaatkan metode kedokteran yang cukup populer untuk 
membantu proses kehamilan melalui inseminasi buatan.

Dengan metode kehamilan dibantu boleh dibilang sudah tidak 
ada lagi konsep yang dulu dikenal dengan sebutan mandul 
(infertil). Dunia medis saat ini lebih suka menyebutnya dengan 
istilah sub fertil (kurang subur).

Saat ini, ada banyak sekali terapi kesuburan yang sangat 
menjanjikan sebagai peluang untuk memperoleh kehamilan. 
Mulai dari terapi kesuburan menggunakan obat-obatan, 
menerapkan prosedur bedah, mengikuti program inseminasi 
buatan, teknik bayi tabung atau metode IVF (in vitro 
fertilization) bahkan dapat dengan teknik khusus ICSI (Intra 
Cytoplasmic Sperm Injection).

Betul. Tingkat keberhasilannya memang tidak 100%. IVF atau 
program bayi tabung memiliki tingkat keberhasilan sekitar 
40%-60%. Sedangkan inseminasi buatan memiliki peluang 
yang lebih kecil, atau sekitar 10%-20%. “Namun, banyak pasien 
saya di Mitra Keluarga Bekasi yang berhasil dengan mengikuti 
program ini,” ujarnya.

Hingga saat ini, Mitra Keluarga Bekasi memang baru 
menyelenggarakan program inseminasi. Inseminasi 
merupakan program kehamilan dibantu dengan cara 
menyuntikkan sperma secara langsung ke dalam rongga 
rahim.

Namun, mengingat tingginya biaya untuk menyelenggarakan 
program bayi tabung, maupun ICSI yang harus dilakukan 
berulang-ulang yang tentu membutuhkan biaya cukup besar, 
master of clinical embryology ini berharap Mitra Keluarga 
Bekasi dapat segera menyiapkan teknik atau metode Mini 
(minimal) IVF, seperti telah diterapkan di Jepang dan Amerika. 

Dengan mengadopsi konsep Mini IVF yang menggunakan 
terapi obat dan digabungkan dengan proses ICSI dan 
pembekuan embrio, diharapkan dapat menekan biaya untuk 
mengikuti program bayi tabung, sehingga akan semakin 
banyak masyarakat yang bisa tertolong dalam upaya 
memperoleh keturunan yang lebih terjangkau. 

❝Infertilitas merupakan 
masalah pada satu 
kesatuan biologis. 
Pemeriksaannya harus  
dilakukan pada keduanya,  
suami maupun istri❞
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Skrining prenatal adalah prosedur standar pemeriksaan 
ibu hamil untuk mengetahui penyakit herediter anak yang 
akan dilahirkan. Melalui tes skrining, diharapkan dapat 

memberikan gambaran atau informasi apakah kehamilan 
mempunyai risiko abnormalitas atau tidak. 

Pemeriksaan ini tidak memberikan jawaban “ya” atau “tidak” 
tetapi bentuk upaya untuk menemukan atau melakukan 
identifikasi terhadap kemungkinan adanya peningkatan risiko 
pada kondisi tertentu sehingga tes diagnostik definitif dapat 
dilakukan. Jika hasil tes menunjukkan adanya abnormalitas, 
informasi yang memadai diawal kehamilan akan memberi 
keyakinan pada calon ibu dan ayah, serta memberikan 
ketenangan pikiran untuk menentukan, apakah kehamilan 
akan dilanjutkan atau tidak.
 
Menurut Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D, Sp.OG-KFM, umumnya 
ibu hamil akan dimasukkan ke dalam kategori risiko tinggi 
(risiko janin mengalami kelainan lebih tinggi) jika hamil 
di usia di atas 35 tahun. Karena itulah, skrining prenatal 
sangat disarankan pada wanita hamil berusia 35 tahun, 
memiliki riwayat penyakit genetik (kehamilan dengan risiko 
abnormalitas pada keluarga dekat), atau pernah mengalami 
kelainan kongenital pada persalinan sebelumnya. “Kehamilan 
dari suami atau calon ayah yang telah berusia di atas 50 tahun 
juga patut untuk dilakukan skrining prenatal,” jelasnya.

Kelainan kongenital berdasarkan penyebabnya (etiologi) 
dibagi menjadi 2, yaitu karena faktor genetik yang meliputi 
sindroma down, haemofilia, dan thalasemia, dan faktor non 
genetik, biasanya disebabkan oleh infeksi seperti CMV dan 
toksoplasmosis. “Pengaruh lingkungan, radiasi, jenis obat-
obatan tertentu dan alkohol yang dikonsumsi ibu hamil 
dalam jangka waktu lama juga dapat menyebabkan terjadinya 
kelainan janin,” ungkap dokter spesialis kebidanan dan 
kandungan di Mitra Keluarga Surabaya ini.

Karena itulah, prosedur skrining dan diagnosa prenatal menjadi 
penting untuk dilakukan sejak usia kehamilan dini, mulai usia 8 
minggu sampai dengan umur kehamilan 20 minggu. Skrining 
yang dilakukan pada 3 bulan pertama kehamilan, biasanya 
dilakukan antara minggu ke-9 sampai 13 kehamilan (trimester 
pertama). Selanjutnya, skrining tes dilakukan saat usia 
kehamilan telah memasuki minggu ke-14 sampai 18 kehamilan 
atau lebih (trimester kedua).

SKRiNiNg PReNATAl
Skrining prenatal dilakukan dengan cara pemeriksaan darah 
pada trimester pertama dan trimester kedua kehamilan. Selain 
itu, ultrasonogafi (USG) juga dilakukan sebagai tindak lanjut 
diagnosis prenatal. Hasil pemeriksaan ini akan menunjukkan 
apakah bayi mempunyai risiko mengalami kelainan atau tidak. 

Hasil pemeriksaan darah melalui skrining tes pada trimester 
pertama akan dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan 
USG (ultrasonografi), untuk mendeteksi dan memberikan 
informasi tentang beberapa kemungkinan risiko,  termasuk 
sindroma down, namun biasanya spina bifida tidak terdeteksi. 
Melalui hasil skrining tes pada trimester pertama sudah dapat 
diketahui jika wanita memiliki kehamilan kembar. 

Pemeriksaan atau skrining pada trimester kedua yang sering 
dilakukan juga adalah maternal serum alpha-fetoprotein 
(MSAFP), untuk mendeteksi kemungkinan meningkatnya 
alpha-fetoprotein pada kehamilan kembar, atau pada janin 
dengan kelainan spina bifida dan anesefalus. Selain itu 
pemeriksaan tes darah juga ditujukan untuk mendeteksi 
kemungkinan adanya kelainan kromosom, seperti sindroma 
down atau sindroma Edward. Tes darah yang diperiksa 
biasanya meliputi tiga hormon, yaitu estriol, bebas B-hCG, 
dan fetoprotein alfa. Selanjutnya, diagnostic testing dilakukan 
untuk mengonfirmasi kelainan kromosom yang terjadi pada 
bayi. 

Mencegah Abnormalitas Sedini 
Mungkin

Skrining dan Diagnosis Prenatal

Adanya kelainan kongenital janin bisa ‘diketahui’ melalui deteksi sejak 
usia kehamilan dini dengan prosedur skrining dan diagnosis prenatal.
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DiAgNOSiS PReNATAl
Prosedur diagnosis prenatal adalah suatu upaya berupa 
tindakan invasif untuk memperoleh komponen janin guna 
dilakukan pemeriksaan karakteristik atas bahan tersebut yang 
hasilnya dapat mengonfirmasi adanya kelainan kongenital. 
“Bila hasil skrining menunjukkan adanya dugaan kelainan 
tersebut maka ditawarkan kepada ibu hamil untuk melanjutkan 
dengan prosedur diagnosis prenatal,” kata Prof. Erry. 

Adapun prosedur diagnosis prenatal merupakan jenis tes 
yang meliputi chorionic villus sampling (CVS), amniocentesis, 
kordosintesis. Semua material pemeriksaan seperti cairan 
ketuban, darah janin dan korion/unit kecil plasenta akan 
diperiksa di laboratorium khusus dengan teknik karyotyping 
sitogenetik yang konvensional, ataupun metode FISH. “Saat ini 
dapat ditawarkan metode yang lebih canggih lagi akurat yaitu 
cytogenetic microarray,” imbuhnya.

UlTRASONOgRAFi
Pada USG trimester pertama (sampai dengan usia kehamilan 
14 minggu), biasanya dilakukan pemeriksaan Nuchal 

Translucency (NT), yaitu skrining adanya kelainan kromosom 
aneuploidy pada trimester I. Evaluasi dilakukan terhadap 
ketebalan maksimal dari area subkutaneus translusen diantara 
kulit dan jaringan lunak di belakang leher dari fetus (sering 
dikatakan pula kulit janin). Dilakukan pada potongan sagital 
dari pada usia kehamilan 11-14 minggu.

Selain itu, beberapa kelainan struktur janin dapat dikenal, 
namun hasilnya amat tergantung pada generasi mesin 
ultrasound yang memberikan daya resolusi tinggi serta 
kompetensi operator USG (well skilled and scanning 
competency), misalnya kelainan pada otak dan kepala janin, 
hidung, spina (tulang punggung) dan ductus venosus    

Pada trimester kedua, bisa dilakukan USG lebih detail terhadap 
struktur janin meliputi kepala, wajah, leher, rongga dada, 
rongga abdomen, tulang belakang, ekstremitas, dan kelamin 
dari janin. “Kelainan yang mungkin didapat sangat bervariasi 
sesuai dengan organ yang dipengaruhi,” ujarnya. 

❝Skrining dan diagnosis prenatal adalah suatu 
prosedur untuk mendeteksi adanya kelainan 

kongenital janin pada kehamilan❞

Prof. Dr. dr. erry gumilar D, Sp.Og-KFM
Mitra Keluarga Surabaya
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Membentuk identitas yang 
Mendekati ‘Sempurna’

Bedah Plastik

Upaya merubah penampilan memang bukan hal baru. Bedah plastik 
masih menjadi solusi instant mengubah image menjadi wanita ideal 
yang sesuai ekspektasi.

Setiap wanita tentu mendambakan untuk bisa memiliki 
wajah cantik yang ditopang bentuk tubuh ideal. 
Masalahnya, tidak semua wanita terlahir dengan tampilan 

fisik yang ideal. Bahkan terkadang jauh dari sempurna. Sebut 
saja, hidung pesek, kelopak mata tidak terbentuk, bibir kurang 
tipis atau tebal, hingga bentuk wajah yang bukan tirus. Bentuk 
tubuh, payudara, panggul, dan lainnya menjadi ‘masalah’ yang 
bisa sangat memengaruhi rasa percaya diri.

Bahkan, wanita dengan anugerah penampilan sangat 
memadai pun masih memiliki keluhan. Istimewanya ketika 
merasa bentuk payudara, panggul, maupun perut mulai 
berubah ke bentuk yang kurang sempurna. Sementara kulit 
mulai mengendur dan timbul keriput seiring berlangsungnya 
perubahan yang bersifat aging degeneratif (kerusakan/
penuaan).

Tak heran, hampir semua wanita, baik gadis remaja, wanita 
paska melahirkan, maupun mereka yang telah memasuki 
usia matang, umumnya memiliki masalah dalam upaya 
mengembalikan penampilan secara fisik (bentuk tubuh dan 
kecantikan) yang dimiliki sebelumnya, atau memang ingin 
memperbaiki - mengubahnya. 

BeRSiFAT iNDiviDUAl 
Semua kondisi fisik seperti kontur dan elastisitas kulit akan 
terus mengalami penurunan seiring berjalannya waktu yang 
berlangsung alamiah atau karena sebab-sebab lain. Namun, 
proses perubahan itu bersifat sangat individual. “Ada yang 
prosesnya berlangsung lambat, sedang, atau cepat, yang 
bisa terlihat pada raut wajah, elastisitas kulit, bentuk tubuh 
(obesitas/kegemukan), atau penampakan lainnya,” kata dr. 
Gwendy Aniko, Sp.BP-RE (KBM), di Mitra Keluarga Kelapa 
Gading.

Ketika semua problem itu muncul, maka pilihannya cuma 
dua; diet dan olahraga. “Ini merupakan jalan yang terbaik, 
sebenarnya,” jelas dr. Gwendy. Namun, ketika masalah itu 

tidak terselesaikan dengan diet dan olahraga, bahkan polesan 
kosmetik pun tak mampu mencukupi, maka masih ada pilihan 
lain yang juga cukup baik, yaitu melakukan bedah plastik. 

Pilihannya macam-macam. Sebut saja body contouring, 
atau upaya ‘mengembalikan’ bentuk tubuh hingga lebih 
menjadi rata dengan selulit yang lebih halus. Menurut dokter 
spesialis bedah plastik yang juga konsultan bedah mikro ini, 
body contouring merupakan tindakan bedah plastik untuk 
mengembalikan atau membentuk badan menjadi lebih baik 
dari sebelumnya. Lebih dari itu, bentuk payudara maupun 
panggul yang kurang sempurna pun bisa dikoreksi dan 
direkonstruksi. 

Ambil satu contoh, payudara gadis yang telah beranjak 
dewasa atau berusia sekitar 17-18 tahun, maka bentuknya 
sudah masuk pada fase permanen. Tidak akan tumbuh lagi. 
Jika bentuknya tidak berkembang sempurna atau terlalu 
kecil, misalnya, di sinilah body contouring berperan, supaya 
penampilan dari luar terlihat oke. “Kita bisa membantu untuk 
mengubah bentuknya menjadi lebih baik. Bahkan pasien paska  
mastektomi payudara pun bisa kita rekonstruksi dan dibuatkan 
payudara pengganti,” paparnya. 

Sedangkan untuk kasus-kasus seperti perut yang membesar 
(buncit), kendur dan bergelambir dengan timbunan lemak 
tebal di sekitar area perut, biasanya dianjurkan untuk 
melakukan tindakan operasi bedah plastik yang dikenal 
dengan sebutan liposuction (sedot lemak) atau tummy tuck.

Untuk perubahan pada wajah tentu beda lagi. Biasanya berlaku 
pada wanita yang memiliki masalah pada bentuk hidung, dagu, 
dan area mata. Pada kasus bawaan seperti hidung pesek, 
lipatan mata kurang bagus, atau dagu kosong bisa dibuatkan 
bentuk baru yang lebih baik. Karena, bedah plastik adalah 
pelayanan dalam memfasilitasi orang dengan penampilan 
normal menjadi lebih baik, dan penampilan orang yang tidak 
normal menjadi kira-kira mendekati normal. 
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Mitra Keluarga Kelapa Gading

“Bedah plastik berasal dari kata plasticos yang artinya 
mengubah-ubah bentuk, atau tindakan bedah identik dengan 
membentuk atau memperbaiki penampilan akhir pasien yang 
berbasis rekonstruksi dan estetik,” ungkapnya.

BUKAN eMeRgeNCy
Yang pasti, pilihannya adalah memiliki keinginan untuk 
memperbaiki kondisi sebenarnya atau membiarkan. 
Karena, berbeda dengan unit pelayanan kesehatan lainnya, 
bedah plastik tidak bersifat emergency. Pasien datang 
karena memiliki keluhan pada masalah penampilan yang 
membuatnya kurang pede (percaya diri), dan merasa harus 
melakukan perubahan.

Pasien di kalangan remaja biasanya mengeluhkan bentuk 
lipatan mata, dagu, dan payudara yang tidak terbentuk. 
Sedangkan wanita usia matang umumnya mengeluhkan 
bentuk tubuh yang terlalu gemuk, kantong mata yang mulai 
berisi, kerutan kulit wajah, keriput dan seterusnya. Namun, 
banyak pula yang datang dengan keluhan pada bentuk mata, 
hidung, dan dagu.

Bicara tingkat keberhasilan, tindakan bedah plastik di Mitra 
Keluarga Kelapa Gading, boleh dibilang tidak memiliki 
komplikasi maupun risiko yang serius. “Kalaupun ada, biasanya 
hanya karena infeksi atau perdarahan. Itupun sebenarnya 
normal-normal saja. Tidak ada risiko medik maupun 
komplikasi yang mengkhawatirkan,” jelasnya.

Jadi, tak usah heran jika Mitra Keluarga Kelapa Gading 
disebut-sebut sebagai salah satu rumah sakit terbaik untuk 
penanganan rekonstruksi dan bedah plastik. “Kita punya tools 
dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat memadai. Di 
bidang rekonstruksi, SDM kita menempati posisi teratas,” 
ujarnya, bangga.

PSyCHOlOgiCAl eFFeCT
Meski begitu, hasil akhir dalam memenuhi kepuasan pasien 
masih menjadi situasi yang cukup mengkhawatirkan bagi 
dokter. Karena, mereka (pasien) sendiri yang akan menilai hasil 
akhir dari tindakan bedah plastik yang telah terbentuk. Hal ini 
bisa menjadi masalah yang cukup pelik, terutama mengingat 
sifat manusia yang tidak pernah puas. 

“Ekspektasi memang agak repot. Sempurna bagi kita, belum 
tentu sempurna bagi pasien. Taste atau selera tidak pernah 
sama antar satu orang dengan orang lainnya. Semua orang 
boleh mengatakan bagus, tetapi ternyata tetap kurang bagus 
menurut pasien. Jadi tak heran jika psychological effect 
kerap menjadi masalah. Psychological effect dan masalah 
kepercayaan diri,” sebutnya.

Itu sebabnya, sejak pertemuan pertama pada saat konsultasi, 
pasien akan selalu diingatkan bahwa yang paling penting 
dalam menjalani operasi bedah plastik adalah kesiapan mental 
pasien. Karena ia akan mengalami perubahan nyata. Permanen 
dan melekat sepanjang hayat. 

❝Bedah plastik dilakukan untuk 
memperbaiki penampilan tidak 

hanya dari tidak normal menjadi 
normal. Tetapi juga dilakukan 
wanita dengan penampilan 

normal menjadi supernormal 
(rejuvination)❞
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eNJOy THe MeNOPAUSAl 
gRACe

Menopause

Sebagian besar wanita cenderung merasa cemas dan tidak siap 
menghadapi perubahan fisik dan psikologis yang mungkin terjadi saat 
memasuki masa menopause. Padahal, kualitas fisik dan risiko paska 
menopause dapat diantisipasi dengan baik.

Setiap wanita disebut “akil balik” setelah mengalami apa 
yang disebut menstruasi atau haid. Haid adalah suatu 
tanda bahwa aktivitas hormonal dalam tubuh sudah mulai 

berjalan yang ditandai dengan perubahan organ-organ seksual 
yang menjadi matang (dewasa). Sebaliknya, menopause 
adalah suatu keadaan yang juga dialami perempuan, ketika 
mensis (haid) berhenti secara permanen. (mens = perdarahan 
periodik pada wanita dewasa karena aktivitas hormonal. Pause 
= berhenti.)
 
Secara umum, menopause terjadi secara alamiah dan non 
alamiah. Dikatakan alamiah karena menopause pasti terjadi 
pada semua perempuan yang dalam keadaan normal,  dimulai 
pada usia antara 45-55 tahun (umumnya wanita Indonesia). 
Dengan terjadinya  menopause (istilah umum: mati haid), 
dapat dikatakan seorang wanita telah menyelesaikan masa 
reproduksinya. Sedangkan menopause non alamiah atau 
menopause dini bisa terjadi sebagai dampak dari obat-obatan 
atau zat kimia, radiasi (rontgen), iatrogenik (misalnya operasi), 
kecelakaan, hingga penyebab yang tidak diketahui (namun 
sangat jarang).

BeBeRAPA geJAlA
Sebelum  menopause benar-benar terjadi, biasanya 
seorang perempuan akan mengalami premenopause atau 
klimakterium. Gejalanya antara lain berupa haid tak teratur 
(lebih banyak dari biasa), rasa panas di wajah (hot flushes), 
penurunan gairah seks, emosi labil sampai dengan penurunan 
daya ingat. Banyak pula wanita yang sampai mengalami 
perubahan pada gangguan perilaku seperti depresi terkait 
masalah haid tersebut, mengalami perubahan perilaku seksual, 
obsesi (ingin hamil lagi), hingga ilusi menjadi muda kembali.

Pada prinsipnya, menopause adalah suatu kondisi dimana 
tubuh wanita telah mengalami kekurangan atau kehabisan 

hormon estrogen. Itu sebabnya, pengobatan yang paling 
rasional adalah dengan memberikan hormon estrogen 
sebagai pengganti. Hanya saja, hormon yang diberikan ini 
juga mengandung risiko (walaupun kecil!), yakni kemungkinan 
memicu terjadinya kanker payudara.
 
Mungkin menarik untuk melihat fakta bahwa kejadian 
penyakit jantung koroner, misalnya, pada wanita yang belum 
menopause angkanya jauh di bawah kaum laki-laki pada 
tingkat usia yang sama; tapi pada wanita paska menopause, 
angka tersebut justru lebih tinggi dibanding laki-laki pada 
tingkat usia yang sama!
 
Itu baru yang terkait dengan penyakit jantung koroner, belum 
yang lain seperti misalnya osteoporosis, kekeringan kulit 
dan vagina, penurunan daya ingat (penyakit alzheimer) dan 
sebagainya. 

Meski begitu, semua risiko paska menopause itu praktis dapat 
diatasi dengan tatacara penanganan dan pengobatan yang 
tepat, serta penyesuaian dan perubahan gaya hidup yang 
sesuai. Dan yang paling penting adalah; enjoy the menopausal 
grace.

TeRAPi HORMONAl
Pada dasarnya terapi hormonal adalah memberikan obat-obat 
golongan hormon estrogen untuk menggantikan kekurangan 
dari estrogen endogen. Terapi estrogen ini mampu 
memberikan hasil yang signifikan untuk menghilangkan 
simtom/keluhan. 

Namun konsumsi hormon estrogen dalam jangka waktu lama 
mengandung risiko (walaupun angkanya kecil!) lain, khususnya 
dalam memicu terjadinya kanker payudara. Terutama pada 
mereka yang memang sudah menyandang predisposisi 
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❝Menopause yang terjadi pada usia kurang dari 40 tahun 
disebut sebagai menopause dini. Sedangkan yang disebut 

sebagai Premenopause ialah periode waktu sebelum 
menopause benar-benar terjadi, biasanya berlangsung 1-2 

tahun sebelum menopause❞

(kecenderungan) untuk terkena kanker payudara.

Itu sebabnya, obat-obat hormonal sebaiknya tidak diberikan 
sebelum pasien menjalani pemeriksaan (screening) ketat 
terhadap risiko-risiko tersebut. Bahkan sangat dianjurkan 
tidak mengkonsumsi obat hormonal, khususnya estrogen jika 
dijumpai memiliki risiko dimaksud.
 
TeRAPi NON HORMONAl
Obat-obat non-hormonal bisa dijadikan sebagai pendukung 
atau antisipasi terhadap risiko penyakit paska menopause. 
Meski begitu, obat-obatan non hormonal seperti tablet 
kalsium maupun multivitamin, khususnya vitamin-vitamin 
antioksidan ini bukan merupakan obat-obatan pengganti 
terapi pokok. 

POlA/gAyA HiDUP (LiFe STyLe)
Sikapi kehidupan paska menopause dengan menerapkan gaya 
hidup sehat, mulai dari membiasakan diri untuk melakukan 
olahraga secara teratur, menerapkan pola makan dengan 
gizi seimbang, diet tinggi kalsium, berhenti merokok, minum 
alkohol, narkoba dan lainnya. Dengan menerapkan gaya 
hidup sehat secara benar akan sangat mendukung efektivitas 
pengobatan yang diberikan. Misalnya, terapi estrogen yang 

dilakukan akan menjadi semakin efektif jika didukung dengan 
diet tinggi kalsium.

FiTOeSTROgeN (PHyTOeSTROgeN)
Untuk mereka yang memiliki risiko kanker payudara, 
maka alternatif pengobatannya adalah fitoestrogen, yakni 
mengkonsumsi substrat/bahan yang berasal dari tumbuh-
tumbuhan (herbal) dan memiliki khasiat mirip hormon 
estrogen, namun tidak mengandung potensi menyebabkan 
kanker payudara. Fitoestrogen juga dapat diberikan kepada 
mereka yang tidak bersedia mengkonsumsi hormon estrogen.
 
Fitoestrogen bisa diperoleh pada kacang kedelai beserta 
produk-produknya (susu, tempe, tahu, tauco, kecap dan lain-
lain). Selain itu fitoestrogen juga banyak terkandung pada 
tanaman black cohosh dan bangkuang. 
 
Masalahnya, pemberian fitoestrogen memerlukan dosis yang 
sangat besar agar dapat menimbulkan khasiat setara hormon 
estrogen. Walaupun demikian, fitoestrogen tetap diberikan 
sebagai “komplemen” terapi estrogen. Tujuannya, agar dosis 
estrogen dapat diturunkan namun tetap memberikan efek 
terapi yang diharapkan, sementara risiko kanker juga dapat 
dihindarkan. 
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Risiko terkena osteoporosis bisa terjadi pada siapa saja. 
Osteoporosis atau terjadinya pengeroposan tulang 
dimulai sejak usia 40 tahun ke atas. Kondisi tersebut 

umumnya sangat berkaitan dengan wanita menopause. 50% 
dari wanita menopause selama 10 tahun akan mengalami 
osteoporosis, dan setelah 20 tahun menopause akan 
meningkat sampai 70%.

Kendati begitu, osteoporosis bisa terjadi pada usia muda, 
terutama pada mereka yang mengalami gangguan hormonal 
atau memiliki penyakit (hipertiroid, lupus, MM, RA, cancer 
dsb) yang mengharuskan pasien mengkonsumsi obat-obatan 
steroid dalam jangka panjang, sehingga berpotensi memicu 
terjadinya bone loss atau menurunkan densitas - kepadatan 
tulang. 

Osteoporosis merupakan kondisi tulang yang menipis, rapuh, 
keropos dan mudah patah akibat terjadinya penurunan 
kepadatan massa tulang. Wanita paska menopause umumnya 
lebih rentan terkena osteoporosis.

Antisipasi dan Cegah  
Sedini Mungkin

Osteoporosis

DeTeKSi DiNi
Upaya pencegahan bagi wanita yang telah memasuki masa 
menopause atau mereka yang mengkonsumsi kortikosteroid 
dalam jangka panjang, sangat dianjurkan untuk melakukan 
konsultasi osteoporosis dengan dokter orthopaedi. Sedangkan 
untuk mengukur kepadatan tulang secara akurat, Anda bisa 
melakukan pemeriksaan awal di RS Mitra Keluarga yang 
telah didukung dengan “Bone Densitometry Unigamma Plus 
Dexa” yang dapat mengukur densitas massa tulang dengan 
tingkat ketepatan 98% – 99% dibandingkan alat yang lain. 

Pemeriksaan awal dengan mengunakan Densitometri 
sangat dianjurkan, karena sering kali tidak ditemukan gejala 
apapun pada terjadinya osteoporosis. Setelah melakukan 
pemeriksaan dan memperoleh hasil diagnosa osteoporosis, 

dr. Daffodilone Cahyadi, Sp.OT
Mitra Keluarga Kalideres
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•	 Wanita yang mengalami menopause di bawah usia 45 
tahun

•	 Usia tua
•	 Ras kulit putih atau Asia
•	 Riwayat keluarga mengalami osteoporosis
•	 Hormonal: Hiperthyroid, Menopause, terapi penderita 

ca Prostat dan ca Mammae 
•	 Penggunaan steroid dosis tinggi dalam jangka panjang
•	 Perokok dan peminum alkohol
•	 Sedentary Lifestyle (kurang aktivitas fisik)

Faktor Risiko

Bone Densitometry  
Unigamma Plus Dexa

Merupakan perangkat teknologi medis untuk pemeriksaan 
kepadatan tulang yang paling aman dan tidak 
menimbulkan nyeri, serta bisa dilakukan dalam waktu 5-15 
menit. Bone densitometry merupakan Golden Standard 
pemeriksaan massa tulang dengan keunggulan sebagai 
berikut:
•	 Akurasi dan presisi hasil yang lebih baik
•	 Resolusi hasil yang tinggi 
•	 Waktu yang singkat
•	 Paparan radiasi yang rendah (lebih rendah dari 

paparan radiasi foto thorax).

berkonsultasilah mengenai aktivitas atau exercise yang harus 
dilakukan beserta dietnya dengan dokter yang berkompeten 
untuk menanganinya. Karena, tingginya morbiditas (angka 
kesakitan) yang terkait dengan terjadinya patah tulang, maka 
upaya pencegahan merupakan prioritas, terutama pada wanita 
paska menopause.

ANTiSiPASi 
Karena itulah, kekuatan dan kepadatan tulang harus senantiasa 
terjaga. Antisipasi dapat dilakukan dengan menerapkan diet 
sehat dan melakukan aktivitas fisik yang  dapat membantu 

memperkuat tulang yang sudah lemah, dan mencegah atau 
mengurangi risiko patah tulang.

Namun, pilihan terbaik adalah mencegah terjadinya 
osteoporosis sejak usia muda dengan  mengkonsumsi 
makanan yang sehat, sayuran dan buah-buahan yang banyak 
mengandung kalsium. Dan, jangan lupa melakukan aktivitas 
fisik seperti olahraga secara teratur; cukup terpapar sinar 
matahari; serta hindari nikotin, alkohol dan steroid. 
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tips sehat

Keputihan merupakan masalah yang sering terjadi dan 
cukup mengganggu bagi kaum wanita. Keputihan 
merupa kan hal yang normal atau fisiologis yang  terjadi 

setiap bulan. Gejala ini merupakan proses normal yang 
 muncul saat menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi 
dan masa subur. 

Hanya saja, keputihan normal (fisiologis) tidak berwarna putih 
dan tidak cocok disebut keputihan, karena cairan sekresi ber-
warna bening, tidak lengket, dan tidak mengeluarkan bau yang 
menyengat. Peristiwa ini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem 
hormonal, sehingga banyak sedikitnya sekret/cairan vagina 
sangat bergantung pada siklus bulanan dan stress yang juga 
dapat memengaruhi siklus bulanan seorang wanita.

Sementara, keputihan abnormal atau disebut Keputihan Pato-
logis, merupakan hal yang patut diwaspadai. Keputihan pato-
logis umumnya terjadi akibat infeksi oleh bakteri, virus, jamur 
atau parasit, sehingga menimbulkan rasa gatal di dalam vagina 
dan sekitar bibir vagina bagian luar. Selanjutnya, keluar cairan 
putih atau kekuningan yang kental disertai rasa gatal atau sakit 
serta bau yang tidak sedap. Daerah vagina pun menjadi tidak 
nyaman karena lembab atau terasa basah.

dr. Novi gracia, Sp.Og
Mitra Keluarga Cibubur

Mengenal dan 
Mengatasi  Keputihan

❝Vaginal douche atau pencucian vagina baik 
menggunakan cairan kalium permanganat 

yang murah ataupun cairan antiseptic dapat 
menimbulkan keputihan❞

5 Penyebab
Keputihan Patologis

 � Kurang menjaga kebersihan vagina
 �Memakai pakaian dalam yang 
ketat dari bahan sintetis (bukan 
katun), sehingga berkeringat dan 
memudahkan timbulnya jamur
 �Membilas vagina dari arah yang 
salah, yaitu dari arah anus ke arah 
depan vagina
 � Sering mandi berendam dengan 
air hangat dan panas. Jamur yang 
menyebabkan keputihan lebih 
mungkin tumbuh di kondisi hangat.
 � Tidak menjalani pola hidup sehat

Sebenarnya vagina telah memiliki keseimbangan keasaman 
vagina dan bakteri. Karena itulah, membasuh vagina secara 
berlebihan akan menyebabkan keseimbangan terganggu dan 
membunuh/membuang Bakteri Baik, apalagi jika mengguna-
kan sabun, cairan antiseptik atau cairan/ramuan herbal. Hal ini 
dapat menimbulkan keputihan patologis, karena Bakteri Baik 
telah mati, sehingga tidak lagi memiliki pertahanan yang cukup 
terhadap infeksi.

Seringkali keputihan sulit diobati, karena penyebabnya 
bermacam- macam. Cara terbaik adalah melakukan Kultur 
 dengan pengambilan sekret keputihan di laboratorium klinik 
dan menyerahkan kepada ahlinya untuk memutuskan pilihan 
antibiotik yang tepat untuk mengobatinya. 
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profil

Mengawal visi dan Misi 
Penanganan Penyakit Kanker
Sebelumnya, eka S. Rahardja tak pernah bermimpi bakal menjadi tenaga medis yang sangat 
concern terhadap penyakit kanker. Saat ini, perwira berpangkat Kolonel TNi Al ini aktif 
melakukan sosialisasi pencegahan dan pengobatan penyakit kanker.

dr. eka S. Rahardja Sp.B(K) Onk
Mitra Keluarga Kelapa Waru

❝Pengobatan dini yang tepat 
dan adekuat akan menghasil 

kesembuhan. Pengobatan 
yang kurang tepat sejak 
awal penanganan akan 

membuahkan kesulitan-
kesulitan yang berlanjut❞

Penyakit kanker yang disebut-sebut sebagai pembunuh 
nomor 1 dengan tingkat kesulitan penanganan yang 
sangat tinggi menjadi perhatian dan tantangan terbesar 

bagi dokter muda jebolan Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga (FK Unair), Surabaya, tahun 1992 ini.

Usai menuntaskan tugas wajib kerja sebagai dokter umum 
di Tanjung Pinang, Kep. Riau, dr. Eka Rahardja S kembali ke 
FK Unair, untuk menuntaskan Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS) Bedah Umum. Selesai, ia kembali mengikuti 
pogram wajib kerja sebagai tenaga ahli dokter bedah umum di 
Ambon. 

Sepanjang perjalanan mengabdi di berbagai daerah itulah, 
dokter yang juga mengikuti program wajib militer di TNI AL 
ini melihat betapa ganasnya penyakit kanker dengan angka 
kejadian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 

Tak heran, pulang dari Ambon ia langsung melanjutkan 
pendidikan Konsultan Bedah Onkologi di Universitas Indonesia 
(UI). “Sebagai seorang tenaga pelayanan kesehatan, saya 

merasa  pencegahan dan deteksi dini penyakit kanker harus 
menjadi budaya di negeri ini,” ujar, dr. Eka S. Rahardja Sp.B(K) 
Onk.

Saat menjalani pendidikan di UI, calon konsultan bedah 
onkologi ini sempat bergabung di Mitra Keluarga Kelapa 
Gading dan Mitra Keluarga Kemayoran. “Saya melihat 
management Mitra Keluarga yang sangat bagus dan 
memiliki kemauan untuk pengembangan pelayanan dalam 
berbagai aspek, termasuk teknologi di bidang pelayanan dan 
penanganan penyakit kanker,” timpalnya lagi.

Menurut dr. Eka, ketika kanker bisa ditemukan sedini 
mungkin, maka peluang untuk sembuh menjadi semakin 
besar, tanpa membebani pasien dengan biaya yang terlalu 
besar. “Itulah concern utama saya,” imbuh dokter yang aktif 
menggelar talkshow yang membahas tentang pencegahan, 
deteksi dini dan penanganan optimal pada awal pengobatan 
kanker. Dalam waktu dekat, ia berharap bisa segera 
mengembangkan paket skrining di Mitra Keluarga Waru. 
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Cantik Ala Perempuan indonesia
Melalui kedua tangan halusnya, semua masalah yang berkaitan dengan proporsi ideal (bentuk 
tubuh) dan kecantikan (bentuk wajah) bisa dikoreksi. Dibentuk atau direkonstruksi sesuai 
harapan dan tampil cantik ala perempuan indonesia.

dr. indri lakshmi  
Putri, Sp.BP-Re (KKF)

Mitra Keluarga Kenjeran

❝Kecantikan yang sejati 
adalah inner beauty di balik 

penampilan wanita  
secara fisik❞

Definisi cantik tentu relatif dan sangat tergantung selera 
dan sudut pandang seseorang. Masalahnya, tidak semua 
wanita terlahir dengan tampilan fisik yang ideal. Bahkan, 

mereka yang ‘normal’ pun memiliki keluhan. Merasa bentuk 
payudara, panggul, dan perut menggantung kurang sempurna, 
kulit kendor, keriput, hingga adanya perubahan yang bersifat 
aging degeneratif (kerusakan/penuaan). 

“Selain itu, tentu saja karena disabilities (cacat) bawaan lahir 
atau sebab kecelakaan,” kata dr. Indri Lakshmi Putri, Sp.BP-RE 
(KKF). Dengan melihat fenomena itulah, dokter cantik alumni 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), Surabaya ini 
memantapkan diri untuk menekuni studi di bidang pendidikan 
sepisialis bedah plastik rekonstruksi. 

Menurut ibu dari dua anak dari hasil pernikahannya dengan 
dokter spesialis Anastesi Konsultan Kardiovaskular ini, 
rekonstruksi bedah plastik merupakan pekerjaan yang 
mengasyikkan. Ia bisa mengkombinasikan ilmu kedokteran 
dan seni. 

“Ibarat melukis dengan media tubuh manusia dengan target 
memperoleh hasil akhir sesuai dengan ekspektasi pasien. Ya, 
tujuan saya di sini untuk membuat pasien happy,” ungkap 

dokter ahli bedah plastik rekonstruksi yang tengah menempuh 
pendidikan S3 di Unair ini.

Dunia seni memang tergolong akrab dengan Konsultan 
Kraniofasial asal Belanda, tepatnya di Erasmus MC, yang juga 
sempat dikirim ke berbagai negara seperti Jepang, Taiwan dan 
Paris, untuk memperdalam ilmunya. Maklum, ia juga dikenal 
sebagai musisi yang turut meramaikan pentas Java Jazz 
hingga tahun 2009 silam. 

Lebih dari itu, penyuka masakan Padang ini juga dikenal 
dengan prestasinya sebagai atlet basket. Kapten tim basket FK 
Unair ini pernah mengantarkan timnya menjadi juara I Dekan 
Cup di kampus almamaternya. 

Soal menikmati waktu bersama keluarga, dokter praktik di 
Mitra Keluarga Kenjeran ini sengaja tidak mengambil jadwal 
praktik malam, agar bisa berkumpul bersama keluarga. Ketika 
ada waktu senggang, biasanya ia manfaatkan untuk mudik ke 
Jakarta atau Malang, bersama keluarga. 
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dokter anda

Susahnya Mendapatkan Anak Kedua
Tanya

Dear dokter, 

Sebelumnya, saya mendapatkan dan menjalani masa kehamil-
an pertama dengan lancar. Proses kelahiran sangat baik dan 
tumbuh kembang anak pertama saya pun terlihat optimal.

Saat ini, kami merencanakan untuk melengkapi dengan hadir-
nya anak kedua. Namun, kami belum juga diberi kesempatan 
memperoleh kehamilan yang sangat diharapkan. Hampir 

dr. irwan Tjahjadi

KONSUlTASiKAN

KEPADA DOKTER ANDA

Jawab:

Salam Sejahtera buat ibu Andri Sentani serta keluarga,

Terima kasih atas pertanyaannya. Kesulitan untuk memperoleh 
kehamilan kedua atau lebih disebut sebagai kasus dengan 
 kategori Infertilitas Sekunder. Infertilitas Primer, merupakan 
kesukaran memperoleh kehamilan pertama.

Sebagaimana kita ketahui, tubuh manusia tidak pernah stabil 
dan senantiasa mengalami perubahan --yang tak mungkin 
dihindari-- seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan 
anatomi pada organ-organ reproduksi dan hormonal pun 
berlangsung dari waktu ke waktu. Sementara perubahan yang 
terjadi akibat faktor dari luar tubuh seperti konsumsi makanan 
sehari–hari, aktivitas fisik yang berlebih (terlalu lelah), hingga 
kualitas mental (tingkat stress) yang tidak stabil, juga memiliki 
andil dalam memengaruhi tingkat (kualitas) kesuburan pasang-
an suami dan istri.

Karena itulah, saran utama dari kami ialah; Anda dan  suami 
 harus menjalani pemeriksaan lebih serius dalam mencari 

semua daya upaya seperti menanggalkan perangkat kontra-
sepsi, hingga rutin check-up ke dokter telah dilakukan.

Pertanyaan saya adalah, kenapa sulit sekali untuk memper-
oleh kehamilan yang kedua? Apa yang menjadi penyebab-
nya?  Kemana saya harus mencari jawaban dan memperoleh 
solusi dari masalah saya. Terima kasih atas perhatian dan 
jawabannya.

Andri Sentani
Bekasi

faktor– faktor penyebab dari kesukaran kehamilan kedua yang 
tengah direncanakan. Pemeriksaan harus dilakukan pada Anda 
dan suami, karena proses terjadinya sebuah kehamilan bukan 
hanya merupakan tanggung jawab individu (istri atau suami 
saja), tetapi merupakan tanggung jawab bersama pasangan 
suami dan istri (Pasutri). Artinya, Pasutri harus melakukan be-
berapa pemeriksaan kembali, mulai dari pemeriksaan  organ–
organ reproduksi, cek laboratorium untuk memeriksa kadar 
hormonal, analisa sperma dan lain sebagainya.

Tentu saja, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
melakukan konsultasi dengan dokter kandungan terlebih 
dahulu. Dari hasil konsultasi dimaksud, diharapkan Anda dan 
suami bisa memperoleh penjelasan terperinci tentang faktor- 
faktor penyebab Infertilitas Sekunder hingga rekomendasi pe-
meriksaan yang harus dilakukan. 

Semoga penjelasan ini dapat membantu ibu Andri untuk 
mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa segera mendapat-
kan jalan kaluar. Akhir kata, semoga dambaan untuk 
mendapat kan anak kedua bisa segera terwujud. 
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korporasi

Ada banyak cara untuk mengajak serta mengingatkan dan 
membantu masyarakat untuk berlaku hidup sehat. Mitra 
Keluarga Grup, tergolong aktif mengambil peran melalui 

berbagai kegiatan sosial  hingga berpartisipasi di lingkungan 
internal maupun eksternal, dengan menggelar berbagai 
agenda kegiatan promotive maupun preventive medical 
care, seperti seminar, talk show, bakti sosial - kegiatan CSR, 
termasuk menggelar kampanye mengenai bahaya penyakit 
kanker payudara dan serviks, maupun kegiatan lainnya. 

Corporate Branding & Communication

geliat Mitra Keluarga grup  
di Pentas Nasional
Sejalan dengan misi untuk mencapai indonesia yang lebih sehat, Mitra Keluarga grup berusaha 
menjangkau dan mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak melalui upaya promotive dan 
preventive medical care.

Sudah pasti ada banyak sekali kegiatan promotive dan 
preventive medical care melalui partisipasi aktif Mika Grup --di 
12 Rumah Sakit Mitra Keluarga yang tersebar Jabodetabek, 
Jawa Tengah, dan Jawa Timur-- ke tengah masyarakat. 
Namun, mengingat Tema Utama majalah yang bertajuk, “All 
About Woman” maka pilihan kegiatan yang ditampilkan lebih 
kepada beberapa cuplikan penting partisipasi aktif MIKA Grup 
yang terkait erat dengan kegiatan dan kesehatan wanita. 

JAKARTA FASHiON WeeK 2017

Mitra Keluarga Bekasi, Kemayoran, Kelapa Gading, 
Cikarang, Bekasi Timur, Depok, Cibubur dan Kalideres 
berpartisipasi sebagai Team Medis - Jakarta Fashion Week 
2017, di Senayan Senayan City, 22-28 Oktober 2016. Event 
tahunan yang digagas oleh Femina Grup ini merupakan 
ajang promosi produk fashion dari sekitar 70 designer 
Indonesia. Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur DKI 
Jakarta, Djarot Saiful Hidayat ini, dihadiri oleh sekitar 
350 undangan pada setiap runway sesinya, selama 7 hari 
penyelenggaraan.

iNDONeSiA TANgKAl CHOleSTeROl
Fun Walk – ecopark Ancol

Minggu, 30 Oktober 2016, brand Mitra Keluarga Group tampak semarak di 
tengah kegiatan Fun Walk di Ecopark Ancol. Pada acara bertajuk, CHOLES 
TERROR FREE FESTIVAL yang diselenggarakan oleh Nutrive Benecol ini Mitra 
Keluarga berpartisipasi dalam healthy fair dengan menyediakan layanan 
pemeriksaan EKG, Gula Darah Sewaktu (GDS), dan kadar lemak, bagi sekitar 
4500 peserta secara gratis. Selain bisa bermain dart games di fun booth 
MIKA, pengunjung juga memperoleh kesempatan mendapat hadiah menarik 
jika mem-follow instagram MIKA Grup, lalu melakukan upload foto selfie ria 
mereka di Wall of Fame MIKA.
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ONCOPlASTy SURgeRy
Seminar Awam di Auditorium MiKA Bekasi

Dalam rangka memperingati hari kanker payudara sedunia 
yang jatuh di bulan Oktober (Pink October), Mitra Keluarga 
Bekasi menggelar seminar yang membahas seputar kanker 
payudara. Tampak hadir Ketua Yayasan Kanker Payudara 
Indonesia (YPKI) Ibu Linda Agum Gumelar, dan sekitar 122 
peserta seminar yang merupakan survival dari YKPI dan 
LOVE PINK.

Acara yang dibuka oleh dr. Nurvantina Pandina, MM selaku 
Direktur Utama Mitra Keluarga Bekasi itu menghadirkan 
pembicara dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K) Onk yang 
menyampaikan topik: Oncoplasty Surgery, yaitu tehnik 
gabungan bedah tumor payudara dan plastic surgery untuk 
mengembalikan bentuk dan keindahan payudara seperti 
semula.

iNDONeSiA lAWAN DiABeTeS

Dalam rangka memperingati Hari Diabetes dunia 
yang jatuh pada tanggal 14 November setiap 
tahunnya, Mitra Keluarga Grup mempromosikan 
upaya promotif & preventif melalui pemeriksaan 
BFA (body fat analysis) dan tensi bagi peserta 
acara Indonesia Tangkal Diabetes yang 
diselenggarakan oleh Diabetasol. Acara ini diikuti 
oleh 6.800 peserta dengan mayoritas penderita 
(survival) diabetes di Jabodetabek.



34 | Edisi 19 - 2016

kesehatan

Manajemen Anti Aging

Bugar dan Cantik di Segala Usia

Proses aging (penuaan) bisa dihambat dengan menerapkan manajemen 
anti aging secara konsisten. Selain menghasilkan penampilan fisik yang 
terjaga, kualitas hidup pun meningkat signifikan.

Wanita umumnya sangat memperhatikan penampilan. 
Cenderung selalu ingin terlihat cantik dan awet muda. 
Persoalannya, manusia tidak mungkin menghindar 

dari proses aging (penuaan) sebagai konsekuensi yang 
berlangsung alamiah, secara perlahan tapi pasti. 

Tanda-tanda terjadinya proses penuaan yang nyata dan 
paling kentara –biasanya mulai berlaku pada periode midlife 
(35-45 tahun)— yaitu ketika rambut mulai ditumbuhi uban 
(rambut putih), kulit mulai berkerut dan tidak lagi elastis akibat 
menurunnya jaringan kolagen, dan menurunnya pertumbuhan 
sel-sel baru (pengganti). Selain itu, seringkali proses penuaan 
berjalan seiring dengan terjadinya perubahan bentuk tubuh 
yang menjadi tidak bagus.

Proses aging juga ditandai dengan berkurangnya massa otot, 
kepadatan tulang, hingga menurunnya fungsi dan kualitas 
organ di dalam tubuh secara keseluruhan. Di sisi lain, proses 
menua identik dengan berkurangnya daya tahan dalam 
menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. 
Bahkan harus diakui bahwa ada berbagai penyakit yang sering 
menghinggapi wanita paska menopause dan lanjut usia.

FAKTOR PeMiCU
Menurut dr. Helen Surya Atmaja, MS, proses aging (penuaan) 
bukanlah peristiwa atau keadaan yang muncul secara tiba-tiba, 
tetapi telah dimulai dan berlangsung sejak manusia menginjak 
usia dewasa. “Proses tersebut berlangsung melalui 3 tahap 
yang disebut fase subklinis (usia 25-35 tahun), fase transisi 
(usia 35-45 tahun), dan fase klinis (usia di atas 45 tahun),” kata 
Dokter Spesialis Gizi Klinik di Mitra Keluarga Kelapa Gading ini.

Selain faktor usia, proses aging juga dipengaruhi oleh faktor 
internal, seperti menurunnya kadar hormon, imunitas, 
bertumpuknya radikal bebas yang terbentuk, terjadinya 
kerusakan DNA, atau memang memiliki faktor genetik.

Sementara faktor eksternal seperti gaya hidup tidak sehat, pola 
diet yang tidak seimbang, stress, kebiasaan buruk (merokok 
dan minum alkohol), dan polusi lingkungan juga sangat 
berperan dalam mempercepat terjadinya proses aging. 

Meski begitu, menua bukan merupakan penyakit. Tetapi suatu 
masa atau tahapan dalam hidup manusia, mulai dari bayi, 
kanak-kanak, dewasa, tua, hingga lanjut usia. 
Sebagai suatu tahapan alamiah, proses aging berlangsung 
perlahan, sehingga selalu ada upaya untuk memperlambat 
proses tersebut. “Upaya tersebut bisa dilakukan dengan 
menerapkan manajemen anti aging dengan mengenali dan 
mengantisipasi faktor-faktor pemicu yang mempercepat 
proses aging,” jelas dr. Helen.

Upaya memperlambat proses aging juga harus didukung 
dengan penerapan gaya hidup sehat yang konsisten, diet gizi 
seimbang, melakukan olahraga teratur dan terukur, hingga 
menghindari konsumsi makanan yang bisa mempercepat 
terjadinya proses aging  (lihat box : Manajemen Anti Aging).
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dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Mitra Keluarga Cikarang

dr. Helen Surya Atmaja, MS
(Spesialisasi: gizi Klinik)

Mitra Keluarga Kelapa Gading

“Sedangkan pengobatan dengan pemberian 
hormon/hormone replacement therapy dapat 
dilakukan atas dasar indikasi. Namun harus 
dilakukan berdasarkan ilmu dan penelitian yang 
sudah terbukti,” ingatnya.

KeSeHATAN KUliT
Selain daya tahan dan terjadinya perubahan bentuk 
tubuh yang menjadi tidak bagus, menurunnya 
jaringan kolagen yang berpotensi menyebabkan 
kulit tidak lagi elastis, timbul keriput dan berkerut, 
kering yang menimbulkan rasa gatal, hingga 
hadirnya hiperpigmentasi/hipopigmentasi (flek 
hitam atau putih pada kulit) merupakan kondisi 
yang sangat dikhawatirkan hampir semua wanita.

Tak heran, munculnya kerutan halus pada wajah 
yang merupakan tanda penuaan yang sangat alami 
sudah menjadi masalah besar bagi banyak wanita. Karena 
itulah, untuk mendukung kualitas penerapan manajemen 
anti aging, antisipasi terhadap kesehatan kulit sebaiknya 
diperhatikan sedini mungkin. Bahkan dibiasakan sejak usia 
kanak-kanak. 

Menurut dr. Poppy Syafnita, Sp.KK, pada masa kanak-kanak 
sebaiknya telah diberikan pemahaman tentang pentingnya 
kesehatan kulit pada wanita. “Mengenai perawatan kulit, 
seperti membersihkan wajah dengan menggunakan produk 
kosmetik, sebaiknya diijinkan saat anak telah memasuki 
usia remaja,” kata dokter spesialis kulit dan kelamin di Mitra 
Keluarga Cikarang ini. 

Dengan pengenalan dan pengetahuan tentang kesehatan kulit 
sedini mungkin, maka gangguan kesehatan kulit yang dapat 
memengaruhi penampilan seperti jerawat (acne vulgaris), 
dermatitis (eksim), infeksi kulit (jamur, bakteri, virus, parasit), 
kulit sensitif (sensitive skin), hingga kelainan kulit sebagai 
dampak dari penyakit sistemik (diabetes dan ginjal), bisa 
dihambat.

“Cara perawatan kulit yang dapat dilakukan secara mandiri 
adalah mengenali jenis kulit, melakukan perawatan sesuai jenis 
kulit dan menyederhanakan regimen dan tidak berlebihan 
dalam menggunakan produk kosmetik (less is best),” ucapnya.

Meski begitu, untuk wanita dengan risiko kesehatan kulit, 
sebaiknya berhati-hati dalam merawat serta memilih produk 
kosmetik yang digunakan, dan segera melakukan konsultasi 
dengan dokter spesialis kulit jika mengalami gangguan.

Mitra Keluarga Cikarang memiliki fasilitas dan pelayanan 
konsultasi disertai tindakan-tindakan yang diperlukan, mulai 
dari penanganan pada kasus timbulnya jerawat (acne) yang 
sangat mengganggu penampilan dan rasa percaya diri, bekas 
luka, hingga electrocauterisasi. 

Pada prinsipnya, dengan menerapkan managemen anti aging 
untuk mengantisipasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 
proses aging secara teratur dan konsisten, bukan hanya 
panampilan fisik dan kesehatan kulit bisa bertahan lebih lama, 
namun kualitas hidup juga akan meningkat secara signifikan. 
Selamat menjalankan pola hidup sehat. 

a. Kebersihan dan perawatan kulit 
b. Asupan nutrisi dan gizi seimbang
c. Pola hidup sehat : istirahat yang cukup, hindari rokok; 

alkohol dan stress
d. Faktor lingkungan: suhu, cuaca dan iklim

sumber: artikel Kesehatan Kulit oleh 
dr. Poppy Syafnita, Sp.KK - Mitra Keluarga  Cikarang

•	 Lakukan deteksi dini pada proses aging ketika 
menemukan adanya kelainan, melihat  gejala dengan 
segera melakukan antisipasi pemeriksaan fisik. Lengkapi 
dengan pemeriksaan laboratorium, bila perlu.

•	 Terapkan gaya hidup sehat berupa olah raga teratur,  
gaya hidup seimbang antara aktivitas dan santai, tidur 
yang cukup, mampu mengatasi dan mengelola stress

•	 Hindari zat-zat toksik bagi tubuh seperti merokok dan 
polutan (lingkungan)

•	 Kontrol dan lakukan pola diet gizi seimbang
•	 Hindari zat pengawet, zat additif seperti pewarna, 

perasa, dan hindari mengonsumsi makanan yang 
dibakar sampai hangus yang dapat mengandung radikal 
bebas dan zat karsinogen 

•	 Terbuka untuk melakukan terapi penunjang seperti 
suplemen, hormon, sel punca (stem cell) pada masa 
yang akan datang

•	 Bila pada pemeriksaan ditemukan penyakit yang 
berhubungan dengan proses penuaan, segera dilakukan 
pengobatan dengan dokter yang kompeten sesuai 
keluhan yang dirasakan

sumber: artikel Managemen Aging - dr. Helen Surya Atmaja, MS –

Manajemen Anti Aging sebagai Upaya 
Memperlambat Proses Penuaan

4 Poin Penting dalam Menjaga 
Keindahan Kulit
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wisata

Hal paling menarik di Banyuwangi adalah mengunjungi 
tiga taman nasional yang berfungsi sebagai wahana 
konservasi flora dan fauna, yakni Taman Nasional Alas 

Purwo (TNAP), Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan Taman 
Nasional Baluran. 

Taman Nasional Alas Purwo masih menyuguhkan ‘lokasi 
wisata bernuansa magis’ di Gua Padepokan dan Gua Putri 
yang kerap digunakan para lelono (sebutan untuk para pencari 
ketenangan jiwa dan ilmu kanuragan) untuk meditasi maupun 
semedi. 

Perjalanan menuju gua-gua itu sangat mengesankan, Anda 
harus melintas di bawah rimbunnya hutan Alas Purwo, hingga 
menapak sungai kecil serta merangkak di bawah rumpun 
bambu yang tumbang dan berserak. 

Jika berwisata di saat yang tepat, Anda bisa menyaksikan ritual 
Pagerwesi, yaitu upacara umat Hindu yang diselenggarakan 
secara rutin setiap 7 bulan sekali. Ya, lokasi wisata ini masih 
mempertahankan pura peninggalan sejarah yang hingga 
kini masih dipakai oleh umat Hindu di Banyuwangi untuk 
melaksanakan upacara keagamaan. 

Itu belum seberapa, lokasi wisata yang meliputi padang 
penggembalaan seluas 80ha, persisnya di pos Sadengan ini 
menyuguhkan pemandangan bak savana di Afrika Selatan. 
Ya, sejauh mata memandang, Anda akan disuguhkan tingkah 

polah satwa liar seperti banteng, kijang, rusa, babi hutan, 
hingga berbagai jenis burung yang asyik bersantap mulai pagi 
hingga sore hari. 

Masih di wilayah Taman Nasional Alas Purwo, kawasan Pancur 
merupakan lokasi yang sangat pas sebagai tempat rehat. 
Berteduh dan bersantai menikmati sejuknya air mancur alami 
diiringi desiran ombak. Tak jauh dari Pancur, terdapat karang 
hitam (karang mati) yang lebih dikenal dengan sebutan Karang 
Ireng.

MUSeUM BlAMBANgAN
Asyiknya lagi, di Kota Banyuwangi sendiri terdapat Museum 
Blambangan, tepat di depan alun-alun di Jalan Sritanjung, 
yang memamerkan koleksi barang-barang kelontong dan 
perkakas berusia ratusan tahun yang terbuat dari gerabah atau 
perunggu serta bermacam kitab kuno. 

Benda-benda kuno tersebut merupakan peninggalan Kerajaan 
Blambangan, (sempalan dari Kerajaan Majapahit) yang sempat 
menguasai pesisir selatan Banyuwangi, sekitar abad 16, silam.

Bagi wisatawan yang berminat menikmati suasana perkebunan 
bisa bertandang ke Kebun Kandeng Lembu di Kalibaru, 
perkebunan di Kecamatan Glenmore, Kaliklatak di lereng 
Gunung Merapi, Kalibendo dan objek agrowisata di Kaliselogiri.

Banyuwangi

Menapak di Ujung Timur  
Pulau Jawa

Wilayah seluas 5.800 km2 di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki topografi cukup lengkap 
dengan berbagai situs dan lokasi wisata mengasyikkan. Banyuwangi menjadi “magnet” bagi 
pelancong lokal maupun mancanegara.



Kota Kabupaten Banyuwangi yang berjarak 290km dari 
sebelah timur Surabaya ini, berada di titik ujung paling
timur jalur Pantura serta titik paling timur jalur kereta api 
(KA) Pulau Jawa, yaitu Stasiun Banyuwangi Baru.

Dari Surabaya, ada dua pilihan jalur jalan darat, yaitu jalur 
utara (Pantura) - melalui Kabupaten Situbondo. Sedangkan 
jalur selatan merupakan pecahan jalur Pantura melalui 
Probolinggo, Lumajang, dan Jember.
 
Tersedia bus eksekutif (Patas) maupun ekonomi, di kedua 
jalur tersebut. Jika enggan menggunakan bus, Anda 
bisa memanfaatkan KA jurusan Surabaya - Pasuruan - 
Probolinggo - Jember dan berakhir di Stasiun Banyuwangi 
Baru, yang tak jauh dari Pelabuhan Penyeberangan 
Ketapang.

Pelabuhan Ketapang di pesisir Kabupaten Banyuwangi, 
merupakan jalur penghubung utama Pulau Jawa dan
Pulau Bali (Pelabuhan Gilimanuk). Jika ingin lebih praktis 
dan cepat, Anda bisa memanfaatkan jalur udara, atau 
menumpang pesawat dari Bandara Juanda, Surabaya ke 
Bandara Blimbingsari, Banyuwangi.

Trip to Banyuwangi

WATU DODOl & KAWAH iJeN
Selain itu, masih banyak lagi lokasi wisata unik seperti Taman 
Nasional Meru Betiri (TNMB) dan Taman Nasional Baluran 
yang tak kalah mengasyikkan. Situs Watu Dodol, di daerah 
Ketapang, Kecamatan Giri, misalnya. Konon, tak ada yang 
sanggup memindahkan batu besar yang bersemayam di 
tengah jalan raya ini. Watu Dodol tetap bergeming ketika 
coba di bulldozer, bahkan diledakkan dengan dinamit, semasa 
pelebaran ruas jalan trans Jawa. 

Dari pantai Watu Dodol yang begitu indah dengan hamparan 
pasir putihnya, pelancong bisa melihat Pulau Bali yang hanya 
dipisahkan oleh Selat Bali dari Banyuwangi. Dari sini Anda 
bisa memandang keindahan puncak bukit Gunung Ijen yang 
terkenal dengan api biru (blue fire) nya. Dari sudut lain, tampak 
jelas Taman Nasional Bali Barat dengan segala aktivitasnya. 

Berjarak sekitar 20km dari Kota Banyuwangi, terlihat pulau 
Tabuhan. Pulau seluas 5ha ini memiliki pemandangan taman 
laut yang indah dengan batu karang yang menjadi rumah bagi 
ribuan ikan karang, udang, dan tumbuhan laut lainnya. 

Keelokan lain dari Banyuwangi ialah keberadaan suku Osing 
dengan bahasanya yang khas serta budayanya yang mirip Bali. 
Mereka tiap tahun selalu melakukan ritual bersih desa dengan 
tarian Barongan – patung Barong seperti di Bali dan diiringi 
tetabuhan khas Banyuwangi. 

❝Banyuwangi memperoleh julukan The Sunrise of Java, 
karena merupakan wilayah yang pertama tersentuh 

sinar matahari (matahari terbit) di Pulau Jawa❞
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kuliner

Masakan khas Banyuwangi, ini dikenal sebagai salah satu 
ikon kuliner di Jawa Timur. Disebut Rujak Soto karena 
merupakan perpaduan antara rujak dan soto. Unik 

memang, karena soto merupakan makanan yang berkuah dan 
menyegarkan, dicampur dengan rujak yang dikenal sebagai 
camilan dengan bumbu yang juga sangat khas. 

Menariknya lagi, soto yang digunakan sebagai padanannya 
pun sangat variatif. Bisa soto babat, soto sapi, maupun soto 
ayam. Tak heran, mulai dari mendengar nama hingga melihat 
penampilannya bisa langsung membuat penasaran untuk 
mencobanya. 

PeNgOlAHAN DAN PeNyAJiAN 
Rujak Soto terbuat dari bahan rujak atau sayur-sayuran matang 
seperti bayam dan kangkung. Selain itu juga terdapat irisan 
mentimun, lontong, tahu dan tempe. Saus rujaknya dibuat dari 
bahan seperti pisang klutuk, kacang goreng, cabe, petis, air 
asam dan gula jawa. 

Semua bahan saus rujak tersebut kemudian dihaluskan 
menjadi saus. Sedangkan soto yang digunakan biasanya hanya 
kuah dan daging pada soto babat saja, bukan merupakan 
menu lengkap. 

Dalam penyajiannya bahan rujak disusun di atas piring dan 
dicampur dengan saus rujak yang sudah dihaluskan. Kemudian 

RESEP RUjAK SOTO

BAHAN RUJAK 
 ❂ kangkung 1 ikat, siangi, rebus
 ❂ kacang panjang 50 gram, potong, rebus
 ❂ taoge 100 gram, siangi
 ❂ cingur (mulut dan hidung sapi) 100 gram, rebus, 

goreng, potong
 ❂ tahu 2 buah, goreng, potong
 ❂ tempe 5 buah, goreng, potong
 ❂ mentimun 1 buah, kupas dan potong
 ❂ kacang tanah 100 gram, goreng
 ❂ lontong 1 buah, siap beli, potong

Menu Khas Nusantara

Rujak Soto Banyuwangi
Masakan tradisional ini terbilang unik dengan cita rasa yang sangat khas

disiram dengan kuah soto dan daging babatnya. Kemudian 
di atasnya ditaburi bawang goreng, irisan seledri dan kerupuk 
udang sebagai pelengkap. 

CiTA RASA 
Rujak Soto memiliki rasa yang sangat khas. Perpaduan rasa 
rujak yang manis dan sedikit pedas dicampur dengan rasa 
soto yang menyegarkan dan gurih menghasilkan cita rasa unik 
dan sangat khas. Sementara, tambahan sentuhan aroma petis 
memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya. 
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 ❂ pisang batu 2 buah
 ❂ kerupuk udang 50 gram, goreng
 ❂ kerupuk melinjo 50 gram , goreng
 ❂ gula merah sisir 1 sendok teh
 ❂ garam secukupnya
 ❂ air asam secukupnya
 ❂ petis udang 50 gram
 ❂ air secukupnya

BAHAN SOTO
 ❂ daging sapi 250 gram
 ❂ jaroan sapi (usus, paru, babat) 250 gram, rebus, buang 

airnya
 ❂ air secukupnya
 ❂ seledri 2 batang, iris tipis
 ❂ bawang perai 2 batang, iris tipis
 ❂ bawang goreng secukupnya
 ❂ minyak goreng 2 sendok makan
 ❂ lengkuas 2 cm, memarkan
 ❂ daun jeruk 5 lembar
 ❂ serai 2 tangkai, memarkan

BUMBU DiHAlUSKAN 
 ❂ bawang merah 7 butir
 ❂ bawang putih 5 siung

 ❂ kunyit 2 cm
 ❂ jahe 2 cm
 ❂ kemiri 4 butir
 ❂ merica 10 butir

CARA MeMASAK
1. Bumbu rujak : Haluskan kacang tanah, pisang batu, 

gula merah, air asam, garam dan petis. Tuang air 
secukupnya, aduk rata. Sisihkan.

2. Rebus air dan daging hingga mendidih dan daging 
lunak. Angkat daging dan potong sesuai selera.

3. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun jeruk, 
lengkuas dan serai hingga harum. Masukkan bawang 
perai, aduk rata.

4. Masukkan jeroan dan daging ke dalam bumbu tumis, 
masak hingga bumbu meresap.

5. Tuang air rebusan daging, masak hingga mendidih dan 
bumbu meresap. Kecilkan api.

6. Atur semua bahan rujak di atas piring saji.
7. Tambahkan bumbu rujak secukupnya.
8. Tambahkan daun seledri dan bawang goreng, tuang 

soto secukupnya. Sajikan dengan kerupuk udang dan 
melinjo.

Selamat mencoba.
*sumber : dari berbagai sumber
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agenda kegiatan

KELAPA GADING KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Road Show Edukasi Kesehatan
“Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan & Pengobatan”
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara: dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Auditorium Lt.6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

PRENATAL CLASS
Senam Hamil dan Pembelajaran Materi
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt.6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

Tanda Awal Persalinan
Sabtu, 07 Januari 2017
Sabtu, 04  Maret 2017

Proses Persalinan
Sabtu, 14 Januari 2017
Sabtu, 11  Maret 2017

Asi Eksklusif
Sabtu, 21 Januari 2017
Sabtu, 18 Maret 2017

Pemeriksaan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 28 Januari 2017
Sabtu, 25  Maret 2017

Nifas
Sabtu, 04 Februari 2017

Kontrasepsi
Sabtu, 11 Februari 2017

Nutrisi Hamil
Sabtu, 18 Februari 2017

Kehamilan Risiko Tinggi
Sabtu, 15 Februari 2017

DONOR DARAH
Rabu, 08 Februari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Auditorium Lt.6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

CIKARANG

SEMINAR AWAM
Bellydance with Prenagen, Sambut Buah Hati
Sabtu, 10 Desember 2016*, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG*
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Alergi Susu pada Anak 
Sabtu, 24 Desember 2016*, Pk. 08.30 - 11.00
Pembicara: dr. Sita Ariyani, Sp.A*
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Pijat Bayi
Sabtu, 12 November 2016, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: Tim Fisioterapi MIKA Cikarang

Gizi Seimbang Anak Usia 0-12 Bulan
Sabtu 26 November 2016, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: Desi Indriani, AmdGZ

Inisiasi Menyusui Dini*
Sabtu, 17 Desember 2016, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: dr. Yulia, Sp.A

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

PROMO
Harga Khusus Paket Operasi Tahun 2016
Sepanjang tahun 2016

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 3 September 2016, Pk. 08.30 - 12.00
Bekerjasama dengan PMI Kab. Bekasi
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR AWAM
Kaki Sehat Bebas Varises
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 08.00 – 12.00
Pembicara:

•	 dr. Alexander Jayadi, Sp.B(K)V
•	 dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR

Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

Stop Kanker Serviks Bagi Ibu & Remaja Putri
Sabtu, 18 Maret  2017, Pk. 08.00 – 12.00
Pembicara: dr. Liva Wijaya, Sp.OG                       
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

Mendengkur dan Risiko Serangan Jantung
Sabtu, 18 Maret 2017, Pk. 08.00 – 12.00
Pembicara:

•	 dr. Andreas Prasadja, RPSGT
•	 dr. Vireza Pratama, Sp.JP (K)

Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

SEMINAR ILMIAH
Deteksi dan Tatalaksana Kanker Otak
Kamis , 23 Februari 2017, Pk. 08.00 – 12.00
Pembicara:

•	 dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
•	 dr. Maisie Johan, Sp.RAD
•	 dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR

Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

PRENATAL CLASS
Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 08.00 – 10.00 
Edukasi setelah Senam Hamil
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

SENAM
Senam Diabetes 
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 – 10..00
Lt. 5 Ruang Sleep Disorder Clinic

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 – 10.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran

PROMO
1 Januari s/d 11 Januari 2017
Discount Laboratorium dan Radiologi 11%

1 Maret s/d 30 Maret 2017
•	 Discount Sleep Lab 15%
•	 Alat Sleep Lab 5%
•	 Bonedensitometry 20%
•	 Screening Batu Ginjal dan Saluran Kencing
•	 Paket MCU Jantung Koroner

DONOR DARAH
Kamis 26 Januari 2017, Pk. 08.30 – 11.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kemayoran



Edisi 19 - 2016 | 41 

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Waspada Serangan Jantung
Minggu, 8 Januari 2017, Pk. 11.00 - 13.00
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, SP.JP
Gereja GKPO Halim P.K

Mengenal Alat Reproduksi pada Remaja
Jumat, 13 Januari 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Data Angkasa, Sp.OG
SMA AL Azhar Summarecon Bekasi

Laparoskopi, Pilihan Tepat untuk Operasi 
Usus Buntu
Sabtu, 14 Januari 2017, Pk.13.00 - 16.00
Pembicara: dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Mengenal dan Mencegah Kanker Serviks 
Sejak Dini
Sabtu, 04 Februari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Data Angkasa, Sp.OG
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Diabetes Mellitus
Minggu, 05 Februari 2017, Pk. 11.00 - 13.00
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Gereja St. Anna Duren Sawit

Say No to LGBT
Jumat 10 Februari 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA
BPK Penabur Summarecon Bekasi

Teknik Endoscopy, Apa dan Bagaimana?
Sabtu, 04 Maret 2017, Pk. 13.00 - 16.00
Pembicara: dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Management Stress
Selasa, 07 Maret 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA
PT. Unilever

Pola Hidup Sehat dengan Kontrol Gula Darah
Selasa, 21 Maret 2017, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Yusalena Sophia, Sp.PD
PT. Astra Honda Motor Cibitung

SEMINAR ILMIAH
Bedah Laparoskopi
Kamis, 9 Februari 2017, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Ferdy Limengka, Sp.B
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Bekasi Timur

Metode Kanguru
Sabtu, 07 Januari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Bersama: Bd. Kartika

Kehamilan Trimester Pertama 
Sabtu,11 Februari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Chrisdiono, Sp.OG

Baby Blues Syndrome
Sabtu, 11 Maret 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ardita Puspitasari, Sp.A

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

SPECIAL EVENT
Road Show Edukasi Kesehatan
“Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan & Pengobatan”
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 10.00 - 13.00
Pembicara: dr. Antony Atmadja, Sp.OG
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR AWAM
Waspada Bahaya TBC pada Dewasa & Anak
Sabtu, 18 Maret 2017, Pk. 10.00 - 13.00
Pembicara: dr. Anthony D. Tulak, Sp.P
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Early Detection in Leukemia Disease
Kamis, 19 Januari 2017, Pk. 13.00 - 16.00
Pembicara: dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FINASIM, MPH
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

Updates on TBC Management
Kamis, 23 Maret 2017, Pk. 13.00 - 16.00
Pembicara: dr.Anthony Tulak, Sp.P
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

Kelainan Saluran Cerna pada Ibu Hamil
Sabtu, 7 Januari 2017, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. Suwito Indra, Sp.PD-KGEH

Bahaya Diare pada Anak
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. Winarno, Sp.A

Mengenal Preeklampsi-Eklampsi
Sabtu, 25 Maret 2017, Pk. 12.00-13.00
Pembicara: dr. Agustinus  Gatot, Sp.OG

SENAM
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 -12.00 & 16.00 - 18.00

PROMO
Paket Deteksi Dini Batu Ginjal
Januari s/d Maret 2017

SURABAYA

SEMINAR AWAM
Audiotorium Lt. 5 Mitra Keluarga Surabaya

Atopi pada Anak dan Dewasa
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 09.30-12.00
Pembicara: dr. Renata Mayangsari P.

GYN Check Up
Sabtu, 04 Februari 2017, Pk. 09.30-12.00
Pembicara: dr. Dwi Meinindah, Sp.OG

Antibiotik Resistensi
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 09.30-12.00
Pembicara: dr. Erwin Astha T.

Pendengaran
Sabtu, 11 Maret 2017, Pk. 09.30-12.00
Sabtu, 25 Maret 2017, Pk. 09.30-12.00
Pembicara: dr. Miatina Artis Nita 

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 08.00-09.00 &  
Minggu, Pk. 09.00-10.00
Audiotorium Lt. 5 Mitra Keluarga Surabaya

PROMO
Paket MCU Pra-Nikah

•	 Pria Rp. 1.620.000
•	 Wanita Rp. 3.800.000

DEPOK

SPECIAL EVENT
Gathering Pasien Angio 
Hidup Sehat Setelah Pemasangan Stent 
Sabtu, 30 Januari 2016, Pk. 10.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Yahya B. Juwana, Sp.JP, FIHA, PhD
Hotel Santika 

SEMINAR AWAM
Kenali  Tanda-tanda Anak dengan 
Keterlambatan Tumbuh Kembang  
Sabtu, 16 Januari 2017, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara:

•	 dr. Dicky Pribadi, Sp.A 
•	 dr. Lindrawati Tjuatja, Sp.KFR
•	 Ratih Zulhaqqi, M.Psi 

Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Depok

Kiat Mencetak Generasi Unggul Sejak dalam 
Kandungan 
Sabtu, 05 Maret 2017, Pk. 08.00 - Selesai 
Pembicara:

•	 dr. Marisa Anindya, Sp.OG
•	 dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A

Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Depok

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 05 Mitra Keluarga Depok

Deteksi Gangguan Perkembangan Janin 
Sabtu, 23 Januari 2017, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Jolnda R. Labora, Sp.OG 

Bahaya Rokok pada Janin & Pencegahannya 
Sabtu, 20 Februari 2017, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Lusi Nursilawati, Sp.P

Ragam Penyebab Anemia 
Sabtu, 12 Maret 2017, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Afra Tangdialla, Sp.OG 

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

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai

DONOR DARAH
A Drop for Life
Sabtu, 19 Maret 2017, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Depok
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah
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TEGAL

SPECIAL EVENT
HUT Mitra Keluarga
Minggu, 22 Januari 2017, Pk. 09.00 – Selesai
Acara: Lomba Mewarnai, Menggambar & Dancing 
Cooperate Song
Pasific	Mall	Tegal

Road Show Edukasi Kesehatan
“Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan & Pengobatan”
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Auditorium Lantai 4 Mitra Keluarga Tegal

SEMINAR ILMIAH
Management of Crysis Hipertension and 
Cerebrovascular Disease
Minggu, 26 Maret 2017, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara:

•	 dr. Iwandheny Sepmeitutu, Sp.PD
•	 dr. Rizal Hakim, Sp.BS

R. Cancer Karlita International Hotel

TALK SHOW
Radio DLC Tegal
Pk. 10.00 - Selesai

Kenali Kanker Cervarix (All for Woman)
•	 Jumat, 06 Januari 2017 

Pembicara: dr. Lisdayanti, Sp.OG
•	 Jumat, 13 Januari 2017 

Pembicara: dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
•	 Jumat, 20 Januari 2017 

Pembicara: dr. Aji Pramudito, Sp.OG
•	 Jumat, 27 Januari 2017 

Pembicara: dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 – Selesai
Auditorium Lantai 4 Mitra Keluarga Tegal

PROMO
Promo USG
USG Payudara:
Harga Normal Rp. 474.000
Harga Promo Rp. 379.200
Berlaku 01 Desember 2016 sd 28 Februari 2017

Promo Pap Smear
•	 Pap Smear Biasa 

Harga Normal Rp. 421.500 
Harga Promo Rp. 337.200

•	 Pap Smear Thin Prep 
Harga Normal Rp. 688.600 
Harga Promo Rp. 585.000

Promo Vaksinasi Ca Cervix
•	 Vaksin Cervarix (Tunggal - 1X suntik) 

Harga Normal Rp. 846.500 
Harga Promo Rp. 590.000 
Dengan Dokter Spesialis Kandungan

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

SPECIAL EVENT
Road Show Edukasi Kesehatan
“Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan & Pengobatan”
Sabtu, Februari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Hanifa Erlin, Sp.OG
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111
atau 031-8542111 EXT. 6060, 6065, 6067

SEMINAR AWAM
Kehamilan & Persalinan Sehat
Sabtu, Januari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru

SEMINAR ILMIAH
Arthroskopi
Maret 2017, Pk. 08.00 - 14.00
Pembicara: dr. NF Nita Sinaga, Sp.OT
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur: Dokter Anak Fisioterapis, Ahli Gizi, Bidan
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran:
031-8543111 atau 031-8542111
EXT. 1551, 1552, 1553

SENAM
Senam Diabetes

•	 Sabtu, 21 Januari 2017
•	 Sabtu, 18 Februari 2017
•	 Sabtu, 25 Maret 2017

Pk. 07.00-09.00
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

KENjERAN

SPECIAL EVENT
Road Show Edukasi Kesehatan
“Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan & Pengobatan”
Sabtu, 18 Februari 2017
Pembicara: dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran 

SEMINAR AWAM
Waspada Text Neck Syndrome
Sabtu, 7 Januari 2017
Pembicara: dr. Nini Natalia Li, Sp.KFR
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran 

Penyakit Ginjal Kronik
Sabtu, 18 Maret 2017
Pembicara: dr. Widodo, Sp.PD-KGH
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 09.00 - 11.00
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

SENAM
Senam Osteo

•	 Sabtu, 14 & 28 Januari 2017
•	 Sabtu, 11 & 25 Februari 2017
•	 Sabtu, 11 & 25 Maret 2017

Pk. 07.00 - 09.00
Parkir Lobby Mitra Keluarga Kenjeran

CIBUBUR

SEMINAR AWAM
Kenali Kanker Serviks, Gejala, Penyebab, 
Pencegahan dan Pengobatan
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 09.00-12.00
Pembicara: dr. Novi Gracia, Sp.OG
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

SEMINAR ILMIAH
TTTS (Twin to Twin Transfusion Syndrome)
Kamis, 19 Januari 2017, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara: dr. Gatot Abdurrazak, Sp.OG
Ballroom Hotel Ciputra Cibubur

Arthroskopi dan Penanganan Nyeri Paska Operasi
Kamis, 23 Maret 2017, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara: dr. IGM Febri Siswanto, Sp.OT
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Sabtu, 07 Januari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 25 Maret 2017, Pk. 11.00 - 12.00

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
Sabtu, 14 Januari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 25 Februari 2017, Pk. 11.00 - 12.00

Atasi Gangguan Kulit pada Ibu dan Bayi
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 04 Maret 2017, Pk. 11.00 - 12.00

Nutrisi Ibu Hamil
Sabtu, 04 Februari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 11 Maret 2017, Pk. 11.00 - 12.00

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Sabtu, 11 Februari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Sabtu, 18 Maret 2017, Pk. 11.00 - 12.00

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Komunitas  Persadia Cibubur
Setiap Sabtu, Pk. 06.30 - 08.00
Lapangan Parkir Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
Promo MCU Private Employee
MCU ART, Baby Sitter & Driver
01 November 2016 s/d 01 November 2017

DONOR DARAH
Setetes Darah Anda Bermakna bagi Sesama
Sabtu, 04 Februari 2017, Pk. 08.30 - 11.30
Auditorium Lt.4 Mitra Keluarga Cibubur
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KALIDERES

SPECIAL EVENT
Roadshow Edukasi Kesehatan
Kenali Kanker Serviks
Sabtu, 21 Januari 2017, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Ricky Susanto, Sp.OG
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kalideres

SEMINAR AWAM
Waspadai Bahaya Batu Empedu
Jumat, 10 Maret 2017, Pk. 10.30 – 12.00
Pembicara: dr. Yonathan A. Purnomo, Sp.B
Gereja Kristus Yesus Citra Garden II Jakarta Barat

SEMINAR ILMIAH
Penanganan Stroke pada Praktik Sehari-hari
Sabtu, 11 Februari 2017
Pembicara:

•	 dr. Mardjono Tahjadi, Sp.BS
•	 dr. Thomas Henry, Sp.S 
•	 dr. Agatha Narinda M, Sp.KFR 

Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kalideres

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 – 12.00
Materi Edukasi:

•	 Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
•	 Jangan Panik Saat Proses Persalinan
•	 Atasi Gangguan Kulit pada Ibu dan Bayi
•	 Manfaat ASI

SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, 14 Januari 2017, Pk. 06.30 – 08.00
Halaman Parkir Mitra Keluarga Kalideres

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

PROMO
Group on Indonesia
•	 Voucher Paket Pemeriksaan Deteksi Dini Penyakit 

Jantung Koroner Rp. 299.000,- 
Detail Paket: Pemeriksaan Dokter, Pemeriksaan 
Kadar Lemak Tubuh dengan Alat Khusus, 
Kolesterol Total, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, 
Trigleserida, GDP, GDPP, Air Gula

•	 Voucher Pemeriksaan Gigi Dewasa Paket A  
Rp. 99.000,- 
Detail Paket : Konsultasi Dokter Gigi + General 
Dental Chek Up dengan Intra Oral Camera 
+ Electric Low Speed Brush dengan Flouride 
Toothpaste

•	 Voucher Pemeriksaan Gigi Dewasa Paket B  
Rp. 199.000,- 
Detail Paket : Konsultasi Dokter Gigi + General 
Dental Chek Up dengan Intra Oral Camera + 
Scaling dengan Ultrasonic Scaler + Electric Low 
Speed Brush dengan Flouride Toothpaste + Stain 
Remover

•	 Voucher Pemutihan Gigi Paket C Rp. 99.000,- 
Detail Paket : Konsultasi Dokter Gigi + General 
Dental Chek Up dengan Intra Oral Camera + 
Scaling dengan Ultrasonic Scaler + Polishing 
dengan Flouride Toothpaste  + Stain Remover + 
Bleaching Kit With 2 Syringes Teeth – Whitening 
Gel

•	 Voucher Pemeriksaan Gigi Anak Paket D  
Rp. 75.000,- 
Detail Paket : Konsultasi Dokter Gigi + General 
Dental Chek Up dengan Intra Oral Camera 
+ Electric Low Speed Brush dengan Flouride 
Toothpaste + Bonus Souvenir  Menarik

•	 Voucher Pemeriksaan Gigi Anak Paket E  
Rp. 175.000,- 
Detail Paket : Konsultasi Dokter Gigi + General 
Dental Chek Up dengan Intra Oral Camera 
+ Electric Low Speed Brush dengan Flouride 
Toothpaste + Pemberian Vitamin Flouride  pada 
Setiap Gigi agar Tidak Mudah Berlubang + 
Bonus Souvenir Menarik

berlaku s/d 31 Januari 2017

DONOR DARAH
Makna Setetes Darah bagi Sesama
Sabtu, 18 Februari 2017, Pk. 09.00 – 12.00
Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres
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KELAPA GADING 
Seminar Awam

Octobreast “Kanker Payudara:  
diantara Mitos & Fakta”

Dalam rangka memperingati bulan peduli kanker payudara 
internasional (Breast Cancer Awareness), yang jatuh 
pada setiap bulan Oktober, Mitra Keluarga Kelapa Gading 
bekerjasama dengan Garda Medika & Love Pink menggelar 
seminar awam bertajuk: Octobreast “Kanker Payudara: 
diantara Mitos & Fakta”.

Seminar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian 
terhadap kualitas dan peningkatan kesehatan perempuan 
di Indonesia, terutama warga masyarakat di wilayah sekitar 
Kelapa Gading. 

Tak heran, acara yang membahas seputar fenomena Kanker 
Payudara sebagai pembunuh No 1 di dunia itu mampu 
menyedot kaum perempuan yang hadir dan tampak antusias 
mengikuti jalannya seminar. 

Terbukti dari 91 peserta yang hadir, terdiri dari 97% wanita dan 
3% laki-laki yang turut aktif menyimak dan berdiskusi bersama 
dr. Walta Gautama, Sp.B(K) Onk. Acara menjadi semakin 
menarik dan mengharukan, namun sarat pesan-pesan 
optimistis saat memasuki sesi sharing, mengenai perjuangan 
melawan kanker dari para anggota Love Pink. 

KEMAYORAN
Seminar Kesehatan

“Are you Sick? But you look So good”

Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Kesehatan 
Jakarta 2 bekerjasama dengan Mitra Keluarga Kemayoran 
untuk menggelar Seminar Kesehatan dengan topik: “Are you 
Sick? But you Look So Good”. 

Acara digelar pada Sabtu, 12 November 2016 di gedung 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
menghadirkan narasumber dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS 
(Konsultan Ahli Payudara) dari Mitra Keluarga Kemayoran.

Tak kurang dari 400 peserta yang berasal dari kalangan 
masyarakat awam dan mahasiswa itu tampak antusias 
menyimak materi-materi menarik yang dipaparkan 
narasumber hingga berkembangnya suasana interaktif melalui 
diskusi-diskusi seputar kenker payudara. 

DEPOK
Health Talk

Mitos dan Deteksi Dini Kanker Payudara

Dalam rangka memperingati aksi peduli kanker payudara di 
bulan Oktober, Mitra Keluarga Depok bekerja sama dengan 
Asuransi Garda Medika dan Yayasan Daya Dara Indonesia atau 
Love Pink menyelenggarakan Seminar Awam pada Sabtu, 08 
Oktober 2016 lalu bertempat di Auditorium Mitra Keluarga 
Depok. 

Kegiatan ini bertema Mitos dan Deteksi Dini Kanker Payudara 
dengan menghadirkan dr. Budi Harapan Siregar, Sp.B Onk 
yang merupakan Dokter Spesialis Bedah Tumor Mitra Keluarga 
Depok. Kegiatan ini ditujukan untuk mengajak masyarakat 
sekitar Depok, khususnya wanita, agar lebih peduli akan 
bahaya kanker payudara. 
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BEKASI TIMUR
Seminar Awam

Diet Sehat Cegah Sindrom Metabolik

Sabtu, 22 Oktober 2016 Mitra Keluarga Bekasi Timur 
menggelar Seminar Awan bertajuk, “Diet Sehat Cegah 
Sindrom Metabolik”. Yang menarik, sekitar 70 peserta yang 
hadir dipersilakan melakukan pemeriksaan kadar lemak secara 
gratis yang difasilitasi oleh SOYJOY. 

Pemeriksaan dilakukan sebelum peserta memasuki ruang 
seminar di lt. 5 Auditorium Mitra Keluarga Bekasi Timur, untuk 
mendengarkan presentasi dr. Yusalena Sophia, Sp.PD selaku 
narasumber, yang berjalan sesuai rencana, yaitu dimulai pada 
pukul 13.00 – 16.00 WIB. 

Sejak memasuki acara seminar, peserta tampak antusias 
menyimak pemaparan dan presentasi menarik dr. Yusalena 
mengenai sindrom metabolik, yang merupakan suatu kondisi 
dimana terjadi peningkatan tekanan darah, peningkatan gula 
darah yang tinggi, kelebihan lemak dalam tubuh di sekitar 
pinggang, hingga peningkatan kadar kolesterol yang tidak 
biasa. 

Kondisi tersebut, kata dr. Yusalena, dapat meningkatkan 
risiko diabetes serta penyakit pembuluh darah dan jantung 
secara signifikan. “Jika memiliki tanda-tanda sindrom 
metabolik atau salah satu komponen dari sindrom metabolik, 
maka perubahan gaya hidup secara total diharapkan dapat 
menunda atau bahkan mencegah perkembangan masalah 
kesehatan yang lebih serius,” ungkap dr. Yusalena, yang sontak 
mengundang suasana diskusi interaktif melalui berbagai 
pertanyaan dari peserta. 

Di akhir acara, suasana semakin tampak meriah ketika pihak 
panitia bersiap melaksanakan pembagian doorprize. 

CIBUBUR
Round Table Discussion

Bedah Saraf; Otak, Sumsum Tulang 
Belakang dan Saraf Tepi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan silaturahmi 
dengan para rekanan perusahaan dan asuransi, Mitra Keluarga 
Cibubur menggelar Round Table Discussion (RTD), pada 
Rabu, 30 November 2016, di OL’ Star Oriental Bistro Jl. Raya 
Alternatif Cibubur KM. 2.

RTD dengan fokus pembahasan yang lebih kepada sharing 
pengalaman mengenai berbagai aspek pasien bedah saraf 
ini dihadiri sekitar 45 peserta undangan yang merupakan 
perwakilan dari berbagai perusahaan asuransi, rekanan, dan 
instansi swasta.

Menurut Dr. dr. Mohamad Saekhu, Sp.BS, selaku pembicara 
di acara tersebut, salah satu tujuan dari diselenggarakannya 
RTD ini ialah melakukan update terkait pemahaman seputar 
teknik operasi bedah saraf yang telah berkembang pesat di 
Indonesia.

“Sebagai tenaga medis, sangatlah penting untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan mengenai penegakkan diagnosis 
pasien yang membutuhkan operasi bedah saraf. Dengan
meningkatnya pemahaman dan kemampuan melakukan 
identifikasi dini, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 
yang tepat dalam pengambilan keputusan terkait pilihan
penanganan. Misalnya, ketika harus mengambil keputusan 

apakah perlu dilakukan operasi bedah saraf atau tidak,” terang 
dokter spesialis bedah saraf dari Mitra Keluarga
Cibubur itu.

Acara diskusi berlangsung hangat dan dengan diisi sharing 
pengalaman yang beragam dari para tamu undangan, hingga 
diakhiri dengan pemberian suvenir menarik, sebagai bentuk
ucapan terima kasih kepada peserta RTD. 
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CIKARANG
Seminar Awam 

Menjaga Kesehatan Jantung

Mitra Keluarga Cikarang bekerjasama dengan PT Dexa 
Medica, PT Ferron, dan Nutrive Benecol menyelenggarakan 
Seminar Awam yang mengangkat tema “Menjaga Kesehatan 
Jantung”. 

Seminar Awam digelar dengan menghadirkan pembicara 
dr. Iman Yulianto Suhartono, Sp.JP. Peserta tampak antusias 
menyimak pemaparan materi yang dibawakan dengan runtun 
dan jelas oleh Dokter Spesialis Jantung dari Mitra Keluarga 
Cikarang ini.
 
Hampir semua materi pembahasan yang disampaikan mampu 
memancing banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta 
hingga akhir acara yang ditutup dan dimeriahkan dengan 
pembagian doorprize. 

SURABAYA
Seminar ilmiah

Advanced Technology in the 
Management of Brain Tumor and 
Neurovascular lesion and Workshop 
glioma Management

Perkembangan teknologi telah hadir di Surabaya, terutama di 
Mitra Keluarga Surabaya. Meski begitu, semakin meningkatnya 
ilmu pengetahuan di bidang teknologi kedokteran dan 
ketatnya persaingan global, maka daya saing rumah sakit lokal 
sangat dituntut untuk segera menyesuaikan, baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Mitra Keluarga Surabaya 
menyambut persaingan global dengan terus meningkatkan 
sumber daya manusia serta teknologi di dalam fasilitas yang 
dimiliki.

Era pembaharuan telah datang dan dalam kesempatan ini 
Mitra Keluarga menunjukkan komitmen tersebut dengan 
mengadakan seminar serta workshop sehari pada tanggal 15 
Oktober 2016 dengan tema “Advanced Technology in the 
Management of Brain Tumor and Neurovascular lesion” dan  
Workshop “glioma Management“.

Acara yang dilaksanakan di auditorium lantai 5 Mitra Keluarga 
Surabaya dan dihadiri oleh para dokter itu dibagi menjadi 2 
sesi, yaitu seminar dan workshop. Pembicara seminar diisi 
oleh Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS (K), Dr. dr. Asra 
Al. Fauzi, SE, Sp.BS (K), IFAANS dan dr. Irwan Barlian Immadoel 
Haq. Sp.BS. Usai seminar, acara dilanjutkan dengan workshop 
“Glioma Management“.

Dengan diselenggarakannya seminar serta workshop ini, 
diharapkan peserta mendapatkan wawasan serta berbagi 
pengalaman di bidang bedah saraf sehingga kualitas dan 
pelayanan yang berfokus pada pasien dapat terwujud. 
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KALIDERES
Seminar Awam

Kenali lebih Dekat Diabetes Mellitus 
Serta Komplikasinya

Diabetes Mellitus yang juga dikenal di Indonesia dengan 
istilah penyakit kencing manis adalah kelainan metabolik yang 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya insulin 
atau ketidakmampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin. 
Suatu penyakit dimana kadar glukosa (gula sederhana) di 
dalam darah meningkat (tinggi) karena tubuh tidak dapat 
melepaskan atau menggunakan insulin secara baik. 

Topik menarik itulah yang dipaparkan oleh dr. Lydia Tantoso, 
Sp.PD selaku narasumber dalam acara Seminar Awam yang 
bertemakan ‘Kenali lebih Dekat Diabetes Mellitus Serta 
Komplikasinya’ di Auditorium Lt.6 Mitra Keluarga Kalideres, 
pada Sabtu,19 November 2016.

Pada Kesempatan itu, dr. Lydia juga memaparkan faktor risiko 
serta komplikasi  daripada diabetes mellitus, dimana faktor 
risiko tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan dan adapula 
yang dapat dikendalikan. Namun, semua bentuk diabetes 
dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam jangka panjang. 
Hal ini berkembang setelah 10-20 tahun, tetapi bisa saja 
gejala pertama muncul pada mereka yang belum terdiagnosis 
selama waktu tersebut. 

Seminar Awam yang ditutup dengan sesi tanya jawab 

serta pembagian souvenir untuk peserta yang mengajukan 
pertanyaan dan pembagian doorprize bagi peserta yang 
beruntung. Para peserta seminar sangat antusias terhadap 
acara ini, karena selain mendapatkan ilmu seputar kesehatan, 
peserta seminar juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan 
gratis sebelum seminar dilaksanakan. 

KENJERAN
Partisipasi Medis

gelar voucher gratis Pemeriksaan gDS 
dan Asam Urat

Ada yang menarik pada acara peringatan HUT BNI Life ke-20 
yang diselenggarakan pada Senin, 28 November 2016, di Gor 
Brawijaya, Jl. Sawunggaling, Kodam Surabaya. Bagaimana 
tidak, acara yang dihadiri sekitar 100 orang lebih karyawan 
BNI Life dan jajaran Direksi serta komunitas Hard Rock, itu 
tampak aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di booth Mitra 
Keluarga. 

Rupanya, pemeriksaan GDS (gula darah sewaktu), asam 
urat dan kolesterol dengan menggunakan sistem voucher 
(cuma-cuma) itu merupakan bentuk partisipasi Mitra Keluarga 
Kenjeran beserta Mitra Keluarga Waru dan Mitra Keluarga 
Surabaya, selaku rekanan dari BNI Life. Peserta juga melakukan 
konsultasi dengan Tim Medis MK Grup terkait kondisi 
kesehatan (hasil pemeriksaan) yang telah diketahui.

Selain melayani pemeriksaan kesehatan, Mitra Keluarga 
Kenjeran juga menyiapkan ambulance beserta tim medis 
yang siap untuk membantu di tempat acara. Support tersebut 

ditujukan sebagai bentuk kesiagaan untuk mengantisipasi 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti cedera dan 
sebagainya. 

Maklum, selain dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng, 
acara dilanjutkan dengan lomba basket 3 on 3 yang diikuti 
oleh peserta dari BNI Life (karyawan dan jajaran direksi) dan 
komunitas Hard Rock. 

Melalui acara-acara seperti ini, diharapkan kerja sama antara 
Mitra Keluarga dengan pihak rekanan bisa tetap terjalin dengan 
baik, dan bisa lebih dekat dengan komunitas-komunitas baru, 
di lingkungan perusahaan rekanan. 
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WARU
Seminar Awam

Hidup Sehat Bersama Diabetes

Diabetes Melitus (DM) yang biasa disebut sebagai penyakit 
gula atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan 
kadar glukosa darah yang melebihi normal (hyperglycemia) 
akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. 
Di antara sistem tubuh yang dipengaruhi oleh DM adalah saraf 
pencernaan, peredaran darah, sistem endokrin dan urin. Selain 
itu, semua sistem tubuh juga akan ikut terpengaruh. 

Penyandang DM seringkali tidak menyadari bahwa penyakit 
ini akan terus menyertai, berlangsung kronik dan progresif 
dan dapat menimbulkan beragam komplikasi akut maupun 
kronik. Sebagai upaya untuk memberikan edukasi mengenai 
diabetes, Mitra Keluarga Waru mengadakan acara senam dan 
Seminar Awam yang mengangkat tema: ‘Hidup Sehat Bersama 
Diabetes’, pada Sabtu, 12 November 2016.

Acara yang juga ditujukan dalam rangka memperingati Hari 
Diabetes Sedunia ini menghadirkan dr. Hermina Novida, 
Sp.PD-KEMD. Yang menarik, sekitar 70 peserta yang hadir, 
diajak mengikuti kegiatan senam diabetes, atau pada pagi 
hari sebelum mengikuti acara seminar, dan ditutup dengan 
pemeriksaan GDA secara cuma-cuma. 

BEKASI
Seminar Awam 

Pencegahan & Penanggulangan Kanker 
Payudara pada Wanita & Pria

Dihadiri oleh 122 peserta awam dan juga survival dari Yayasan 
Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dan LOVE PINK, Mitra 
Keluarga Bekasi bekerja sama dengan KECC mengadakan 
acara edukasi kesehatan dalam rangka memperingati bulan 
Breast Cancer Awareness yang jatuh dibulan Oktober setiap 
tahunnya. Seminar edukasi ini menghadirkan pembicara  
dr. Wim Panggarbesi, Sp.B Onk dari Mitra Keluarga Bekasi 
dengan topik bertajuk “Pencegahan dan Penanggulangan 
Kanker Payudara pada Wanita dan Pria” dengan subtopik 
Oncoplasty Surgery. Selain itu seminar ini juga dihadiri oleh 
Ibu Linda Agum Gumelar selaku Ketua YKPI.

Diskusi berlangsung interaktif dengan pertanyaan yang 
cukup banyak dari peserta terutama untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang Oncoplasty Surgery, dimana tehnik ini adalah 
gabungan bedah tumor payudara dan plastic surgery untuk 
mengembalikan bentuk dan keindahan payudara seperti sedia 
kala, dimana operasi ini sudah dilakukan di Mitra Keluarga 
Bekasi.

Pada acara ini peserta dapat melakukan pemeriksaan gratis 
gula darah dan kesempatan berfoto dengan aksesoris 
menarik di Wall of Fame Mitra Keluarga. Acara ditutup dengan 
pembagian doorprize dan makan siang. 
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TEGAL
Seminar Awam 

Rahasia Diet Tanpa gagal 

Sabtu, 26 November 2016, Mitra Keluarga Tegal bekerjasama 
dengan PT Kalbe Farma menggelar event Seminar Awam, 
dengan tema Rahasia Diet Tanpa gagal. Seminar Awam kali 
ini menghadirkan pembicara dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, 
Sp.PD dengan materi pembahasan menarik mengenai rahasia 
diet tanpa gagal hingga upaya mencapai bentuk tubuh ideal 
bagi wanita maupun pria.

Menurut salah satu panitia, Tina Arianti, Seminar Awam yang 
ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 
mengenai bagaimana cara diet yang sehat dengan pola makan 
yang benar sesuai dengan life style saat ini, yang digelar mulai 
pukul 09.00 – 12.00 ini terbilang sukses. Hal itu terlihat dari 
jumlah peserta yang hadir. Mencapai hingga 106 peserta atau 
melebihi target PT Kalbe yang hanya memperkirakan sekitar 75 
orang peserta. 

“Diet bukan berarti mengurangi porsi makan (kuantitas), tetapi 
juga upaya mengontrol makanan yang masuk (kualitasnya),” 
ungkap dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD, saat 
menyampaikan materi presentasi yang sontak memancing 
pertanyaan peserta hingga menciptakan suasana diskusi yang 
menarik sepanjang acara berlangsung.

Selain presentasi materi, diskusi dan tanya jawab, acara 
seminar awam ini semakin riuh ketika seluruh peserta turut 
berpartisipasi dalam melakukan senam zumba bersama. Pada 
acara yang ditutup dengan pembagian doorprize dan makan 
siang bersama itu, seluruh peserta diberi kesempatan untuk 
melakukan cek komposisi lemak. 
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS ANAK
dr. Albert Sarayar, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa: 08.30-15.00
Kamis: 08.30-15.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.30-16.30 & 18.30-19.30

dr. Isabella Riandani, Sp.A
Senin: 08.00 - 12.00
Selasa – jum’at: 08.00-17.00
Sabtu:08.00 - 11.00
Minggu: Perjanjian

dr. jeanne Vidianty, Sp.A
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-15.00
Selasa: 08.00-17.00
Sabtu: 11.00-14.00

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

dr. Sri Sulastri Katarnida, Sp.A
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Selasa & Kamis: 16.00-18.00 
Sabtu: 15.00-17.00
Minggu: Perjanjian

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

dr. Retno Widyaningsih, Sp.A
Senin: 17.00 - 21.00
Rabu & Jumat: 17.00-20.00

dr. Vera Muna Manoe, Sp.A
Senin & Kamis: 19.00-21.00
Rabu: 11.00-13.00
Sabtu: 11.00-14.00

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

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Bambang Dwipoyono, Sp.OG Onk
Senin & Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 18.00-20.00

dr. Bambang Winarno S, Sp.OG
Rabu: 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Boy Abidin, Sp.OG
Senin & Kamis: 16.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-14.00
Jumat: 09.00-14.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00

dr. Cahyadi, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-12.00

dr. Dewi Saraswati Gaduh, Sp.OG
Senin: 18.30-20.30
Kamis: 18.00-20.30
Jumat: 15.00-17.00

dr. Med Lita Lilik Wargawidjaya, Sp.OG
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG
Selasa & Rabu: 17.00-20.00
Sabtu: 12.00-17.00
Minggu: Perjanjian

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Senin & Rabu: 10.00-15.00 & 16.00-21.00
Selasa & Jumat: 16.00-21.00
Kamis: 12.00-15.00 & 16.00-21.00
Sabtu: 10.00-15.00 & 16.00-20.00
Minggu: Perjanjian

dr. Sugi Suhandi, Sp.OG
Senin: 09.00-16.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis:

09.00-12.00 & 18.00-21.00
Rabu & Sabtu: 09.00-16.00
Jumat: 09.00-13.00 

dr. Widayanto Soeratman, Sp.OG
Selasa: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

SPESIALIS FERTILITAS & HORMON 
REPRODUKSI
Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG (K)
*dengan perjanjian

dr. Boy Abidin, Sp.OG
Senin & Kamis: 09.00-12.00 

SPESIALIS FETOMATERNAL
dr. Yuditya Purwosunu, Sp.OG (K), Phd
Senin & Kamis : 16.00 - 21.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dani Djuanda, Sp.KK
Selasa, Rabu & Jumat: 11.00-13.00

dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK
Selasa – Jumat: 13.00-17.00 
Sabtu: Perjanjian

dr. Indrawati , Sp.KK
Senin & Rabu: 17.30-20.00

dr. Lusia Dameria, Sp.KK
Senin: 09.00-13.00
Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: 09.00-13.00 & 16.00-19.00

dr. Sri Linuwih Menaldi, Sp.KK
Selasa & Kamis: 17.00-20.00

dr. Tia Febrianti, Sp.KK
Senin: 14.00-17.00
Kamis: 09.00-11.00
Jumat: 18.00-20.00

SPESIALIS GIZI
dr. Gracia j.M.T Winaktu, MS, Sp.GK
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-18.00

dr. Helen Surya Atmaja, MS
Selasa, Kamis & Sabtu: 14.30-16.30

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Gwendy Aniko, Sp.BP-RE (K)
Senin: 14.00-16.00
Rabu & Jumat: 14.00-17.00

dr. Yefta Moenadjat, Sp.BP
Selasa & Kamis: 12.00-14.00
Sabtu: Perjanjian

SPESIALIS BEDAH TUMOR
dr. Walta Gautama, Sp.B(K) Onk
Senin: Perjanjian 
Kamis & Jum’at: 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

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

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

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Cholid Wahyudi, Sp.OG
Selasa – Kamis: 11.00-13.00

dr. Aji Pramudito, Sp.OG
Rabu & Jumat: 12.00-13.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Iswani, Sp.KK
Rabu: 12.00-14.00

dr. Sinar Mehuli Purba, Sp.KK
Kamis & Sabtu: 17.00-19.00

T E G A L
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K E M A Y O R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Sudarsono, Sp.A
Senin – Jumat: 08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, Sp.A
Senin – Jumat:

08.00-13.00 & 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

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

dr. Rudi Hartono, Sp.A
Selasa – Jumat: 18.00-21.00
Sabtu: 17.00-21.00

dr. Kishore R.j, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 12.00-13.00
Sabtu: 12.00-14.00

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Andi Hudono, Sp.OG
Senin – Sabtu: 18.00-21.00

dr. Billiater Sinaga, Sp.OG
Senin, Rabu – Sabtu: 12.00-17.00

dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG
Senin – Rabu & Jumat: 10.00-20.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Ekarini Aryasatiani, Sp.OG
Senin, Rabu & Kamis: 18.00-21.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. Liva Wijaya, Sp.OG
Senin, Rabu & Kamis: 07.00-17.00
Selasa: 07.00-09.00 & 12.00-21.00
Jumat: 07.00-21.00
Sabtu: 08.00-11.00 & 14.00-20.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Yahya Darmawan, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 10.00-20.00
Rabu & Sabtu: 10.00-17.00

dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Selasa, Rabu & Kamis:

08.00-14.00 & 17.00-21.00
Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-21.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Brahm Udumbara, Sp.KK
Senin – Rabu & Jumat: 14.00-16.00
Kamis: 10.00-12.00

dr. Hermia Moegni, Sp.KK
Selasa & Jumat: 10.00-12.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Rabu: 11.30-13.30
Kamis: 14.00-16.00

Prof. Dr. dr. Maya Devita, Sp.KK
Senin & Sabtu: 10.00-14.00 & 19.00-21.00
Selasa – Jumat: 19.00-21.00

SPESIALIS GIZI
dr. Lany Dewi, Sp.GK
Senin – Sabtu: 10.00-12.00

dr. Rony Sendjaja, Sp.GK
Sabtu: 10.00-11.00

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

dr. Budi Raharjo, Sp.A
Senin – Jumat:

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

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin – Sabtu: 08.30-10.00 & 18.00-20.00

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Vaya Dasitania, Sp.A, M.Kes
Senin – Jumat:

08.00 -14.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 08.00 -14.00

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Rabu: 08.00-18.00
Kamis: 08.00-15.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Hario Untoro, Sp.OG
Senin & Jum’at: 08.00-10.00  
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00    

B E K A S I

dr. Antony Atmaja, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis: 18.00-21.00

dr. Lina Meilina Pudjiastuti, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-14.00

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Selasa & Jumat:

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

dr. Dwi Santi, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-21.00  
Rabu : 09.00-14.00  
Sabtu: 09.00-17.00  

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Senin & Jumat: 17.00-21.00
Selasa – Kamis:

08.00-13.30 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.30  

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin & Kamis: 09.00-13.00
Selasa: 16.00 -20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. jadaru Pudjiawati, Sp.KK
Kamis: 17.00-21.00
Jumat: 10.00-14.00 & 17.00-21.00

dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Selasa & Rabu : 09.00-13.00  
Senin, Rabu & Sabtu: 17.00-21.00

SPESIALIS GIZI
dr. Hadi SM, MS, Sp.GK
Rabu & Jumat: 11.00-13.00
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SPESIALIS ANAK
dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Senin, Rabu – Jumat:

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

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

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

dr. Riadhy B. Prasetyo, Sp.A
Senin – Kamis & Sabtu:

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Selasa: 09.00-14.00
Kamis & Sabtu: 17.00-20.00
Jumat: 09.00-14.00*
*) Dengan Perjanjian

dr. Chrisdiono M. Achadiat, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 17.00-21.00*
Rabu & Jumat: 08.00-14.00
Selasa: 17.00-21.00
*) Jumat sore hanya minggu ke 2, 3, 4

dr. Data Putri Angkasa, Sp.OG
Senin, Kamis – Sabtu:

08.30-14.00 & 17.30-20.00
Selasa: 08.30-14.00

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG
Senin: 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu: 10.00-14.00 & 18.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Kusmaryati, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.30-20.00

dr. Yeni, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis - Sabtu:

08.30-14.00 & 17.30-21.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Agni Anastasia, Sp.KK
Senin: 10.00-14.30 & 17.00-20.00
Selasa: 10.00-14.00
Rabu: 10.30-14.30 & 17.00-20.00
Sabtu: 14.30-17.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 08.00-10.00
Selasa & Jumat: 14.00-16.00
Rabu: 15.00-17.00

dr. Ridhawati Muchtar, Sp.KK
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.00-21.00

dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
Jumat: 09.00-13.00 & 17.00-19.00

SPESIALIS GIZI
dr. Stella Bela, Sp.GK, M.Gz
Selasa: 10.00-13.00
Kamis: 16.00-20.00*
Jumat: 09.00-13.00
*) Dengan Perjanjian

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Kusmarwati, Sp.BP
Senin: 14.00-16.00
Kamis: 15.00-17.00

B E K A S I  T I M U R

K A L I D E R E S

SPESIALIS ANAK
dr. Debora, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 08.00-12.00

dr. Stephanie Yulianto, Sp.A
Senin, Rabu – Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Selasa & Sabtu: 08.00-12.00

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Ricky Susanto, Sp.OG
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis: 08.00-12.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-21.00*
*) Dengan Perjanjian

dr. Grace Valentine, Sp.OG
Senin & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00- 12.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Carolina, Sp.KK
Senin & Selasa: 17.00-19.30
Kamis: 08.30-11.30
Sabtu: 09.30-12.00

dr. Cindy Ariani, Sp.KK
Rabu: 11.00-13.00
Kamis: 17.00-19.00
Jumat: 08.00-10.00*
*) Dengan Perjanjian

SPESIALIS GIZI
dr. Eva Kurniawati, Sp.GK
Selasa: 17.00 – 19.00*
Sabtu: 14.00 – 16.00*
*) Dengan Perjanjian

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

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

dr. Marta L Sigit, Sp.A
Senin – Jumat: 10.00-18.00
Minggu: 08.00-12.00

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

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

dr. Ari Setyawati, Sp.A
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Selasa & Kamis: 08.00-16.00
Rabu: 08.00-15.00
Sabtu: 15.00-19.00

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Rachmad Poedya, Sp.OG
Senin – Rabu: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Kamis: 19.00-13.00
Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: Perjanjian

dr. Pramudyo DP, Sp.OG
Kamis – Sabtu: 18.30-21.00

W A R U

dr. Eston Aryawan H, Sp.OG
Senin & Rabu: 08.30-13.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis – Sabtu: 08.30-13.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. Niken Wening S, Sp.OG
Senin & Sabtu: 09.00-12.00
Selasa & Kamis: 16.00-21.00
Rabu & Jumat: 16.00-19.00

dr. Hanifa Erlin, Sp.OG
Senin & Jumat: 18.00-21.00
Selasa: 08.00-10.00
Minggu: 18.00-20.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK
Senin – Jumat:

08.00-09.00 & 18.00-19.00
Sabtu: 08.00-09.00

dr. Lunni Gayatri, Sp.KK
Senin – Sabtu: 10.00-13.00
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SPESIALIS ANAK
dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 16.00-18.30
Kamis & Sabtu: 08.00-14.00

dr. Dessy Afrianty, Sp.A
Senin – Kamis & Sabtu:

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

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

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

dr. Yenny Kumalawati Santosoatmodjo, 
Sp.A
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Robertus Purbonoto, Sp.OG
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Selasa – Kamis & Sabtu:

08.00-14.00 & 18.00-20.00

dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. Novi Gracia, Sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.30-13.00

dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin & Kamis: 18.00-20.00

dr. Gatot Abdurrazak, Sp.OG-KFM
Senin & Kamis: 14.00-16.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Ilmi Silmiaty Thamrin, Sp.KK
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 09.00-12.00

dr. Lusia Dameria, Sp.KK
Senin: 18.00-20.00
Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 17.00-19.00

dr. Erivia Debora Pangkahila, Sp.KK, 
M.Biomed
Selasa & Kamis:

09.00-12.00 & 17.00-20.00

SPESIALIS GIZI
dr. Laila Hayati, Sp.GK
Senin & Rabu: 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-11.00*
*) Dengan Perjanjian

C I B U B U R

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

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

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

dr. MM Tri Widiyati, Sp.A
Senin, Selasa, Kamis – Sabtu:

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

dr. Sita Ariyani, Sp.A
Senin & Jumat:

09.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa, Rabu & Sabtu:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Kamis: 09.00-14.00

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. N.P. Titien Sri K., Sp.OG
Senin – Rabu: 09.00-14.00 & 14.30-16.30
Kamis: 09.00-14.00
Jumat & Sabtu:

09.00-14.00 & 18.00-20.00

dr. Nancy Liona A., Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa & Kamis:

09.00-14.00 & 18.30-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Evelyn Tunardy, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

08.00-13.00 & 17.00-20.00
Rabu: 08.00-13.00
Sabtu: 08.00-16.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG
Selasa & Kamis: 16.00-20.00
Sabtu: 10.00-14.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dina Udayani S., Sp.KK
Kamis: 12.00-14.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 16.00-19.00
Selasa & Rabu: 17.00-19.00

dr. Dewi Anggraini, Sp.KK
Senin: 12.00-14.00
Selasa & Jumat: 09.00-12.00
Kamis: 09.30-12.00

C I K A R A N G K E N j E R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Noershanti Ramadhani, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

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

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00
Rabu: 11.00-13.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 18.00-21.00

dr. Benediktus Arifin, MPH, Sp.OG
Senin – Kamis & Sabtu: 18.30-20.30
Jumat: 16.00-18.00

dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Senin, Selasa & Jumat: 15.00-17.00
Minggu: 09.00-11.30

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Nurfithria Ikaputri, Sp.KK
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 09.00-11.00
Jumat: 17.00-19.30

dr. Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat: 09.00-12.00
Rabu: 19.00-21.00

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Indri Lakshmi Putri, Sp.BP-RE (KKF)
Senin, Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-11.00*
*) Dengan Perjanjian



56 | Edisi 19 - 2016

S U R A B A Y A

K E N j E R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Noershanti Ramadhani, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

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

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00
Rabu: 11.00-13.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 18.00-21.00

dr. Benediktus Arifin, MPH, Sp.OG
Senin – Kamis & Sabtu: 18.30-20.30
Jumat: 16.00-18.00

dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Senin, Selasa & Jumat: 15.00-17.00
Minggu: 09.00-11.30

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Nurfithria Ikaputri, Sp.KK
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 09.00-11.00
Jumat: 17.00-19.30

dr. Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat: 09.00-12.00
Rabu: 19.00-21.00

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Indri Lakshmi Putri, Sp.BP-RE (KKF)
Senin, Rabu & Jumat: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-11.00*
*) Dengan Perjanjian

K A L I D E R E S

SPESIALIS ANAK
dr. Debora, Sp.A
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 08.00-12.00

dr. Stephanie Yulianto, Sp.A
Senin, Rabu – Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Selasa & Sabtu: 08.00-12.00

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Ricky Susanto, Sp.OG
Senin – Rabu & Jumat:

08.00-12.00 & 17.00-21.00
Kamis: 08.00-12.00
Sabtu: 08.00-12.00 & 17.00-21.00*
*) Dengan Perjanjian

dr. Grace Valentine, Sp.OG
Senin & Kamis: 17.00-20.00
Sabtu: 08.00- 12.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Carolina, Sp.KK
Senin & Selasa: 17.00-19.30
Kamis: 08.30-11.30
Sabtu: 09.30-12.00

dr. Cindy Ariani, Sp.KK
Rabu: 11.00-13.00
Kamis: 17.00-19.00
Jumat: 08.00-10.00*
*) Dengan Perjanjian

SPESIALIS GIZI
dr. Eva Kurniawati, Sp.GK
Selasa: 17.00 – 19.00*
Sabtu: 14.00 – 16.00*
*) Dengan Perjanjian

SPESIALIS ANAK
dr. Darma Yudha, Sp.A
Senin, Rabu & Kamis: 19.00-21.00
Selasa & Jumat: 14.00-19.00

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

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

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

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

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

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

SPESIALIS ANAK - KLINIK ENDOKRIN 
ANAK
dr. M. Connie Untario, Sp.A
*Dengan Perjanjian

SPESIALIS ANAK - KLINIK GASTRO ANAK
Prof. Dr. dr. Subijanto MS, Sp.A
Selasa & Kamis: 12.00-14.00

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Rabu: 15.00-17.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Dwi Meinindah, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 18.30-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00

dr. Harry K. Gondo, Sp.OG
Rabu & Jumat: 08.00-11.00

dr. Prasti Hoetama, Sp.OG
Selasa: 19.30-21.00
Kamis: 18.30-21.00

dr. Robby Budilarto, Sp.OG
Senin – Sabtu: 16.00-18.30

dr. Sigit Soeryono, Sp.OG
Senin – Sabtu: 09.00-11.00 & 19.00-21.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. D. Tedjoseputro, Sp.KK
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-11.30

dr. Rikimin Tedja, Sp.KK
Senin – Jumat: 19.30-21.00

dr. Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Selasa: 16.00-19.00
Rabu: 09.00-11.30
Sabtu: 09.30-12.30

dr. Renata Mayangsari P. , Sp.KK
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-19.00

SPESIALIS GIZI
Ahli Gizi 
Senin – Jumat: 10.00-15.00
Sabtu: 10.00-12.00

jadwal praktik poliklinik

*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com
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D E P O K

SPESIALIS ANAK
dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A 
Senin - Jumat: 09.00-14.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

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

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

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

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

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

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

SPESIALIS OBGYN & PENYAKIT 
KANDUNGAN
dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00
Selasa, Rabu & Jumat:

09.00-13.00 & 18.00-21.00

dr. jolanda R. Labora, Sp.OG
Senin – Rabu & Jumat:

09.00-15.00 & 18.00-21.00
Kamis: 09.00-12.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-15.00 & 18.00-20.00

dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Senin, Rabu & Kamis:

09.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa: 17.00-20.00
Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-14.00 & 16.00-19.00

dr. Afra Tangdialla, Sp.OG
Selasa & Rabu: 11.00-13.00
Kamis: 17.30-20.00
Sabtu: 13.30-16.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Adi Gunadi, Sp.KK
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 17.00-19.00

dr. Gayanti Germania, Sp.KK
Selasa: 18.00-20.00
Kamis: 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-12.00

dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Selasa & Kamis: 09.00-12.00

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Yantoko, Sp.BP-RE
Selasa & Kamis: 17.00-20.00

SPESIALIS GIZI
dr. Laila Hayati, Sp.GK 
Selasa & Kamis: 17.00-19.00
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❝Wanita dengan pra kanker cervix dan kanker 
cervix stadium dini umumnya tidak memiliki 
gejala atau keluhan apapun. Gejala biasanya 

baru timbul setelah menjadi kanker invasif yaitu 
berupa pendarahan per vaginam yang abnormal 
(pendarahan paska senggama, pendarahan/flek-

flek diantara siklus haid), lendir atau keputihan 
dari vagina maupun nyeri yang dirasakan saat 

melakukan hubungan seksual❞

tips sehat

Kejadian kanker serviks memang masih belum dapat 
dihilangkan. Namun, secara umum kanker serviks dapat 
dideteksi dengan mengetahui perubahan kondisi pada 

daerah serviks melalui Pap Smear Test (pemeriksaan Pap 
smear)

Pap smear (papanicolaou) smear merupakan pemeriksaan 
penapisan yang dilakukan untuk mendeteksi perubahan pra-
kanker maupun kanker cervix (mulut/leher rahim). Karena 
itulah, pemeriksaan pap smear sebaiknya dilakukan kepada 
semua wanita yang telah melakukan hubungan seksual yang 
berusia lebih dari 21 tahun dan dilakukan secara teratur setiap 
3-5 tahun atau lebih sering jika memang ditemukan hasil yang 
abnormal.

PeNTiNgNyA PAP SMeAR
(Apa & Kenapa Harus Dilakukan)

dr. lisdayanti, Sp.Og
Mitra Keluarga Tegal

Pemeriksaan pap smear merupakan pemeriksaan inspekulo 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional 
dengan cara membuka vagina dengan spekulum atau 
cocor bebek sehingga cervix bisa terlihat dengan baik. 
Selanjutnya, dilakukan dua kali (2x) pengambilan sampel 
dari endocervix. Sampel pertama diambil dengan sikat 
halus atau lidi kapas, dan sampel kedua yang diambil 
dengan spatula. Kedua sampel tersebut kemudian dikirim 
ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan di bawah 
mikroskop. 

Tujuan dilakukan pemeriksaan pap smear adalah sebagai 
deteksi dini perubahan-perubahan cervix yang mengarah 
kepada pra kanker ataupun kanker cervix. Hasil pemeriksaan 
abnormal dari pap smear akan ditindaklanjuti guna mencegah 
sel-sel cervix yang abnormal berkembang ke arah kanker yang 
invansif. 

DUA MeTODe PeMeRiKSAAN PAP SMeAR
1. Konvensional: sampel dari cervix dipulaskan 
 ke atas gelas obyek.
2. Liquid prep atau thin prep: sampel 
 dilarutkan ke dalam cairan.

Untuk memperoleh hasil yang akurat 
sebaiknya melakukan Pap Smear dengan 
syarat-syarat sebagai berikut:
•	 Dilakukan	minimal	5	hari	setelah	haid 
 berhenti
•	 Jangan	menggunakan	tampon,	foam, jelly, 
 krim vagina, pelembab, pelicin, atau obat
 - obatan vagina selama 2 - 3 hari sebelum 
 pemeriksaan
•	 Jangan	melakukan	hubungan	seksual	dua 

 hari sebelum pemeriksaan.
Perlu diingat setelah pemeriksaan pap smear juga dapat 
terjadi pendarahan dari vagina, tapi biasanya hanya 
pendarahan yang minimal

HASil PeMeRiKSAAN 
Bila ditemukan hasil abnormal dari pap smear test, terdapat 
beberapa pemeriksaan lanjutan berupa colposcopy, 
cervical biopsy, dan cone biopsy.

PROSeDUR DAN MeTODe

Pap smear dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker 
cervix (mulut rahim) dengan cara mendeteksi sedini mungkin lesi-
lesi pra kanker.
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Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (031) 99000880, Fax. (031) 99000885
kenjeran@mitrakeluarga.com

CIKARANG
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang
Tel. (021) 8984 0500, Fax. (021) 8984 5489
cikarang@mitrakeluarga.com

KEMAYORAN
Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), Jakarta 
Tel. (021) 654 5555, Fax. (021) 654 5959
kemayoran@mitrakeluarga.com

WARU
Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (031) 8542 111, Fax. (031) 8534 333
waru@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga.com @mitrakeluarga

life.love.
laughter.

Hari Natal

2016
& Tahun Baru

2017

Gloria  
in excelsis 

Deo

Kepada Keluarga Indonesia,
Selamat Natal 2016 & Tahun Baru 2017.

Semoga dunia ini dipenuhi dengan kehangatan dan cinta Natal. Semoga 

kita semua diberkati kesehatan di tahun baru yang akan datang.
Salam,
Mitra Keluarga

Temukan lokasi kami di:



Pap Smear* Rp. 225K
Rp. 1490K
Rp. 1595K

Paket Vaksinasi incl. konsul dokter umum
konsul dokter spesialis

* T&C Apply, 3x Vaksin berlaku untuk pasien umum

www.mitrakeluarga.com


