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fokus

M
enjaga kesehatan,  khususnya 
perempuan disepanjang 
 kehidupannya, mulai dari 

remaja sampai usia lanjut, memerlukan 
 per hati an dan pengetahuan  mengenai 
 faktor-faktor untuk menjaga agar 
kualitas kesehatan tetap terjaga secara 
optimal. 

Usia 20 - 30 tahun merupakan usia yang 
mengasyikan dalam kehidupan Anda. 
Jatuh sakit mungkin tak terpikirkan 
sebelumnya. Tapi perempuan di rentang 
usia ini perlu menyadari bahwa gaya 
hidup saat ini dapat membentuk kese-
hatan di masa depan. Oleh karena itu, 
perhatikan pola makan Anda. Makanlah 
makanan yang sehat dan perbanyak 
minum air putih. Lakukan aktivitas fisik 
(olahraga) secara teratur, jaga berat 
badan dan hindari stres.
 
Disamping gaya hidup, pemeriksaan 
kesehatan pun perlu menjadi  perhatian, 
seperti skrining kanker serviks,  payudara, 
kesehatan kulit, tekanan darah, 
 kolesterol dan lainnya. Bagi yang sudah 
berencana untuk berkeluarga atau me-
nikah, jangan sungkan-sungkan  untuk 
melakukan pemeriksaan kesehat an 
reproduksi perempuan. 

USIA PRODUKTIF
Rentang usia subur pada perempuan 
berkisar antara 20 - 35 tahun. Ini adalah 
usia paling aman dan paling memung-
kinkan untuk hamil. Di usia 35 tahun 
ke atas, kehamilan memiliki risiko lebih 
besar mengalami komplikasi, seperti 
keguguran, preeklamsia (komplikasi 
kehamilan akibat tekanan darah tinggi 

dan adanya kerusakan organ lain, seperti 
ginjal), dan kecenderungan untuk mela-
hirkan secara caesar.

Perempuan di usia subur penting untuk 
menjaga asupan gizi, karena usia subur 
adalah masa perkembangan organ re-
produksi perempuan yang telah matang 
dan berfungsi dengan baik. Terutama 
pada perempuan yang sedang meren-
canakan kehamilan harus memberikan 
perhatian khusus pada makanannya. 
Pehatikan makanan yang antara lain 
mengandung zat besi, kalsium, dan 
asam folat.

USIA NON PRODUKTIF
Seiring bertambahnya usia, metabolisme 
pun semakin menurun. Berat badan 
 sangat mudah untuk naik dan turun. 
Mengkonsumsi makanan sehat dan 
olahraga teratur menjadi sangat penting 
untuk dilakukan. Di Usia 40an, mulai ter-
jadi perubahan dalam siklus mens truasi, 
hal ini dikarenakan berubahnya kadar 
hormon menjelang masa menopause.

Begitu mulai menopause, kepadatan 
tulang mulai menurun dengan cepat 
karena tubuh Anda menghasilkan lebih 
sedikit estrogen. Lakukan tes kepadatan 
tulang setiap beberapa tahun, dan jaga 
berat badan untuk menghindari risiko 
terkena diabetes. Tiada kata terlambat 
untuk tetap sehat.

Kondisi tubuh yang sehat 
dan bugar tentu menjadi 
suatu kebutuhan yang sangat 
penting dalam hidup. Risiko 
yang mengancam kesehatan 
perempuan sering dapat 
dicegah, jika tahu caranya. 
Konsultasi dengan dokter 
secara periodik untuk 
mengurangi risiko kesehatan 
yang mungkin timbul.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina
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•	Kelas	III	 :	Rp	5.830.000

Paket tidak berlaku apabila:
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•	Diperlukan	jumlah	hari	dan	atau	perawatan	melebihi	dari	ketentuan	tarif	paket.

* Syarat dan ketentuan berlaku

Promo berlaku sampai dengan 30 Juni 2019

Informasi lebih lanjut:
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•	Kelas	II	 :	Rp	17.145.000

•	Kelas	III	 :	Rp	15.400.000
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Kepada Keluarga Indonesia,
Kebahagiaan seorang ibu adalah saat kehamilan dan persalinan 

menjadi sebuah proses yang penuh dengan perhatian, kasih sayang dan 
harapan.

Mitra Keluarga Bekasi

Syarat & Ketentuan:
•	 Hanya	berlaku	bagi	pasien	umum,	bukan	pasien	 

penjaminan.
•	 Non-refundable	deposit	bila	batal.
•	 Tidak	bisa	digabungkan	dengan	promo	lainnya	 

(seperti cicilan 0%, dll).
•	 Usia	kehamilan	6	-	36	minggu.
•	 Syarat	&	ketentuan	berlaku	lainnya.	(*)

Kami	mengerti	bahwa	persalinan	membutuhkan	banyak	persiapan	dari	calon	orang	tua.	

Untuk itu kami mempersembahkan program Tabungan Buah Hati Mitra.

Dengan Deposit min. Rp 6 juta (pembayaran secara tunai) Anda akan mendapatkan benefit sebagai 
berikut:
. 1 Program khusus USG 4D: Rp 795.000,-(berlaku rawat jalan).
. 2 Bingkisan menarik untuk buah hati Anda.
. 3 Free	senam	hamil,	mulai	usia	kehamilan	28 minggu.
. 4 Pilihan benefit:

a. Program khusus untuk kamar & lab (berlaku Rawat Inap). 
atau

b. Free upgrade kamar 1 tingkat	(hanya	berlaku	kelas	II	naik	ke	kelas	I	&	kelas	I	naik	ke	kelas	
VIP).

Counter Rawat Inap 
Lt. 1
(021) 885 3333 Ext.1912/1913
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rekomendasi

E
strogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon 
yang berperan penting dalam perkembangan dan 
pertumbuhan karakteristik seksual perempuan serta 

proses	reproduksi.	Hormon	ini	sebenarnya	tidak	hanya	
diproduksi dalam tubuh perempuan, tapi juga terdapat dalam 
tubuh	pria	dengan	kadar	yang	jauh	lebih	rendah.	Hanya	saja	
peran hormon estrogen dalam tubuh pria belum diketahui 
secara pasti.

“Estrogen termasuk golongan zat yang dinamakan hormon. 
Definisi klasik dari hormon adalah suatu substansi kimiawi 
yang dihasilkan oleh jaringan, dilepaskan ke aliran darah 
dan	menuju	sel	tertentu.	Kemudian	hormon	tersebut	akan	
memberikan efek tertentu bagi sel tersebut. Estrogen 
termasuk hormon reproduksi perempuan yang bertanggung 
jawab terhadap siklus menstruasi, perkembangan organ 
reproduksi serta karakteristik seks sekunder pada perempuan,” 
ujar	dr.	Jimmy	Panji	Wirawan,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	
Gading Serpong

MeNeNTUKAN FUNgSI SeKSUAl
Estrogen memiliki banyak peran bagi seorang perempuan, 
salah satunya mengurangi risiko serangan jantung. Estrogen 
terutama berperan pada karakteristik seks sekunder pada 
perempuan, yaitu perkembangan payudara, uterus, vagina, 

termasuk karakteristik distribusi lemak pada tubuh seorang 
perempuan. Estrogen berperan pada pengaturan siklus 
menstruasi setiap bulannya. 

“Estrogen berperan pada ciri-ciri perkembangan seks sekunder 
perempuan dan pada proses menstruasi. Peranan tersebut 
terdiri dari, membantu menstimulasi pertumbuhan folikel 
ovulasi, menstimulasi pertumbuhan vagina, penebalan dinding 
vagina, dan meningkatkan keasaman vagina, berperan pada 
penebalan	dinding	otot	tuba	Fallopi	dan	untuk	kontraksi	
saat transport sel telur dan sel sperma, meningkatkan dan 
menjaga membran mukosa yang melapisi uterus; menebalkan 
endometrium; menstimulasi otot-otot uterus untuk 
berkembang dan berkontraksi, mengatur aliran dan ketebalan 
sekresi lendir serviks, yang dapat meningkatkan pergerakan sel 
sperma ke sel telur dan memungkinkan fertilisasi dan berperan 
untuk pertumbuhan payudara selama masa remaja dan 
pigmentasi nipple,”	ujar	dr.	Nurbaiti,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	
Cikarang.  

Bagaimana hormon ini bekerja? “Estrogen termasuk golongan 
hormon. Estrogen dihasilkan oleh ovarium (indung telur), dan 
juga oleh plasenta semasa kehamilan. Estrogen kemudian 
masuk kedalam pembuluh darah dan ditempat dimana 
terdapat reseptor estrogen, maka akan memberikan efek 

pada	organ	tersebut.	Semisal	pada	uterus/rahim.	Estrogen	
pada awal siklus menstruasi menyebabkan penebalan dinding 
rahim/proliferasi	endometrium.	Setelah	proses	peluruhan	
dinding rahim saat haid, tumbuhnya dinding rahim yang baru 
dipicu oleh hormon estrogen setiap bulannya,” jelas dr. Jimmy 
Panji	Wirawan,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	Gading	Serpong

“Hormon	ini	juga	membawa	pesan	dari	sel	dan	organ	yang	
dipengaruhinya, mempengaruhi fungsi sel dan organ, 
mengatur perkembangan dan metabolisme sel dan organ, 
menentukan fungsi seksual dan jaringan reproduksi, 
berdampak kepada mood,” tutur dr. Agustinus Gatot, Sp.OG

Fungsi	pada	kehamilan	dimulai	pada	minggu	keempat	belas,	
plasenta mulai berfungsi untuk memproduksi estrogen dan 
progesterone. Pada saat kehamilan terjadi peningkatan jumlah 
dan ukuran pembuluh-pembuluh darah yang memasok rahim, 
estrogen membantu meningkatkan aliran darah, menjamin 
bayi Anda yang sedang tumbuh memperoleh cukup nutrisi, 
aliran darah yang mengalir ke rahim sepuluh kali lebih banyak 
selama awal sampai dengan akhir kehamilan.

“Estrogen, mempertebal dinding rahim untuk mempersiapkan 
implantasi, juga memainkan sebuah peran penting dalam 
meningkatkan ukuran rahim secara keseluruhan. Itu dilakukan 
dengan meningkatkan ukuran sel-sel rahim, sehingga rahim 
dapat meregang untuk mengakomodasi sang bayi yang 
sedang	tumbuh,”	jelas	Dr.	dr.	Harry	Kurniawan	Gondo,	Sp.OG-
KFM	dari	Mitra	Keluarga	Surabaya.

Estrogen	ini	menurut	dr.	Harry		membantu	meningkatkan	
jumlah sel darah putih dalam darah, dengan demikian 
meningkatkan fungsi imun. Memberikan efek memperkecil 
kemungkinan perdarahan pada rahim dan plasenta yang 
memiliki banyak pembuluh darah (dan dengan demikian 
memperkecil kemungkinan tidak memasok nutrisi kepada si 
bayi) dan mengurangi perdarahan selama melahirkan. 

Dikatakan	oleh	dr,	Nurbaiti,	jika	terjadi	kekurangan	estrogen	
pada saat kehamilan akan meningkatkan risiko abortus juga 
hiperpigmentasi pada kehamilan, seperti warna kehitaman 
di wajah, puting susu dan area genital. Sedangkan kondisi 
kelebihan estrogen saat hamil dapat menyebabkan keputihan, 

Hormon Estrogen

Berperan Penting dalam Fungsi 
Reproduksi Perempuan
Dalam kehidupan perempuan, mulai dari pubertas, menstruasi, kehamilan, hingga menopause, 
tidak lepas dari peran hormon estrogen. Kekurangan hormon ini bisa mempengaruhi 
reproduksi perempuan.

❝Makanan yang mengandung 
phytoestrogen dapat mempengaruhi 

jumlah estrogen dalam tubuh; Olahraga 
intensitas sedang hingga tinggi dapat 
menurunkan jumlah estrogen; kurang 

tidur menyebabkan peningkatan 
hormon estrogen❞

dr. Jimmy Panji Wirawan, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Gading	Serpong

❝Pada perempuan yang kurang 
hormon estrogen, memiliki 

risiko osteoporosis dan penyakit 
kardiovaskuler. Sedangkan pada 

perempuan yang kelebihan hormon 
estrogen, terdapat risiko obesitas, 

kanker payudara, endometriosis dan 
gangguan tiroid❞

dr. Nurbaiti, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Cikarang

❝Estrogen membawa pesan  
dari sel dan organ yang  

dipengaruhinya, mempengaruhi  
fungsi sel dan organ, mengatur 

perkembangan dan metabolisme  
sel dan organ, menentukan fungsi 
seksual dan jaringan reproduksi,  

berdampak kepada mood❞

dr. Agustinus gatot, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

❝Pada saat menopause, estrogen 
mulai berkurang sehingga dapat 
menimbulkan beberapa efek, di 

antaranya hot flash, berkeringat pada 
waktu tidur, dan kecemasan yang 

berlebihan❞

Dr. dr. Harry Kurniawan gondo, 
Sp.Og-KFM

Mitra	Keluarga	Surabaya
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rekomendasi

bercak kemerahan pada telapak tangan, dan tumor pembuluh 
darah.

Hormon	estrogen		ini	menurur	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG	
tidak hanya mempengaruhi organ reproduksi, banyak organ 
dipengaruhi antara lain, Otak: menjaga suhu tubuh, daya 
ingat, mempengaruhi otak mempersiapkan tubuh dalam 
perkembangan seksual dan reproduksi; indung telur dan 
rahim: pematangan telur, merangsang siklus haid pertama, 
mempersiapkan rahim untuk kehamilan, bekerjasama 
dengan progesterone untuk tidak luruhnya endometrium 
sehingga kehamilan bisa berlangsung; jantung dan hati: 
menjaga produksi kolesterol di hati sehingga mengurangi 
plak di pembuluh darah jantung; payudara: merangsang 
pertumbuhan payudara dan mempersiapkan kelenjar ASI; 
tulang: mempertahankan kepadatan tulang, mencegah 
kekroposan tulang, mempengaruhi penyerapan kalsium dan 
mineral di usus.

JUMlAHNyA DITeNTUKAN OleH geNeTIK
Setiap perempuan memiliki hormon estrogen yang berbeda, 
hormon estrogen pada setiap perempuan dipengaruhi oleh 
genetik, gaya hidup, pola makan, kehamilan, masa pubertas 
dan masa menopause. Perbedaan ini menurut dr. Jimmy  
Panji Wirawan juga karena berhubungan dengan jumlah 
sel telur yang dimilikinya. Adanya penyakit tertentu seperti 
kanker ataupun kista pada indung telur dapat mempengaruhi 
jumlah estrogen pada perempuan tersebut. Pada perempuan 
usia muda, kondisi seperti sindrom ovarium polikistik dapat 
membuat gangguan hormon dan menyebabkan kadar 
estrogen dalam tubuh seorang perempuan lebih tinggi dari 
seharusnya. Dengan berolahraga aktif, memiliki berat badan 
ideal serta mendapat sinar matahari yang cukup, gangguan 
hormon tersebut lebih jarang terjadi.

Perlu diketahui kadar estrogen jumlahnya bisa menurun. 
Penurunan kadar estrogen dipengaruhi oleh beberapa 
keadaan. Semisal pasien dengan sindrom Turner, pasien 
dengan riwayat operasi kista sebelumnya, ataupun pada pasien 
dengan kadar hormon prolaktin yang berlebihan. Wanita yang 
sudah mendekati masa menopause biasanya memiliki hormon 
estrogen	yang	rendah.	Namun,	tetap	saja,	perempuan	dari	
berbagai kelompok umur dapat mengalami kondisi ini.

“Beberapa gejala dari kadar estrogen yang rendah pada 
perempuan adalah: nyeri saat berhubungan seks akibat 
berkurangnya lubrikasi vagina, peningkatan risiko mengalami 
infeksi saluran kencing akibat menipisnya dinding uretra, 
menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak mengalami 
menstruasi, perubahan suasana hati yang ekstrem, payudara 
terasa nyeri, hot flashes (wajah terasa panas), sering nyeri 
kepala	atau	meningkatnya	frekuensi/intensitas	migrain	
yang memang sudah sering dialami, depresi, kesulitan 
berkonsentrasi, kelelahan, tulang yang lebih rapuh sehingga 
mudah patah. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa pengobatan, 
maka kadar estrogen yang rendah dapat menyebabkan 

masalah	kesuburan,”	jelas	Dr.	dr.	Harry	Kurniawan	Gondo,	
Sp.OG-KFM.

Adapun faktor risiko yang paling umum sebagai 
penyebab rendahnya kadar estrogen, antara lain: usia 
lanjut, riwayat masalah hormonal dalam keluarga (contoh: 
kista ovarium), kelainan pola makan (contoh: anoreksia), 
diet ekstrem, olahraga berlebihan, gangguan pada kelenjar 
pituitary. Penanganan kondisi hormon estrogen yang rendah 
dengan terapi hormon estrogen buatan dosis tinggi biasanya 
diberikan pada perempuan usia 25-50 yang memiliki kadar 
estrogen rendah. Terapi ini dapat membantu menurunkan 
risiko terjadinya patah tulang, penyakit kardiovaskular, 
dan ketidakseimbangan hormon lainnya. Estrogen dapat 
diberikan melalui obat minum, melalui vagina, atau melalui 
suntikan. Terapi estrogen jangka panjang biasa dianjurkan 
bagi para perempuan yang mendekati menopause atau pada 
perempuan yang menjalani operasi pengangkatan ovarium. 
Terapi estrogen biasanya hanya diberikan selama satu hingga 
dua	tahun.	Hal	ini	disebabkan	karena	terapi	estrogen	dapat	
meningkatkan risiko kanker.

Beberapa makanan mengandung fitoestrogen, yang dapat 
mempengaruhi kadar estrogen dalam tubuh, seperti sayuran 
brokoli, kembang kol, kedelai dan beberapa makanan yang 
mengandung protein kedelai, buah berry, biji dan biji-bijian, 
buah anggur. Makanan yang mengandung fitoestrogen 
yang tercantum di atas dapat menurunkan risiko kanker, 
mengurangi hot flashes, memperbaiki gejala menopause 
lainnya, dan memberikan manfaat kesehatan lainnya. Efek 
dari phytoestrogy kedelai tergantung pada jenis kedelai, isolat 
protein kedelai akan memiliki dampak yang berbeda dari 
seluruh makanan kedelai. 
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mitra utama

Kesehatan Perempuan di Segala 
Usia

Banyak faktor yang membuat kehidupan perempuan berkualitas. Kesehatan 

perempuan di usia produktif maupun non produktif adalah salah satu faktor 

yang sangat penting.

K
ondisi tubuh yang sehat dan bugar tentu menjadi sebuah 
kebutuhan amat penting dalam hidup. Termasuk bagi 
para perempuan di tengah banyaknya peran yang mereka 

jalankan di dalam kehidupan baik saat berada di usia produktif 
maupun	tidak	produktif.	Menurut	Depkes	RI	(1993)	perempuan	
usia	produktif	merupakan	perempuan	yang	berusia	15-49	
tahun dan perempuan pada usia ini masih berpotensi untuk 
mempunyai	keturunan.	Sedangkan	menurut	BKKBN	(Badan	
Koordinasi	Keluarga	Berencana	Nasional)	2001,	perempuan	
usia	produktif	adalah	yang	berusia	18-49	tahun	yang	berstatus	
belum kawin, kawin ataupun janda.

Di masa produktif ini biasanya perempuan identik dengan 
masa subur, artinya perempuan ini sudah siap dan bisa 
mempunyai keturunan. Rentang usia idealnya sendiri antara 
21-35 tahun. Saat mencapai puncak kesehatan reproduksi, 
peluang perempuan untuk mengandung sangat besar. Sesuai 
anjuran medis, proses pertumbuhan janin membutuhkan 
kondisi kesehatan yang luar biasa. Agar memastikan kondisi 
kesehatan seorang perempuan tetap prima, maka idealnya 
dibutuhkan sederetan pemeriksaan yang harus dilakukan 
secara rutin.

Di lain sisi, perempuan yang berada di rentang usia produktif 
ini biasanya masih aktif bekerja. Sebagai subjek pembangunan 
kesehatan, pekerja perempuan merupakan penentu alokasi 
pangan, penentu budaya konsumsi keluarga, pendidik, 
perawat dan pemelihara di dalam keluarga. Sebagai objek 
pembangunan kesehatan, pekerja perempuan rentan 
mengalami eksploitasi, mempunyai peran ganda, rentan 
terpapar bahaya di tempat kerja di samping secara alamiah 
mengalami fase haid, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. 
Oleh karena itu pekerja perempuan memerlukan pengawalan 
dan perlindungan khusus di bidang kesehatan.

HORMON eSTROgeN BeRPeRAN PeNTINg  UNTUK 
PeReMPUAN 
Hormon	Estrogen	atau	disebut	juga	hormon	seks	pada	
perempuan, sangatlah penting untuk perkembangan seksual 
dan reproduksi. Estrogen, utamanya diproduksi oleh ovarium, 
dan juga diproduksi oleh sel-sel lemak dan kelenjar adrenal. 
Estrogen berperan penting dalam pengembangan ciri-ciri seks 
sekunder, seperti pertumbuhan payudara, rambut kemaluan 
dan ketiak. Disamping itu, estrogen juga membantu mengatur 
siklus menstruasi, mengendalikan pertumbuhan lapisan rahim 
selama	awal	siklus	menstruasi.	Kadar	estrogen	akan	menurun	
tajam apabila tidak ada pembuahan pada sel telur perempuan 
(terjadi mentruasi), Sementara, apabila terjadi pembuahan 
pada sel telur, maka estrogen akan bekerjasama dengan 
progesteron untuk menghentikan ovulasi selama masa 
kehamilan (menstruasi tidak terjadi).

dr.	Jimmy	Panji	Wirawan,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	Gading	
Serpong mengatakan bahwa estrogen memiliki efek pada 
berbagai organ tubuh, tapi terpenting pada dua organ, yaitu 
jantung dan pembuluh darah serta pada kepadatan tulang. 
Hormon	estrogen	melindungi	seorang	perempuan	dari	
serangan jantung iskemik karena efek kardioprotektif yang 
dimilikinya serta efek anti-inflamasi yang dapat membantu 
mencegah arteriosklerosis. Estrogen berperan pada maturasi 
tulang, sehingga setelah menopause terjadi peningkatan risiko 
osteoporosis bagi perempuan

Selama kehamilan perempuan biasanya akan menghasilkan 
estrogen yang lebih banyak, ini karena estrogen diperlukan 
untuk vaskularisasi yang lebih baik, perkembangan janin, 
pematangan janin. Jumlah hormon ini berbeda untuk setiap 
perempuan perbedaan ini tergantung dari banyak lemak dan 
ada tidaknya pengaruh hormonal yang lain. “Pola makan yang 

tidak seimbang menyebabkan obesitas dan gangguan pada 
hormon estrogen, olahraga akan menyebabkan kebugaran 
dan tidak meningkatkan hormon estrogen,” ujar dr. Agustinus 
Gatot,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur

Kadar	estrogen	ini	akan	menurun	dengan	meningkatnya	usia	
dan mendekati menopause. Efek penurunan kadar estrogen 
mempengaruhi vagina menjadi kering. Mukosa vagina menipis 
sehingga	menyebabkan	nyeri	saat	senggama.	Kulit	kering	
sehingga timbul keriput, terjadi kegelisahan akibat perubahan 
mood, susah tidur, hot flashes, osteoporosis, infeksi saluran 
kemih. “Penyebabnya saat berkurangnya fungsi ovarium 
atau	saat	diangkat	kedua	ovarium.	Kadar	estrogen	tinggi	
biasanya karena obesitas. Untuk mengatasi kekurangan bisa 
mengkonsumsi produk makanan yang mengandung biji-
bijian, (kedelai, wijen, barley, oatmeal, rami, gandum) sayuran 
(brokoli, timun, kentang, terong, labu, bit, seledri) almond, 
hazelnut. Dan jangan lupa olahraga teratur,” tambahnya. 

KeSeHATAN RePRODUKSI HARUS DIJAgA SeJAK ReMAJA
Organ reproduksi itu harus sangat diperhatikan, tetapi masih 
banyak para remaja maupun orang dewasa yang kurang 
memperhatikannya, sebab di dalam budaya kita, orang merasa 
kurang nyaman membicarakan masalah seksual. Padahal, 
organ tersebut sangat membutuhkan perhatian, terutama 

kesehatan	dan	kebersihannya.	Kita	dapat	menjaga	kesehatan	
organ reproduksi dengan cara-cara yang relatif sederhana.

Secara umum, reproduksi adalah salah satu konsep 
biologis terpenting makhluk hidup untuk mempertahankan 
kelangsungan spesiesnya, yaitu dengan menghasilkan individu 
baru. Proses reproduksi ini secara garis besar dibagi menjadi 
cara reproduksi seksual dan aseksual. Makhluk hidup yang 
lebih kompleks seperti manusia, melakukan reproduksi secara 
seksual, yang berarti bahwa proses tersebut membutuhkan 
2 individu yang berlawanan jenis untuk menghasilkan 
individu baru. Sedangkan organisme yang lebih sederhana, 
seperti bakteri dan sebagian besar tumbuhan, melakukannya 
secara aseksual, yang berarti bahwa individu tersebut dapat 
bereproduksi tanpa adanya individu lain dari spesies yang 
sama.

Perempuan memiliki banyak karakteristik fisik yang berbeda 
dari pria karena peran pentingnya dalam reproduksi. 
Fungsi	sistem	reproduksi	perempuan	ada	dua,	yaitu untuk 
memungkinkan pembuahan dari pertemuan sperma dan 
sel telur, serta melindungi organ dalam kewanitaan dari 
patogen penyebab infeksi. Untuk menunjang proses 
reproduksi yang baik, dibutuhkan sistem reproduksi yang 
normal dan sehat. Sistem reproduksi perempuan terdiri dari 
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organ seksual interna dan eksterna. Organ seksual interna 
terdiri atas vagina, uterus (Rahim), tuba falopii (saluran telur), 
dan ovarium (indung telur). Organ reproduksi eksterna 
meliputi vulva, mons veneris, labia mayora, labia minora, 
klitoris, vestibulum, introitus vagina, hymen dan perineum. 
Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi spesifik dalam 
sistem reproduksi.

INIlAH KANKeR yANg BANyAK DIIDAP OleH PeReMPUAN 
Setelah mengenal organ reproduksi, perempuan pun harus 
memperhatikan kesehatan organ repoduksi tersebut. Banyak 
penyakit yang mengancam kesehatan reproduksi perempuan, 
diantaranya	kanker	serviks.	Kanker	serviks	merupakan	momok	
menakutkan kaum hawa. Penyakit ini menyerang bagian 
leher	rahim	dan	bisa	menyebabkan	kematian.	Kebanyakan,	
penyakit	yang	dipicu	Human	Papilloma	Virus	(HPV)	ini	
menyerang perempuan usia produktif antara 36-55 tahun. 
Bahkan Indonesia mendapatkan ranking nomer 2 sebagai 
negara dengan penderita kanker terbanyak.

Berdasarkan data, 85 persen perempuan terkena kanker 
serviks dari hubungan seksual. Sisanya bisa menular dari 

kontak tidak langsung seperti penggunaan handuk 
bersama,	kuku	yang	terkontaminasi	HPV	dan	transmisi	
vertikal ibu ke bayi. Perempuan usia produktif rentan 
terkena kanker serviks, karena biasanya seseorang 
melakukan aktivitas seksual pada umur 20 tahunan. 
Namun	karena	infeksi	HPV	tidak	menimbulkan	gejala	
khusus, seringkali perempuan tidak sadar mereka 
telah terinfeksi. Saat diketahui, kanker yang diderita 
sudah	memasuki	stadium	lanjut.	Kondisi	ini	akan	lebih	
sulit diobati dan lebih mahal. Tingkat keberhasilannya 
juga menurun. Oleh karena itu, deteksi dini adalah 
tindakan pencegahan yang sangat penting. Deteksi 
dini dapat dilakukan dengan pap smear, sedangkan 
pencegahannya dapat dilakukan dengan imunisasi.

Ada lima jenis kanker yang paling banyak dialami 
oleh	perempuan	menurut		dr.	Muh	Yusuf,	Sp.OG(K)
Onk, Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	berdasarkan	
data	GLOBOCAN	2018	menunjukkan	5	kanker	yang	
menyebabkan kematian paling tinggi pada perempuan 
di	dunia	adalah,	Kanker	Payudara,	Kanker	Paru,	Kanker	
kolorektal,	Kanker	Serviks	dan	Kanker	Lambung.

Dan lima jenis kanker tersebut, menurut dr. Muh Yusuf 
semuanya jenis kanker berbahaya dan mematikan. 
Namun	demikian,	sekitar	40%	dari	kematian	akibat	
kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang 
seharusnya	dapat	dicegah.	Faktor	risiko	kanker	ini	
adalah faktor risiko perilaku dan pola makan, termasuk 
didalamnya adalah, Indeks massa tubuh tinggi, kurang 
konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, 
merokok, konsumsi alkohol berlebihan.

FASe MeNOPAUSe
Menopause adalah masa berakhirnya siklus menstruasi. Seiring 
dengan proses penuaan, semua perempuan akan mengalami 
proses	ini.	Fase	alami	tersebut	disebabkan	oleh	perubahan	
pada kadar hormon tubuh perempuan. Menjelang akhir usia 
30 tahun, kinerja ovarium akan menurun dan pada akhirnya 
berhenti memproduksi hormon reproduksi di kisaran usia 50 
tahun.

Usia terjadinya menopause pada tiap perempuan berbeda-
beda, tapi umumnya terjadi sekitar usia 50 tahun. Meski 
demikian, ada juga sebagian perempuan yang mengalaminya 
sebelum usia 40 tahun. Inilah yang disebut menopause dini 
atau prematur.

Menopause prematur terjadi akibat ovarium berhenti 
menghasilkan hormon-hormon reproduksi dalam jumlah 
normal. Penyebab masalah ini belum diketahui secara 
pasti, tapi kelainan genetika atau penyakit autoimun diduga 
berpotensi menjadi pemicunya. 



14 | Edisi 26 - 2018 Edisi 26 - 2018 | 15

referensi

Reproduksi Perempuan

Kenali Organ 
Reproduksi pada 
Wanita
Menjaga kesehatan reproduksi tubuh wanita sendiri berarti 
juga menjaga kesehatan calon bayi dan pasangan. Sejak 
remaja kesehatan reproduksi ini harus dijaga dan dirawat.

K
esehatan merupakan salah satu elemen penting yang 
akan mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Men-
jaga kesehatan membutuhkan usaha dan pengetahuan 

agar mendapatkan hasil yang optimal. Ada beberapa penge-
tahuan tentang kesehatan yang khusus seperti pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi wanita yang akan berkaitan 
langsung dengan pengetahuan tentang sistem reproduksi 
wanita, risiko-risiko yang ada hingga pengetahuan tentang 
cara menjaga kesehatan organ khusus tersebut. Dengan bekal 
pengetahuan yang cukup maka para wanita dapat menjaga 
kesehatan dirinya agar terhindar dari berbagai  masalah kese-
hatan reproduksi dan pada saatnya dapat menjalani peran se-
bagai ibu yang mengandung dan membesarkan anak  dengan 
baik dan bertanggung jawab.

Kesehatan	reproduksi	merupakan	keadaan	menyeluruh	dari	
sistem dan proses reproduksi yang normal dan sehat. Penting-
nya kesehatan reproduksi wanita harus disadari oleh yang 
bersangkutan karena akan mempengaruhi kesehatan secara 
keseluruhan, kualitas hidup yang dijalani serta kemampuan 
menjalankan peran sebagai calon ibu yang mengandung janin. 

Menjaga kesehatan organ reproduksi dapat memberi manfaat 
langsung seperti terbebas dari masalah organ reproduksi dan 
penyakit seksual menular; serta memiliki tingkat kesuburan 
yang optimal sebagai calon ibu.

RAWAT DAN JAgA SeJAK ReMAJA
Secara umum, organ reproduksi pada wanita meliputi  vagina, 
rahim, tuba falopi, dan ovarium. Organ reproduksi wanita 
berperan penting dalam hubungan seksual, produksi sel telur, 
melindungi serta menjadi tempat sel telur berkembang, hing-
ga	dalam	proses	persalinan.	Dijelaskan	oleh	dr.	Hanifa	Erlin	
	Damayanti,	Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	Waru,	reproduksi	adalah	
salah satu konsep biologis terpenting makhluk hidup untuk 
mempertahankan kelangsungan spesiesnya, yaitu dengan 
menghasilkan individu baru. Proses reproduksi ini secara garis 

besar dibagi menjadi cara reproduksi seksual dan aseksual. 
Makhluk hidup yang lebih kompleks seperti manusia, melaku-
kan reproduksi secara seksual, yang berarti bahwa proses 
tersebut membutuhkan 2 individu yang berlawanan jenis un-
tuk menghasilkan individu baru. Sedangkan organisme yang 
lebih sederhana, seperti bakteri dan sebagian besar tumbuhan, 
melakukannya secara aseksual, yang berarti bahwa individu 
tersebut dapat bereproduksi tanpa adanya individu lain dari 
spesies yang sama. “Istilah kesehatan reproduksi menurut 
WHO	adalah	suatu	keadaan	fisik,	mental	dan	sosial	yang	utuh,	
bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala 
aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi 
serta	prosesnya,”	ujar	dr.	Hanifa	Erlin.

Seorang perempuan dikatakan sehat reproduksinya tidak 
hanya bila tidak ada kelainan struktur organ saja,  seperti 
 tumor, tapi juga harus memiliki fungsi kehidupan  seksual 
yang memuaskan dan aman, memiliki kapasitas untuk 
 bereproduksi, dan punya kebebasan untuk memutuskan  kapan 
atau		seberapa	sering	melakukannya.	Hal	ini	termasuk	hak	
laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi dan 
pelayanan program keluarga berencana sesuai pilihannya, juga 
mendapatkan akses pelayanan untuk menjalani kehamilan dan 
persalinan yang aman, serta kesempatan untuk mendapatkan 
keturunan	yang	sehat.	Sehingga,	WHO	menyertakan	pening-
katan kualitas hidup dan hubungan antar personal, termasuk 
pelayanan kesehatan organ reproduksi dan penyakit menular 
seksual dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Perempuan dinilai rentan terserang berbagai penyakit yang 
berhubungan dengan organ intim. Sehingga, penting bagi 
kaum perempuan memahami kondisi tubuh dan mengetahui 
risiko penularan penyakit yang biasanya sering terjadi pada 
umumnya.

“Untuk menunjang proses reproduksi yang baik, dibutuhkan 
sistem reproduksi yang normal dan sehat. Sistem reproduksi 

perempuan terdiri dari organ seksual interna dan eksterna. 
Organ seksual interna terdiri atas vagina, uterus (Rahim), 
tuba falopii (saluran telur), dan ovarium (indung telur).  Organ 
 reproduksi eksterna meliputi vulva, mons veneris, labia 
 mayora, labia  minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, 
hymen dan perineum. Masing-masing organ tersebut memiliki 
fungsi	spesifik	dalam	sistem	reproduksi,”	ujar	dr,	Hanifa	Erlin	
Damayanti. 

Berikut fungsi dan kelainan yang mungkin terjadi pada bebera-
pa organ reproduksi penting perempuan:
� Vagina
 Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks (ba-

gian bawah rahim) ke bagian luar tubuh. Ini juga dikenal 
saluran persalinan.

�	Cervix uteri
 Atau biasa disebut leher rahim, merupakan bagian ter-

bawah	yang	menyempit	dan	berlubang	dari	rahim.	Cervix	
ini merupakan bagian dari rahim yang sebagian dapat 
	dilihat	kasat	mata,	karena	cervix	menonjol	di	ujung	ter-
dalam vagina.

�	Uterus
 Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang 

merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. 
Rahim dibagi menjadi dua bagian: serviks, yang merupakan 
bagian bawah yang membuka ke vagina, dan tubuh utama 
rahim,	yang	disebut	korpus.	Korpus	dapat	dengan	mudah	
berkembang untuk menahan bayi yang sedang berkem-
bang. Saluran melalui serviks memungkinkan sperma 
masuk dan darah menstruasi keluar.

�	Tuba falopii
 Merupakan saluran sempit yang melekat pada bagian atas 

rahim dan berfungsi sebagai terowongan untuk ovum (sel 
telur) dalam melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. 
Konsepsi,	pembuahan	telur	oleh	sperma,	biasanya	terjadi	
di tuba fallopi. Telur yang dibuahi kemudian bergerak ke 
rahim, di mana implan ke dinding dinding uterus.

�	Ovarium
 Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang ter-

letak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan 
 hormon.

PeNyAKIT PADA SISTeM RePRODUKSI PeReMPUAN
Sistem reproduksi perempuan merupakan sesuatu yang unik 
dan kompleks. Beberapa penyakit yang umum diderita, antara 
lain:
endometriosis
Merupakan masalah yang mempengaruhi rahim seorang 
 perempuan. Ini diakibatkan jaringan yang biasanya melapisi 
rahim, tumbuh di tempat lain, seperti di indung telur, belakang 
rahim,	perut	dan	di	kandung	kemih.	Kesalahan	letak	ini	dapat	
menyebabkan rasa sakit dan infertilitas.

Fibroid Rahim
Tumor non kanker yang umum ditemukan pada wanita usia 
subur.	Fibroid	terdiri	dari	sel	otot	dan	jaringan	lain	yang	

tumbuh di dalam dan di sekitar dinding rahim, atau rahim. 
	Penyebab	Fibroid	belum	diketahui.

Kanker ginekologi
adalah kanker yang tumbuh pada organ reproduksi perem-
puan, seperti kanker serviks, ovarium, rahim, vagina, dan vulva.

HIV/AIDS
HIV	adalah	virus	human	immunodeficiency	yang	mempe-
ngaruhi sel-sel tertentu dari sistem kekebalan. Seiring waktu, 
HIV	dapat	menghancurkan	banyak	sel-sel	ini	sehingga	tubuh	
tidak dapat melawan infeksi lagi. Tubuh manusia tidak dapat 
menyingkirkan	HIV	-	artinya	setelah	seseorang	memiliki	HIV,	
ia akan memilikinya seumur hidup. Dengan perawatan medis 
yang	tepat,	virus	dapat	dikendalikan.	HIV	adalah	virus	yang	
dapat menyebabkan sindrom defisiensi imun atau AIDS. AIDS 
adalah	tahap	akhir	infeksi	HIV,	ketika	sistem	kekebalan	sese-
orang rusak berat. Semua wanita hamil harus mengetahui 
status	HIV	mereka.	Pemeriksaan	status	HIV	secara	dini	dapat	
mengurangi risiko penularan pada bayi selama kehamilan, 
persalinan, atau setelah persalinan (melalui ASI).

Interstitial Cystitis
Interstitial Cystitis (IC) adalah kondisi kandung kemih  kronis 
yang mengakibatkan rasa sakit di kandung kemih atau di 
sekitar daerah panggul. Penderita IC biasanya memiliki din-
ding kandung kemih yang meradang atau teriritasi dan dapat 
menyebabkan jaringan parut dan kaku pada kandung kemih. 
IC	dapat	menyerang	siapa	saja;	Namun,	penyakit	ini	lebih	
 sering terjadi pada wanita daripada pria.

Sindrom Ovarium Polikistik (SOP)
Terjadi ketika ovarium wanita atau kelenjar adrenal menghasil-
kan lebih banyak hormon laki-laki daripada kondisi normal. 
Hal	ini	menyebabkan	kista	(kantung	berisi	cairan)	berkembang	
di ovarium. Wanita yang mengalami obesitas lebih cen derung 
memiliki SOP. Wanita dengan SOP berisiko tinggi terkena 
 diabetes dan penyakit jantung. 

dr. Hanifa erlin Dharmayanti, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Waru
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Meskipun sama-sama anak, pola asuh untuk membesarkan mereka berbeda. 

Anak perempuan cenderung lebih cepat puber dan mempunyai kemampuan verbal 

yang lebih cepat.

referensi

J
enis kelamin memainkan peran penting dalam pola 
mengasuh anak. Jika Anda memiliki sepasang putra dan 
putri, penting untuk mengetahui adanya perbedaan 

dalam pengasuhan di antara mereka. Ini karena anak lelaki 
dan perempuan berbeda dalam sikap, minat, dan pola pikir. 
Sebagai orangtua, penting untuk memahami perbedaan 
tersebut, agar pola pengasuhan yang diterapkan bisa lebih 
sesuai dengan jenis kelamin dan usia mereka. 

Dikatakan	oleh	dr.	Dhani	PS	Widodo,	Sp.A,	dari	Mitra	Keluarga	
Tegal, secara natural anak laki-laki dan perempuan berbeda 
(secara fisik) tetapi keduanya harus diasuh secara seimbang. 
Anak	laki-laki/perempuan	perlu	mendapatkan	pendidikan	
tentang nilai kehidupan yang baik, termasuk di dalamnya 
empati, kasih sayang, rasa hormat, rasa percaya diri dan 
kemandirian dengan problem solving. Orangtua harus paham 
bahwa setiap anak itu unik sehingga dapat memberikan 
dukungan, membiarkan anak berekspresi, dan mengeksplorasi 
lingkungan. Semua anak butuh kasih sayang, dukungan dan 
yang paling penting cinta tanpa syarat dari orang tua.

PeRKeMBANgAN VeRBAl leBIH CePAT
Anak perempuan lebih cepat belajar dalam hal kemampuan 
mengurus diri, lebih cepat perkembangan verbal dan motorik 
halusnya. Oleh karena itu orang tua bisa memberikan  
pengajaran terkait dengan peran gender perempuan (peran 
IBU), kecantikan luar dan dalam, mengurangi pujian yang 
hanya terkait kelebihan fisik (tidak sering memuji, ”anak 
cantik”), tapi biasa dengan memuji perilakunya, ”terima kasih 
anak yang suka menolong ibu”.

Pola Asuh Anak Perempuan

Anak Perempuan lebih Cepat 
Puber 

Lebih  jauh dr. Dhani PS Widodo mengatakan bahwa anak 
perempuan lebih cepat masa puber dan perkembangan 
emosinya, maka orang tua perlu untuk menjadi pendengar 
yang baik, mendukung anak ketika bicara, menjadi role model 
dalam hal mengendalikan emosi, mengajari batasan bergaul 
dan cara menjaga diri, dan mengajari konsep berbuat baik 
yang tidak merugikan diri sendiri.

Bagaimana dengan pola asuhnya? Perlu diketahui bahwa 
ada perbedaan pola asuh anak perempuan dan laki-laki. 
Adapun perbedaan dilihat dari, minat mereka, umur, kegiatan 
fisik, perilaku, perkembangan biologis dan kedekatan. 
Selain memperhatikan hal tersebut, dr. Dhani PS Widodo 
mengatakan bahwa untuk mempersiapkan anak perempuan 
kita menjadi anak yang mandiri kelak, tanamkan rasa percaya 
diri, kembangkan minat dan bakatnya, mencoba berbagai hal 
baru, ajari anak mengambil keputusan, dengarkan pendapat 
anak.

“Menuntut diluar batas kemampuan anak, mengancam, terlalu 
mengekang, ucapan kasar, melanggar janji kepada anak, ter-
lalu memanjakan anak, berlaku kasar pada anak agar dihindari. 
Dan jangan lupa, ada hal yang perlu diajarkan untuk anak 
 perempuan terkait konsep diri positif, yaitu dorongan anak un-
tuk asertif (tidak pasif, tidak juga agresif) spesifik dalam memu-
ji, memuji sesuai kenyataan, bantu anak memahami mengapa 
ada saat anak ditinggalkan (misal pada saat orang tua ke kamar 
mandi), dorong kompetensi anak,  hindari asumsi tentang 
kelebihan dan kekurangan anak. Bentuk citra diri yang sehat, 
siapkan anak agar dapat berperan sesuai gender, dan ibu men-
jadi role model sebagai perempuan positif,” pesan dr. Dhani. 

Adapun masalah yang biasa timbul dalam pengasuhan anak 
perempuan, adalah kurang pengawasan. Terlalu keras dalam 
menghadapi anak melebihi batas kewajaran. Menuruti semua 
keinginan anak, menumbuhkan rasa takut dan minder pada 
anak. Untuk menghadapi itu semua lakukanlah pembagian 
pengasuhan antara ayah dan ibu. Secara umum, ayah dan ibu 
memiliki peran yang sama dalam pengasuhan anak-anaknya. 
Namun	ada	sedikit	perbedaan	sentuhan	dari	apa	yang	
ditampilkan oleh ayah dan ibu.

Ibu berperan menumbuhkan perasaan mencintai dan 
mengasihi pada anak melalui interaksi yang jauh melibatkan 
sentuhan fisik dan kasih sayang. Serta menumbuhkan 
kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan-kegiatan 
bercerita dan mendongeng, serta melalui kegiatan yang 
lebih dekat dengan anak, yakni berbicara dari hati ke hati 
kepada anak. Dan mengajarkan tentang peran jenis kelamin 
perempuan, tentang bagaimana harus bertindak sebagai 
perempuan, dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial 
dari seorang perempuan. 

Ayah  menganggap anak perempuan  sebagai  putri kecilnya. 
Layaknya putri raja, anak perempuan biasanya diasuh ayah 
dengan kenyamanan. Ayah berperan menjalankan tugas 
sebagai protector atau pemberi perlindungan pada anak 

perempuannya. Ayah akan menjaga dengan benar agar 
anak perempuan nyaman dan tidak disakiti. Mengenalkan 
“dunia” laki-laki pada anak perempuannya. Dia mendapatkan 
identitas seksual sebagai perempuan dari sang Ayah yang 
memperlakukan dia sebagai anak perempuan dengan baik. 
Harapannya,	ayah	adalah	laki-laki	pertama	yang	ia	kenal.	
Mengenalkan sedikit kegiatan laki-laki pada anak perempuan, 
misalnya mencuci mobil. Mencuci mobil bukan hanya 
pekerjaan laki-laki. Tujuannya untuk melatih kemandirian, 
anak perempuan tetap bisa berdiri sendiri, tanpa perlu harus 
bergantung pada orang lain. Jika ingin bergantung, cuma 
boleh kepada ayahnya saja. Dan berusaha menjadi laki-laki 
yang terbaik agar si kecil tidak memiliki gambaran laki-laki 
yang salah atau kecewa dengan sosok laki-laki.

Dalam pengasuhan anak ini, komunikasi sangat penting 
dibangun dari awal antara orangtua dan anak. Adapun 
cara agar anak kelak terbuka pada orang tuanya adalah 
menciptakan rutinitas mengobrol, melibatkan anggota 
keluarga lain dalam pembicaraan, berkomunikasi dua arah, 
tahan	diri	memberi	saran	terlalu	cepat,	melalui	telpon,	sms/	
whatsapp. 

dr. Dhani PS Widodo, Sp.A
Mitra	Keluarga	Tegal
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B
anyaknya anggapan bahwa kanker adalah penyakit 
yang mematikan membuat banyak orang lebih memilih 
untuk mengabaikan tanda atau tidak tahu sama sekali 

daripada mengetahui bahwa mereka menderita kanker. 
Padahal, hal tersebut sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan 
karena dengan mengetahui lebih awal adanya tanda atau 
gejala kanker yang muncul, maka pengobatan akan lebih 
efektif untuk dilakukan sehingga meningkatkan peluang untuk 
sembuh.	Kanker	yang	menyerang	organ	tubuh	bisa	mencapai	
ratusan jenis. Baik pria maupun wanita dapat terserang 
penyakit kanker. Pada perempuan ada lima jenis kanker yang 
berbahaya dan menyebabkan kematian.

Ada lima jenis kanker yang menyebabkan kematian terbanyak. 
dr.	Muh	Yusuf,	Sp.OG(K)Onk, Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	
mengatakan	bahwa	berdasarkan	data	GLOBOCAN	2018	
menunjukkan 5 kanker yang menyebabkan kematian paling 
tinggi pada wanita di dunia adalah, kanker payudara, kanker 
paru, kanker kolorektal, kanker serviks dan kanker lambung.
 
KANKeR PAyUDARA DAN SeRVIKS PeNgARUHI RePRODUKSI
Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya 
bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga 
menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan 
faktor risiko tersebut.  Adapun cara mengantisipasi agar 
terhindar dari kanker-kanker ini adalah menghindari faktor 
risiko dan deteksi dini rutin ke dokter. 

Selain menghindari faktor risiko sebaiknya perempuan peduli 
dan memeriksakan diri untuk mengetahui dan mengenali 
adanya kanker ini di dalam tubuhnya. Untuk waktunya,  dr. Muh 
Yusuf menyampaikan, "Screening kanker payudara baiknya 

dilakukan pada usia 40 tahun setiap 1 sd 2 tahun, dimana 
screening ini dapat menurunkan angka kematian 40% karena 
deteksi dini membuat kanker dapat lebih cepat ditangani. 
Sementara screening kanker serviks dimulai lebih dini lagi, 
mulai usia 30 tahun".

Bagaimana dengan kanker payudara? Semua perempuan 
rentan terhadap kanker payudara, apalagi jika ada faktor 
genetik dari keluarga. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan 
konseling genetik. Selain pemeriksaan melakukan SADARI 
(pemeriksaan payudara sendiri), pemeriksaan yang lebih 
sensitif untuk mengetahui adanya kanker payudara adalah 
dengan Mamografi. Data menunjukkan, perempuan di 
Indonesia, apalagi yang berusia muda, semakin banyak yang 
mengidap kanker payudara. Insiden kanker pada perempuan 
berusia kurang dari 40 tahun di negara maju kurang dari tiga 
persen. Di Indonesia pasien kanker payudara yang muda 
mencapai 30 persen.

Untuk kanker payudara, saat ini tidak hanya Sadari 
(pemeriksaan payudara sendiri) yang bisa dilakukan di secara 
mandiri, namun masyarakat didorong melakukan Sadanis 
(pemeriksaan payudara klinis), yakni deteksi kanker payudara 
oleh tenaga medis terlatih. “Dalam Sadanis juga sekalian 
dilakukan pemeriksaan pemeriksaan IVA untuk deteksi kanker 
serviks,” papar dr. Muh Yusuf. Yang menjadi masalah, saat 
ini baru 3,4 persen atau 1,5 juta cakupan deteksi dini pada 
kelompok perempuan usia 30-40 tahun. Padahal, targetnya 
adalah	37	juta	perempuan.	Program	deteksi	dini	sudah	dimulai	
sejak	2009.	Rendahnya	cakupan	deteksi	dini	ini	salah	satunya	
karena tingkat kesadaran yang rendah, baik di masyarakat 
atau pun para dokter. Padahal, bila program deteksi dini 

ini dilakukan, penyakit bisa ditemukan pada stadium awal 
sehingga biaya pengobatan bisa ditekan dan usia harapan 
hidup lebih panjang. 

Selain lima kanker diatas ada beberapa kanker lain yang 
juga banyak diidap oleh perempuan, diantaranya kanker 
tuba	dan	vulva.	Kanker	vulva	adalah	kanker	yang	menyerang	
permukaan luar daerah kemaluan wanita. Vulva adalah bagian 
organ seksual eksternal wanita yang merupakan area yang 
mengelilingi lubang kencing (urethra opening) dan vagina. 
Organ seksual eksternal wanita lainnya meliputi labia minora 
dan majora (“bibir” dalam dan luar yang menutupi vagina), 
klitoris, dan kelenjar Bartholin yang ada di kedua sisi vagina. 
Kanker	vulva	muncul	dalam	bentuk	benjolan	atau	luka	di	area	
vulva.	Kanker	ini	lebih	sering	menyerang	wanita	yang	lebih	tua,	
umumnya yang telah mengalami menopause.

Sedang kanker tuba adalah saluran tuba atau dikenal dengan 
tuba falopi adalah tempat melintasnya sperma menuju sel 
telur. Daerah ini ternyata juga bisa terserang kanker. Menurut 
The	National	Cancer	Institute,	kanker	ini	kerap	ditemukan	
pada stadium lanjut sehingga angka harapan hidupnya rendah. 
Orang yang terkena kanker tuba falopi umumnya tidak 
merasakan gejala awal atau tanda-tanda adanya sel kanker. 
Kanker	ini	memang	jarang	terjadi	pada	wanita.	Sayangnya,	
juga belum ada metode deteksi dini yang baik untuk bisa 
menemukan	kanker	ini	sedini	mungkin.	Kanker	ini	merupakan	
salah satu kanker yang menyebabkan reproduksi perempuan 
terganggu. Penyebab masing-masing kanker ini banyak faktor. 
Namun	untuk	kanker	vulva	pada	umumnya	disebabkan	oleh	
infeksi	HPV.	

Kanker	pada	Perempuan

Ada 5 Kanker Penyebab Kematian 
pada Perempuan

Diantara faktor risiko penting penyakit kanker yang 
dapat dimodifikasi (Ezzati et al., 2004, Danaei et al., 
2005,	Driscoll	et	a.,	2005	dalam	WHO,	2007)	adalah:

	Merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 
1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya 
(60% kematian terjadi di negara berpenghasilan 
rendah-menengah)

	Kelebihan	berat	badan,	obesitas	dan	kurangnya	
aktivitas	fisik,	yang	menyebabkan	274.000	
kematian akibat kanker setiap tahunnya.

	Konsumsi	alkohol	berlebihan,	yang	menyebabkan	
sekitar 351.000 kematian akibat kanker setiap 
tahunnya.

	Penularan	human	papilloma	virus	(HPV)	melalui	
hubungan seksual, yang menyebabkan sekitar 
235.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya.

	Polusi udara (di luar maupun di dalam ruangan), 
yang	menyebabkan	sekitar	71.000	kematian	
akibat	kanker	setiap	tahunnya.	Karsinogen	di	
lingkungan kerja, yang menyebabkan setidaknya 
152.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya.

dr. Muh yusuf, Sp.Og(K)Onk
Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading

Sedikitnya ada lima kanker penyebab kematian pada perempuan. Penyakit kanker 

memang menjadi momok yang ditakuti sehingga alangkah baik bila mengetahui 

dari awal gejala dan penyebabnya.
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A
pakah Anda berusia 40 tahunan dan mengalami 
jadwal haid yang kacau? Jika iya, itu artinya Anda 
sedang menuju salah satu proses kehidupan yang akan 

dialami perempuan dalam siklus hidupnya, yaitu menopause 
(berhentinya haid). Dijelaskan oleh dr. Dwi Ajeng Rembulan, 
Sp.OG	dari	Mitra	Keluarga	Bekasi,	menopause	merupakan	
berhentinya siklus haid secara alami, dimulai sejak 12 bulan 
dari siklus haid terakhir (tidak menstruasi selama 12 bulan 
penuh), karena ovarium berhenti mengeluarkan sel telur dan 
memproduksi	hormon	ekstrogen	&	progesteron.	“Biasanya	
siklus haid tidak berhenti secara mendadak, melainkan 
berangsur-angsur.	Karena	produksi	hormon	tidak	menentu,	
siklus bulanan mereka bisa jadi terganggu, misalnya mereka 
tidak haid selama beberapa bulan, haid bukan pada tanggal 
biasanya, atau mengalami pendarahan yang lebih banyak dari 
biasanya.	Hanya	sedikit	wanita	yang	haidnya	tiba-tiba	berhenti	
sama sekali,” ujar dr. Ajeng. 

Untuk mengetahui apakah Anda sudah memasuki tahapan ini, 
ada beberapa tanda yang menyertainya. Diantaranya, nyeri 
pada saat hubungan seksual, mudah lelah, hot flashes, rasa 
panas di tubuh meskipun di dalam ruangan ber AC, vaginal 
dryness (rasa kering pada vagina) yang mengakibatkan nyeri 
saat berhubungan suami istri, gangguan tidur, perubahan 
mood,	keringat	malam	/	menggigil,	pertambahan	BB	(Berat	
Badan), penurunan metabolisme tubuh, kulit kering, rambut 
menipis dan payudara mengendur.

“Kenapa	gejala	ini	timbul	?	Semua	gejala	timbul	karena	
penurunan	kadar	ekstrogen	&	progesteron	akibat	ovarium	
tidak mengeluarkan sel telur lagi,” ungkap dr. Dwi Ajeng. 

HADAPI DeNgAN BAHAgIA
Menopause bukanlah penyakit berbahaya namun fase 
ini sering dikhawatirkan perempuan dewasa. Pasalnya, 
menopause bisa mengakibatkan perempuan terkena hot 
flashes (berkeringat di malam hari), kecemasan, serta 
gangguan	kesehatan	lainnya.	Karena	kadar	hormonnya	naik	
turun, biasanya seorang wanita juga bisa mengalami depresi 

dan perubahan suasana hati. Akibatnya, dia sering menangis, 
susah berkonsentrasi, dan sering lupa

Meskipun merupakan kondisi normal, menopause bisa 
datang lebih cepat akibat pengaruh dari kondisi kesehatan. 
Namun	banyak	cara	yang	dapat	ditempuh	dalam	manangani	
menopause, agar menopause tidak menghalangi Anda 
beraktivitas meskipun banyak mengalami penurunan atau 
perubahan hormon, namun kondisi dari tubuh harus tetap 
fit dan sehat, meskipun beberapa diantara mereka yang 
mengalami menopause mudah terjangkit penyakit jantung 
atau mengalami osteopororsis. Untuk mencegah itu 
semua terjadi pada Anda, berikut ini adalah cara mengatasi 
menopause yang dapat Anda coba:
 
“Banyak cara untuk menghadapi menopause dengan bahagia, 
diantaranya, positive thinking, menjalankan gaya hidup sehat, 
diet sehat, olahraga rutin, rutin medical check up, segera 
konsultasi ke dokter jika ada keluhan-keluhan menopause 
yang dirasakan sangat mengganggu, terutama bila keluar 
darah dari vagina setelah menopause (postmenopausal 
bleed),” ujar dr. Dwi Ajeng.  
 
Lebih lanjut dr, Dwi Ajeng menggatakan bahwa menopause 
tidak dapat dihindari (ini merupakan proses alami), jika 
keluhan atau gejala dirasakan sangat mengganggu, segera 
konsultasikan ke  dokter. MCU rutin tetap dilakukan termasuk 
endoskopi, mammografi dan cek laboratorium serta terapkan 
pola hidup sehat, diet seimbang dan rutin berolahraga. Perlu 
konsultasi ke dokter bila keluhan dirasa sangat mengganggu 
atau	apabila	keluar	darah/perdarahan	dari	vagina	setelah	
menopause (berhenti haid lebih dari 1 tahun)

MeNAPOUSe DINI
Seorang perempuan dikatakan mengalami menopause 
dini apabila menopause sudah terjadi di bawah usia 40 
tahun. Dijelaskan oleh dr. Dwi Ajeng, menopause dini terjadi 
karena Premature Ovarian Failure atau ovarium berhenti 
mengeluarkan/melepaskan	sel	telur	sebelum	usia	40	tahun.	

Meskipun terjadi lebih awal, menopause dini tetap memiliki 
efek	yang	sama	seperti	menopause	pada	usia	lanjut.	Hal	ini	
dikarenakan perubahan hormon estrogen, hanya saja pada 
menopause dini sudah terjadi saat usia yang lebih muda. 
Di samping fase alami, menopause juga dapat dipicu oleh 
sejumlah faktor. Di antaranya adalah, prosedur medis, 
misalnya operasi pengangkatan rahim atau ovarium. Metode 
pengobatan kanker, seperti kemoterapi dan radioterapi. 
Kedua	metode	ini	dapat	memicu	menopause	dini.	Namun	
siklus menstruasi terkadang dapat kembali terjadi setelah 
proses	kemoterapi	dan	radioterapi	berakhir.	Kondisi	kesehatan	
tertentu, contohnya down sindrom atau penyakit Addison.

Saat perempuan sudah mengalami menapouse, sebaiknya 
ia lebih memperhatikan kesehatannya. Ada komplikasi yang 
dialami oleh wanita menopause, antara lain, meningkatnya 
risiko penyakit kardiovaskuler dan osteoporosis. Untuk 
mencegah terjadinya komplikasi ini dapat dilakukan dengan 
olahraga	rutin,	diet/nutrisi	sehat	&	seimbang,	dan		menjaga	
berat badan normal.  

“Karena	jaringan	struktur	vagina	&	uretra	menurun	
elastisitasnya,	menopause	menyebabkan	sulit	menahan	BAK	
(Buang	Air	Kecil)	dan	menimbulkan	Risiko	ISK	(Infeksi	Saluran	
Kemih).	Mencegahnya	dengan	memilih	olahraga	untuk	
mengencangkan	otot	dasar	panggul	seperti	Senam	Kegel	dan	
dapat juga digunakan estrogen topikal di vagina,” tutur dr. 
Ajeng Dewi. 

Yang tak kalah penting ketika Anda mengalami tahapan ini, 
peran pasangan untuk menghadapi fase ini sangat penting. 
Mintalah	pasangan	untuk	menjalin	komunikasi	aktif	&	terbuka,	
memberi support positif, ikut menerapkan gaya hidup 
sehat, memahami keluhan-keluhan yang mulai timbul dan 
menemani konsultasi ke dokter. 

Menopause

Bisa Terjadi di Usia yang lebih 
Muda

Langkah Penanganan Sederhana 
untuk Menopause
Menopause umumnya tidak membutuhkan penangan-
an khusus. Gejala-gejalanya juga tidak bersifat per-
manen dan akan berkurang seiring waktu. Sebagian 
besar wanita dapat melakukan perubahan dalam gaya 
hidup mereka untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. 
Beberapa langkah sederhana berikut mungkin dapat 
membantu.

1. Mengatasi sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung 
berdebar (hot flushes). Gejala ini dapat ditangani 
dengan mengenakan pakaian tipis berbahan katun, 
serta menghindari faktor pemicu berupa kafein, 
minuman panas, makanan pedas, minuman keras, 
 serta stres. Langkah ini juga berguna untuk me-
nangani gejala berkeringat pada malam hari.

2. Menerapkan pola makan yang seimbang (perbanyak 
serat dengan mengonsumsi buah serta sayur) dan 
teratur berolahraga. Selain mencegah kenaikan berat 
badan yang cenderung mengiringi masa meno-
pause, langkah ini juga berguna untuk menguatkan 
tulang agar tidak mudah keropos.

3. Cukup beristirahat. Pastikan untuk tidur yang cukup.

4. Menerapkan teknik relaksasi. Misalnya meditasi, me-
ngatur pernapasan, yoga, serta taichi. Teknik ini 
dapat membantu untuk mengurangi tingkat stres 
atau depresi.

5. Jangan merokok. Selain meningkatkan risiko dari 
berbagai penyakit, merokok juga dapat memper-
parah gejala menopause dan memicu menopause 
dini.

Pada umumnya, menopause terjadi saat usia 45 hingga 55 tahun. Namun karena sesuatu 
seorang perempuan bisa mengalami menopause dini di bawah usia 40 tahun.

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Bekasi
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M
elakukan aktivitas fisik secara teratur berdampak baik 
terhadap kesehatan. Meskipun pernyataan ini telah 
umum diketahui secara luas akan tetapi berdasarkan 

data	dari	Riset	Kesehatan	Dasar	tahun	2013	yang	diterbitkan	
oleh	Kementrian	Kesehatan	Republik	Indonesia	ditemukan	
seperempat (26%) penduduk Indonesia termasuk golongan 
aktivitas fisik kurang. Dijelaskan oleh dr. Wendy Anne Miriam, 
M.	Gizi,	Sp.GK	dari	Mitra	Keluarga	Gading	Serpong,	data	
tersebut juga menunjukkan bahwa perilaku aktivitas fisik 
yang kurang atau sedentari lebih banyak ditemukan pada 
perempuan dibandingkan laki-laki.

Sedentari merupakan perilaku aktivitas fisik yang kurang, yaitu 
terlalu banyak duduk atau berbaring dalam aktivitas sehari-
hari diluar waktu tidur di malam hari. Termasuk perilaku 
sedentari antara lain terjadi di tempat kerja, misalnya duduk 
bekerja di depan komputer, membaca, menulis dan lain-lain 
atau di rumah juga duduk nonton TV, main handphone, dan 
sebagainya. Selain itu termasuk didalamnya adalah duduk di 
dalam mobil, bis, kereta, motor selama perjalanan.

SeDeNTARI AKIBATKAN OBeSITAS
Lebih lanjut dikatakan, gaya hidup sedentari juga ditemukan 
pada usia lebih muda, yakni usia sekolah. Setelah 
menghabiskan cukup waktu duduk belajar di kelas, dilanjutkan 
pelajaran tambahan atau les kemudian pulang ke rumah 
dengan kendaraan. Saat ini karena alasan keamanan, sudah 
jarang ditemukan pergi pulang ke sekolah dengan mengayuh 
sepeda. Sesampainya di rumah, kembali duduk untuk 
mengerjakan tugas sekolah. Pada usia lanjut, potensi gaya 
hidup sedentari semakin meningkat karena mulai timbul 
keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik.

Gizi dan Olahraga

Kurang Aktifitas dan 
Asupan Nutrisi yang 
Salah Akibatkan 
Obesitas
gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang melakukan aktifitas fisik dan asupan gizi yang kurang memadai mempunyai 
dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Dibandingkan laki-laki, perempuan ternyata aktifitas fisiknya lebih sedikit.

dr. Wendy Anne Miriam, M.gizi, Sp.gK
Mitra	Keluarga	Gading	Serpong

Apabila gaya hidup sedentari ini terus berlanjut serta didukung 
dengan asupan nutrisi yang salah akan menimbulkan 
terjadinya obesitas atau kegemukan. Obesitas akan 
meningkatkan risiko terjadinya penyakit darah tinggi, kolesterol 
tinggi, kencing manis, penyakit jantung koroner, stroke, 
penyakit kantung empedu, sakit lutut, masalah pernafasan 
hingga henti nafas saat tidur, serta beberapa jenis kanker.

Lakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit per 
hari, mengonsumsi makanan secara terjadwal dengan jumlah 
makanan sesuai kebutuhan harian, jenis bahan makanan dan 
cara pengolahan makanan tepat dan sesuaikan nutrisi dengan 
usia, rutin memeriksa kesehatan pada sarana pelayanan 
kesehatan dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit-
penyakit di atas sehingga meningkatkan kualitas hidup.

NUTRISI SeSUAIKAN DeNgAN USIA
Di samping aktivitas fisik, pemenuhan kebutuhan nutrisi mutlak 
diperlukan.	Kebutuhan	nutrisi	disesuaikan	dengan	usia,	jenis	
kelamin, aktivitas fisik serta status kesehatan. Jenis nutrisi yang 
dibutuhkan dalam komposisi seimbang, yaitu karbohidrat, 
protein	dan	lemak.	Karbohidrat	dibutuhkan	untuk	sumber	
energi di dalam tubuh. Bahan makanan sumber karbohidrat 
antara lain nasi, bihun, mie, gula atau kentang. 

Manfaat protein di dalam tubuh antara lain untuk membangun 
sel, memperbaiki sel tubuh yang rusak, membentuk hormon, 
enzim dan lain sebagainya. Sumber bahan makanan protein 
terdiri dari dua kelompok, yaitu nabati (tumbuh-tumbuhan) 
dan hewani. Sumber bahan makanan nabati antara lain 
kacang-kacangan, tahu dan tempe sedangkan sumber bahan 
makanan hewani, yaitu daging sapi, ayam, ikan dan lain-lain. 
Manfaat minyak di dalam makanan selain sumber energi 

juga memberi rasa enak serta memperlambat pengosongan 
lambung.

“Selain nutrisi di atas, juga diperlukan vitamin dan mineral. 
Vitamin A yang terdapat di dalam susu, keju, wortel tomat, 
bayam dan brokoli bermanfaat untuk pembentukan sel 
dan sistem imun. Vitamin D merupakan salah satu vitamin 
larut dalam lemak, berperan penting untuk tulang. Vitamin 
D didapat melalui paparan sinar matahari pada kulit. Untuk 
mendapatkan vitamin D, disarankan berjemur di bawah 
matahari pagi pada pukul 10-11 selama 10-15 menit, tanpa 
menggunakan krim pelindung matahari. Selain itu, vitamin D 
dapat ditemukan dalam jumlah sedikit pada makanan, yaitu di 
minyak ikan atau kuning telur.

Vitamin lain yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin C,” jelas 
dr, Wendy Anne Miriam. Peran vitamin ini menurut dr. Wendy 
sebagai antioksidan serta pembentukan sel baru. Banyak 
ditemukan dalam sayur dan buah-buahan. Antioksidan lain 
yang diperlukan tubuh adalah vitamin E. Bahan makanan 
sumber vitamin ini terdapat pada lemak nabati seperti minyak 
zaitun, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari. 
Kekurangan	vitamin	B	di	dalam	tubuh	dapat	mengakibatkan	
anemia.	Kondisi	anemia	banyak	ditemukan	pada	wanita,	
salah satunya karena kurangnya asupan serta adanya siklus 

menstruasi setiap bulan. Vitamin B terdapat dalam bahan 
makanan sereal, roti atau produk biji-bijian olahan lainnya.

Mineral terutama kalsium diperlukan untuk perkembangan 
tulang. Pemenuhan kalsium dapat melalui bahan makanan 
sehari-hari yang telah dilengkapi dengan kalsium, misalnya 
susu atau keju. Peningkatan kebutuhan besi antara lain 
diperlukan pada saat siklus menstruasi. Bahan makanan 
sumber besi antara lain, daging, hati dan sayuran.

Selain vitamin dan mineral, nutrisi lain yang penting adalah 
serat. Manfaat serat untuk menurunkan kadar gula darah dan 
kolesterol didalam darah serta mempertahankan berat badan 
ideal. Bahan makanan sumber serat adalah sayuran dan buah-
buahan. 
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tips

D
iantara persiapan yang diperlukan untuk pernikahan, 
jangan lupa memasukkan MCU Pranikah dalam list. 
Mengapa ini perlu dilakukan? “MCU pranikah  berguna 

untuk mendeteksi penyakit yang dapat mempengaruhi 
pasang an satu sama lainnya. Pemeriksaannya sendiri meliputi 
pengecekan darah lengkap untuk melihat kondisi seseorang 
secara general. Spesifiknya bisa mengecek ada atau tidak-
nya	hepatitis	B	dan	anti	HIV.	Untuk	wanita	lebih	fokus	kepada	
alat-alat reproduksi, apakah ada masalah di organ-organnya,” 
ungkap	dr.	Vanessa	Mutiara	dari	Mitra	Keluarga	Cibubur

Pemeriksaan ini dapat mengetahui adanya penyakit keturunan, 
seperti Thalasemia, penyakit anemia sickle cell, dan berbagai 
penyakit menular. Pemeriksaan ini juga dapat menurunkan be-
ban biaya pada keluarga dan komunitas akibat penyakit yang 
mungkin	timbul	di	masa	depan.	Karena	dapat	mencegah	
terjadinya penyakit keturunan pada anak.

Beberapa negara sudah mulai memasukkan Pre-Marital 
Screening sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
izin menikah secara hukum. “Di Indonesia masih kurang 
	tersosialisasikan.	Kalau	di	luar	negeri	pengetahuan	sudah	
 cukup baik dan pemeriksaan sudah sangat menyeluruh,” ujar 
dr.	Regina	Yasmin	dari	Mitra	Keluarga	Depok.

MCU Pranikah

Perlu Dilakukan sebelum 
Menikah
Jika Anda sudah memutuskan akan segera menikah MCU sebaiknya melakukan medical check 
up pra nikah. Hal ini bermanfaat untuk deteksi dini seputar kemungkinan adanya masalah 
secara umum maupun kewanitaan, khususnya kondisi yang dapat mengganggu proses 
konsepsi setelah pernikahan.

MeNDeTeKSI ADANyA PeNyAKIT
dr. Regina Yasmin mengatakan pemeriksa an ini berguna untuk 
mengetahui kesehatan, terutama untuk mendeteksi  adanya 
penyakit menular masing-masing pasangan dan keadaan 
yang dapat diturunkan serta mempenga ruhi kesehatan janin. 
Peme riksaan premarital, mendeteksi masalah kesehatan terkait 
 kesuburan serta penyakit yang diturunkan.

“Pada wanita, khususnya akan dilihat ada atau tidak  kelainan 
di bagian kandungan dengan hepatitis B. Untuk pemeriksaan 
HIV	tidak	bisa	kita	paksakan,	perlu	kesadaran	dari	masing-	
masing individu, karena lebih sensitif. Jika orangtuanya sehat, 
gene ra sinya juga pasti kan, lebih sehat,” tambah dr. Vanessa 
Mutiara. “Proses pemeriksaan tidak berlangsung lama, kurang 
lebih	2	jam,	hasilnya	bisa	dilihat	setelah	2-7	hari.	Tergantung	
jenis peme riksaan. Pasien akan diminta berpuasa sebelumnya, 
jadi diharap melakukan perjanjian sebelum kedatangan untuk 
persiapan pemeriksaan,” tambah dr. Vanessa.

Pemeriksaan pra nikah  meliputi beberapa hal, diantaranya 
pemeriksaan	darah	rutin	(HB,	trombosit,	analisa	hemoglobin,	
leukosit), golongan darah dan Rhesus, urine rutin ( urinalisa), 
hepatitis	terutama	hepatitis	B	&	C,	dan	gula	darah.	Bila	
 perem puan ber reshus negatif menikah dengan pria ber rhesus 
positif, maka bayi pertamanya memiliki kemungkinan untuk 
ber rhesus negatif atau  positif. Jika bayi mempunyai rhesus 
negatif, tidak ada masalah. Tetapi, jika ia ber rhesus positif, ma-
salah mungkin timbul pada kehamilan berikutnya. Bila ternyata 
kehamilan yang kedua merupakan janin yang ber rhesus posi-
tif,	kehamil	an	ini	berbahaya.	Karena	antibodi	anti	rhesus	dari	
ibu dapat memasuki sel darah merah janin.

Pemeriksaan pra nikah juga bisa menghindari adanya penular-
an penyakit lewat hubungan seksual, seperti sifilis, gonorrhea, 
HIV,	dan	penyakit	hepatitis.	Wanita	yang	ingin	segera	memiliki	
anak, perlu pemeriksaan dengan USG (Ultra Sonografi) untuk 
melihat adanya kista, mioma, atau tumor. Jika ada  kelainan 
atau infeksi harus diobati dulu karena bisa menganggu  proses 

kehamilan. Selain itu, pap smear (jika se orang wanita aktif 
secara seksual sebelum ini) dan status kekebalan  terhadap 
penyakit (rubella, toksoplasma) perlu juga diperiksakan.  “Lewat 
pemeriksaan ini desinfeksi terutama infeksi yang dapat meng-
ancam konsepsi, terutama pada wanita. Untuk dapat segera 
diketahui dan diobati, sehingga tidak menghambat keinginan 
untuk memperoleh keturunan.
 
Untuk pemeriksaannya MCU tidak ada batasan waktu yang 
pasti, namun pemeriksaan sebaiknya dilakukan enam bulan 
atau lebih sebelum pernikahan.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit tertentu, maka 
akan dikonsultasikan dengan pihak pasangan. Berbagai 
penya kit dapat dicegah penularannya, misal dengan peng-
obatan terlebih dahulu pada pasangan yang terkena, atau 
 pemberian vaksin pada pasangan yang belum terkena penya-
kit.  Berbagai kelainan genetik yang ditemukan dapat ditindak-
lanjuti dengan konseling genetik jika ingin memiliki anak di 
kemudian hari.

Banyak pasangan yang belum sadar akan pentingnya pemerik-
saan dini sebelum menikah. “Selain kurangnya kesadaran di 
masyarakat, beberapa pasangan yang ingin menikah justru 

takut untuk melakukan MCU karena takut kekurangan  mereka 
diketahui oleh pasangannya. Melakukan MCU pra nikah tidak 
harus selalu dengan pasangan. Mereka tidak perlu ragu untuk 
datang sendiri, sehingga dapat mengetahui kondisi pribadi 
sebelum pernikahan. 

dr. Vanessa Mutiara
Mitra	Keluarga	Cibubur

dr. Regina Jasmin
Mitra	Keluarga	Depok
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profil

D
ilingkungan rumah maupun sekolahnya, sejak kecil 
dr. Juliana, Sp.A dikenal sangat mudah bergaul, dan 
berinteraksi dengan banyak orang. Pergaulannya 

sangat luas dari berbagai kalangan. Teman-teman sekolahnya 
mengenal dr. Juliana ini sebagai orang yang supel dan mudah 
beradaptasi dengan lingkungan. Tak heran, banyak yang 
mengenal sosok dirinya sebagai pribadi yang hangat. Sebagai 
bentuk kesukaanya berinteraksi pada banyak orang, sejak 
remaja ia menyukai kegiatan organisasi di kampusnya.

Tak hanya suka berinteraksi, dokter yang murah senyum ini 
juga dikenal sebagai sosok penyayang anak-anak. Ia menyukai 

dr. Juliana Sp.A
Mitra	Keluarga	Kalideres

Senang 
Berinteraksi 
Membuatnya 
Ingin Menjadi 
Dokter

Banyak alasan sesorang untuk memutuskan menjadi dokter. dr. Juliana memilih menjadi 
dokter spesialis anak karena ia senang berinteraksi dengan orang banyak dan menyayangi 
anak-anak.

anak-anak dengan sangat tulus. Terlihat ketika berada di 
dekatnya, anak-anak yang ia temui terlihat bahagia.

Berbekal hal itulah, ketika lulus SMA, dr. Juliana memutuskan 
untuk	kuliah	di	Fakultas	Kedokteran	dan	mengambil	spesialis	
dokter anak di Universitas Padjajaran Bandung. “Jaga malam 
selang sehari, segala sesuatu dikerjakan harus dengan cepat, 
teman - teman satu angkatan yang kompak menjadi hal yang 
menyenangkan saat menjadi mahasiswa kedokteran,” ujar dr. 
Juliana.

BeKeRJA DeNgAN PASSION
Karena	bekerja	dengan	passion, dalam menjalani pekerjaanya 
ini, dr. Juliana sangat menikmati rutinitas yang harus ia 
jalankan. Bertemu dengan anak-anak yang sedang sakit 
membuatnya tertantang untuk bisa memberikan pengobatan 
terbaiknya. Dalam menghadapi pasien anak-anaknya, ia pun 
tak hanya memberikan masukan pada ibu dari pasien anaknya 
itu. Jika anaknya sudah bisa diajak berbicara, dengan penuh 
lembut ia menerangkan pada pasien anaknya.

Sentuhan kasih sayang seorang ibu pada seorang anak, 
sering ia berikan untuk menangani pasiennya. Mulai dari 
mengajaknya bicara layaknya seorang sahabat, mendekatinya 
dengan kelembutan ketika pasiennya tidak mau disuntik atau 
saat diperiksa mengajaknya berbicara dengan bahasa yang 
dipahami oleh anak-anak.  
 
Selama menjalani profesi sebagai dokter anak, berbagai 
pengalaman suka dan duka tentunya pernah ia alami. Salah 
satu kisah uniknya  saat menangani pasien, pasien lahir 
prematur dan berat hingga sangat rendah, dirawat selama 
3 bulan  namun tumbuh kembang normal.  Pernah juga 
menurutnya ia menemui kasus gizi buruk dan TBC perut. 

Dengan penuh kasih sayang ia rawat pasiennya itu hingga 
pasien dapat pulang dalam kondisi sehat. 

“Syukur, sampai saat ini pasien semakin sehat dan berat badan 
naik 2 kg. Melihat pasien yang kondisi awalnya kurang baik 
bahkan bisa dibilang memprihatinkan terus bisa sehat dan 
beraktifitas kembali merupakan kebahagian buat seorang 
dokter. Melihat pasien sembuh adalah goal bagi kami para 
dokter,” ujar dr. Juliana. 

Disela kegiatannya yang padat, dr. Juliana yang berulang tahun 
setiap tanggal 2 Juli ini memilih mengisi waktunya dengan 
berkumpul dengan keluarganya, baik itu dengan makan 
bersama atau pun ngobrol-ngobrol. “Me time saya gampang 
saja, ngumpul bersama keluarga. Menghabiskan waktu 
bersama mereka dan melakukan berbagai kegiatan bersama 
mereka. Meski sederna itu menjadi hal yang istimewa,” ujarnya. 

Bergabung	di	Mitra	Keluarga	sejak	tahun	2014,	dr.	Juliana	
yang	membuka	praktek	di	Mitra	Keluarga	Kalideres	berharap	
ke	depannya,	bersama	Mitra	Keluarga	ia	bisa	memberikan	
perawatan dan servis yang terbaik untuk pasien-pasiennya. 
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profil

M
enjadi dokter awalnya bukan pilihan utamanya. 
Namun	karena	sang	papa	sangat	intens	
menyemangatinya untuk masuk ke fakultas 

kedokteran usai lulus SMA. Perempuan berambut pendek 
ini, akhirnya tertarik untuk masuk ke fakultas sesuai petunjuk 
papanya.	“Ketika	mau	lulus	belum	kepikiran	untuk	jadi	
dokter. Awalnya disemangati papa untuk masuk kedokteran, 
lama-lama jadi suka banget karena bisa mengetahui dan 
menyembuhkan penyakit yang berguna untuk menolong 
orang lain,“ jawab dr. Liva.  

Karenanya	begitu	lulus	dari	Taruna	Nusa	Harapan	High School, 
Mojokerto di tahun 2001, ia langsung melanjutkan pendidikan 
kedokterannya	di	Fakultas	Kedokteran	Univeritas	Maranatha,	
Bandung	dan	lulus	tahun	2007.	Dua	tahun	menjadi	dokter	
umum,	di	tahun	2009,	dr.	Liva	meneruskan	pendidikannya	
dengan mengambil spesialis kandungan di Universitas 
Indonesia, Jakarta. Untuk meningkatkan ilmunya, sejak masih 
menjadi mahasiswa pasca sarjana berbagai macam kursus 
dan training ia ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri, 
Diantaranya	Basic	&	Advance	Gynecologic	Laparoscopic	
Surgery, Basic Gynecologic Surgical Skill Basic Vaginal Surgical 
Skill, Gynecological, Ultrasound Course, dan lain-lain.

“Beberapa bulan sebelum lulus, dr. Liva mendapat pengalaman 
kurang baik mengenai wanita dan kesehatan saat praktik ilmu 

dr. liva Wijaya, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Kemayoran

Dokter Tomboy 
yang Ramah 
kepada Pasien

Penampilanya yang tomboy dan sporty 
membuat sosoknya mudah dikenali oleh 
pasiennya. Ia dikenal ramah dan sangat detail 
menjelaskan ke pasiennya.

kedokteran	komunitas	dan	dikuatkan	lagi	saat	di	Kalimantan.	
Saat wajib kerja sarjana, saya merasa bahwa perempuan 
Indonesia banyak kurang mengerti mengenai kesehatan 
dirinya sendiri. Padahal, sebenarnya tonggak keluarga adalah 
perempuan. Without mom, we (children) are nothing. Without 
wife, husband is nothing,” ujarnya mengungkapkan alasannya 
mengambil spesialis kebidanan dan kandungan. 

SIAP KeRJA TeNgAH MAlAM
Sesuai dengan keinginannya ingin menjadikan perempuan 
Indonesia mengerti mengenai kesehatannya sendiri, ketika 
menghadapi pasiennya, dokter kelahiran Mojokerto, Jawa 
Timur ini selalu memberikan penjelasan yang detail pada 
pasiennya. Salah satunya ia selalu menekankan bahwa pada 
dasarnya, tubuh perempuan sudah dirancang sedemikian 
rupa	oleh	Yang	Maha	Kuasa	guna	proses	melahirkan.	Karena	
itu menurutnya, tidak perlu ada yang ditakutkan ketika 
menghadapi persalinan. 

“Bahwa ketakutan akan proses persalinan yang tidak berdasar 
tersebut harus segera diatasi. Sebab apabila dibiarkan, maka 
dapat menimbulkan stres pada ibu hamil. Akibatnya, kesehatan 
janin juga bisa ikut terganggu. Jika stres terus dibawa sampai 
saat persalinan, maka proses persalinan secara normal juga 
bisa	gagal.	Nyeri	yang	tadinya	biasa	bisa	menjadi	luar	biasa	
akibat rasa takut yang berlebihan,” jelasnya.

Untuk menghilangkan rasa takut yang 
berlebihan menjelang persalinan pada 
pasiennya, dr. Liva menganjurkan agar 
saat	kandungan	mulai	masuk	usia	7	bulan,	
ibu hamil bisa menanyakan tentang 
proses persalinan kepada sumber yang 
benar. Dengan demikian bisa diketahui 
bahwa proses persalinan sebenarnya 
merupakan hal yang lumrah dan tidak 
perlu dikhawatirkan. Selain itu, dr. Liva 
menyarankan pasiennya mengikuti kelas 
senam hamil dengan harapan, calon 
ibu dapat belajar relaksasi sekaligus cara 
mengejan yang benar.

Penjelasan ini tak hanya diberikan pada 
pasiennya juga, dengan sabar dr. Liva juga 
memberikan pengetahuan kepada pasangan 
pasiennya, mengatakan bahwa peran suami 
dan keluarga besar sangatlah penting untuk  
mengatasi ketakutan yang berlebihan pada 
ibu hamil. Dengan dukungan dan cinta 
dari orang-orang terdekat, rasa takut yang 
berlebihan dapat diatasi.

Tak hanya siap menjelaskan secara 
detail pada pasiennya. Dokter yang 
murah senyum ini juga siap begadang di 
tengah malam untuk menghadapi kasus 
kelahiran yang mendadak ataupun pasien 
yang membutuhkan tindakan operasi. 
Seperti yang kita ketahui, menjadi dokter 
kandungan buat seorang perempuan sangat 
tidak	mudah.	Karena	posisinya	sangat	vital,	
dokter kandungan harus rela diganggu 
waktu istirahatnya jika ada pasien yang 
memerlukan tindakan khusus.  

“Puji	Tuhan,	semua	dilancarkan.	Kalaupun	ada	pasien/kasus	
persalinan tersulit semua akan saya tangani dengan serius 
untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ujar dr. Liva yang 
pernah mendapat  penghargaan terbaik untuk presentasi kasus 
dan penelitian. 

Sebelum memutuskan mengambil spesialis ini, tentunya dr.  
Liva sangat paham bagaimana komitmen yang harus dipegang 
akan tugasnya sebagai dokter kandungan ini. Terlebih di 
Indonesia, dokter spesialis perempuan terbilang lebih sedikit 
dibanding	pria.	Karenanya	harus	berangkat	pagi	buta	dan	
melakukan operasi di tengah malam siap ia laksakan. Dan ini 
tentunya sesuai dengan motto hidupnya being a doctor meant 
more than treating just the patient in front of you.

“Pengalaman sukanya, yah kalau pasien bisa pulang dengan 
keadaan sehat atau say thank you. Pengalaman dukanya, lupa. 

Beruntung keluarga sangat all out mendukung saya,“ jawabnya 
saat ditanya tentang suka dukanya menjadi dokter kandungan. 
 
Karena	jadwalnya	yang	padat,	saat	ada	waktu	luang	biasanya	
ia isi dengan kegiatan yang tidak terlalu memerlukan tenaga 
yang banyak. Perempuan yang hidup di lingkungan keluarga 
dokter ini memilih untuk tidur, baca dan nonton. “Untuk 
menerapkan hidup sehat sebenarnya sulit, apalagi kalau sering 
membantu kelahiran di malam hari. Sebisa-bisanya tidur 
cukup, makan teratur, bagus lagi olahraga,” ujarnya. 

Bergabung	sejak	tahun	2014	di	Mitra	Keluarga	Kemayoran,	dr.	
Liva	berharap	agar	Mitra	Keluarga	semakin	maju,	membantu	
banyak orang dan makin mengedepankan nilai-nilai 
kemanusiaan. 
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dokter anda

VARISeS PADA 
KeMAlUAN

dr. Irwan Tjahjadi

Jawab

Salam sejahtera Bu Erlina,

Berbicara mengenai varises, berarti kita berbicara mengenai 
pembuluh darah balik (Vena) di bawah kulit atau selaput lendir 
(mukosa) yang melebar dan berkelok akibat kelainan katup 
dalam pembuluh darah tersebut. Varises biasanya terjadi pada 
tangan dan kaki, namun pada beberapa kasus dapat pula 
terjadi di tempat lain seperti di lambung, usus besar dekat 
anus, vagina, skrotum maupun di bibir kemaluan.

Varises pada vagina ini paling sering timbul pada saat 
kehamilan sedang berlangsung. Sekitar 20-30% ibu hamil 
mengalami varises dan umumnya terjadi pada usia kehamilan 
tua, salah satu penyebabnya bisa dikarenakan peningkatan 
hormon progesteron selama masa kehamilan yang membuat 
dinding pembuluh darah membesar, menyebabkan lemah-
nya dinding pembuluh darah vena, sehingga katub-
katubnya pun ikut melemah. Biasanya varises pada vagina 
jarang menimbulkan masalah serius pada ibu hamil, tidak 
berpengaruh pada pertumbuhan janin yang dikandungnya 
dan keluhan yang adapun hanya berupa rasa pegal di sekitar 
organ intim. Jarang terjadi di kehamilan usia muda, jika tidak 
ada faktor keturunan dan pola hidup yang memicu terjadinya 
varises vagina. Risiko terjadinya varises di vagina semakin 
besar jika ibu hamil tergolong gemuk, punya riwayat varises 
sebelumnya, asupan nutrisinya kurang serat, serta kurang 
beraktivitas.

Tanya

Dear Dokter,
Perkenalkan dok, saya Erlina asal dari Surabaya. Saya pernah 
membaca judul artikel di sebuah majalah perempuan 
tentang varises pada vagina. Memang ada dan bisa ya dok, 
vagina terkena varises? Itu makudnya bagaimana yah? 

Kenapa	bisa	seperti	itu?	Apa	yang	menyebabkannya?	Mohon	
penjelasannya.

Erlina - Surabaya

Adapun penyebab varises 
vagina lainnya selain pada 
kehamilan adalah:

1. Ibu dengan riwayat 
melahirkan anak 
banyak

2. Faktor	Keturunan
3. Kurang	bergerak	dan	

berdiri terlalu lama
4. Merokok
5. Kolesterol	dan	diabetes
6. Memakai sepatu hak 

tinggi

Semua faktor-faktor di 
atas mempengaruhi 
dinding pembuluh darah 
vena sehingga dapat 
meningkatkan risiko 
timbulnya 
varises pada 
vagina.

Demikian penjelasan singkat yang kami berikan, 
semoga dapat membantu ibu Erlina untuk lebih mengenal 
seputar masalah varises pada vagina tersebut. Salam sehat 
selalu ibu Erlina. 
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OPeNINg lIVINg PlAzA HARAPAN INDAH
Rutin mengontrol kesehatan kadang suka terlewatkan bagi 
sebagian orang. Padahal, dengan mengetahui kondisi badan 
kita setiap saat akan mempermudah penanganan setiap 
penyakit.	Untuk	itu,	Mitra	Keluarga	selalu	memberikan	edukasi	
terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya melakukan 
MCU (medical check up). 

Bertepatan	dengan	Opening	Living	Plaza	Harapan	Indah	pada	
11	Oktober	2018	lalu,	Mitra	Keluarga	ikut	berpartisipasi	dengan	
membuka booth Mini MCU asam urat, tensi dan gula darah 
sewaktu secara gratis. Tidak hanya Mini MCU, dalam acara 
tersebut juga dilangsungkan donor darah untuk membantu 
sahabat kita yang membutuhkan darah. 

Sebagai hiburannya, dalam acara tersebut juga diadakan 
zumba dance dan band performance. Tidak lupa, Mitra 
Keluarga	juga	bagi-bagi	gimmick	menarik	bagi	yang	sudah	
melakukan	Mini	MCU	dan	follow	Instragram	Mitra	Keluarga.

Tingkatkan Kerjasama dengan 
Para Mitra
Untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan ingin memberikan edukasi yang 
lebih banyak pada masyarakat luas, Mitra Keluarga semakin meningkatkan kerjasama dengan 
berbagai pihak.

Mitra	Keluarga	merupakan	salah	satu	rumah	sakit	provider 
Prudential	Medical	Network,	dimana	para	peserta	Prudential	
dapat memperoleh layanan khusus bila dirawat di Mitra 
Keluarga.	

HARI UlANg TAHUN PRUDeNTIAl
Mitra	Keluarga	bekerjasama	dengan	Prudential	mengadakan	
Pemeriksaan Mini MCU pada tanggal 18, 23 dan 26 Oktober 
2018 di Prudential Tower. 

Di	acara	yang	diadakan	dalam	rangka	menyambut	Hari	
Asuransi	Nasional	dan	Hari	Ulang	Tahun	Prudential	Indonesia	
ini, para peserta asuransi Prudential yang mengunjungi booth 
Mitra	Keluarga	dapat	melakukan	pemeriksaan	GDS,	tensi,	asam	
urat dan kadar lemak tubuh. 

Tak hanya mendapatkan pemeriksaan gratis, para peserta ini 
juga mendapatkan goodiebag dan kartu pemeriksaan yang 
bisa	digunakan	berobat	ke	Mitra	Keluarga	terdekat	untuk	
mendapatkan	gratis	1x	biaya	konsutasi	dokter.	

KAMPANye PROgRAM ‘MeNARI”
Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyakit jantung dan 
pembuluh	darah	di	Indonesia,	Mitra	Keluarga	bekerjasama	
dengan	Perhimpunan	Dokter	Spesialis	Kardiovaskular	
Indonesia	(PERKI)	dalam	acara	Run	For	Heart	Beat	2018	di	
Wisma	Mandiri	2	Kebon	Sirih	dengan	mengampanyekan	
program	“Menari”	atau	Meraba	Nadi	Sendiri. 
 
Selain mengampanyekan program “Menari”, dalam acara 
ini	juga	tersedia	Mini	MCU	dan	pembagian	voucher	EKG	
gratis. Terlihat para peserta begitu antusias mengantri untuk 
mengikuti	Mini	MCU	yang	disediakan	Mitra	Keluarga. 
 
Partisipasi dalam acara ini merupakan wujud komitmen Mitra 
Keluarga	untuk	memberikan	pelayanan	Jantung	&	Pembuluh	
darah terbaik yang dapat menjangkau seluruh kalangan.  

CUSTOMeR & PROVIDeR gATHeRINg MANDIRI IN HeAlTH 
2018
Dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya yang ke 10 
pada	6	Oktober	lalu,	PT.	Asuransi	Jiwa	Health	Indonesia	
(Mandiri	Inhealth)	mengadakan	Customer	&	Provider	
Gathering Mandiri Inhealth 2018 yang dilakukan di 10 kota 
dengan tema “Terus Bergerak Menyehatkan Bangsa”.  

Mitra	Keluarga	turut	berpartisipasi	dalam	acara	yang	
dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan, seperti cek 
kesehatan gratis, edukasi health talk, zumba dan yoga di 
Jungle Land, Sentul.
 
Yang	membanggakan	pada	acara	ini,	Mitra	Keluarga	Kalideres	
&	Kemayoran	mendapatkan	penghargaan	sebagai	“Top	10	
Terbaik	Provider	Rumah	Sakit	dalam	kategori	Komitmen	dan	
Pelayanan	Peserta	Tingkat	Kantor	Operasional”.	

Selamat	kepada	Mitra	Keluarga	Kalideres	&	Kemayoran.	
Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kerjasama 
antara	Mandiri	Inhealth	dan	Mitra	Keluarga	dalam	memberikan	
pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. 
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kesehatan

M
emiliki kulit yang selalu kencang dan tidak kendur jadi 
idaman semua perempuan. Sayangnya seiring ber-
tambahnya	usia,	kekenyalan	kulit	akan	berkurang.	Kulit	

tak lagi kencang seperti saat muda, garis-garis keriput pun 
mulai terlihat Bahkan di beberapa kasus ada yang mengalami 
penuaan ini lebih awal, atau biasa disebut penuan dini. 

Seperti halnya usia, kulit juga ikut menua secara natural seiring 
berjalannya	waktu.	Namun	faktanya,	kulit	wajah	bisa	menua	
lebih cepat dibandingkan usia. Beberapa faktor dan kebiasaan 
sehari-hari membuat kulit menua lebih cepat ketimbang usia. 

Perempuan dikatakan mengalami penuaan dini ketika Anda 
terlihat lebih tua daripada usia Anda yang seharusnya. Jika 
hal itu terjadi, bisa jadi kebiasaan Anda sehari-harilah yang 
mempercepat kemunculan tanda penuaan tersebut. Penuaan 
dini tak hanya berkisar pada masalah kulit karena merupakan 
proses yang terjadi pada seluruh bagian tubuh. Proses ini akan 
semakin jelas terlihat seiring dengan bertambahnya usia.

Bagaimana	kulit	kita	menunjukkan	tanda-tanda	penuaan?	Kulit	
menunjukkan tanda penuan bisa dilihat dari kategori umur-
nya. Pada usia 20an, tanda penuaan pertama muncul di sekitar 
mata dalam bentuk kerutan di samping dan penurunan lipat-
an mata atas yang membuat mata terlihat lebih kecil. Garis 
halus juga mulai terbentuk di sekitar hidung dan bibir atas 
mulai merosot. Melewatkan penggunaan sunscreen di umur 
20an mempercepat kerusakan akibat matahari dari dalam, 
menyebab kan pembentukan bintik gelap di luar.

Di umur 30an, penuaan yang muncul adalah garis halus dan 
memanjang yang terbentuk dari ekspresi wajah kita. Garis 
ini menjadi lebih dalam seiring usia. Garis kerutan di antara 
alis kita mulai terlihat. Garis tawa di sekitar hidung dan mulut 
terlihat	lebih	jelas,	sebagian	karena	ulah	gravitasi.	Kulit	kita	
mulai kehilangan volume serta elastisitasnya dan garis-garis ini 
 makin jelas terlihat. Bibir atas juga terlihat semakin menipis.

Sedang dari umur 40an ke atas, kulit kita terus kehilangan 
volume dan elastisitasnya, menyebabkan garis wajah kita dan 
lipatan-lipatan lebih kendur. Garis rahang yang semakin jatuh 
juga menyebabkan perubahan secara keseluruhan di wajah 
kita, membuat wajah kita terlihat lebih letih. Ini adalah tanda -
tanda lebih lanjut dari penuaan kulit. Cara kulit kita menua ter-
gantung	dengan	jangka	umur	sel	kulit	yang	tertulis	di	DNA	kita.	
Tetapi, hingga 50% proses penuaan kita disebabkan oleh faktor 
lingkungan seperti kerusakan matahari dan merokok.

KeNAlI FAKTOR PeNyeBAB PeNUAAN DINI
Merawat wajah agar tetap cantik agar tidak mengalami penua-
an dini adalah hal penting yang perlu dilakukan. Sebab, penua-
an dini bukan saja karena faktor usia, melainkan juga pengaruh 
polusi atau faktor eksternal lainnya. Dikatakan oleh   
dr.	Nurfithria	Ikaputri,	Sp.KK	dari	Mitra	Keluarga	Kenjeran,	
faktor -faktor yang menyebabkan penuaan digolongkan men-
jadi 2 penyebab besar yaitu:

1. Penuaan intrinsik, yang dipengaruhi genetik,  hormonal 
(hormon seks, estrogen, progesteron menurun), yang 
mengakibatkan turunnya produksi kolagen dan elastisitas 
kulit	berkurang.	Hal	ini	berkontribusi	juga	terhadap	terjadi-
nya kulit yang lebih tipis dan kering, munculnya keriput 
atau penegasan garis ekspresi wajah dan berkurangnya 
kekenyalan kulit.

2. Sedangkan penuaan ekstrinsik dipengaruhi oleh sinar ma-
tahari, polusi udara, alkohol, merokok atau adanya penyakit 
tertentu.

Ada pun untuk tanda-tanda penuaan kulit antara lain:
 Garis-garis halus dan keriput serta penurunan elastisitas 

kulit disebabkan penurunan elastin dan kolagen  
 Bintik-bintik hitam (flek), disebabkan peningkatan produksi 

melanin (sel pigmen pada kulit) yang tidak merata  
	Kulit	kelam	/	kusam,	disebabkan	penumpukan	sel	kulit	mati	

akibat melambatnya pergantian sel kulit mati  

 Pigmentasi kulit yang tidak merata
	Kulit	kering	dan	kasar

Jika Anda tak ingin mengalami penuaan dini, ada beberapa 
tahap perawatan kulit yang bisa membuat Anda terhindar. Ada 
tiga fase yang bisa membuat Anda terhindar:
1.	 Fase	pencegahan

•	 Pembersihan kulit wajah menggunakan pembersih 
yang	pH	balans,	aman,	dan	mengandung	pelembab	

•	 Kulit	perlu	pelembab	untuk	mencegah	dehidrasi

•	 Menggunakan perlindungan payung, topi, tabir surya 
dengan	SPF	minimal	15	atau	lebih

•	 Kurangi	konsumsi	kopi	dan	soft drink.
•	 Hindari	rokok
•	 Mengkonsumsi makanan dengan nutrisi dan gizi yang 

baik
•	 Mengkonsumsi suplemen antioksidan
•	 Berolahraga secara teratur

2.	 Fase	Perbaikan
•	 Pemakaian krim dari dokter untuk menghilangkan 

 gejala-gejala penuaan pada kulit yang sudah muncul, 
bisa dipertimbangkan mulai usia 30an.

•	 Dilakukan tindakan dokter seperti chemical peeling, 
mikrodermabrasi, mesoterapi, terapi PRP (platelet rich 
plasma) dan lainnya.

3.	 Fase	Perawatan
 bertujuan mempertahankan kondisi kulit yang sudah dica-

pai setelah melalui fase perbaikan

Jika	Anda	mengalami	penuan	dini,	dr.	Nurfithria	Ikaputri,	Sp.KK	
menyarankan beberapa tindakan yang bisa dilakukan, antara 
lain melanjutkan pemakaian krim-krim anti aging dari dokter 
kulit, konsumsi anti oksidan dan kombinasi dengan prosedur 
kosmetik medik tetapi dengan interval waktu yang lebih 
 panjang. 

Perawatan Kulit 
untuk Mencegah 
Penuaan Dini
Penuaan adalah proses alamiah yang akan dialami oleh semua makhluk hidup 
dan terjadi pada semua organ, termasuk kulit. Usia memberikan kontribusi besar 
terhadap perubahan kulit wajah.

dr. Nurfithria Ikaputri, Sp.KK
Mitra	Keluarga	Kenjeran
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Health	&	Life	Style

I
ngin mencoba alternatif olahraga yang tak hanya 
menyehatkan badan tapi juga bisa mendapatkan tubuh yang 
ideal. Olahraga Muay Thai yang sedang banyak diminati ini 

patut dicoba. Beberapa tahun terakhir ini seni bela diri yang 
berasal dari Thailand ini memiliki banyak sekali peminatnya di 
Indonesia, khususnya Jakarta.

Muay Thai merupakan seni bela diri tangan kosong. Muay Thai 
atau	bisa	disebut	dengan	Thai	boxing	ini	berkembang	sejak	
1 abad yang lalu di Thailand, dan menjadi olahraga nasional 
bangsa Thailand. Olahraga Muay thai diperkirakan telah ada 

selama dua ribu tahun. Awalnya Muay Thai yang disebut 
dengan ‘Dhoi muay’ merupakan teknik pertempuran praktis 
yang digunakan dalam perang.

Sejarahnya	bermula	di	Kerajaan	Thai,	yang	pada	waktu	itu	
mempunyai sebuah metode pertempuran tangan kosong 
yang	disebut	dengan	Tinju	Kuno	(Muay Boran). Metode ini 
digunakan oleh tentara kerajaan ketika mereka kehilangan 
senjatanya pada saat perang, sehingga mengharuskan mereka 
untuk melawan musuh dengan tangan kosong.

TeKNIK MUAy THAI
Pada dasarnya, Muay Thai memiliki teknik-teknik bela diri yang 
terdiri dari pukulan, tendangan, siku dan serangan lutut. Untuk 
pembentukan tubuh, banyak dilakukan gerakan putaran tubuh 
seperti sikutan dan tendangan yang dapat mengencangkan 
dan membakar lemak pada tubuh. Tidak heran sekarang ini 
banyak	perempuan	yang	mau	mengikuti	latihan	Thai	Boxing	
ini karena manfaatnya yang besar untuk menurunkan berat 
badan.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, latihan dapat dilakukan 
di tempat pelatihan Muay Thai yang sudah mulai menjamur 
di Jakarta. Dengan berlatih bersama trainer, Anda akan mulai 
dari latihan dasar yang kemudian akan disesuaikan dengan 
kebutuhan tubuh Anda.

Sebelum memulai latihan Muay Thai, lakukan pemanasan 
yang cukup agar tidak cidera. Pertama-tama, mulai latihan 
dengan jogging atau skipping selama 10-15 menit. Jogging 
dilakukan untuk membentuk stamina dan membuat tulang 

lebih kuat, sedangkan skipping melatih keseimbangan. Setelah 
itu lakukan Shadow Boxing (gerakan memukul menendang, 
dan sebagainya) di depan kaca untuk melihat apakah teknik 
gerakan sudah benar atau belum. Dan yang terakhir, circuit 
training yang diberikan oleh trainer sebelum memulai one on 
one with trainer.

MANFAAT MUAy THAI
Selain bermanfaat untuk menjaga dan melindungi diri dari 
tindak kejahatan, ternyata banyak manfaat yang diperoleh dari 
melakukan olahraga ini, seperti:
1.  Meningkatkan stamina 

Sama seperti olahraga pada umumnya, Muay Thai yang 
dilakukan secara rutin lama-kelamaan akan membuat 
stamina tubuh kita bertambah kuat.

2.  Menjaga berat badan 
Selain menjaga asupan makanan bagi yang sedang diet, 
olahraga ini sangat membantu menurunkan berat badan 
karena membakar banyak kalori. Untuk mendapatkan 
tubuh yang ideal, disarankan melakukan latihan ini 2 kali 
dalam seminggu.

3.  Meningkatkan kekuatan otot 
Gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan tangan 
dan kaki akan membuat otot tubuh lebih kuat.

4. Membuat kulit lebih bercahaya
 

Gerakan-gerakan pada latihan ini sangat menguras banyak 
keringat, sehingga racun dalam tubuh keluar bersama 
keringat dan metabolisme tubuh akan menjadi lancar.

Muay Thai

Seni Bela Diri 
Tangan Kosong 
yang Diminati 

Perempuan 

Seni bela diri asal Thailand ini kini mulai menjadi olahraga yang dipilih untuk program diet dan 
menjaga kebugaran tubuh, terutama untuk perempuan.

5.  Meningkatkan kekuatan kaki
 Olahraga muay Thai sering menggunakan kaki sebagai 

salah satu teknik bertarung. Gerakan kaki ini dapat 
memperkuat otot-otot tubuh bagian bawah dan kaki.

6.  Membentuk pinggul
 Ingin mendapatkan bentuk pinggul yang indah, dapat 

diperoleh dengan berolahraga Muay Thai. Gerakan pada 
lutut dan tendangannya dapat membentuk tubuh bagian 
pinggul.

7.		 Menghilangkan	Stres
 Berlatih Muay Thai ternyata dapat menghilangkan stres 

lho.	Kamu	bisa	meluapkan	emosi	dan	beban	pikiran	
setelah beraktivitas seharian melalui gerakan memukul dan 
menendang pada saat berlatih Muay Thai.

8. Dapat Digunakan Untuk Melindungi Diri
 Teknik bela diri yang diajarkan dalam Muay Thai juga 

bisa kamu gunakan untuk melindungi diri. Refleks dan 
kewaspadaan dirimu pun akan meningkat dengan berlatih 
Muay Thai.

Jika Anda sudah memutuskan akan melakukan olahraga 
ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jangan 
memulai latihan dengan perut kosong, makan kira-kira 45 - 60 
menit sebelumnya. Lakukan pemanasan sebelum memulai 
latihan gerakan Muay Thai. Dan Pilih equipment (hand wrap 
dan glove) yang tepat dan cocok agar meminimalisir cidera. 
Anda pun tetap perlu berhati-hati pada saat berlatih Muay Thai 
agar tidak cedera. 
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S
aat ini, banyak orang mulai beralih dari makanan biasa ke 
makanan	organik.	Katanya	sih,	makanan	organik	diyakini	
lebih sehat. Maka itu, tak heran makanan ini dibandrol 

dengan harga yang relatif mahal ketimbang makanan 
biasanya. Sebenarnya, apa sih yang membedakan makanan 
organik dengan makanan biasa? Apa benar lebih sehat?

dr.	Monique	Caroline	Widjaja,	M.Gizi,	Sp.GK		-	Mitra	Keluarga	
Gading Serpong mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
makanan organik adalah makanan yang diproduksi dan 
diproses secara alami sesuai dengan standar pertanian 
organik tanpa menggunakan bahan kimia seperti pupuk kimia, 
pestisida, antibiotik, hormon, dan aneka bahan tambahan 

Makanan Organik

lebih Sehat karena 
Tidak Menggunakan 
Bahan Kimia
Karena ingin mempunyai kualitas kesehatan yang lebih baik, 
saat ini banyak orang yang sudah beralih ke makanan organik.

dr. Monique C. Widjaja, Mgizi, Sp.gK
Mitra	Keluarga	Gading	Serpong

sintetik lainnya, juga tidak menggunakan radiasi dan rekayasa 
genetika. Untuk hewan organik, diternak dengan cara organik, 
artinya mendapatkan makanannya juga berupa makanan 
organik. Organisasi yang mengatur produk organik dapat 
membatasi penggunaan pestisida dan pupuk tertentu dalam 
pertanian. 

“Sedangkan makanan non organik diproduksi dan diproses 
dengan cara konvensional. Makanan non organik mungkin 
mengalami proses penambahan bahan kimia seperti pupuk, 
pestisida, antibiotik, hormon, bahkan rekayasa genetika. Tujuan 
penambahan bahan kimia ini tentu saja untuk meningkatkan 
produksi, mempercepat masa tanam, mempercepat 
pematangan, dan membunuh kuman dan hama. Pemupukan 
dan penggunaan pestisida dalam pertanian konvensional telah 
menyebabkan kerusakan besar ekosistem lokal di seluruh 
dunia, keanekaragaman hayati, pasokan air tanah dan air 
minum, dan kadang-kadang kesehatan dan kesuburan petani, 
“ jelas dr. Monique. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan makanan organik 
dan non organik  terletak pada proses produksi dan proses 
pengolahannya. Dimana makanan organik mengandung 
hanya bahan-bahan organik, dan tidak menggunakan bahan 
tambahan kimia atau sintetik lain dan tidak mengalami 
modifikasi genetik apapun. Tetapi belum tentu makanan 
organik benar-benar bebas pestisida. Ada kemungkinan 
penggunaan pestisida pada bahan makanan organik, tetapi 
kadarnya tidak melebihi kadar yang dianjurkan pemerintah. 
Dari segi zat gizi tidak ada perbedaan antara makanan organik 
dan non organik. Dari segi kontaminasi bakteri juga tidak 
didapatkan perbedaan bermakna antara makanan organik dan 
non organik.
 
KeNAlI KRITeRIANyA
Di supermarket atau pun pasar swalayan, biasanya makanan 
organik ini sudah diberikan label tertentu agar pembeli tak lagi 

bingung, Tapi, meski sudah ada tandanya ada baiknya, Anda 
melihat dan memperhatikannya lebih seksama. Tak hanya 
harganya lebih mahal, makanan organik biasanya dilabeli 
organik, kadang tercantum sertifikat oleh lembaga yang 
berwenang. Rasa sayur dan buah organik lebih alami karena 
tidak direkayasa atau ditambah bahan tambahan.

Yang harus diketahui juga tentang makanan organik ini, 
makanan organik lebih cepat busuk karena tidak mengandung 
pengawet dan tampilan makanan organik mungkin tidak 
semenarik makanan non organik, karena tidak menggunakan 
pestisida atau bahan tambahan makanan lain. Selain warnanya 
mungkin tidak terlalu cerah, ukurannya mungkin tidak terlalu 
besar, bahkan mungkin juga terdapat lubang-lubang pada 
sayur atau buah organik karena dimakan serangga. 

Manfaat makanan organik adalah lebih aman untuk tubuh 
karena terhindar dari paparan pestisida atau bahan tambahan 
sintetik lain. Makanan organik dapat mengurangi risiko 
paparan pestisida dan aneka bahan tamabahan makanan 
buatan	ke	dalam	tubuh.	Hal	ini	baik	jika	dikonsumsi	oleh	
golongan usia rentan, misalnya bayi, anak-anak, dan ibu hamil. 
Tetapi bukan berarti makanan non organik berbahaya untuk 
kesehatan.

Yang tak kalah penting, dr. Monique mengatakan bahwa 
penelitian belum memberikan hasil yang konsisten apakah 
makanan organik benar-benar dapat disebut lebih sehat 
daripada	makanan	non	organik.	Hal	ini	disebabkan	oleh	variasi	
cuaca, komposisi tanah, lamanya waktu panen, serta kondisi 
transportasi dan penyimpanan, mempengaruhi komposisi 
kimia tertentu. Dari segi zat gizinya tidak ada perbedaan 
bermakna antara makanan organik dan non organik, sehingga 
belum ditemukan manfaat kesehatan yang signifikan dari 
mengonsumsi makanan organik. 

Karenanya	yang	terpenting	bukanlah	pada	apakah	bahan	
makanan kita organik atau tidak, tetapi pastikan bahwa kita 
selalu memproses bahan makanan sebelum dikonsumsi. 
Diantaranya beli buah dan sayur sesuai musimnya, atau lebih 
baik lagi belilah langsung dari petani lokal, cuci buah dan 
sayuran di bawah air mengalir sebelum dikonsumsi atau 
diolah. Dengan mencuci, umumnya kotoran, debu, bakteri, 
dan bahan kimia yang menempel pada lapisan kulit akan 
hilang. Meski demikian, tetap ada bahan pestisida tertentu 
yang tidak dapat hilang dengan dicuci. Ini bisa diatasi dengan 
mengupas kulitnya untuk mengurangi risiko paparan pestisida. 
Di sisi lain, mengupas kulit buah atau sayur tertentu memang 
berisiko menghilangkan sebagian serat dan nutrisi. 
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CIBUBURBEKASI

SPECIAL EVENT
GIV HuT Mitra Keluarga Bekasi
Kamis, 08 November 2018
Bayi Lahir di Mitra Keluarga Bekasi, tanggal
08 November 2018 jam 00.00 s/d 24.00 WIB
Syarat:

•	 Rekening  Ibu minimal 10 juta rupiah
•	 Pasien umum
•	 Bukan pasien jaminan

 
SEMINAR AWAM
Jangan Abaikan Rhinitis Alergi
Sabtu, 27 Oktober 2018, Pk. 12.00 – 15.00
Pembicara: dr. Kosasih Yusuf, Sp.THT
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Waspada pada Kanker Paru
Sabtu, 17 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Anthony D. Tulak, Sp.P-FCCP
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR KOMuNITAS
Manajemen LAKTASI
Selasa, 09 November 2018, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: Ni Nyoman Surti, S.Kep
Aula PUSKESMAS Perumnas II kota Bekasi

Pola Hidup Sehat
Selasa, 27 November 2018, Pk. 15.00 – 17.00
Pembicara: dr. Titik Haryati
Al – Azhar, Kemang Pratama Bekasi

Mengenal Menopause
(lebih dekat & strategi mengatasinya)
Pembicara: dr. Lina Meilina Pudjiastuti, Sp.OG
Selasa, 18 Desember 2018, Pk. 15.00 – 17.00
Griya Kecantikan , Galaxy Bekasi

PRENATAL CLASS
Mengenal Penyakit Jantung Bawaan
Sabtu, 24 November 2018, Pk. 12.00 – 13.00
Bersama: dr. M. Djamal A Hasan, Sp.JP
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Waspada Ibu Hamil dengan Hipertensi & DM
Sabtu, 08 Desember 2018, Pk. 12.00 – 13.00
Bersama: dr. Andrian Hok Halim, Sp.PD
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Senam  40 +
Sabtu, 07.00 - 08.00
Syarat,	benefit:
•	 Peserta Baru ( pasien / umum)  

registrasi Rp. 20.000,-
•	 Per kedatangan Rp. 5.000,-  Free pemeriksaan
•	 GDS, Asam Urat, Tensi sesuai jadwal
•	 Outing ke tempat rekreasi setahun 1x

Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Senam Hamil
Sabtu
•	 SESI I pukul   10.00 – 12.00 WIB
•	 SESI II pukul 16.00 – 18.00 WIB

Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Syarat	&	benefit:
•	 Peserta Registrasi setiap kedatangan Rp. 

30.000,-
•	 Free untuk peserta TABUMIL mulai usia 

kehamilan 28 Minggu.

PROMO
s/d 31 Desember 2018
Program  TABuMIL (Tabungan IbuHamil) 
dengan DP 6 Juta dapat  mendapatkan 
benefit : 
•	 Discount USG 4D : 25%( berlaku saat rawat 

Jalan)
•	 Free Senam hamil mulai usia kehamilan 28 

Minggu.
•	 Bingkisan menarik untuk buah hati Anda.
•	 Pilihan	benefit	:

a. Diskon kamar & lab 10% (berlaku saat 
Rawat Inap ) atau

b. Free upgrade kamar 1 tingkat ( hanya 
berlaku kelas II naik ke kelas I & kelas I 
naik ke kelas VIP

 
s/d 31 Desember 2018

· PaketKatarak Gold 
· PaketKatarak Silver 

 
 Promo Kalender 2018
(Periode 01 Desember – 31 Desember 2018 )
•	 Paket Papsmear : Paket Gold & Silver
•	 Papsmear + USG Payudara
•	 Papsmear	+	Mammografi
•	 Paket USG Payudara
•	 Paket	Mamografi
•	 Paket	USG+	Mammografi

Syarat & Ketentuan :
•	 Promo ini hanya berlaku untuk pasien rawat 

jalan umum, tidak berlaku untuk pasien 
jaminan asuransi maupun perusahaan.

•	 Promo ini tidak dapat digabungkan dengan 
promo lain (seperti:cicilan 0%, dll)

•	 Melakukan reservasi minimal H-1

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Deteksi Dini, Pencegahan, dan 
Penatalaksanaan Hipertensi
Sabtu, 10 November 2018 
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Kenali Gejala dan Tanda Kanker Paru
Sabtu, 24 November 2018 
Pembicara: dr. Andi Nurjihad, Sp.P
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Kanker Solid
Kamis, 29 November 2018 
Pembicara:DR. dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FINASIM, MPH
Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center

PRENATAL CLASS
IQ dan BQ Pada Anak
Sabtu, 17 November 2018 
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Nyeri Punggung Belakang Pada Ibu Hamil
Kamis, 22 Desember 2018 
Pembicara: dr. Risma Pasaribu, Sp.KFR
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

DONOR DARAH
Sabtu, 17 November 2018 
Baksos Bersama PMI Kabupaten Bekasi
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

LAIN-LAIN
Gathering Jantung
Kamis, 15 Desember 2018 
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center

SEMINAR AWAM
Sudahkah Paru Anda Bersih
Sabtu, 03 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Pradjnaparamita, Sp.P
Auditorium Mitra Keluarga Kelapa Gading 

Kelainan Tulang dan Persendian Akibat 
Kecelakan Kerja
Kamis, 15 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Andito Wibisono, Sp.OT(K)
Hotel Santika Kelapa Gading

SEMINAR ILMIAH
Mengenali Gangguan Irama Jantung dan 
Terapi Bedah Jantung dengan Luka Minimal
Sabtu, 08 Desember 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:
•	 dr. Ignatius Yansen NG, Sp.JP, FIHA 
•	 dr. Arinto Bono Adji Hardjosowro, Sp.BTKV

Hotel Harris

SENAM
Mitra Kelapa Gading Fun Run 5K
Sabtu, 01 Desember 2018, 05.00 - 09.00
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu & Tekanan Darah 
( Gratis ), Doorprize, Snack, Edukasi Kesehatan dari 
dokter Umum dan tim PPIRS
Syarat: Biaya Registrasi Rp 15.000,-
Halaman depan Mitra Keluarga Kelapa  Gading 

DONOR DARAH
Kamis, 08 November 2018, Pk. 09.00 - 11.30
Jangan lupa membawa Kartu Donor Darahnya
Halaman depan Mitra Keluarga Kelapa  Gading

KELAPA GADING

SEMINAR AWAM
Tulang Sehat Bebas Nyeri Sendi
Sabtu, 10 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Harjanto Effendi, Sp.OT
Auditorium Lt. 4,  Mitra Keluarga Cibubur

Mengenal Perkembangan Saluran Pencernaan 
Anak Sesuai Tahapan usianya
Sabtu, 17 November 2018, 08.00 - 12.30
Pembicara: dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Auditorium Lt. 4,  Mitra Keluarga Cibubur

SENAM
Senam Jantung Ceria
Komunitas Persadia Cibubur
Setiap Sabtu, Pk. 06.30 - 08.00
Instruktur Senam Jantung
Lapangan Parkir Mitra Keluarga Cibubur

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00
Instruktur Bidan

· Komunitas  Persadia Cibubur
· Jangan Panik Saat Proses Persalinan
· Atasi Gangguan Kulit Pada Ibu dan Bayi
· Nutrisi Ibu Hamil
· inisiasi Menyusui Dini (IMD)

· Persalinan Tanpa Rasa Sakit 
 (Hypnobirthing)

Auditorium Lt. 4,  Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
Promo Paket Operasi

· Melahirkan Normal
· Operasi Cesar
· Operasi Amandel
· Operasi Batu Empedu
· Operasi Usus Buntu

Berlaku 15 Februari 2016 s/d 31 Desember 2017

Promo BCA Prioritas dan Solitaire
Diskon pemegang kartu BCA Prioritas dan BCA 
Solitaire
Berlaku 01 Oktober 2016 s/d 31 Agustus 2019

Promo Cicilan 0% BCA
Promo pemegang kartu BCA
Berlaku 05 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2018

Promo Cicilan 0% Mandiri
Promo pemegang kartu Mandiri
Berlaku November 2015 s/d 16 September 2018

Promo Cicilan 0% Citibank
Promo pemegang kartu Citibank
Berlaku 22 November 2017 s/d 22 November 2018

Promo Vaksin Kanker Serviks
Promo Vaksin Gardasil 2x dan 3x suntik
Berlaku 21 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018

DONOR DARAH
Yang Keren Yang Mendonor
Sabtu, 03 November 2018, Pk. 08.30 - 11.30 
Auditorium Lt. 4,  Mitra Keluarga Cibubur

LAIN-LAIN
Gathering Rekanan
Work Together, Growth Together
Kamis, 22 November 2018, Pk. 12.00 - 16.00 
Hotel Ciputra Cibubur

Gathering Peserta Senam Jantung
Together Inspire People to Live Better
Sabtu, 1 Desember 2018, Pk. 06.00 - 13.00
The Voyage Bogor
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SPECIAL EVENT
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan Kesehatan tentang Anak DBD
Rabu, 12 Desember 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Bojong Nangka, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan kesehatan tentang katarak oleh dokter 
spesialis
Rabu, 21 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pagedangan, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

SEMINAR AWAM
Solusi Alergi Pada si Kecil
Sabtu, 03 November 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara: dr. Angelina, Sp.A
Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

Mencegah Penyakit Degeneratif dengan Gaya 
Hidup Sehat
Sabtu, 01 Desember 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:
•	 dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD
•	 dr. Luh Eka  Purwani, Sp.GK, M.Kes

Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

SEMINAR ILMIAH
Ikatan Bidan Indonesia
Sabtu, 17 November 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:
•	 dr. Jimmy P. Wirawan, Sp.OG
•	 dr. Rudy Ciulianto, Sp.A

Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

TALK SHOW
Elshinta TV
Program Dokterku

Tulang dan Sendi
Rabu, 21 November 2018, Pk. 09.00 - 10.00 
Pembicara: dr. Gestana Retaha Wardana, Sp.OT

Jantung Koroner
Selasa, 18 Desember 2018, Pk. 09.00 - 10.00
Pembicara: dr. Tito Phurbojoyo, Sp.JP, FIHA 

PRENATAL CLASS
Kenali Kegawatdaruratan pada Masa 
Kehamilan
Sabtu, 24 November 2018, Pk. 08.30 - 09.00
Pembicara: dr. Christin Wighin, Sp.OG
Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

Pentingnya Vaksinasi pada Anak
Pembicara: dr. Rachmania W.D Putri, Sp.A, Biomed
Sabtu, 22 Desember 2018, Pk. 08.30 - 09.00
Auditorium Lt. 7, Mitra Keluarga Gading Serpong

GADING SERPONG
SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, 10 November 2018, Pk. 06.30 - 09.00

Senam Yoga
Sabtu, 15 Desember 2018, Pk. 06.30 - 10.00

Edukasi Kesehatan oleh dokter tim PPIRS
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu & Tekanan Darah ( 
Gratis ), Doorprize, Snack
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga / Add 
Number WhatsApp Mitra Keluarga Gading Serpong
Halaman depan Mitra Keluarga Gading Serpong

PROMO
Paket Skrining Jantung
•	 Standar: Rp. 400.000,-
•	 Standar Plus:

* Treadmill: Rp. 300.000,-
* Echocardiografi:	Rp.	525.000,-

Paket sudah termasuk :
	* Konsultasi dengan dokter spesialis jantung & 

pembuluh darah
	* EKG
	* Laboratorium: Kolesterol total, HDL, LDL, & 

Trigliserida

Ketentuan :
* Harga cardio standar plus berlaku apabila 

pasien telah mengambil paket cardio standar
* Membuat perjanjian 1 ( satu ) hari sebelumnya
* Tidak bisa digabungkan dengan promo lain
* Tidak berlaku untuk jaminan asuransi dan 

perusahaan
* Paket berlaku sampai dengan 31 desember 

2018

Paket Skrining Mata
a. Gangguan refraksi: Rp. 180.000,-
b. Retinopati diabetes: Rp. 225.000,-
c. Glaukoma: Rp. 330.000,-
d. Skrining katarak: Rp. 225.000,-

Ketentuan :
* Membuat perjanjian 1 ( satu ) hari sebelumnya
* Tidak bisa digabungkan dengan promo lain
* Tidak berlaku untuk jaminan asuransi dan 

perusahaan
* Paket berlaku sampai dengan 31 desember 

2018

Harga Khusus Pemeriksaan Laboratorium
•	 Skrining Diabetes 

harga normal: Rp. 250.000,- 
harga khusus: Rp. 165.000,-

•	 Kolesterol Lengkap 
harga normal: Rp. 280.000,- 
harga khusus: Rp. 165.000,-

•	 Kekentalan Darah 
harga normal: Rp. 425.000,- 
harga khusus: Rp. 200.000,-

•	 Fungsi Hati 
harga normal: Rp. 406.500,- 
harga khusus: Rp. 200.000,-

•	 Penanda Hepatitis B 
harga normal: Rp. 435.000,- 
harga khusus: Rp. 275.000,-

•	 Penanda Hepatitis C 
harga normal: Rp. 493.000,- 
harga khusus: Rp. 275.000,-

•	 Fungsi Ginjal 
harga normal: Rp. 165.000,- 
harga khusus: Rp. 85.000,-

Ketentuan:
- Tidak bisa digabungkan dengan promo lain
-  Tidak berlaku untuk jaminan asuransi dan 

perusahaan
-  Paket berlaku sampai dengan 31 desember 2018

SPECIAL EVENT
Momiji Matsuri
Sabtu-Minggu, 24-25 November 2018, Pk. 10.00 - 
20.00
D’ Khayangan Jababeka 2

SEMINAR AWAM
Low Back Paint & Nyeri Leher 
Sabtu, 10 November 2018, Pk. 08.30 - 11.00
Spesialis Syaraf
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

Cegah Diabetes Sejak Dini
Sabtu, 17 November 2018, Pk. 08.30 - 11.00
Spesialis Penyakit Dalam
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

Kenali Tanda-Tanda Alergi pada Kehamilan & 
Kenali Tanda-Tanda Alergi Pada Anak
Sabtu, 22 Desember 2018, Pk. 08.30 - 11.00
Spesialis Obgyn & Anak
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

CIKARANG
TALKSHOW
Hari Osteoporosis
Senam Bersama & Talkshow
Sabtu, 27 Oktober 2018, PK. 06.30 - 08.30
Pembicara: dr. Shiella Gunawan, Sp.PD
Lap. Parkir Mitra Keluarga Cikarang

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan
Pentingnya Vaksinasi pada Anak
Sabtu, 01 Desember 2018, Pk. 11.30 - 12.30
Bersama: dr. Monica, Sp.A
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00
Instruktur: Tim Bidan MKC
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang
Klub Senam Ibu Hamil
Rp. 30.000

PROMO
Promo Pap Smear
Rp. 315.000 harga normal Rp. 458.000
Hingga Akhir 2018
Berlaku bagi pasien umum, tidak berlaku bagi 
perusahaan dan Asuransi

Paket Ca Serviks 3x Suntik
Rp. 2.5 Juta harga normal 3.3 Juta
Hingga Akhir 2018
Berlaku bagi pasien umum, tidak berlaku bagi 
perusahaan dan Asuransi

Promo kemudahan pembayaran dengan 
Cicilan 0% (Kartu Kredit) Mandiri & BCA
Sepanjang tahun 2018-2019

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 24 November 2018, PK. 08.30 - 12.00
Bekerjasama dengan PMI Kab. Bekasi
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR AWAM
Text Next Syndrom
Sabtu, 10 November 2018, Pk. 07.00 – Selesai
Pembicara:

· dr. Dyah Intania, Sp.KFR
· dr. Hermanto Swatan, Sp.S

Gratis

Ambeien
Sabtu, 24 November 2018, Pk. 07.00 – Selesai
Pembicara: dr. Adhitya Angga Wardhana, Sp.B
Gratis

Makanan Sehat untuk Penderita Diabet
Sabtu, 17 November 2018, Pk. 07.00 – Selesai
Pembicara: dr. Prettysun Ang Mellow, Sp.PD 

Seminar Special Hari Ibu
“Varises, terapi terkini hanya butuh 1  titik untuk 1 
jam terapi”
Sabtu, 22 Desember 2018, Pk. 07.00 - Selesai 
Pembicara: dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV
Include Pemeriksaan USG Intip Vaskuler gratis

PRENATAL CLASS
Senam Hamil 
Setiap Sabtu & Minggu, 09.00 - 11.00
Bidan, Fisioterapis & Ahli Gizi
R. Rehabilitasi Medik dan Fisio Terapi

SENAM
Senam Osteo
10 & 24 November 2018, Pk. 05.30 - 07.00
8 & 22 Desember 2018, Pk. 05.30 - 07.00

PROMO
Promo Medical Check up Festival
Paket MCU Festival I:
Darah	Lengkap,	GDP,	GD2JPP,	Profil	Lemak,	Renal	
Function Test, Asam Urat, Liver Function Test, Urin 
Lengkap, Foto Thorax, USG Abdomen, ECG, Konsul 
dokter Jantung/dokter Penyakit Dalam (Optional), 
Pemeriksaan Fisik dan Konsumsi

Festival I Rp. 1.100.000
Paket MCU Festival II:
Darah	Lengkap,	GDP,	GD2JPP,	Profil	Lemak,	Renal	
Function Test, Asam Urat, Liver Function Test, Konsul 
dr Penyakit Dalam (Optional) dan Konsumsi

Festival II Rp. 500.000,-
Sampai dengan 30 November 2018

KENJERAN
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SPECIAL EVENT
Bazaar HuT MIKA Group ke 30th
Senin, 07 Januari - Sabtu, 12 Januari 2019
Pk. 08.00 - 15.00
Lapangan Parkir Depan Mitra Keluarga Depok

SEMINAR AWAM
Kanker Serviks dan Penanganannya
Seminar Awam Komunitas Arisan
Sabtu, 09 Februari 2019, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Pesona Khayangan
    
Hidup Sehat Berkualitas dengan Hemodialisis
Gathering Pasien Hemodialisis
Sabtu, 16 Februari 2019, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Edwin Simatupang, Sp.PD-KGH
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok 
    

DEPOK
Pentingnya Tumbuh Kembang Anak Mencetak 
Generasi Gemilang
Sabtu, 16 Maret 2019, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara:

· dr. Dicky Pribadi, Sp.A, M.Kes
· dr. Lindrawati Tjuatja, Sp.KFR
· Ratih Zulhaqqi, S.Psi, M.Psi

Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

PRENATAL CLASS
Pentingnya Screening Kesehatan Bayi saat 
Kelahiran
Sabtu, 26 Januari 2019, Pk. 10.00 – Selesai
Bersama: dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok 

Persiapan Sebelum Melahirkan
Sabtu, 23 Februari 2019, Pk. 10.00 – Selesai
Bersama: Bd. Ritha Agustin
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

Penanganan Kuning pada Bayi Baru Lahir
Sabtu, 10 Maret 2019, Pk. 10.00 – Selesai
Bersama: dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

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

Senam Hamil
Setiap Sabtu

· Pk. 08.00-09.00
· Pk. 10.00-11.00

DONOR DARAH
Aksi Donor Darah
Sabtu, 30 Juni 2018, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 05, Mitra Keluarga Depok

SPECIAL EVENT
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Rabu, 14 November 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Open Table dalam acara Hari Kesehatan Nasional 
bersama Puskesmas Cengkareng
RPTRA Duri - Jakarta

Kamis, 15 November 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Open Table dan Penyuluhan Kesehatan tentang 
Menjaga Gizi yang Baik oleh Dokter Spesialis
Lotte Mart - Taman Surya

MCu Onsite
Sekolah SD Narada - Kosambi
Rabu - Jum’at, 21 - 23 November 2018
Pk. 07.00 - 12.00
Sekolah SD Narada

SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, 17 November 2018, Pk. 06.30 - 09.00
Halaman parkir Mitra Keluarga Kalideres

PROMO
Paket Melahirkan SC (Cesar):

Eksekutif : Rp 22.725.000,-
Kelas 1 : Rp 19.800.000,-
Kelas 2 : Rp 17.145.000,-
Kelas 3 : Rp 15.400.000,-

Berlaku s/d 31 Desember 2018

Ketentuan:
Promo hanya dapat digunakan untuk pasien umum/
pribadi

Sirkumsisi (Sunat):
Anastesi Lokal : Rp 1.750.000,-
Anastesi Umum : Rp 3.250.000,-

Berlaku s/d 31 Desember 2018

Ketentuan:
Promo ini hanya berlaku untuk anak usia 0 - 14 
tahun

KALIDERES

PROMO
Paket Pemeriksaan Ginjal Rp. 800.000,-
berlaku s/d Desember 2018 

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Tegal

LAIN-LAIN
Pijat Medis Bayi
Senin - Jumat, Pk. 09.00 - 16.00

Parents Baby Class
Senin, Rabu & Sabtu, Pk. 09.00-10.00

Akupuntur
Rabu, Pk. 08.00 *sesuai perjanjian

TEGAL

SPECIAL EVENT
Sunat Masal Kel. Kebon Kosong
Minggu, 2 Desember 2018, Pk. 08.00 - 12.00 
Studio DAAI TV

Natal Anak
Sabtu, 15 Desember 2018, Pk. 09.00 - 12.00

SEMINAR AWAM
Cari Tahu Yuk, Tentang Kanker Payudara, 
Tumor Otak, Nyeri Tulang Belakang Sampai 
Bahaya Mendengkur!
Sabtu, 3 November 2018, Pk. 17.00 - 21.00
Pembicara:

· dr.	Alfiah	Amiruddin,	MD,	Msurg
· dr. Andreas Prasadja RPSGT
· dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS
· dr. Fachrisal Ipang, Sp.OT(K)

Hotel Emersia - Bandar Lampung
Jl. Wolter Mongsinisidi No. 70 Pengajaran

SEMINAR ILMIAH
Multidisciplinary Approach to Treatment & 
Prevention in Daily Practice
Sabtu, 3 November 2018, Pk. 08.00 - 13.00
Harris Hotel Kelapa Gading

SENAM
Diabetes
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap hari Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

KEMAYORAN

SEMINAR AWAM
Kehamilan dan Persalinan Sehat
Sabtu, 03 November 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Andy Darma, S.PA
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
    
PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Dokter Anak, Fisioterapis, Ahli Gizi, Bidan
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111 Ext. 
1551, 1552, 1553

SENAM
Pk. 07.00 - 08.00
Halaman Parkir Rsmk Waru

· Senam Diabetes
 Sabtu, 17 November 2018, 
· Senam Sehat Lansia
 Sabtu, 24 November 2018

DONOR DARAH
Bersama PMI Sidoarjo
Rabu, 28 November 2018, Pk. 08.00 - 13.00
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

WARU

SEMINAR AWAM
Saya Bebas Keropos Tulang
Sabtu, 10 November 2018, Pk. 09.30
dr. Yenniastoeti, Ccd. Cdt
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

Ayo, Kalahkan Diabetes !!
Sabtu, 24 November 2018, Pk. 09.30
dr. Hermina Novida, Sp.Pd-KEMD
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

TALK SHOW
Hubungan dalam Keluarga
Selasa, 27 November 2018
Dra. Lily H. Psikolog
Gereja St. Aloysius Gonzaga Surabaya

PROMO
*syarat dan ketentuan berlaku

15 Oktober - 30 November 2018
Mammografi	Rp.	350.000

S/D Desember 2018
· Papsmear Rp. 500.000
· Papsmear & Usg Kandungan Rp. 700.000
· Paket Persalinan Sectio Rp. 17.700.000
· Paket Persalinan Normal Rp. 8.000.000
· Paket Kateterisasi Otak Rp. 13.860.000
· Paket Kateterisasi Jantung Rp. 12.760.000
· Paket Bonedensitometry 2 Bagian Rp. 715.000

8 Desember - 20 Desember 2018
Paket Sleeptest Rp. 1.750.000

SURABAYA
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KELAPA GADING
Seminar Kesehatan

edukasi Diabetes dan ginjal

Minggu, 30 September 2018	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	
mengadakan	Senam	Diabetes	&	Talk	Show	Edukasi	Kesehatan		
yang bertemakan “Diabetes Terkontrol Ginjal Terjaga“. Acara 
ini	merupakan	suatu	komitmen	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	
dalam memberikan pelayan kesehatan kepada masyarakat. 

Acara	seminar	ini	sebagai	bagian	dari	servis	Mitra	Keluarga	
Kelapa	Gading	yang	ingi	memberikan	pelayanan	medis	terbaik	
bagi	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	dengan	memberikan	
pelayanan	kesehatan	melalui	Edukasi	serta	Kebugaran	
Jasmani. Acara ini dihadiri kurang lebih 300 peserta yang 
terdiri dari pria dan wanita, baik tua atau pun muda.

Dalam	kesempatan	itu,	Mitra	Keluarga	Kelapa	Gading	
menyediakan pemeriksaan Mini MCU Gratis kepada para 
peserta senam, dan tak lupa diakhir acara diadakan doorprize 
menarik. 

CIKARANG
Family Day

edukasi low Back Pain

Sabtu, 29 September 2018	Mitra	Keluarga	Cikarang	
berpartisipasi dalam acara Famil Day yang diselenggarakan 
oleh PT. Schlumberger Indonesia di Cikarang Pusat. Acara 
dimulai	sejak	pukul	10	pagi	hingga	pukul	4	sore.		“Family	Day”	
yang rutin dilakukan 1 tahun sekali ini dihadiri oleh karyawan 
dan keluarga karyawan sejumlah 1000 orang.

Dalam	acara	tersebut	Mitra	Keluarga	Cikarang	berpartisipasi	
memberikan edukasi kesehatan dengan tema “Low Back 
Pain” yang disampaikan oleh dr. Rina Astuti, Sp. S dan 
ikut mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti 
pemeriksaan tekanan darah, body mass index dan deteksi dini 
diabetes. 

GADING SERPONG
gathering Customer

Perkenalkan Sarana dan Prasarana

Kamis, 27 September 2018,	Mitra	Keluarga	Gading	Serpong	
mengadakan Gathering yang bertemakan “1st Customer 
and Relation Gathering“, acara ini bertujuan untuk 
memperkenalkan fasilitas, layanan, dan sarana prasarana 
yang	ada	di	Mitra	Keluarga	Gading	Serpong.	Peserta	yang	
menghadiri acara ini sebagian besar dari rekanan yang sudah 
maupun yang belum bekerjasama. Pada acara tersebut Mitra 
Keluarga	Gading	Serpong	menyediakan	pemeriksaan	Mini	
MCU Gratis kepada para undangan. 

life. love.
laughter.

Melayani 
dengan 
hati dan 
cinta

Paket 
Persalinan

Mitra Keluarga  bangga telah melayani kesehatan Anda dan 
Keluarga sejak tahun 1989. Kami akan terus melayani dengan kasih, 
memberikan tawa kepada jiwa, dan menyentuh kehidupan sesama 
dengan penuh kasih sayang.

Informasi dan Perjanjian: (ext. 1000/1001)
Jl.	HR.	Motik	(Landas	Pacu	Timur)	Kemayoran,	Jakarta	10630
Tel.	(021)	654	5555	Fax.	(021)	654	5959
Email: kemayoran@mitrakeluarga.comBerlaku sampai dengan 12 bulan

Transaksi	BCA	&	Mandiri	Credit	Card

MANFAATKAN CICILAN

Paket Persalinan
Melahirkan Normal		 Rp.		 7.800.000,-
Melahirkan Sectio Caesarea  Rp.  15.000.000,-

Ibu
•	 Tindakan	sc/kelahiran	normal
•	 Obat	dan	alat	kesehatan	selama	perawatan
•	 Kamar	perawatan
•	 Pemeriksaan	laboratorium:	Hb,	Ht,	Leukosit
•	 Trombosit,	BT,	CT,	GDS
•	 Breast	Care

Bayi
•	 Tindakan	dokter	anak	untuk	sc
•	 Pemeriksaan	laboratorium:	TsHs,	G6PD,	Bil	Tot,
•	 Golongan	darah,	Rh,	(Screening	bayi	baru	lahir)
•	 Screening	cek	pendengaran	bayi	(OAE)
•	 Kamar	perawatan	bayi
•	 Vaksinasi	Hepatitis	B
•	 Edukasi	perawatan	bayi	baru	lahir

Paket sudah termasuk:

Promo	berlaku	s/d	31	Desember	2018
*	Syarat	dan	ketentuan	berlaku
*	Berlaku	untuk	dokter-dokter	kebidanan	&	kandungan	tertentu

✆ 654 5555, 654 5888
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CIBUBUR
Simposium Ilmiah

A Current Perspective on Pain Control 
with NSAID’s What Is The latest 
evidence Tell Us

Berawal dari banyaknya pembahasan dan ilmu terbaru 
mengenai	obat	NSAID	atau	Non-steroid-anti	inflamasi	(obat	
untuk peradangan), Mitra keluarga Cibubur bekerja sama 
dengan Pfizer mengadakan Simposium yang bertema “A 
Current	Perspective	on	Pain	Control	with	NSAID’s,	What	Is	
The Latest Evidence Tell Us?” pada Rabu (88/) di Resto Pondok 
Kemangi	Cibubur.

Simposium ilmiah ini membahas mengenai nyeri serta operasi 
terkini guna mengurangi rasa nyeri pasca operasi yakni dengan 
metode arthroskopi dan arthoplasti untuk permasalahan 
ortopedi	dengan	menghadirkan	dr.	IGM	Febry	Siswanto,	Sp.OT	
sebagai narasumber.

Narasumber	lainnya,	dr.	Bona	Adhista,	Sp.PD		memaparkan	
penelitian	terbaru	tentang	penggunaan	NSAID	serta	
penanggulangan komplikasinya secara detail.

TEGAL
Sosialisasi

Pusat layanan Kecelakaan Kerja BPJS 
Ketenagakerjaan

Kamis, 30 Agustus 2018	Mitra	Keluarga	Tegal	mengundang	
perwakilan dari perusahaan yang bekerja sama dengan 
BPJS	Ketenagakerjaan,	untuk	sosialisasi	Layanan	Kecelakaan	
Kerja.	Mitra	Keluarga	Tegal	telah	bekerjasama	dengan	BPJS	
Ketenagakerjaan	sebagai	Pusat	Layanan	Kecelakaan	Kerja	
sejak tanggal 1 Juli 2018, untuk itu diadakan sosialisasi agar 
perusahaan-perusahaan yang berada di Tegal dan sekitarnya 
mengetahui	bahwa	Mitra	Keluarga	Tegal	sudah	bisa	melayani	
Pasien	Kecelakaan	Kerja.

Acara dihadiri kurang lebih 40 peserta dari berbagai perusaha-
an di Tegal dan sekitarnya, tanya jawab yang dilakukan oleh 
perwakilan	BPJS	Ketenagakerjaan	ini	cukup	menarik	minat	
peserta. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
peserta	kepada	tim	BPJS	Ketenagakerjaan	dan	Mitra	Keluarga	
Tegal. Acara di tutup dengan pembagian dorprize. 

BEKASI
Health Talk

Cegah, Tangkal dan Tanggulangi 
Kanker Serviks

Mitra Keluarga Bekasi sebagai Rumah Sakit yang memiliki 
layanan	terpadu	Onkologi	/	Kanker,	bekerjasama	dengan	
PT.	Yamaha	Music	Indonesia	menyelenggarakan	Health	Talk	
kepada para karyawati PT. Yamaha Music Indonesia dengan 
tema	“Cegah,	Tangkal	&	Tanggulangi	Kanker	Serviks”.	Topik	
ini dipilih untuk memberikan edukasi pada para karyawati 
PT. Yamaha Music Indonesia untuk memilih gaya hidup 
sehat dengan menumbuhkan kesadaran untuk deteksi dini 
kanker dan melakukan pencegahan dengan vaksinasi Ca 
Cerviks bagi diri sendiri dan keluarga agar terhindar dari 
penyakit	pembunuh	no.	2	di	dunia	(data	WHO	2012).	Hal	ini	
dikarenakan kunci keberhasilan pengobatan kanker adalah 
jika ditemukan sejak dini. Dan jika terdeteksi, masyarakat 
diharapkan	mau	segera	mengobati	penyakit	ini	&	tidak	
menolak pengobatan sehingga tidak berkembang menjadi 
kanker atau lari ke pengobatan alternatif. 

Acara yang dihadiri oleh 112 peserta ini yang diadakan di 
PT.	Yamaha	Music	Indonesia	yang	berlokasi	di	Kawasan	
Industri	Pulogadung.	Hadir	sebagai	narasumber	kesehatan,		
dr.	Dwi	Ajeng	Rembulan,	Sp.OG		yang	menjelaskan	Kanker	
Serviks	yang	disebabkan	oleh	Virus	Human	Papilloma.	Dalam	
kesempatan itu dr. Dwi Ajeng mengatakan bahwa 8 dari 10 
pria dan wanita dapat terinfeksi virus ini lewat hubungan 
seksual berganti ganti pasangan.

Usai mendengarkan penjelasan dari dr. Dwi Ajeng, kegiatan 
dilanjutakan	dengan	vaksinasi	Ca	Cerviks.	Kerjasama	
vaksinasi ini dilakukan di PT. Yamaha Music Indonesia dengan 
mendatangkan masing-masing 1 orang dokter dan 1 orang 
perawat	dari	Mitra	Keluarga	Bekasi	untuk	melakukan	vaksinasi	
secara	bersamaan	untuk	67	peserta.	

Kegiatan	yang	dihadiri	oleh	dokter	umum	sekitar	Cibubur	
ini pun disambut dengan suka cita, pasalnya update ilmu 
mengenai pengobatan terkini sangat dibutuhkan agar 
pengobatan pasien lebih optimal. 

WARU
Seminar Kesehatan

Belajar Mengetahu gejala Stroke dan 
Faktor Risokinya

Stroke merupakan penyakit disfungsi neurologis yang di 
sebabkan hilangnya sementara aliran darah ke otak, sumsum 
tulang belakang atau retina pada mata. Parah atau tidaknya 
kondisi stroke tergantung pada seberapa banyak jaringan otak 
yang kehilangan pasokan darah. Jika suplai darah tidak cepat 
dipulihkan maka akan menjadi kelumpuhan atau sakit stroke 
permanen.

Karena	semakin	meningkatnya	pasien-pasien	yang	terkena	
stroke,	pada	tanggal	3	September	2018,	Mitra	Keluarga	Waru	
mengadakan	Health	Talk	bersama	dr.	Hermanto	Swatan,	Sp.S	
di	PT.	AJINOMOTO	yang	dihadiri	kurang	lebih	60		peserta.	
Mengusung	tema	“Gejala	Stroke	dan	Faktor	Risikonya”	para	
peserta yang hadir terlihat antusias mengikuti seminar ini. 
 Acara semakin menarik dengan adanya Photobooth, dan 
 penarikan doorprize untuk mereka yang beruntung. 
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KALIDERES
lakukan Kampanye Kesehatan

Ajarkan Cuci Tangan yang Benar

Dalam memperingati hari Cuci Tangan Sedunia, Mitra 
Keluarga	Kalideres	telah	melakukan	kegiatan	cuci	tangan	
bersama	pada	hari	Kamis,	25	Oktober	2018	di	RPTRA	Kalideres		
bekerja	sama	dengan	Puskesmas	Kalideres.

Di	acara	ini,	dilakukan	kegiatan	mengajak	para	siswa/i	untuk	
melakukan gerakan cuci tangan bersama dengan tujuan 
hidup sehat dimulai dari cuci tangan. Sebagai tanda gerakan 
cuci tangan telah dilakukan, peserta kemudian membuat cap 
tangan bersama. 

KENJERAN
Jatim Fair 2018

Pemeriksaan USg gratis

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-73 Provinsi Jawa 
Timur,	Mitra	Keluarga	Keluarga	Kenjeran	ikut	berpartisipasi	
sebagai	peserta	Jatim	Fair	2018.	Ikutnya	Mitra	Keluarga	
Kenjeran	di	acara	ini	untuk	memperkenalkan	salah	satu	
layanan	unggulan	Mitra	Keluarga	Kenjeran.	Bersama	dengan	
Varises	Indonesia,	Mitra	Keluarga	Kenjeren	menyediakan	
pemeriksaan USG gratis untuk pengunjung booth. 

Tak	hanya	itu,	dr.	Niko	Azhari	Hidayat,	Sp.	BTKV-FIHA	selaku	
dokter	yang	menangani	terapi	varises	di	Mitra	Keluarga	
Kenjeran	menjadi	narasumber	di	acara	Talk	Show	Jatim	Fair.	
Dalam	kesempatan	ini	dr.	Niko	berbagi	pengetahuan	seputar	
apa itu varises, apa saja penyebab varises, tips mencegah 
varises dan tentunya terapi terkini dalam penanganan 
varises serta memberikan penjelasan pengobatan varises 
menggunakan laser yang sudah menjadi layanan unggulan di 
Mitra	Keluarga	Kenjeran.

Antusias peserta health talk dan pemeriksaan USG yang 
	dilaksanakan	pada	tanggal	9-14	Oktober	2018	secara		gratis	ini	
sangat tinggi. Mereka rela antri sedikit lama untuk  mengetahui 
sejauh mana risiko penyakit varises.  Bagaimana tidak, 
 pemeriksaan yang biasanya hanya bisa dilakukan di  rumah 
sakit dan dikenakan biaya moment tersebut adalah kesempat-
an mereka untuk screening dan berkonsultasi dengan dokter 
ahli. Terlebih dalam kesempatan ini pengunjung yang melaku-
kan	pemeriksaan	didampingi	oleh	Finalis	Putri	Jatim	2018	
hingga membuat suasana lebih hangat. 

KEMAYORAN
Sosialisasi

Program BPU Kartu Digital

Tepatnya pada tanggal 12 September 2018,	Mitra	Keluarga	
Kemayoran	bekerjasama	dengan	BPJS	Ketenagakerjaan	
Cabang Gambir menyelenggarakan acara bertema Sosialisasi 
Program	BPU	Kartu	Digital	serta	pengenalan	Mitra	Keluarga	
Kemayoran	sebagai	pusat	layanan	kecelakaan	kerja	(PLKK)	
BPJS	Ketenagakerjaan.

Sosialisasi juga diisi edukasi dari dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS 
(Spesialis	Bedah	Syaraf).	Acara	dihadiri	70	peserta	yang	
merupakan	rekanan	kerja	BPSJ	Ketenagakerjaan.	
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DEPOK
Seminar Awam

Penanganan Tepat Nyeri Sendi

Mitra Keluarga Depok	(MKD)	senantiasa	memberikan	informasi	
mengenai kesehatan bagi masyarakat di Depok dan sekitarnya. 
Kali	ini	MKD	mengadakan	Seminar	Awam	bertempat	di	
Auditorium	Lt.	5	Mitra	Keluarga	Depok.

Tema	yang	diangkat	kali	ini	adalah	“Penanganan	Tepat	Nyeri	
Sendi”	bersama	dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.OT	sebagai	pembicara.	
Acara	yang	berlangsung	Sabtu,	20	Oktober	2018	pukul	09.00-
12.00	dihadiri	kurang	lebih	90	peserta.	

kilas berita

SURABAYA
Kunker

Kunker Dalam Rangka Pengawasan 
Program Jamkestama

Asuransi Jasindo adalah asuransi yang mengelola pelayanan 
kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Suatu 
kehormatan	bagi	Mitra	Keluarga	Surabaya,	pada	Rabu	10	
Oktober 2018 mendapat kunjungan kerja dari anggota Badan 
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Pertemuan tersebut 
dihadiri	oleh	Ketua	rombongan	BURT	DPR	RI	Ibu	Noerhayati	
Monoarfa dan anggota, dr. Dian M. Tandela (Direktur Utama 
PT.	Alpen	Agung	Raya),	Direksi	Mitra	Keluarga	Regional	4,	dr.	
Novalina	Gintins	perwakilan	dari	Asuransi	Jasindo	Pusat.	

Pelaksanaan Program Jamkestama DPR RI menjadi pokok 
bahasan pada pertemuan tersebut. Dilanjutkan dengan  
penyerahaan plakat serta melihat fasilitas yang tersedia di 
Mitra	Keluarga	Surabaya.	

BEKASI TIMUR
gathering Survivor Cancer 2018

Ajak Survivor Kanker  Melakukan 
Kegiatan Sehat

Mitra Keluarga Bekasi Timur	bersama	Komunitas	Srikandi	
mengadakan Gathering Survivor Cancer	pada	tanggal	19	-	20	
Oktober 2018 di Bumi Cikeas Sentul. Gathering ini dihadiri 
oleh para survivor Cancer	dari	Komunitas	Srikandi,	serta	dokter	
dan	perawat	dari	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur.

Peserta	berangkat	dari	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur	Pukul	
07.00	WIB	menuju	tempat	acara.	Ibu-ibu	Srikandi	dengan	
antusias	mengikuti	rangkaian	acara.	Kegiatan	ini,	tidak	hanya	
sharing experience antar survivor tetapi juga diwarnai dengan 
foto bersama, saling bercanda, hingga games dilalui dengan 
penuh keceriaan. 

Berbagai acara dilakukan, mulai dari hiburan hingga games. 
Bahkan	dr.	Wim	Panggar	Besi,	Sp.B(K)Onk	juga	ikut	memeriah-
kan acara dengan menyanyikan lagu untuk para peserta. Acara 
dilanjutkan dengan tarian, games, dan juga pembacaan puisi 
dari para survivor srikandi. Pagi harinya dilakukan acara olahra-
ga bersama. 
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B E K A S I

SPESIALIS ANAK
dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Senin	-	Jum’at:

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

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin	-	Jum’at:

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

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

09.00-14.30	&	18.00-21.00
Rabu	&	Jum’at:	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
Jum’at:	09.00-14.00

dr. Winarno, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jum’at:

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,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-16.00	&	17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Senin,	Rabu,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-13.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Minggu	ke	2	&	4:	10.00-12.00	

SPESIALIS KEBIDANAN & 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

dr. Antony Atmadja, Sp.OG, M.CE
Senin,	Rabu	&	Jum’at:

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

B E K A S I  T I M U R

SPESIALIS ANAK
dr. Esther H. Situmeang, Sp.A
Senin - Sabtu: 08.00-16.00
Senin,	Rabu	&	Jumat:	17.00-21.00

dr. Riadhy B. Prasetyo, Sp.A
Senin	-	Kamis:	08.00-15.00	&	17.00-20.00	
Jumat: 08.00-15.00
Sabtu:	08.00-16.00	&	18.00-20.00

dr. Riana Novy Evijanty, Sp.A
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin,	Selasa	&	Kamis:	17.00-21.00
Jumat: 15.00-18.00

dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin,	Rabu	&	Kamis:	17.00-20.00
Jumat: 15.00-16.00
Sabtu: 16.00-18.00

dr. Susanti Halim, Sp.A
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Senin,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:	17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Selasa:	09.00-14.00	&	16.00-19.00
Jumat:	09.00-14.00
Sabtu:	16.00-19.00

dr. Chrisdiono M. Achadiat, Sp.OG
Senin, Rabu - Sabtu:

08.00-14.00	&	17.00-21.00
Selasa:	17.00-21.00

dr. Data Putri Angkasa, Sp.OG
Senin - Sabtu: 08.30-14.00
Senin,	Rabu,	Kamis	&	Sabtu:	17.30-20.00

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Senin:	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	&	Sabtu:	08.30-14.00
Selasa	-	Jumat:	09.00-14.00
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00

dr. Yeni, Sp.OG
Senin	-	Sabtu	(Kecuali	Rabu):

08.30-14.00	&	17.30-21.00

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

SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI
dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K)Onk 
Senin	-	Sabtu:	09.00-14.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Carolina Paolin Kanaga, M.Gizi, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	11.00-15.00

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Selasa	&	Jum’at:

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

dr. Dwi Santi, Sp.OG
Senin,	Selasa,	Kamis		&	Jum’at:

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	-	Kamis:	08.00-13.00	&	18.00-21.00
Jum’at:	18.00-21.00
Sabtu:	08.00-17.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M. Kes
Senin,	Rabu		&	Sabtu:	17.00-	21.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Jum’at:	08.00-13.00	&	17.00-21.00

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

dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis:	18.00-21.00
Jum’at:	10.00-14.00	&	18.00-21.00

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

SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI
dr. Wim Panggar Besi, Sp.B(K)Onk
Selasa	&	Jum’at:	16.00-18.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Hadi M, S, MS, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	11.00-13.00

K A L I D E R E S

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Hari Santoso, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	14.30-17.00*
Selasa,	Rabu,	&	Jumat:	14.30-17.00
* dengan perjanjian
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C I K A R A N G

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

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

dr. Monica Sampurna, Sp.A
Senin,	Rabu,	Kamis	&	Sabtu:

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

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

08.00-14.00	&	18.00-20.00
Kamis	&	Sabtu:	08.00-14.00

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

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
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. Nancy Liona Agustin, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa:	09.00-14.00	&	18.30-20.00
Kamis	&	Sabtu:	09.00-14.00

dr. Ni Putu Titien Sri Kusumayanti, Sp.OG
Senin	-	Rabu:	09.00-16.30
Kamis:	09.00-14.00
Jumat:	09.00-14.00	&	18.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00	&	15.00-20.00

dr. Nurbaiti, Sp.OG
Senin	-	Jumat:	09.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Rhabbi Chandra H., Sp.OG(K)-Onk
Selasa: 14.00-16.00
Kamis:	17.00-20.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dewi Anggraini, Sp.KK
Selasa	&	Kamis:	09.30-12.00
Selasa	&	Jumat:	09.00-12.00

dr. Dina Udayani Swadeshi, Sp.KK
Sabtu:	09.00-13.00

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

C I B U B U R

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, Sp.A
Selasa,	Kamis	&	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	08.30-14.00	&	17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. R. 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

SPESIALIS ANAK
dr. Rachmania W. Putri, Sp.A, Biomed
Senin - Sabtu: 08.00-10.30

dr. Rudy Ciulanto, Sp.A
Senin,	Rabu,	&	Jumat:	16.00-20.00

dr. Angelina, Sp.A
Selasa,	Kamis,	&	Sabtu:	15.00-19.00

dr. Indra, Sp.A
Senin	-	Sabtu:	17.00-16.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Jimmy Panji Wirawan, Sp.OG
Senin,	Kamis,	&	Jumat:	08.00-16.00
Selasa,	Rabu,	&	Sabtu:	08.00-14.00	&	
15.30-20.00

dr. Christin Wighin, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	08.00-10.00	&	15.30-21.00
Selasa	&	Rabu:	08.00-12.30	&	14.00-18.00
Jumat:	08.00-12.30	&	14.00-21.00
Sabtu:	08.00-10.00	&	14.00-18.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Silvia Veronica, Sp.KK
Senin,	Selasa,	Rabu,	&	Jumat:	14.00-17.00
Sabtu:	09.00-13.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Monique C. Widjaja, M.Gizi, S.GK
Sabtu:	09.30	-12.00

dr. Luh Eka Purwani, Sp.GK, M.Kes
Senin,	Rabu,	&	Jumat:	09.30	-12.00

G A D I N G  S E R P O N G
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS ANAK
dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Senin – Jumat:

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

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin - Jumat:

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

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

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

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

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

dr.  Winarno, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jum’at:

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,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-16.00	&	17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Senin,	Rabu,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-13.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Minggu	ke	2	&	4:	10.00-12.00	

SPESIALIS KEBIDANAN & 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	&	Jumat:	08.00-10.00
Kamis:	16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00

dr. Antony Atmadja, Sp.OG, M.CE
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		&	Jum’at:

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	-	Kamis:	08.00-13.00	&	18.00-21.00
Jumat: 18.00-21.00
Sabtu:	08.00-17.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M.Kes
Senin,	Rabu		&	Sabtu:	17.00-21.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Jumat:	08.00-13.00	&	17.00-21.00
 
SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin		&	Jumat:	09.00-13.00
Selasa: 16.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis:	18.00-21.00
Jumat:	10.00-14.00	&	18.00-21.00	

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

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Hadi M, S, MS, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	11.00	–	13.00

SPESIALIS ONKOLOGI
dr. Wim Panggar Besi, Sp.B(K)Onk
Selasa	&	Jumat:	16.00-18.00

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

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK
Selasa	&	Kamis:

09.00-12.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-12.00

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

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

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Ade Sri Wahyuni, Sp.KFR
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00

dr. Andi Dala Intan, Sp.KFR
Selasa	-	Jumat:	17.00-19.00
Sabtu: 14.00-16.00

dr. Ita Kartika, Sp.KFR
Senin:	17.00-19.00
Sabtu: 10.00-13.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Laila Hayati, Sp.GK, M.Gizi
Senin	&	Rabu:	17.00-19.00
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K E M A Y O R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Andi Hudono, 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:	13.30-17.30
Rabu:	14.00-19.00
Kamis	&	Jumat:	15.00-19.00
Sabtu:	10.00-19.00

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

dr. Kishore RJ, Sp.A
Senin,	Selasa,	Kamis,	Jumat	&	Sabtu:

12.00-13.00

dr. Soenarto, Sp.A
Senin – Sabtu: 08.00-20.00

dr. Juliawaty Salim, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:	07.30-12.00
Selasa	&	Kamis:	07.30-12.00	&	17.00-19.00
Sabtu:	13.00-19.00

dr. Lilis Diah Hendrawati, Sp.A
Senin:	15.00-17.00
Rabu	&	Kamis:	14.00-17.30
Sabtu: 13.00-20.00

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

dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	10.00-20.00
Jumat: 10.00-15.00
Sabtu: 10.00-13.00

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

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

dr. Andi Hudono, Sp.OG
Senin – Jumat: 18.00-21.00

dr. Liva Wijaya, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	07.00-17.00
Selasa	&	Jumat:	07.00-21.00
Kamis:	07.00-17.00	&	19.00-21.00
Sabtu:	08.00-11.00	&	14.00-20.00
Minggu: 10.00-12.00

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

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

SPESIALIS ONKOLOGI
dr. Alfiah Amiruddin, MD, M.Surg
Senin,	Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00
Selasa:	08.00-12.00		&	17.00-20.00

dr. Gede Haryanto, Sp.B(K)onk
Jumat	&	Sabtu:	16.00-18.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
Prof. DR. dr. Maya Devita, Sp.KK
Senin:	10.00-14.00	&	19.30	-	21.00
Selasa	–	Jumat:	19.30	-	21.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. Brahm Udumbara, Sp.KK
Senin - Rabu: 14.00-16.00
Kamis:	10.00-12.00
Jumat: 14.00-16.00

dr. Hermia Moegni, Sp.KK
Selasa: 10.00-12.00
Jumat: 14.00-16.00

dr. Poppy N, Sp.KK
Rabu: 10.00-12.00
Kamis:	14.00-16.00

dr.  Danny Gunawan, Sp.KK
Senin	&	Rabu:	19.00-20.30
Selasa	&	Kamis:	17.00-20.30
Jumat:	19.00-20.00
Sabtu: 15.00-18.00

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

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

K E N J E R A N

SPESIALIS ANAK
dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Senin – Jumat:

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

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin - Jumat:

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

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

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

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

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

dr.  Winarno, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jum’at:

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,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-16.00	&	17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00
Minggu: 10.00-13.00

dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Senin,	Rabu,	Jum’at	&	Sabtu:

08.00-13.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Minggu	ke	2	&	4:	10.00-12.00	

SPESIALIS KEBIDANAN & 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	&	Jumat:	08.00-10.00
Kamis:	16.00-18.00
Sabtu: 16.00-20.00

dr. Antony Atmadja, Sp.OG, M.CE
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		&	Jum’at:

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	-	Kamis:	08.00-13.00	&	18.00-21.00
Jumat: 18.00-21.00
Sabtu:	08.00-17.00

dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M.Kes
Senin,	Rabu		&	Sabtu:	17.00-21.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Jumat:	08.00-13.00	&	17.00-21.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Hadi M, S, MS, Sp.GK
Selasa	&	Kamis:	11.00	–	13.00
 
SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin		&	Jumat:	09.00-13.00
Selasa: 16.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis:	18.00-21.00
Jumat:	10.00-14.00	&	18.00-21.00	

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

S U R A B A Y A

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(K)
Senin	-	Jumat:	09.30-14.00

Prof.dr. M. Sjaifullah Noer, SpA (K)
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-21.00
Selasa,	Kamis,	Sabtu	&	Minggu:

10.00-12.00

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

07.30-11.00	&	15.00-17.00
Selasa:	07.00-09.00
Kamis:	07.00-09.00	&	14.00-17.00
Sabtu:	07.30-10.00	&	17.00-20.00
Minggu: 18.00-20.00

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

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

dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)
Senin:	*Sesuai Perjanjian

SPESIALIS KEBIDANAN & 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
Sabtu:	09.00-11.00

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

Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Selasa:	16.00-19.00
Rabu:	09.00-11.30
Sabtu:	09.30-12.30
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.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com*

life. love.
laughter.

Screening

Kesehatan

Payudara

Paket 
Promo

Kepada Keluarga Indonesia,
Kesehatan tubuh merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan.
Bagi wanita, salah satu yang perlu diberi perhatian lebih adalah 

kondisi kesehatan payudara. Lakukanlah pemeriksaan mamografi 
secara berkala. 

Syarat & Ketentuan:
•	 Berlaku	untuk	pasien	umum
•	 Berlaku	untuk	wanita	≥	35	tahun
•	 Masa	berlaku:	15	Oktober	-	31	Desember	2018
•	 Melakukan	appointment	3	hari	sebelum	

pelaksanaan ke bagian Medical Check Up di 
nomor	telepon	031-7345333	ext	3500/3501

Paket Mamografi

Informasi:
Mitra	Keluarga	Surabaya
Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit - Surabaya
Telp.	031-7345	333

Rp350.000,-

mitrakeluarga.com mitrakeluarga

T E G A L

SPESIALIS ANAK
dr. Dhani PS Widodo, Sp.A 
Senin	-	Sabtu:	09:00-12:00	&	17:00-20:00

dr. Trimulyo, Sp.A 
Senin - Sabtu:  13:00-14:00

dr. Felix Candra S, Sp.A
Senin	-	Sabtu:	09:00-12:00	&	17:00-19:00
                        
SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Sabtu:

09:00-13:00	&	16:00-20:00
Rabu	&	Jumat:	09:00-13:00
Minggu	Ke	1	&	ke	3:	10:00-12:00

dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Senin	-	Sabtu:	09:00-12:00	&	17:00-20:00
dr. Aji Pramudito, Sp.OG: dengan 
perjanjian

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Iswani, Sp.K
Rabu: 12:00-13:00

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:	08.00-13.00	&	17.30-21.00
Sabtu: 08.00-13.00

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:	08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00
Jumat:	08.00-14.00	&	17.00-21.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	16.00-20.00

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

SPESIALIS KEBIDANAN & 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:	09.00-13.30	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:

09.00-13.30	&	18.00-20.00
Jumat:	09.00-13.00	&	17.00-21.00
Sabtu:	09.00-14.00	&	17.00-20.00

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
Senin	&	Kamis:	17.30-20.00
Selasa	&	Rabu:	11.00-13.00
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 
Selasa,	Rabu	&	Jumat:	09.00-12.00

dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Selasa	&	Kamis:	09.00-11.00

SPESIALIS GIzI KLINIK
dr. Christin L. Tobing
Senin	&	Jumat:	16.00-19.00
Sabtu: 08.00-12.00

W A R U

SPESIALIS ANAK
dr. Fatimah Indarso, Sp.A(K)
Selasa	&	Kamis:	08.00-12.30

dr. Ahmad Fauzin, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.00-11.00
Selasa	&	Kamis:	10.00-11.00
Sabtu: 08.00-14.00
Minggu: 18.00-20.00

dr. Marta L.Sigit, Sp.A
Senin:	09.00-17.00
Selasa	&	Rabu:	09.00-14.30	&	16.00-17.00
Kamis:	09.00-14.30	&	16.00-18.00
Jumat:	09.00-14.30
Minggu: 08.00-14.00

dr. Prastiya Indra G, Sp.A
Senin - Jumat: 18.00-21.00
Sabtu:	17.00-21.00
Minggu:	17.00-21.00

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

dr. Ari Setyawati, Sp.A
Senin: 08.00-13.00
Selasa	-	Kamis:	08.00-13.30
Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 14.00-18.00

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

12.00-15.30	&	18.00-20.00
Selasa:	13.00-15.30	&	18.00-21.00
Sabtu: 10.00-15.00
Minggu: 12.00-15.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Rachmad Poedyo A, Sp.OG
Senin:	09.00-13.00
Selasa	&	Rabu:	09.00-12.00
Kamis	&	Jumat:	09.00-13.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: *perjanjian

dr. Pramudyo DP, Sp.OG(K)
Kamis:	19.00-21.00
Jumat	&	Sabtu:	18.30-21.00

dr. Eston Aryawan, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	09.00-13.00	&	18.00-21.00
Selasa,	Kamis	-	Sabtu:	09.00-13.00
Minggu: 10.00-13.00

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

dr. Hanifa Erlin D, Sp.OG
Senin	&	Jumat:	18.30-21.00
Rabu: 16.00-18.00
Minggu:	16.00-19.00

dr. Aliefatien Asmanuwati, Sp.OG
Senin:	17.00-21.00
Selasa	-	Jumat:	09.00-13.00	&	17.00-21.00
Sabtu: 16.00-20.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK
Senin	-	Sabtu:	08.00-09.00	&	18.00-19.00

dr. Lunni Gayatri, Sp.KK
Senin - Sabtu: 10.00-13.00
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Merry  
Christmas  
and  
Happy  
New Year

Rayakan karunia kehidupan.
Apabila kelahiran dan waktu sangatlah penting. 

Anda perlu rumah yang tepat. Untuk merawat generasi 
berikutnya yang akan hadir.

JABODETABEK  TEGAL & SURABAYA

BEKASI GADING SERPONG TEGAL
Jl.	Jendral	Ahmad	Yani	 Jl.	Raya	Legok,	Karawaci,	Tangerang	 Jl.	Sipelem	No.4,	Kemandungan
Tel.	(021)	885	3333	 Tel.	(021)	5568	9111	 Tel.	(0283)	340	999
bekasi@mitrakeluarga.com gadingserpong@mitrakeluarga.com tegal@mitrakeluarga.com 

BEKASI TIMUR JATI ASIH SURABAYA
Jl. Raya Pengasinan, Rawa Semut Jl. Raya Jatimekar, Jatiasih, Bekasi Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit
Tel.	(021)	8999	9222	 Tel.	(021)	8999	9210	 Tel.	(031)	7345	333,	
bekasitimur@mitrakeluarga.com jatiasih@mitrakeluarga.com surabaya@mitrakeluarga.com 

CIBUBUR KALIDERES KENJERAN
Jl.	Transyogi	 Jl.	Peta	Selatan	No.	1,	Jakarta	 Jl.	Kenjeran	506,	Surabaya	60114
Tel.	(021)	843	11	777	 Tel.	(021)	2252	3700	 Tel.	(031)	99000880
cibubur@mitrakeluarga.com kalideres@mitrakeluarga.com kenjeran@mitrakeluarga.com 

CIKARANG KELAPA GADING WARU
Jl.	Industri	Raya	No.	100,	Lemah	Abang	 Jl.	Bukit	Gading	Raya	Kav.2,	Jakarta	 Jl.	Jend.	S.	Parman	No.8,	Sidoarjo
Tel.	(021)	8984	0500	 Tel.	(021)	4585	2700	 Tel.	(031)	8542	111,	
cikarang@mitrakeluarga.com kelapagading@mitrakeluarga.com waru@mitrakeluarga.com

DEPOK KEMAYORAN
Jl.	Margonda	Raya,	Pancoran	Mas	 Jl.	HBR	Motik,	Kemayoran,	Jakarta
Tel.	(021)	7721	0700	 Tel.	(021)	654	5555
depok@mitrakeluarga.com kemayoran@mitrakeluarga.com

Temukan lokasi kami di:

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat
Segera
hadir

Mitra	Keluarga
Bintaro	&	Jati	Asih




