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Teknologi neonatologi memang su
dah sangat maju. Saat ini, bayi super 
mungil dengan berat badan lahir 
rendah (BBLR) maupun lahir dalam 

usia gestasi termuda pun mampu dipersiap
kan dengan outcome senormal mungkin, di 
bawah pengamatan longitudinal study.

Namun, persoalan tidak berhenti sampai 
disitu. Karena, seringkali bayi baru lahir tam
pak normal, tidak terdiagnosis memiliki pe
nyakit atau kelainan tertentu. Tak jarang pula 
potensi gangguan yang tidak menguntung
kan baru dikenali setelah timbul gejala. Bah
kan, terlanjur menjadi dampak permanen. 

Karena itulah, skrining pada bayi menjadi 
salah satu prosedur yang wajib dilakukan. 
Skrining atau uji saring pada bayi baru lahir 
(Neonatal Screening) merupakan tes ke
sehatan untuk mendeteksi berbagai kelainan 
sebelum gejala klinis muncul, dan melaku
kan intervensi sedini mungkin, jika menemu
kan kelainankelainan tertentu. 

Itu sebabnya, skrining harus dilakukan di 
awal kehidupan, pada harihari pertama pas
kalahir, untuk mencegah terjadinya ketidak
sempurnaan (kecacatan) hingga kemung
kinan paling pahit; kematian pada bayi. 
Skrining juga merupakan langkah awal un
tuk memastikan potensi tumbuh kembang 
anak bisa berlangsung secara optimal. 

Pasti, peningkatan kualitas hidup anak 
seiring proses tumbuh kembang yang ber
langsung sempurna merupakan tujuan uta
ma dari setiap keluarga, masyarakat, bahkan 
bangsa dan negara. Maklum, tumbuh kem
bang yang optimal merupakan hak setiap 

Kesehatan 
neonatal 

(paskalahir) 
hingga tumbuh 

kembang 
secara optimal 

merupakan hak 
setiap anak.

Hak Anak
& Kualitas Hidup

anak manusia, dalam upaya memperoleh 
kualitas hidup yang semakin baik. 

Tak heran, WHO (World Health Organiza
tion) merekomendasikan pelaksanaan skri
ning pada bayi baru lahir pada setiap anak 
sejak tahun 1968. Di berbagai negara di du
nia seperti Amerika, skrining pada bayi baru 
lahir merupakan standar penting program 
kesehatan masyarakat yang diberlakukan se
jak 40 tahun lalu. 

Di kawasan Asia Tenggara, Hongkong 
menerapkan skrining bayi baru lahir sebagai 
program nasional sejak tahun 1984, Singa
pura sejak tahun 1990, Thailand tahun 1996, 
Malaysia tahun 1998, dan Philipine pada ta
hun 2000.

Di Indonesia, skrining pada bayi baru la
hir juga telah direkomendasikan di beberapa 
rumah sakit pemerintah. Namun, selain se
bagai bagian dari pemeriksaan kesehatan 
anak, skrining pada bayi telah diterapkan 
oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Grup. Fasilitas layanan di rumah sakit yang 
memiliki moto “Melayani Anda dengan 
Penuh Kasih Sayang” ini, merupakan wujud 
partisipasi RSMK Grup dalam upaya mem
bentuk anakanak Indonesia yang berkuali
tas. Semoga.

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Lebih Baik

Fokus
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Ibarat masa golden age pada balita 
yang senantiasa membutuhkan gizi dan nutrisi 
untuk memperoleh proses tumbuh kembang  
yang sempurna... 

Satu Tahun usia Majalah Mitra Keluarga 
senantiasa membutuhkan asupan ideide segar, 
dukungan, masukan, maupun kritik, 
untuk menopang kinerja awak redaksi dan staf 
yang semakin baik. 

Semua itu, kami lakukan agar bisa disebut 
layak dan pantas mengiringi langkah manajemen 
Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Grup 
yang semakin maju. Selamat.
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Testimoni

Ada yang menggugah perhatian Rika 
Thamrin pada proses tumbuh kem
bang putra tercintanya, Ariq Naufal 
Betra. Bagaimana tidak, sebelumnya 

Ariq tak punya masalah pada rutinitasnya 
belajar seharihari. Namun, ketika mening
kat di kelas 3 SD (Sekolah Dasar), Ariq mulai 
memperlihatkan kendala pada proses bela
jarnya. Bahkan, cenderung malas di banding 
se belumnya. 

“Proses belajarnya mandek. Tanpa 
perkembangan sama sekali. Padahal, ketika 
di kelas 1, bahkan sampai kelas 2, Ariq tak pu
nya masalah belajar,” ungkapnya. Anehnya, 
sambung Rika, Ariq mengaku lebih baik di
marahin daripada harus belajar. Nah lo...

Tentu saja, situasi ini sempat membuat 
sang ibunda menjadi gundah, apalagi ke
mauan belajar Ariq tetap tak berkembang 
dan berlanjut hingga ia duduk di kelas 4 
SD. Bahkan, guru dan temanteman sekolah 
Ariq pun bertanyatanya dengan perubahan 
perilaku drastis Ariq, yang “alergi” dengan 
materi pelajaran sekolah.

Tak heran, masalah Ariq pun meningkat 
menjadi masalah keluarga yang tak mungkin 
dibiarkan. Tapi harus segera dicarikan jalan 
keluar. Salah satunya, mencari terapi yang 
cocok untuk menumbuhkan kembali ke
mauan dan kemampuan belajar Ariq. 

Kebetulan, Rika sempat membaca se
buah artikel mengenai “Masalah Kesulitan 
Belajar Pada Anak” di salah satu tabloid kelu
arga. Artikel tersebut merupakan karya tulis 
dr. Octavina Alsim, SpKFR dari RSMK Kelapa 
Gading. 

Setelah berdiskusi dengan suami, dipu
tuskan membawa Ariq untuk melakukan te
rapi dengan dr. Octavina.” Awalnya, disetujui 
untuk mengikuti paket 1, untuk sepuluh kali 
pertemuan. Padahal, dokter menyarankan 
untuk mengikuti hingga paket tiga atau 30 
kali pertemuan,” kenang Rika.

Sebelum masuk terapi, Ariq terlebih da
hulu diperiksa melalui serangkaian tes, un
tuk mengetahui kendalakendala psikologis 
anak dalam belajar. Dari rangkaian tes inilah 

Kemauan belajar putranya tiba-tiba menurun drastis. Hasil tes 
menemukan bahwa Ariq punya masalah dengan “persepsi”, dan 
kemampuan menghafal. Bagaimana solusinya?   

dapat diketahui kendalakendala belajar, 
caracara belajar yang lebih efektif, pola dan 
teknik bergaul anak, hingga keseimbangan 
proses pada otak anak. 

”Hasil dari rangkaian tes tersebut me
nyimpulkan bahwa Ariq terkena masalah 
pada “persepsinya”. Dengan kata lain, Ariq 
hanya mampu menghapal selama beberapa 
detik saja,” jelas Rika.

Syukurlah, setelah melakukan terapi 
melalui 30 kali pertemuan, Ariq mengalami 
kemajuan pesat. Kini, ia mampu menghafal 
enam halaman buku pelajaran dalam satu 
jam. Nilai akademiknya pun telah menunjuk
kan peningkatan, terutama untuk pelajaran 
Agama dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).

Soal waktu? dr. Octavina mengarahkan 
jadwal yang sangat flexibel, diatur sesuai 
kesepakatan bersama. Prinsipnya adalah, 

Terapi Anak

Menumbuhkan Kemauan 
dan Kemampuan Belajar

45 menit tiap kali pertemuan (terapi) tatap 
muka, dengan agenda paling sedikit 2 kali 
seminggu. 

Layaknya sekolah umum, terapi kesuli
tan belajar juga punya rapor sendiri. Setiap 
habis terapi, orangtua diberi laporan sepu
tar perkembangan dan kendala, serta solusi 
bagi kemajuan anak.

Hasilnya? “Subhanallah, ananda Ariq 
telah mengalami kemajuan luar biasa dalam 
pelajaran,” begitu komentar Edi Gunawan, 
Wali Kelas 5B SD IT (Islam Terpadu) Thariq 
Bin, Ziyad, pada rapat nilai akademik ber
sama orangtua murid, para guru dan kepala 
sekolah.

Saat ini, meski kemauan dan inisiatif 
belajar Ariq secara mandiri telah kembali 
tumbuh, namun, Rika tetap mendatang
kan guru privat untuk membimbing dan 
mendampingi putranya. “Insya Allah, ke
mauan dan kemampuan Ariq telah kembali 
normal. Bagi saya, itu merupakan berkah 
yang luar biasa,” ucapnya. (bung)
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pertumbuhan dan masalah 
berat bayi lahir rendah 
(BBLR),” kenang warga clus
ter Harmoni, perumahan 
Harapan Indah Bekasi, Jawa 
Barat ini. 

Tak heran, apa yang 
dikatakan dr. Antony itu 
ternyata benar adanya. Me

masuki usia kehamilan 32 minggu, Winda 
harus menjalani persalinan sesar di RSMK 
Bekasi Timur. “Saat itu hari Minggu, 18 Febru
ari 2007,  pukul 08.11 WIB,” ingatnya. 

Dan, kekhawatiran itu pun kembali ter
bukti: kedua bayinya lahir dengan berat 
badan yang jauh di bawah normal. “Bayang
kan, berat badan Michaella Kaelyn Yo cuma 
1.100 gr dengan panjang 39 cm. Sementara, 
Marcella Kaylee Yo lebih kecil lagi, cuma se
berat 900 gr dengan panjang 37 cm,” ucap
nya, dengan sorot mata menerawang.

Sudah pasti, dengan kondisi seperti itu, 
bayi kembarnya langsung dirujuk  untuk me
lakukan perawatan intensif di ruang Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU). Ya,  Michaella dan 
Marcella harus mendapat  pe rawatan  intensif, 
di bawah pengawasan tim  dokter spesialis   
yang terdiri dari dr. Antony  Atmadja, SpOG 
MCE., dr. Esther  Situmeang, SpA.,    dr. Riadhy  
B. Prasetyo, SpA., dan DR. dr. Vera Sumual, 
SpM., karena bayi juga  ter ancam Retinopa
thy of Prematurity (ROP). “Cukup lama ya, 
sekitar 40 hari hingga diizinkan keluar dari 
inkubator. Setelah berat badan bertambah 
dan tidak lagi memerlukan bantuan oksigen,” 
ungkapnya.

Puji Tuhan, timpal Winda, masamasa 
mengkhawatirkan itu telah dilaluinya. Saat 
ini, putri kembarnya telah berusia 5 tahun. 
Pertumbuhannya normal, tak jauh berbe
da dengan anakanak seusianya. “Bahkan, 
 Michaella mampu menjadi Juara Harapan 
3, di TK Saint Jhon Harapan Indah,” ucap
nya, dengan nada bangga, sambil melirik ke 
arah putri kembarnya yang tengah bermain 
sepeda.

Yang pasti, kata Winda, semua itu bisa di
laluinya berkat dukungan penuh sang suami 
dan seluruh keluarga. “Saya dan suami hanya 
berharap bisa terus mendampingi si kembar,  
dan memastikan bahwa semua akan baik
baik saja,” ujar Winda yang mengaku bahwa 
proses persalinannya tempo hari cukup 
membuatnya trauma. Apalagi, preeklamsia 
yang di deritanya tidak mudah disembuh
kan. Bahkan, hingga saat ini pun ia tidak 
pernah tahu apa penyebab dan mengapa ia 
menderita penyakit itu. “Namun, kami sangat 
bersyukur, bahwa Tuhan telah memberikan 
kepercayaan dengan kehadiran si kembar,” 
sebutnya. (bung)

Anugerah Melalui
Kehadiran si Kembar

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Ia terkena masalah preeklamsia yang rawan membawa risiko 
pada janin dalam kandungannya. Hingga saat ini, pertumbuhan putri 
kembarnya berlangsung normal, bahkan mampu meraih prestasi.

Testimoni

Ia masih ingat persis, kala itu awal ta
hun 2006, ketika hasil konsultasinya de
ngan dr. Antony Atmadja, SpOG, MCE., 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 

 Bekasi, menyatakan bahwa ia positif hamil. 
Tentu saja, berita menggembirakan itu di
sambut penuh suka cita oleh pasangan 
muda, Alvin Poediyo dan Winda Effendy.

Apalagi, setelah melalui trisemester per
tama, kehamilannya tak cuma dinyatakan 
normal dan sehat, hasil USG (ultrasonografi) 
juga menemukan bahwa mereka memiliki 
janin kembar di dalam kandungan Winda. 

Tapi sayang, situasi yang sangat tidak di
harapkan itu tibatiba datang. Ya, Legal Officer 
di PT Kalbe ini mengaku sempat shock seusai 

konsultasi dan melakukan hasil pemeriksaan 
rutin yang menyatakan bahwa ia terindikasi 
menderita preeklamsia. 

Tidak hanya itu, menurut dr. Antony  
 Atmadja, Winda juga mengalami  kelebihan 
protein dan harus  dirawat hingga tekanan 
darahnya normal. “Saat itu, tekanan darah   
saya 150/90 mmHg,” ujar Winda, seraya me
nambahkan, kondisi itu bisa membawa risiko 
yang cukup tinggi pada janin di dalam kan
dungannya.

 
Masih seperti kata dr. Antony, dengan 

masalah preeklamsia yang dideritanya, bu
kan tidak mungkin bayi kembar yang di
kandungnya akan lahir sebelum waktunya. 
“Kondisi itu, bisa mengakibatkan gangguan 
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Poin penting yang harus dilakukan 
untuk tercapainya tumbuh kembang 
anak secara optimal sejatinya di
lakukan dengan perencanaan yang 

sangat matang. Bahkan, dimulai melalui 
konseling dengan dokter kandungan, saat 
merencanakan akan memiliki anak. Hal ini 
ditujukan untuk mengantisipasi risiko dari 
timbulnya penyakit pada masa kehamilan 
yang diketahui setelah bayi lahir, seperti 
adanya kelainan genetik, kelainan infeksi, 
hingga metabolik, dan seterusnya. 

Selebihnya, kata dr. Frengky Susanto, 
SpA (RS Mitra Keluarga Cikarang) dipersiap
kan sejak anak masih berada dalam kan
dungan. Ibu hamil harus mendapat suplai 
gizi yang baik, berupa asupan protein, kar
bohidrat dan mineral. Salah satunya, nu
trisi penting bagi pertumbuhan otak seperti 
asam lemak omega 3 yang banyak terdapat 
dalam ikan. Selain itu, asupan makanan yang 
kaya serat dan asam folat juga sangat diper
lukan,” ujarnya. 

Kata dr. Fatimah Indarso, SpA., saat pa
ling kritis pada bayi baru lahir adalah masa 
transisi dari kehidupan intrauterin (di dalam 
rahim) ke kehidupan ekstrauterin (di luar ra
him) yang berubah secara mendadak. Arti
nya, jelas dokter spesialis anak yang berprak
tik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, Jawa 
Timur ini, semua risiko itu harus diantisipasi 
sejak awal, untuk mencegah terjadinya ber
bagai gangguan atau kelainan yang terjadi 
pada masa transisi yang cukup menentukan 
itu.

Memasuki masa paskalahir, pertum
buhan anak dapat dilihat pada pertambah
an berat, badan, pertambahan tinggi badan, 
lingkar kepala dan lain lain (antropometri). 
“Sulit memang untuk menjawab pengertian 
dari anak berkualitas. Namun, prinsipnya 

Kebutuhan 
biologis-medis 
(biomedis), 
kasih sayang dan 
kebutuhan akan 
rangsangan/
stimulasi 
merupakan poin 
penting untuk 
memperoleh 
generasi yang 
berkualitas.

Butuh Perencanaan dan
Sentuhan Kasih Sayang
Anak berkualitas yang tumbuh dan berkembang optimal memiliki 
kemampuan personal dan sosialisasi yang baik, daya kreatif dan 
inisiatif yang tinggi, serta kepribadian yang baik.

adalah, anak yang berkualitas harus memi
liki pertumbuhan dan perkembangan yang 
baik. Memiliki kemampuan personal sosia
lisasi yang baik, memiliki daya kreatif  dan 
inisiatif yang tinggi, serta kepribadian yang 
baik,” timpal dr. Frengky lagi.

Sudah pasti, memperhatikan tumbuh 
kembang anak sangatlah penting. Apalagi 
pada usia 13 tahun yang merupakan masa 
keemasan (golden age) dimana saraf moto
rik berkembang secara matang dan mulai 
mempelajari berbagai pengalaman yang 
ditemukannya. Karena itulah, pada masa
masa seperti ini, orangtua harus memahami 
benar apa yang dimaksud dengan tumbuh 
kembang anak.

Menurut dokter Frengky,  pertum buh an 
(growth) berkaitan dengan masalah peruba
han dalam ukuran fisik. Sedangkan perkem
bangan (development) berkaitan dengan 
pematangan atau meningkatnya kemam
puan (skill) struktur dan fungsi organ tubuh. 
“Nah, proses tumbuh kembang ini harus 
berlangsung secara seimbang,” jelasnya.

Penilaian dari sisi fisik bisa diamati pada 
pertambahan berat, tinggi badan dan ling
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Tumbuh Kembang Anak

Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan 
masalah perubahan dalam ukuran fisik. 
Sedangkan perkembangan (develop-
ment) berkaitan dengan pematangan 
atau meningkatnya kemampuan (skill) 
struktur dan fungsi organ tubuh

kar kepala sampai anak berusia 2 tahun. 
“Informasi tersebut akan tercatat pada KMS 
(kartu menuju sehat) atau pada kurva per
tumbuhan di buku passport bayi RS Mitra 
Keluarga,” timpalnya.

“Itulah yang harus dilakukan, minimal 
setiap bulan hingga bayi berusia 1 tahun. 
Kemudian, meningkat menjadi 3 bulan se
kali, dan 6 bulan sekali hingga anak ber usia 
6 tahun. Selanjutnya, jadwal pemeriksaan 

dr. Frengky Susanto, SpA (RSMK Cikarang)
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bisa dilakukan setahun sekali hingga anak 
memasuki usia remaja,” sergah dr. Fatimah 
Indarso, seraya menambahkan, pemeriksan 
rutin ini harus dilakukan untuk memperoleh, 
memperta hankan, atau meningkatkan pros
es tumbuh kembang anak yang berlang
sung secara optimal. 

Memang, tinjauan medis lainnya juga 
menyoroti proses tumbuh kembang anak 
pada beberapa aspek umum, seperti kualitas 
tulang panjang, otot rangka, pencernaan, 
pernapasan, peredaran darah dan volume 
darah yang mengikuti pola umum. Begitu 
pula dengan aspek neuronal yang meliputi 
pertumbuhan otak, tulang tengkorak, mata 
dan telinga. 

“Berat otak bayi baru lahir sekitar 25% 
hanya berat otak orang dewasa. Pada usia 2 
tahun terjadi akselerasi pertumbuhan hing
ga mencapai 75%, dan pada usia 10 tahun 
bisa mencapai 95% berat otak orang dewa
sa,” ujar dr. Riadhy B. Prasetyo, SpA, di RSMK 
Bekasi Timur. 

Karena itulah, dari sisi asupan nutrisi, 
orang tua atau pengasuh harus memperhati
kan menu makanan yang diberikan kepada 
anak, terutama untuk pertumbuhan sel 
saraf otaknya. “Bayi yang baru lahir hanya 
me miliki sekitar 100 miliar sel saraf yang be
lum saling tersambung sempurna,” tambah      
dr. Esther H. Situmeang, SpA.

Selain itu, sambung dokter spesialis anak 
yang juga berpraktik di RSMK Bekasi Timur 
ini, faktor stimulus atau rangsangan yang 
diberikan lingkungan anak sejak dini akan 
memainkan peranan sangat penting pada 
proses tumbuh kembangnya. Orangtua di
anjurkan terus menerus menstimulasi anak 
dengan berinteraksi, bermain, olahraga, be
lajar dan lainnya. 

“Semua rangsangan itu, dibutuh
kan untuk meningkatkan fungsi sensoris 
(rasa, raba, dengar, cium dan lihat), seiring 
perkembang an fungsi motorik (gerakan 
kasar halus, koordinasi tubuh) sosial, emosi, 
berbicara, kemandirian, kreativitas dan se
bagainya,” jelas dr. Esther.

Perlu dipahami juga bahwa pada masa 
balita, saat pembentukan system saraf ter
jadi bisa berjalan seiring dengan kemam
puan otak kiri dan otak kanan anak, yang 
berlangsung simbang. Otak kiri berhubung
an dengan aktivitas tubuh sebelah kanan. 
Sementara, otak kanan berhubungan de
ngan aktivitas tubuh sebelah kiri. Otak kanan 

mengendalikan aktivitas yang bersifat ber
pikir, imajinasi, ide, kreativitas, emosional, 
musik dan sebagainya. Sementara otak kiri 
berhubungan dengan pengendali an aktivi
tas yang bersifat teratur, sistematis dan rinci 
seperti, membaca, menulis, dan berhitung. 

“Nah, untuk mencetak generasi yang 
memiliki multi kecerdasan, maka latihlah 
kedua tangan, kaki, mata, telinga kanan dan 
kiri sama seringnya setiap hari. Ter utama, 
hingga anak berusia 3 tahun, dimana ke
mampuan otak kanan dan otak kirinya dapat 
berkembang optimal,” urai dr. Esther seraya 
menambahkan, sayangnya, masih banyak 
anakanak yang mengalami keterlambatan 
pada proses tumbuh kembangnya.

“Hal ini banyak terjadi pada anak yang 
lebih banyak menghabiskan waktu dengan 
inang pengasuh, karena kedua orangtua 
harus sibuk bekerja sejak pagi sampai larut 
malam,” urainya. Padahal, pola pengasuhan 
orangtua merupakan hal yang sangat pen
ting. Pe ran orangtua dalam mendampingi 
anak seharihari merupakan poin utama 
dalam mencetak proses tumbuh kembang 
anak secara optimal. Jadi bukan hanya 
memenuhi kebutuhan fisikbiomedisnya 
seperti gizi, pakaian, perumahan dan ling
kungan yang layak, kesehatan dasar, rekreasi 
dan kesegaran jasmani saja.  Karena, anak
anak juga sangat membutuhkan perhatian 
dan kasih sayang. Bahkan hingga kebutuh
an akan stimulus mental,” tegas dr. Frengky, 
lagilagi menambahkan, itu sebabnya, diper
lukan dorongan pintar dan ketelitian orang
tua dalam mendampingi anak dan mem
berikan halhal yang bermanfaat. 

Saat ini, ada banyak kegiatan yang 
bisa diberikan untuk mendukung kuali
tas tumbuh kembang anak. Mulai dengan 
mem biasakan mengenal berbagai kosa 

Aspek perkembangan anak digolong
kan menjadi 6 bagian besar  yang saling 
mempengaruhi satu sama lain. Jika salah 
satu aspek terganggu maka 5 aspek lainnya 
turut terganggu. Perkembangan anak dapat 
tercapai secara optimal apabila ke 6 aspek 
ini turut berkembang sesuai usia anak. 

1Aspek motorik kasar, yaitu kemam
puan anak untuk mengontrol gerakan 
tubuh yang mencakup gerakan otot 

besar. Perkembangan motorik kasar anak 
dapat dilihat dari kemampuan merangkak, 
berjalan, berlari, melompat, memanjat, 
berguling, berenang, menendang dan 
sebagainya. 

2Aspek Motorik halus, adalah 
kemampuan anak untuk mengon
trol keluwesan jarijemari seperti 

menyentuh, menjumput, meraih, mencoret, 
melipat, memasukan benda atau makanan 
ke dalam mulut. 

3Aspek kognitif, adalah kemampuan 
anak untuk memproses, menginter
pretasikan dan mengkategorikan 

informasi yang didapatnya melalui panca 
indera. Kemampuan ini selanjutnya berkem
bang menjadi kemampuan ‘logic thinking’ 
yang selanjutnya menentukan apakah anak 
mampu memahami lingkungan di seki
tarnya. 

4Aspek Emosi, adalah kemampuan 
anak untuk mengenali berbagai hal 
yang dirasakannya, mengekspresikan 

perasaan dalam bentuk yang dapat diterima 
oleh lingkungan, serta kemampuan untuk 
mengendalikan dan mengatasi perasaan
nya. Kematangan emosi tidak terjadi 
dengan sendirinya tapi secara bertahap dan 
memerlukan peran serta orang tua serta 
lingkungannnya. 

5Aspek Bahasa, sejak bayi anak telah 
bisa berkomunikasi untuk me
nyatakan perasaan dan keinginannya, 

yaitu dengan tangisan, ocehan dan tertawa 
yang merupakan perkembangan awal 
dari kemampuan berbahasa. Kemampuan 
bahasa selain membantu anak untuk me
mahami apa yang dikatakan orangorang di 
sekitarnya, juga untuk dapat dipahami oleh 
orang lain. Perasaan mampu memahami 
dan dipahami dapat menumbuhkan rasa 
percaya diri. 

6Aspek sosial, adalah kemampuan 
anak menyesuaikan diri dengan ling
kungannya, memberi respons pada 

orang lain dan berbagi. Pengalaman sosial 
anak hanya dapat tumbuh dan berkem
bang dari pengalamannya dengan orang 
terdekat. Pola asuhan dan arahan orang tua 
sangat penting dalam perkembangan aspek 
sosial anak.

sumber : 
dr. Riadhy B. Prasetyo, SpA, RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur

kata baru, atau sejak kecil sering diajak ko
munikasi, hingga membacakannya buku 
cerita sebelum tidur. “Atau, memperkenal
kan latihan musik, dan membiasakan anak 
melakukan olahraga yang bersifar latihan 
aerobik. Kegiatan kegiatan ini terbukti tidak 
hanya mendukung tumbuh kembang saja, 
tapi juga sangat mendukung terbentuknya 
karakter anak yang berkualitas,” sergah  
dr. Esther. 

Tentu saja, orangtua juga harus mem
peroleh dukungan informasi medis seba
nyak banyaknya, berupa nasehat dari dokter 
spesialis anak mengenai berbagai hal yang 
memang diperlukan dalam proses pertum
buhan dan perkembangan anak. Dokter 
akan membantu untuk memberikan pe
nilaian dalam perkembangan terhadap be
berapa aspek seperti kemampuan motorik 
kasar  (duduk, berdiri, berjalan), kemampuan 
motorik halus (memegang se suatu, meng
gambar), kemampuan bahasa (me respon 
suara, berbicara), dan kemampuan bersosia
lisasi dan interaksi dengan lingkung annya.

Semua penilaian itu, tentu saja harus 
dilengkapi dengan perawatan kesehatan 
dasar seperti  imunisasi, hingga melakukan 
pemantauan tumbuh kembang yang teratur 
dan segera melakukan antisipasi, jika anak 
memperlihatkan tandatanda yang bisa me
nyebabkan gangguan pada perkembangan
nya. Misal, ketika anak me ngalami keterlam
batan bicara. Maka, orangtua harus segera 
melakukan pemeriksaan adakah organ  tu
buh yang terganggu? 

Bagaimana dengan organ tubuh yang 
berhubungan dalam proses bicaranya, mu
lai dari struktur yang ada di mulut, maupun 
halhal yang berhubungan dengan pende

ngaran. Karena, tidak mungkin anak bisa 
berbicara normal jika terdapat gangguan 
pada indra atau organ pendengarannya.

 “Tidak bisa dipungkiri, anak yang 
berkualitas, biasanya merupakan anak yang 
senantiasa memperoleh dukungan keluarga 
dalam berbagai hal, mulai dari pemberian 
ASI yang berkualitas, monitoring tumbuh 
kembang secara berkala, melaksanakan 
imunisasi sesuai jadwal yang telah diten
tukan, dan segera memperoleh pela yanan 
dokter ketika bayi atau ibu memiliki masalah 
kesehatan,” timpalnya, lagilagi menam
bahkan, “Anak harus memperoleh layanan 
semua jenis imunisasi sesuai rekomendasi 
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk 
mendukung tumbuh kembang yang opti
mal.

Lepas dari masa balita, proses tumbuh 
kembang anak akan memasuki aspek lim-
foid: yaitu pertumbuhan jaringan limfoid 
hingga menuju usia remaja. Beralih pada 
tumbuh kembang yang terkait pada aspek 
genital/pola reproduktif. Hanya saja, organ 
ini tumbuh lambat hingga terjadi pacu tum
buh/akselerasi yang pesat pada saat remaja. 
Akselerasi itu terlihat pada berkembangnya 
kelenjar hormon yang sangat nyata. (tim)

Empat (4) Faktor Penting 
yang Bisa Mempengaruhi 
Proses Tumbuh Kembang 
Anak

Biologik/fisiologik: Genetika, adanya 
kelainan fisiologis (seperti: disfungsi 
saraf pusat, malnutrisi, dan lainnya).

Psikologik: Proses mentalpsikologiks 
(seperti: hubungan emosional, mo
tivasi, minat, bakat, perkembangan 
kognisi, persepsi, dan kreativitas).

Lingkungan: Keadaan lingkungan, 
stimulasi, fasilitas (seperti: kesehatan 
lingkungan, instrumen lingkungan, 
ketersediaan permainan, dan lainnya).

Interaksi dari beberapa faktor.

dr. Esther H. Situmeang, SpA (RSMK Bekasi Timur)

Perkiraan berat badan yang dapat mudah dilakukan dalam kilogram adalah berat 
badan waktu lahir bayi cukup bulan akan kembali pada hari ke 10. Berat badan men
jadi 2 kali berat waktu lahir saat usia 5 bulan, menjadi 3 kali berat lahir saat usia satu 
tahun, dan menjadi 4 kali berat waktu lahir saat usia 2 tahun. Pada masa pra sekolah 
kenaikan berat badan umumnya sekitar 2 kg/tahun. Sementara perkiraan tinggi 
badan dapat pula dilakukan dalam sentimeter yaitu usia 1 tahun: 1,5 kali tinggi 
badan lahir, usia 4 tahun: 2 kali tinggi badan lahir, 6 tahun: 1,5 kali tinggi badan 1 
tahun.

“Bayi yang baru lahir hanya memiliki 
sekitar 100 miliar sel saraf yang belum 
saling tersambung sempurna,”

Mitra Utama Mitra Utama

Perkiraan Tumbuh Kembang Anak Secara Normal

Saat paling kritis pada bayi baru lahir 
adalah masa transisi dari kehidupan 
intrauterin (di dalam rahim) ke kehidu-
pan ekstrauterin (di luar rahim) yang 
berubah secara mendadak

dr. Fatimah Indarso, SpA (RSMK Waru)

Enam (6) Aspek yang Mempengaruhi Proses Tumbuh Kembang Anak
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Mengoptimalkan Potensi 
Tumbuh Kembang Anak
Neonatal Screening (skrining pada bayi) sangat dibutuhkan 
agar tumbuh kembang anak berlangsung sempurna. 

Neonatal Screening (skrining pada 
bayi) sejatinya merupakan istilah 
dari suatu “prosesi” uji saring me
lalui berbagai cara atau metoda 

tes yang dilakukan di awal kehidupan manu
sia (beberapa hari setelah bayi lahir). Menu
rut dr. Winarno, SpA., di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Bekasi, skrining pada bayi 
sangat penting dilakukan agar tidak terjadi 
penyesalan di kemudian hari. 

Sudah pasti, tiap pasangan orangtua 
tentu menginginkan bayinya lahir dan dapat 
tumbuh sempurna, baik secara fisik (moto
rik) maupun mental (kognitif ). Hanya saja, 
seringkali bayi yang baru lahir tampak nor
mal. Apalagi, seiring perasaan bahagia atas 
kelahiran sang bayi, pasangan orang tua bi
asanya hanya melakukan pemeriksaan stan
dar: melihat kelengkapan seperti jari tangan, 
kaki, mata, telinga, dan bentuk fisik secara 
keseluruhan. 

Persoalannya kemudian adalah, tidak 
ada yang tahu apakah bayi tersebut akan 
tumbuh normal atau abnormal? Itu sebab
nya diperlukan sebuah tes. Pasalnya, selain 
tak kasat oleh mata, bahkan tak selalu bisa 
langsung terlihat jika ada gangguan, be
berapa indra seperti pendengaran, pengli
hatan, maupun kemampuan indra lainnya 
pada bayi baru lahir sering tak dihiraukan. 
Bahkan, tidak terdiagnosis menderita pe
nyakit tertentu, sehingga baru dikenali ke
tika mulai timbul gejala khas. Kalau sudah 
begini, maka tidak tertutup kemungkinan 
telah menjadi dampak permanen.

Karena itulah, skrining pada bayi ha
rus dilakukan sedini mungkin, pada periode 
neonatal (harihari pertama kehidupan). 
Betul. Meski terbilang jarang, bayi yang terli
hat normal dan sehat adakalanya menderita 
kelainan serius yang tidak terdeteksi oleh 

Skrining Test

tertentu pada bayi. Jika hasil skrining positif, 
maka akan segera dilakukan pencegahan 
agar tidak muncul atau mengobati mani
festasi klinis yang terlanjur muncul, sehing
ga dapat diintervensi sejak dini. 

Adanya gangguan pendengaran yang 
merupakan salah satu kelainan yang terjadi 
sejak lahir atau kongenital, misalnya. Jika 
tidak terdeteksi dan ditangani secara dini, 
gangguan pendengaran akan berpengaruh 
pada kemampuan bicara dan bahasanya, 
kelak. Terlebih lagi ji  ka hasil skri ning pada 

mata menunjukkan 
h a  sil po  si tif, dan bisa 
 me    ng   akibatkan ke bu
ta   an. Nah, apa jadi nya 
jika skrining ini tidak 
dilakukan?

Dengan demikian, 
tujuan dari pemerik
saan skrining adalah 
untuk mengetahui 
risi ko menderita suatu 
penyakit atau kelainan 
tertentu pada anak 
sedini mungkin. Dan, 
melakukan intervensi 

sedini mungkin untuk mencegah terjadinya 
cacat fisik maupun mental, sehingga potensi 
tumbuh kembang anak bisa berlangsung se
cara optimal.

 
Karena itulah, skrining pada bayi yang 

dilakukan sedini mungkin, diyakini akan 
sangat berguna dalam mendukung terca
painya perkembangan otak maupun per
tumbuhan fisik secara normal, karena terapi 
yang dibutuhkan akan berlangsung efektif 
bila dimulai pada mingguminggu pertama 
kehidupan. (bung)

Referensi

Skrining pada bayi biasanya dilakukan 
sebelum meninggalkan rumah sakit, 
atau sebelum bayi berusia 7 hari. 
Cara pemeriksaan dilakukan dengan 
mengambil darah dari salah satu 
tumit bayi. Darah tersebut diteteskan 
pada kertas filter untuk dikirim ke 
laboratorium. 
Hasil pemeriksaan bisa menunjukkan 
negatif atau postif. 
Bila hasilnya negatif: kemungkinan 
besar bayi tidak menderita penyakit 
tersebut. 
Bila hasilnya  positif: orang tua akan 
dihubungi oleh pihak rumah sakit 
untuk pemeriksaan selanjutnya, guna 
meyakinkan apakah hasil tes pertama 
memang benar positif. Kalaupun 
hasilnya benar positif, dokter akan 
memberitahu langkah apa yang perlu 
dilakukan.
Tidak ada efek samping, hanya rasa 
sakit saat pengambilan darah.

Kapan Skrining
pada Bayi dilakukan

mata. Nah, screening test akan mendeteksi 
kelainan tersebut. 

Saat ini telah dikembangkan metode tes 
melalui tehnik skri ning darah dengan 
alat canggih yang disebut Tandem 
Mass Spectrometry (MS/MS). 
Selain mampu mendeteksi 
kemungkinan apakah sang 
bayi akan tumbuh normal 
atau tidak, skrining ini 
mampu mendeteksi 
lebih dari 30 kelainan 
bawaan metabo
lik, endokrin dan 
lainnya, yang ada 
pada bayi baru la
hir.

Yang pasti, tujuan 
dari tes ini adalah untuk 
mendeteksi kemungkinan 
adanya penyakit yang sa ngat 
serius pada bayi baru lahir. Se
but saja, kurangnya hormon tiroid (hipotiroid 
congenital), misalnya. Gangguan ini bisa 
mempe ngaruhi pertumbuhan dan perkem
bangan bayi di kemudian hari. Dengan de
teksi pada masa bayi dan pengobatan yang 
segera dilakukan, diharapkan anak dapat 
tumbuh dan berkembang optimal. Selain 
itu, ada pula skrining gangguan metabo
lisme PKU (phenylketonuria) yang bila tidak 
segera ditangani bisa menyebabkan keter
belakangan mental pada anak. 

“Dengan deteksi dini, dokter bisa me
ngambil tindakan segera agar gangguan 
bisa diminimalkan, bahkan disembuhkan,” 
kata dokter spesialis anak yang juga ahli 
Neonatologis dan Perinatologis ini, seraya 
menambahkan, melalui hasil tes ini, pihak 
rumah sakit akan memisahkan bayibayi 
yang mungkin menderita kelainan dengan 

bayibayi yang tidak menderita kelainan. 
Ambil contoh, sambungnya, dimulai dari 
bayi yang ternyata lahir dengan berat badan 
rendah – di bawah normal— akan segera 
dirujuk untuk memperoleh perawatan in
tensif di ruang Neonatal Intensif Care Unit 
(NICU), misalnya.

Pada umumnya semua skrining atau 
skrining universal dilakukan pada semua 
bayi tanpa melihat ada atau tidaknya faktor 
risiko atau gejala. Namun, apabila hasil skri
ning positif, maka perlu dilakukan pemerik
saan lanjutan secara definitif untuk segera 
dilakukan intervensi dini. 

Hanya saja, skrining bukanlah untuk 
mendiagnosis suatu penyakit secara pasti, 
melainkan untuk melakukan deteksi dini ter
hadap adanya suatu penyakit atau kelainan 

dr. Winarno, SpA (RSMK Bekasi)
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Melalui pelayanan 
khusus di NICU PICU 
RSMK GRUP, proses 
tumbuh kembang 
anak diharapkan 
dapat berlangsung 
sempurna.

Perawatan Intensif

demam berdarah berat dengan komplikasi, 
hingga adanya gangguan fungsi organ.

Untuk mendukung pelayanan fasilitas 
perawatan dan pengawasan intesif ini, baik 
ruang NICU maupun PICU dilengkapi de
ngan berbagai peralatan medis seperti me-
chanical ventilators untuk memberi bantuan 
pernafasan, ECHO dan Radiologi. Selain itu, 
tersedia juga peralatan yang digunakan un
tuk memonitor fungsi sistem kardiovaskular 
pasien. 

Selain perawatan dengan pengawasan 
selama 24 jam penuh, ruang NICU maupun 
PICU RS Mitra Keluarga Kelapa Gading ber
ada di bawah koordinasi langsung dokter 
spesialis anak di bidang intensive care, dok
ter jaga ICU dan perawat intensif khusus 
hingga para staf ahli lainnya. 

PICU dan NICU perlu ditunjang multi di
siplin ilmu yang lain. RSMK Kelapa  Gading 

mempunyai spesialis Gastro Enterology 
Anak, Hematology Anak, Nephrology Anak, 
Radiologi Anak, Bedah Anak, Anaesthesi 
Anak, Kardiologi anak, Paru Anak, Respira
tory Intensive Care, Opthamology Anak, THT 
Anak, dan Rehabilitasi Medik

Yang pasti, fasilitas pelayanan pada ru
ang NICU maupun PICU memiliki fungsi un
tuk menyelamatkan jiwa pasien, mencegah 

terjadinya kerusakan atau kelainan, hingga 
kemungkinan cacat pada bayi, meski pada 
waktu lahir dalam keadaan normal. Selain 
itu, fasilitas ini sepenuhnya juga ditujukan 
untuk menghindarkan terjadinya kerusakan 
dan cacat lebih lanjut pada bayi, balita, 
maupun anakanak yang telah mengalami 
kelainan. Dengan semua upaya itu, proses 
tumbuh kembang anak diharapkan kembali 
berlangsung optimal. (bung)

Referensi

Proses tumbuh kembang anak 
ternyata tidak selalu berjalan sem
purna. Ada gangguan yang lang
sung bisa terlihat secara kasat mata, 

dan ada yang tidak terlihat. Namun, memi
liki masalah atau kelainan yang bisa meng
hambat keberlangsungan tumbuh kem
bang anak secara optimal. Bahkan, memiliki 
kemungkinan paling ekstrim, hingga bisa 
mengancam jiwa anak.

Karena itulah, pada semua proses kela
hiran di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK), 
akan dilakukan pemeriksaan (skrining) un
tuk mendeteksi kemungkinan adanya pe
nyakit atau kelainan tertentu pada bayi. “Ke
tika hasil pemeriksaan menemukan indikasi 
positif atau memiliki kelainan tertentu, pada 
pasien (bayi) baru lahir hingga usia kurang 
dari 30 hari akan dirujuk untuk menjalani 
perawatan intensif di ruang khusus, neona-

Menjaga Proses
Tumbuh
Kembang
Anak

tal intensif care unit (NICU). Tujuannya, untuk 
mencegah terjadinya komplikasi penyakit, 
hingga menyelamatkannya dari kondisi 
paling ekstrim yang bisa mengancam jiwa 
pasien,” kata dr. Heru Samudro, SpA.

 Pasalnya, pada periode neonatal (paska
lahir), bayi harus menyesuaikan diri dengan 
lingkungan yang sangat baru dan berbeda. 
Tak heran, sebagian besar bayi yang dirawat 
di NICU umumnya adalah mereka yang lahir 
prematur, terkena gangguan pernafasan, ke
lainan kongenital, dan seterusnya. 

Kasus paling umum dan langsung ter
lihat biasanya berupa berat badan bayi la
hir rendah (BBLR), lahir kurang bulan, atau 
mengalami kesulitan dalam persalinan dan 
menunjukkan tandatanda kurang baik 
dalam beberapa hari setelah dilahirkan. 
“Berat terkecil bayi prematur yang berha

sil dirawat di sini adalah bayi dengan berat 
badan 800 gram,” ujar dokter spesialis anak 
yang berpraktik di RSMK Kelapa Gading ini.

Sudah pasti, bayi yang lahir dengan ka
sus seperti ini membutuhkan penanganan 
intensif dengan pengawasan penuh di ru
ang perawatan khusus neonatal. Namun, 
untuk bayi berusia lebih dari 1 bulan, akan 
dirawat di ruang pedriatic intensif care unit 
(PICU). 

PICU merupakan unit perawatan untuk 
pasien anak mulai dari usia 1 bulan hingga 
14 tahun, dengan derajat penyakit cukup 
tinggi (gawat), namun memiliki harapan un
tuk sembuh melalui perawatan dan penga
wasan intensif. Pelayanan intensif di ruang 
PICU diantaranya adalah pada anakanak 
yang mengalami masalah pernapasan, jan
tung, kelainan darah, kasuskasus bedah, 

dr. Heru Samudro, SpA (RSMK Kelapa Gading)
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Hingga saat ini, masih ada pan-
dangan keliru yang menganggap 
bahwa gigi susu tidak perlu di-
rawat secara khusus. Para orangtua, 

umum nya menyikapi gigi susu sebagai gigi 
sementara yang akan segera tanggal dan di-
gantikan oleh gigi permanen. 

 
Padahal, seperti kata drg. Lila Susanti, 

SpKGA, selain merupakan cikal bakal bagi 
sempurnanya pertumbuhan gigi permanen, 
kualitas kesehatan gigi susu berhubungan 
erat dengan proses tumbuh kembang dan 
psikologi anak. 

Menurut dokter spesialis gigi yang ber-
praktik di RSMK Depok ini, terjadinya pem-
busukan gigi susu atau dalam bahasa medis 
biasa disebut karies mempunyai pengaruh 
cukup besar pada pertumbuhan gigi per-
manen. “Karena ruang yang sedianya akan 
ditempati gigi permanen terlanjur rusak, 
sehingga pertumbuhan gigi tidak dapat ber-
langsung sempurna, atau tumbuh tidak be-
raturan,” jelasnya.

Sudah pasti, tidak ada orangtua yang rela 
membiarkan proses tumbuh kembang gigi 
putra-putrinya berlangsung tidak sempurna. 
Berjejalan, gingsul, maju atau terlalu men-
jorok ke dalam. Apalagi, secara psikologis hal 
ini akan sangat berpengaruh terhadap rasa 
percaya diri anak di kemudian hari. 

Karena itulah, kesehatan gigi anak juga 
perlu mendapat perhatian, bahkan harus 
dikawal sejak dini, melalui proses perawatan 
menyeluruh dan berkesinambungan. Pasal-
nya, perawatan yang terlambat bisa mem-
bawa risiko terjadinya karies, gigi berlubang, 
dan radang gusi. 

Biasanya, gigi susu mulai tumbuh ketika 
anak memasuki usia satu tahun. Nah, sejak 
itulah orangtua harus mengawasi proses 
pertumbuhannya. Karena, seiring tumbuh-
nya gigi susu, risiko terjadinya karies gigi pun 
mulai berlangsung. Istimewanya bagi anak-
anak yang senang mengkonsumsi makanan 
atau minuman yang mengandung gula 
(susu, jus, cairan manis). Bahkan, cara pem-
berian ASI (air susu ibu) yang kurang benar 
pun dapat mengakibatkan timbulnya keries 
pada gigi susu. Sebagai informasi, tanda awal 
karies yang mudah terlihat adalah timbulnya 
white spot pada permukaan gigi yang berba-
tasan dengan gusi. 

Itu sebabnya, kebiasaan membersihkan 
gigi setelah minum susu pun sudah harus 
dimulai. Caranya, bisa dimulai dengan mem-
biasakan menggosok gigi anak pakai sikat 
gigi halus, setelah minum susu atau meng-
konsumsi makanan. “Ini penting, sehingga 
anak akan terbiasa, hingga ia mampu mem-
bersihkan giginya secara mandiri. Namun, 
jangan menggunakan pasta gigi hingga 
anak berusia 2 tahun,” ingatnya.

Yang pasti, kata drg. Lila, sangat dian-
jurkan memeriksakan gigi anak secara rutin 
sejak gigi pertama mulai tumbuh. “Pemerik-
saan lanjutan biasanya dilakukan pada enam 
bulan ke depan jika tidak ada karies, dan 3 
bulan jika mengalami karies,” sebutnya. 

Namun, persoalan yang juga cukup pen-
ting adalah, bagaimana agar anak merasa 
nyaman ketika di bawa ke dokter gigi. Ini 
merupakan  salah satu pentingnya peran 
dokter gigi anak. Maklum, entah kenapa um-
umnya anak-anak cenderung “trauma” atau 

sangat takut ke dokter gigi. 

Bersama-sama dengan orangtua, dokter 
harus mengeluarkan jurus paling jitu agar 
anak merasa nyaman ketika di bawa ke ru-
ang praktik. “Khusus di tempat kami, tatap 
muka pertama hanya digunakan untuk me-
nentukan, apakah anak telah siap mendapat-
kan perawatan gigi sambil memperkenalkan 
peralatan yang akan digunakan dalam pe-
rawatan gigi. Itupun disampaikan dengan 
cara bermain,” timpalnya.  

Dengan begitu, diharapkan akan me-
numbuhkan suasana kooperatif antara anak, 
dokter gigi dan orangtua. “Dari pola-laku 
anak setelah melalui tahapan itu, kami bisa 
melihat, tindakan apa yang harus dilakukan. 
Intinya, agar anak tidak lagi mengalami rasa 
cemas atau takut yang berlebihan,” ucapnya, 
tersenyum. (bung)

  PROSES  PEMBENTUKAN  ERUPSI (TUMBUH)                 EKSFOLIASI G(LEPAS)
 GIGI SUSU KALSIFIKASI AKAR SELESAI RAHANG  RAHANG  RAHANG   RAHANG  
  DIMULAI  ATAS  BAWAH ATAS  BAWAH

 Seri 1 Janin 4-4,5 bulan 18-24 bulan 6-10 bln  5-8 bln 7-8thn  6-7 thn

 Seri 2 Janin 4-4,5 bulan 18-24 bulan 8-12 bln  7-10 bln 8-9thn  7-8thn

 Taring Janin 5 bulan 30-39 bulan 16-20 bln  16-20 bln 11-12thn  9-11thn

 Geraham 1 Janin 6 bulan 24-30 bulan 11-18 bln  11-18 bln 9-11thn  10-12thn

 Geraham 2 Janin 6 bulan 36 bulan 20-30 bln  20-30 bln 9-12thn  11-13thn

KRONOLOGIS PEMBENTUKAN GIGI

Referensi

Gigi susu memiliki peran penting sebagai cikal bakal tumbuhnya 
gigi permanen pada anak. Gigi susu yang terlanjur rusak bisa 
mempengaruhi pertumbuhan gigi permanen yang tidak sempurna.

Waspadai Sejak Dini
Gigi Anak

Seri 1 (Insisif 1)

Seri 1 (Insisif 1)

Seri 2 (Insisif 2)

Seri 2 (Insisif 2)

Taring

Taring

Geraham 1

Geraham 1

Geraham 2

Kesulitan dalam mengajarkan se-
suatu kepada anak memang sering 
membuat jengkel. Selain dituntut 
kesabaran, orangtua harus memiliki 

pemahaman bahwa anak dengan kesulitan 
belajar (learning disability) tidak selalu me-
miliki tingkat kecerdasan rendah. Namun, 
bisa saja memiliki kekurangan kekurangan 
lain yang mempengaruhi kemampuan bela-
jarnya. 

Andi yang melalui hasil test intelligence 
quotient (IQ), memperoleh nilai di atas rata-
rata, bahkan superior, misalnya. Lebih dari 
itu, untuk meningkatkan kemampuannya, 
Andi memperoleh bimbingan belajar melalui 
les privat secara rutin. Tapi, entah kenapa ni-
lai akademiknya di sekolah malah melorot 
dari waktu ke waktu. 

Menurut spesialis kedokteran fisik & re-
habilitasi medik, dr. Octavina Alsim, SpKFR, 
yang menanganinya, Andi memang memi-
liki tingkat kecerdasan cukup tinggi, namun 
ia juga memiliki keterbatasan pada kemam-
puan daya ingat. Bayangkan, hasil tes saat itu 

Anak-anak yang tumbuh dengan kesulitan belajar tidak selalu 
memiliki tingkat kecerdasan rendah. Dibutuhkan cara pembelajaran 
berbeda (learning difference) sesuai perbedaan fungsi otak dan 
kekurangan pada anak.

pada pemahaman dan penggunaan bahasa 
lisan dan tulisan atau tidak. 

Karena, anak yang tumbuh dengan ke-
sulitan belajar, biasanya memiliki riwayat 
perkembangan bahasa dan bicara yang lebih 
lambat dibanding anak seusianya.

Gangguan tersebut, juga terlihat pada 
kemampuan anak dalam proses mendengar, 
berpikir, membaca, menulis, mengeja, meng-
hitung, atau masalah gangguan persepsi 
visual. Kekurangan ini dapat dikenali pada 
anak yang bermasalah ketika mempelajari 
abjad. Biasanya, cenderung terbalik dalam 
mengenali huruf tertentu seperti huruf b 
dengan d, atau p dengan q, dan seterus-
nya. Hal inilah yang mengakibatkan konsep 
membaca, mengeja dan dikte pada anak 
jauh lebih lambat dibanding anak seusianya. 

Sementara, masih banyak kekurangan 
lain yang menjadi sumber penyebab kesu-
litan belajar yang dialami. Jadi, tidak selalu 
berhubungan dengan IQ. Tetapi bisa meru-
pakan efek dari masalah persepsi visual. 

“Di RSMK Kelapa Gading, kami banyak 
menangani pasien pra-TK dengan kesulitan 
belajar dan memiliki nilai akademis sangat 
rendah. Padahal, diantara mereka banyak 
yang memiliki IQ di atas rata-rata,” paparnya.

Fenomena di atas, tambahnya, sekaligus 
mematahkan anggapan yang menyebut-
kan bahwa keberhasilan anak akan sangat 
tergantung pada IQ. “Masih ada emotional 
intellegence (EQ) yang perlu diperhatikan. 
Bahkan, untuk mencapai keberhasilan atau 
prestasi pada anak, hanya dibutuhkan IQ 
sebesar 1 persen. Sisanya, yang 99 persen 
adalah kegigihan dan kemampuan maksi-
mal, ‘yang sangat dipengaruhi kualitas EQ’ 
dalam berusaha,” tandasnya. (bung)

Perlu Penanganan 
yang Berbeda

Kesulitan Belajar

Referensi

menunjuk-
kan bahwa 
Andi hanya 
memiliki ke-
m a m p u a n 
mengingat 
selama 3 de-
tik.

J a d i , 
meski memi-
liki IQ tinggi, 
namun de-
ngan keter-
batasannya 
itu, metode 
belajar Andi 
harus dita-

ngani dengan cara yang berbeda (learning 
srategy), sesuai kekurangan yang dimiliki-
nya. “Setelah melakukan terapi, Andi mulai 
mampu mengingat sekitar 30 menit, dengan 
peningkatan kemampuan yang cenderung 
positif. 

Menurut perhitungannya, dibutuhkan 
terapi hingga maksimal 30 kali pertemuan 
untuk meningkatkan kemampuan daya 
ingat Andi, sesuai kemampuan anak-anak 
normal seusianya. “Di sini, kami menerapkan 
terapi menggunakan perangkat komputer. 
Tiap pertemuan berlangsung selama 45 me-
nit. Orangtua bisa langsung memantau ke-
majuan yang diperoleh melalui hasil evaluasi 
yang langsung diterima usai anak melakukan 
terapi. 

Sebagai gambaran, tambahnya, untuk 
mengantisipasi adanya kesulitan belajar 
pada anak, sebenarnya ada beberapa hal 
yang perlu diwaspadai untuk mengenali 
gejalanya sejak anak memasuki masa pra 
sekolah. Salah satunya, bisa dimulai dengan 
mengamati apakah anak memiliki gangguan 

dr. Octavina Alsim, SpKFR
RSMK Kelapa Gading

drg. Lila Susanti, SpKGA
RSMK Depok
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Jauh sebelum praktik sebagai dokter 
spesialis anak di Rumah Sakit Mitra Kelu
arga (RSMK) Depok, wanita kelahiran Pe
kanbaru ini sempat menjalani program 

dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kota Ki
jang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 
(Kepri). Menurut dr. Susy Putri Wihadi, SpA, 
MKes., ada banyak peristiwa menarik ketika 
berpraktik di ranah provinsi kelahirannya itu. 

Entah kenapa, selama tiga tahun berprak
tik di lokasi yang berjarak sekitar 35 km dari 
ibu kota Provinsi Kepri, Tanjung Pinang itu, ia 
banyak menangani pasien anakanak. “Ham
pir semua pasien anakanak di sana itu unik. 
Ada yang hanya mau diperiksa di atas mo
tor ayahnya. Ada yang hanya sebatas di teras 
rumah, dan sebagainya. Namun, pada pemer
iksaan lanjutan, biasanya saya berhasil mem
bujuk mereka untuk berkunjung ke klinik dan 
masuk ke ruang praktik,” ungkapnya, bangga.

Bisa jadi, selepas menikmati kenangan 
manis menangani pasien anakanak di masa 
PTTnya itu, ia memutuskan untuk kembali 
ke almamaternya, Universitas Padjadjaran, 
Bandung, untuk mengambil spesialis anak. 
“Itu merupakan bentuk prinsip hidup yang 

saya anut, yaitu mengikuti kemana arah ali
ran air, dan mengikuti saja kesempatan yang 
ada,” ungkap dokter yang mengaku sebenar
nya tak pernah memasang target citacita 
tertentu, namun sempat terbersit keinginan 
menjadi seorang insinyur. 

Tapi itulah, aliran air ternyata membawa
nya ke dunia kedokteran. Di sisi lain, ia tahu 
persis bahwa kedua orangtuanya sangat ber
harap ia menjadi seorang dokter. Dan, terka
bullah doa orangtua itu. Dengan sukarela ia 
masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran, Bandung. 

Hal unik lainnya dari dokter spesialis anak 
yang berpraktik di RSMK Depok sejak tahun 
2008 ini ialah konsistensinya dalam me
ngenakan busana batik. Ia hanya mengena
kan jas putih pada waktuwaktu tertentu saja. 
Menurutnya, dengan busana batik ia merasa 
lebih bebas dalam menjalin komunikasi 
yang baik dengan anakanak. Tanpa atribut 
“jas dokter”, hal itu bisa lebih mudah dicapai. 
Bahkan, anakanak sama sekali tidak merasa 
takut. “Namun, kuncinya adalah, anak harus 
ditanya dan diajak berbicara. Karena mereka 
memiliki perasaan yang sensitif,” jelasnya.

Sementara, perihal busana batik pun pu
nya cerita tersendiri. Rupanya, anggota IDI 
( Ikatan Dokter Indonesia) dan IDAI (Ikatan 
Dokter Anak Indonesia) ini merupakan salah 
satu pecinta berat warisan budaya keraga
man batik di Indonesia. Terutama motiv batik 
pesisir, seperti Batik Lasem, Jawa Tengah.

Menariknya, sang suami, Ir. Harry P. 
 Hartoto, MM dan kedua putra putri, Angga 
dan Andra pun cinta berat dengan keindahan 
batik. “Mereka menyukai batik yang warna 
dan coraknya meriah,” ujar dr. Susy, yang me
ngaku kerap melakukan diskusi perkembang
an batik di Indonesia, dengan rekanrekan 
sesama pecinta batik dari berbagai daerah.

Tak heran, hingga saat ini, ia telah memi
liki koleksi batik tulis dari yang menyesaki 3 
lemari di rumahnya. Semua itu diperolehnya 
dengan cara hunting langsung ke pengrajin, 
pesan khusus kepada sesama penggemar 
atau rekan seprofesi di daerah penghasil ba
tik. Bahkan, acara menikmati waktu luang, 
liburan, refreshing atau traveling bersama ke
luarga pun “wajib” dilengkapi acara memburu 
batik. (bung) 

Akrab dengan
Busana Batik

Dengan busana batik yang dikenakannya, 
ia merasa lebih bebas dalam menjalin 
komunikasi. Pasien anak-anak cenderung 
santai, mudah diajak bicara, dan lebih mudah 
membangun suasana akrab.

dr. Susy Putri Wihadi, SpA, MKes (RSMK Depok)

Profil

Sebelumnya, dokter spesialis anak 
yang bergabung di Rumah Sakit Mi
tra Keluarga (RSMK) Grup sejak ta
hun 1993 ini, mengaku lebih tertarik 

dengan bidang elektronik. Namun, ia me
mutuskan masuk fakultas kedokteran atas 
dorongan orangtua dan seluruh keluarga. 
Sedangkan keputusan menekuni spesialis 
anak terpicu oleh “musibah” yang menimpa 
salah satu kemanakannya. “Ia terkena de
mam tinggi, kejang kejang, diikuti dengan 
tingkat kesadaran yang menurun drastis,” 
kenang dr. Riadhy B. Prasetyo, SpA., yang kini 
berpraktik di RSMK Bekasi Timur. 

Syukurlah, kemanakannya sembuh to
tal, dengan gejala sisa yang sangat minimal. 
“Sejak itulah saya tertarik menekuni bidang 
kesehatan anak,” timpalnya.

Yang pasti, ia banyak menemui pengala
man menarik, istimewanya ketika melak
sanakan WKS I (Wajib Kerja Sarjana Dokter) 
di Irian Jaya, sekarang diberi nama Papua. Ya, 
begitu lulus, mantan musisi jazz di kampus
nya ini langsung terjun sebagai dokter umum 
di Puskesmas Enarotali, daerah terpencil di 
 Papua. Bayangkan, untuk mencapai Puskes
mas, bekas Rumah Sakit Misionaris di zaman 
Belanda itu, ia harus menggunakan pener
bangan perintis selama 35 menit dari Nabire. 
“Jika melalui jalan darat, bisa ditempuh se
lama 1 bulan, karena harus memutar untuk 
menghindari medan yang sulit,” urainya.  

Namun, meski terpencil, rumah sakit itu 
memiliki peralatan medis dan operasi luma

Pernah melakukan praktik 
sebagai dokter anastesi, dokter 
kandungan, dokter anak, dan 
dokter bedah sekaligus. Padahal, 
ia baru menyandang status 
sebagai Dokter Umum yang 
melaksanakan WKS I (Wajib Kerja 
Sarjana Dokter) di daerah.

yan lengkap. Maklum, karena lokasinya 
yang terpencil, hampir tidak mungkin 
untuk merujuk pasien dari Puskes
mas Enarotali ke kota Nabire. “Jadi, 
semuanya harus dituntaskan di 
sana,” ujarnya lagi.

 
Jadi, tak usah heran 

ketika datang seorang ibu 
muda (tengah hamil tua), 
mengerang  kesakitan karena perutnya 
sobek disabet parang suaminya yang gelap 
mata, ia segera mengambil tindakan pre
ventif untuk me nyelamatkan sang ibu dan 
bayinya. “Karena, melalui pemeriksaan Lae-
nec, saya mendengar detak jantung bayi,” 
serunya. Itu sebabnya, ia pun memper
siapkan semua tindakan yang diperlukan. 
Mulai dari prosedur anastesi hingga sectio 
caesaria dan serangkaian tindakan untuk 
menyelamatkan ibu dan bayinya.

“Itu benarbenar pengalaman yang luar 
biasa,” ungkapnya, dengan wajah sumri
ngah. Bayangkan, ia harus melakukan 
prosedur anastesi, proses persalinan, hing
ga bedah untuk menyambung usus sang 
ibu yang terpotong akibat parang suami
nya. “Padahal, pengetahuan saya masih sa
ngat terbatas. Namun, semua harus dilaku
kan, sambil berdoa meminta Tuhan untuk    
menyempurnakan pekerjaan saya,” ucap
nya.    Syukurlah, semua tindakan “darurat” 
itu berhasil dilaluinya dengan baik. “Kami 
rawat selama 3 minggu hingga mereka pu
lang kembali ke desanya. Sehat,” ujarnya, 
mengenang. 

Uniknya, kata dr. Riadhy, saat itu me
reka didampingi oleh Pendeta Misionaris 
asal Amerika yang cukup lama bertugas di 
 Enarotali. Hampir semua tindakan di dalam 
kamar operasi, tidak luput dari pertanyaan
nya, menyangkut sterilitas. Pasalnya, kami 
hanya memiliki mesin autoclaf kuno yang 
masih berfungsi de ngan baik. “Jadi, saya 
jelaskan dalam bahasa Inggris, “Everything 
here is steril father,” sebutnya. Pendeta Mi
sionaris itupun manggutmanggut, ”Kerja 
bagus,” jawabnya. 

Tapi astaga, saat tindakan penyam
bungan usus, seekor lalat hijau masuk me
lalui jendela nako yang salah satu lembar 
daunnya pecah. Lalat itu terbang persis di de
pan hidung dr. Riadhy, lalu mampir di bahu si 
Pendeta bule. Saat itu pula ia berkomentar: 
”Bagaimana dengan lalat ini?” sahutnya. 

Spontan pula dr. Riadhy menjawab: 
“The fly here is also steril, father. I guarantee,”  
ujarnya, dengan wajah serius. Menariknya, 
pendeta bule itu tak sanggup menahan 
tawanya. Dan, mereka tertawa bersama, 
hingga kamar operasi itu cukup riuh. (pnst)

dr. Riadhy B.Prasetyo Sp.A

“The Fly Here is Also Steril, Father. 

I Guarantee!”

dr. Riadhy B. Prasetyo, SpA (RSMK Bekasi Timur)

Profil
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Penyakit demam berdarah memang 
termasuk epidemi biasa dan bisa 
disembuhkan jika terdeteksi sejak 
dini. Namun, demam berdarah berat 

atau dengue haemorrhagic fever (DHF) akibat 
gigitan nyamuk aedes aegypty (betina), yang 
membawa virus dengue arbovirus, tentu 
merupakan masalah yang berbeda. 

Tak heran, kasus akibat serangan DHF 
berat, sempat membuat dr. Trimulyo SpA., 
mengalami shock ketika terbentur ham-
batan saat berupaya menyelamatkan pu-
tra seorang rekan sejawat. “Itu merupakan 
peristiwa buruk yang membuat saya merasa 
sangat menyesal,” kenangnya.  

Maklum, selain dikenal perfeksionis 
dalam melaksanakan tugas medisnya, pe-
milik visi sangat tegas dalam memberikan 
pelayanan kesehatan terbaik, terutama bagi 
pasien anak-anak ini, tak pernah berhenti 
memperdalam knowledge dan skill di bidang 
ilmu kesehatan anak. 

Berat memang visi dan misi yang diem-
ban sarjana jebolan Fakultas Kedokteran 
Universitas Gajah Mada (FK-UGM), tahun 
1976 ini. Tapi, itulah yang senantiasa dilaku-
kan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) ta-
hun 2010 ini selama mengemban tugasnya.

 
Menurut dokter spesialis anak yang 

bergabung di Rumah Sakit Mitra Keluarga 

Sangat Mengenal Pola
Tumbuh Kembang Anak

(RSMK) Tegal, Jawa Tengah, sejak tahun 
2009 ini, kebahagiaan baginya adalah ketika 
ia cermat dan tepat dalam mendiagnosa, 
menatalaksana, hingga menemukan solusi 
dan menyembuhkan pasien. “Kesembuhan 
pasien dan mengembalikan keceriaan anak-
anak merupakan berkah yang tak ternilai 
bagi saya,” ungkapnya.

 
Harap maklum, sebagai anak ketiga 

yang tumbuh di tengah keluarga besar (9 
bersaudara), Tri muda kerap mengasuh adik-
adiknya. Seperti diakuinya, pengalaman 
mendampingi adik-adik, telah memberinya 
pengetahuan mengenai pola tumbuh kem-
bang anak. “Kesimpulannya adalah, mereka 
mudah sakit, namun cepat pula sembuh,” 
terang ayah dari satu putri dan dua putra ini.

Di sisi lain, kedekatan bersama adik-
adiknya di masa lalu membuatnya san-
gat mencintai anak-anak. Itu sebabnya, 
ia melanjutkan studynya dengan mem-
perdalam ilmu kesehatan anak (IKA), di FK 
Universitas  Diponegoro (Undip) Semarang, 
seusai menuntaskan masa bakti di Puskes-
mas di Ketapang,  Kalimantan Tengah.

Saat ini, di sela-sela kesibukannya se-
bagai dokter praktik di RSMK Tegal, lelaki 
kelahiran Boyolali, 8 Januari 1952, ini lebih 
banyak mengisi waktu luangnya dengan 
berolahraga. “Saya termasuk pecinta olah-
raga serius. No day without sport!” ujarnya, 

bersemangat. Bagaimana tidak. Usai salat 
subuh, ia langsung jogging bersama “Grup 
Manula” di lingkungannya. Itupun belum 
berhenti sampai disitu, karena masih berlan-
jut dengan latihan angkat beban di fitness 
center. 

“Ya, setiap pagi saya rutin jogging se-
lama 30 menit dan latihan beban sekitar 1 
jam. Bahkan, kalau ada masih punya waktu, 
biasanya kami lanjutkan dengan berenang,” 
ungkap lelaki yang banyak menghabiskan 
waktu bersama keluarga maupun teman-
teman dengan berkaraoke. Sedangkan 
waktu-khusus bersama seluruh keluarga, 
diwujudkan dalam bentuk travelling dengan 
jadwal yang telah ditentukan, rutin dua kali 
setahun. (pnst) 

Tumbuh di tengah 
keluarga besar 

membuatnya sangat 
mengenal pola 

tumbuh kembang 
anak. Berbekal minat 
dan kelebihan itulah 

ia mendalami ilmu 
kesehatan anak (IKA). 

dr. Trimulyo, SpA (RSMK Tegal)

Profil

Berbeda dengan ruang praktik dok-
ter pada umumnya,  dr. M. Connie 
Untario SpA., me ngisi  hingga tiap 
sudut ruang kerjanya de ngan aneka 

jenis boneka, gambar ber nuansa anak-anak, 
dan mainan. 

Menurut ibunda Jason dan Gerald ini, nu-
ansa anak-anak sengaja ia kondisikan di ru-
ang praktiknya untuk membangun kedeka-
tan dengan pasien. “Agar pasien yang datang 
dan masuk ke sini merasa nyaman dan sama 
sekali tidak merasa takut. Bahkan, lupa kalau 
sedang berobat dan berada di ruang prak-
tik dokter,” ujarnya, sambil tersenyum dan 
menambahkan, itu sebabnya pula ia kurang 
suka mengenakan busana “seragam” dokter.

  
Selain memiliki basic yang sangat peduli 

pada anak-anak dan dunianya, sejak ia ma-
sih remaja, istri dr. Heru Untario ini mengaku 
terenyuh jika melihat anak-anak yang harus 
menderita karena sakit. Atas alasan itulah, 
dokter muda jebolan Universitas Airlangga 
Surabaya ini memutuskan untuk mem-
perdalam pengetahuan medisnya sebagai 
dokter spesialis anak di Universitas  Airlangga 
Surabaya  tahun 1988 - 1992 Terakhir, ia 
juga menekuni bidang khusus, endokrin di 
 Sydney Australia

Saat ini, sebagai dokter spesialis anak 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
 Surabaya, ia banyak menangani penyakit 
diabetes pada anak dan gangguan tumbuh 
kembang lainnya. Karena itulah, untuk ke-
sempurnaan penanganan terhadap pasien 
yang merupakan bentuk dedikasi terhadap 
profesinya, ia sangat berharap atas tersedi-
anya perawat yang memiliki bekal pengeta-
huan khusus tentang penyakit diabetes. 

dr. M. Connie Untario, SpA (RSMK Surabaya)

Dedikasi Penuh
untuk Anak-anak

Bekerja dengan hati. 
Itulah moto dari dokter 

anak yang gemar 
menggunakan busana 
batik atau polos. Atas 

dedikasinya selama ini, 
ia dikenal sebagai salah 

satu dokter “khusus” 
penyakit Kawasaki yang 
masih tergolong langka.   

Itu sebabnya, dokter yang kerap terli-
bat di berbagai acara seminar maupun talk 
show mengenai penyakit diabetes, hingga 
event bagi anak-anak dan remaja penderita 
diabetes ini tak pernah pelit untuk berbagi 
ilmu, pengetahuan, hingga informasi medis 
terkini kepada seluruh jajaran rekan kerja di 
lingkungannya. 

Tak heran, upayanya pun membuahkan 
hasil. Saat ini, ia dibantu seorang perawat 
terampil, Zr. Lilin, yang telah melalui proses 
pelatihan khusus diabetes. Lebih dari itu, 
selain disebut-sebut memiliki peran besar 
dalam menyiapkan formula gizi dan pe-
ngaturan diet untuk pasien anak-anak pen-
derita diabetes, ia juga dikenal sebagai salah 
satu dokter yang banyak menangani penya-
kit Kawasaki. 

Ia masih ingat persis, kala itu tahun 2003, 
ketika menangani pasien dengan kasus ru-
mit, kemudian terindikasi menderita penya-
kit Kawasaki. “Kasus itulah yang memicu saya 
untuk mempelajari penyakit Kawasaki secara 
khusus dan berkesinambungan. Bahkan, ak-

tif mengikuti berbagai simposium internasi-
onal,” ungkap dokter yang gemar “mengintip” 
dunia maya, meng-klik situs yang memuat 
berbagai informasi perkembangan ilmu pe-
ngetahuan maupun teknologi medis terkini. 

“Lumayan, cukup efektif untuk meng-
update pengetahuan,” jelas wanita yang 
mengaku memanfaatkan sisa waktu luang 
lainnya untuk belajar masak. Baginya, khusus 
hari Sabtu dan hari libur merupakan waktu 
untuk melayani keluarga. “Salah satunya, ya 
masak untuk keluarga. Karena, kehangatan 
keluarga akan terjaga melalui hangatnya ma-
sakan yang disajikan,” ucapnya. (pnst) 
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Inovasi

Menurut dr. Meidy H. Triangto, 
SpKFR., dari Kid’s Foot Rehabilita-
tion Center, Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Kelapa Gading, 

Jakarta, untuk memiliki bentuk kaki yang 
sempurna, pengawasan, perlakuan, dan pe-
rawatannya mutlak harus diperhatikan sedini 
mungkin. Bahkan, harus mendapat perha-
tian penuh sejak bayi dilahirkan (neonatal). 

Tapi itulah, kenyataannya masih ada 
anak-anak yang tidak memperoleh proses 
tumbuh kembang pada kedua kakinya yang 
berlangsung sempurna. Memang, kelalaian 
itu umum nya terjadi karena orang tua terlalu 
sibuk, sehingga balita lebih banyak berada di 
bawah pengawasan “inang” pengasuh. 

Perhatian dan perawatan yang benar pada kaki balita seringkali lolos 
hingga anak tumbuh besar dengan kelainan pada bentuk kakinya. 
Rehabilitasi bentuk kaki yang terlanjur tidak normal, jauh lebih 
sulit saat anak telah melalui masa balita. 

Agar Kaki Anak
Tumbuh Sempurna

Kids Foot

Hanya saja, kelainan kaki yang banyak 
dialami balita seharusnya bisa dengan mu-
dah terlihat. Sebagai gambaran, setiap ta-
hun sudut lutut pada usia pertumbuhan 
balita akan selalu berubah. Saat anak mulai 
berjalan dan usia 1,5 – 2 tahun, sudut lutut 
biasanya berbentuk O. Batasannya 8 derajat 
dan dianggap normal dengan jarak ukuran 4 
cm dari kedua lututnya. 

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

Persoalannya kemudian adalah, me-
ngapa kecenderungan kaki berbentuk X 
(genu valgum) atau O (genu varum) meru-
pakan jenis kelainan paling sering ditemu-

Tidak Selalu Faktor Genetik

Penyebab kelainan kaki pada balita 
tidak selalu akibat faktor genetik, tapi 
terbentuk akibat sejumlah perlakuan 
seperti:

Posisi tidur. Membiarkan balita ter-
biasa tidur tengkurap. Jika berlangsung 
lama, kebiasaan ini dapat mengaki-
batkan gangguan rotasi dan bentuk 
tungkai.

Posisi duduk. Membiarkan balita 
terbiasa duduk dengan posisi kaki 
membentuk huruf W, juga bisa berpe-
ngaruh pada bentuk kaki.

Cara Menggendong. Kebiasaan 
menggendong dengan cara menyam-
ping, dan membiarkan kaki anak me-
lingkari di tubuh hingga membentuk 
sudut 90 derajat, merupakan cara yang 
salah, dan bisa mengakibatkan kaki 
anak cendeung membentuk huruf O.

Penggunaan Pampers (Popok 
Sekali Pakai). Penggunaan pampers 
secara terus menerus pada saat belajar 
berjalan akan membuat anak sulit 
menemukan posisi kaki yang stabil, se-
hingga akan berpengaruh pada bentuk 
kakinya, kelak.

Baby Walker. Selain tidak terlalu 
dianjurkan, penggunaan baby walker 
yang tidak tepat waktu dan tidak 
pas ukurannya, bisa mengakibatkan 
terjadinya ketidakseimbangan otot 
(muscle imbalance). 

dr. Meidy H. Triangto, SpKFR
RSMK Kelapa Gading

Inovasi

kan pada balita? Masih seperti kata dr. Meidy, 
kelainan bentuk kaki (X atau O) merupakan 
jenis gangguan pertumbuhan tulang kaki 
akibat terjadinya pergeseran rotasi pada 
persendian antara tulang paha dan tulang lu-
tut. Hal ini, umumnya merupakan akibat ke-
salahan perlakuan dalam menangani balita 
(lihat box: Tidak Selalu Faktor Genetik).

“Gangguan pertumbuhan pada bentuk 
kaki seperti ini mengakibatkan sudut yang 
terbentuk antara kedua tulang menjadi tidak 
normal. Ketika, berdiri, titik beratnya tidak 
terletak di antara jari kaki pertama dan kedua 
seperti yang terjadi pada kaki yang normal,” 
jelasnya. 

Biasanya disebabkan oleh gangguan ro-
tasi atau putaran tulang yang salah, sehing-
ga sumbu putaran bergeser dan tidak jatuh 
pada titik sumbu yang semestinya. “Hal ini 
jelas terlihat ketika anak sering jatuh ketika 
belajar jalan,” ujarnya, seraya menambah-
kan,  sehingga anak menjadi mudah lelah, 
dan cenderung membuat aktivitasnya men-
jadi terbatas. Dan yang paling penting, akan 
sangat mempengaruhi penampilan, dan ber-
dampak pada rasa percaya diri anak.

Selain itu, ada pula kelainan berupa 
gangguan telapak kaki yang dapat merusak 
struktur, karena titik berat tubuh tidak jatuh 
pada tempat yang tepat (normal). Kelainan 
pada kaki yang bisa terjadi akibat faktor ge-

Sampai umur 18 – 24 bulan, ketika 
kedua kaki masih berbetuk O. Apabila 
ciri-ciri kecenderungan kaki O berada 
di luar batas normal, segera koreksi 
sebelum balita berumur 2 tahun.

Tulang paha, tulang lutut, dan arah kaki 
tidak berada pada satu garis lurus dan 
tidak seluruhnya menghadap depan.

Sudut yang terbentuk antara tulang 
paha dan lutut lebih dari 8 derajat, 
dan jarak antara kedua tulang lututnya 
lebih dari 3-4 cm.

Balita sering jatuh pada usia dimana 
seharusnya sudah bisa berjalan dengan 
baik.

Balita mengeluh capek dan malas 
bergerak

Yang Perlu Diwaspadai

netik, gangguan tumbuh kembang organ 
tubuh lainnya, hingga kebiasaan ini, memi-
liki beberapa bentuk. Sebut saja, telapak kaki 
leper (flat foot), lengkung  kaki terlalu tinggi 
(high arch), gaya jalan dengan kaki menga-
rah ke dalam (toe in) dan mengarah keluar 
(toe out).

Saat ini, semua kelainan itu --genetik 
maupun non genetik— bisa disembuhkan 
melalui rehabilitasi medik dan terapi dengan 
beragam perangkat pendukung, mulai de-
ngan memanfaatkan sepatu koreksi hingga 
alat bantu khusus disertai fisioterapi secara 
rutin, untuk mengarahkan proses tumbuh 
kembang kaki kepada bentuk yang semesti-
nya (normal).

 
Segera melakukan koreksi ketika me-

waspadai adanya kelainan pada proses tum-
buh kembang kaki anak. RS Mitra Keluarga 
Kelapa Gading, terdapat Kid’s Foot Rehabili-
tation Center, atau Pusat Rehabilitasi Medik, 
melayani terapi yang bersifat kuratif (pengo-
batan) maupun preventif, atau pencegahan 
hingga usia 5-6 tahun.

Karena, kelainan kaki sebaiknya sudah 
diketahui sebelum balita berumur 2 tahun 
dan perbaikan atau koreksi sebelum menca-
pai umur 6 tahun. Pasalnya, terapi pada anak 
berusia di atas 7 tahun akan membutuhkan 
waktu lebih panjang dengan pencapaian tar-
get yang tidak selalu bisa maksimal. (bung)

Manfaat sepatu bagi balita, sejatinya ditujukan untuk 
membantu dalam membentuk struktur kaki yang benar dan 
normal. Selain membantu proses belajar berjalan, sepatu 
juga berfungsi untuk mengarahkan rotasi tulang tungkai 
ke arah yang benar. Bahkan, juga sangat membantu dalam 
me ngoreksi dan memperbaiki beberapa jenis kelainan pada 
proses tumbuh kembang kaki balita. Berikut beberapa poin 
yang harus diperhatikan dalam memilih sepatu untuk balita: 

	Pilihlah sepatu dengan model tertutup dan dapat mem-
bentuk kaki secara normal

 Tidak terbuat dari kain, tetapi dari bahan kulit (asli maupun 
kulit imitasi) 

	Pastikan memiliki bantalan medial arkus (bagian tengah 
pada sisi sebelah dalam yang sedikit menonjol), agar balita 
tidak cepat lelah

	Ujung sepatu berbentuk membalut atau lonjong, tidak run-
cing 

	Masih tersisa ruang pada ujung kaki, maksimal 0,5 inch
	Memiliki bagian atas sol yang seolah memeluk tumit balita.	

Ketinggiannya pun sebaiknya sampai menutupi tumit
	Pastikan sol sepatu (outsole) tidak terlalu tinggi, namun 

cukup lebar dan kuat untuk menopang kaki balita
	Ganti dengan yang baru tiap 3-6 bulan, atau sesuai tahapan 

perkembangan yang telah dicapai.

Ketika balita baru belajar merangkak, gunakanlah sepatu 
berpunggung tebal yang tidak bertali. Tujuannya, untuk melindungi 
punggung kaki ketika bersentuhan dengan lantai. Saat ia mulai 
merambat, gantilah dengan sepatu yang kokoh pada bagian ping-
gir sebelah luarnya, untuk melindungi kedua sisi kaki. Nah, ketika 
mulai belajar berjalan, gunakan sepatu bertumit kokoh dan kuat 
menggenggam tumit saat kaki melangkah. 

sumber: 
Kid’s Foot Rehabilitation Center RSMK Kelapa Gading, Jakarta

Sepatu Koreksi untuk Balita Tips
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Kesehatan

Pernah mendengar anak-anak tidur 
mendengkur? Betul, kelihatannya 
nampak sepele, bahkan biasa- biasa 
saja. Orangtua biasanya hanya 

meng anggap dengkuran anak hanyalah 
ekspresi tidur akibat rasa lelah setelah ber-
main sepanjang hari.

Oops, jangan salah. Karena, tidak tertu-
tup kemungkinan bahwa tidur mendeng-
kur pada anak merupakan tanda tanda 
terjadinya sleep apnea. “Ya, sleep apnea atau 
gangguan berupa henti nafas ketika sedang 
tidur,” ungkap dr. Andreas Prasadja, 
RPSGT.

Artinya, kata Praktisi Kesehatan 
Tidur atau juga dikenal sebagai 
sleep physician, di Rumah Sakit Mi-
tra Kemayoran ini, dengkuran anak 
ketika sedang tidur sudah sepatut-
nya diwaspadai. Karena, jika benar 
terjangkit sleep apnea, bisa dipastikan bakal 
mengganggu proses tumbuh kembang 
anak yang akan sangat merugikan masa de-
pannya, kelak.

Pada orang dewasa, gangguan tidur 
(sleep apnea) dapat mengakibatkan hi-
pertensi, diabetes, dan gangguan jantung 
hingga stroke. Sedangkan pada anak-anak, 
akibatnya akan sangat memprihatinkan, 

karena berpengaruh langsung pada proses 
tumbuh kembang anak yang tidak maksi-
mal. Bahkan, bisa mempengaruhi tingkat 
intelegensi (kecerdasan), kreatifitas, dan su-
lit berkonsentrasi. 

Efek dari kualitas tidur yang buruk juga 
akan mengganggu proses berpikir pada 
anak. Kemampuan konsentrasi dan analisa 

menurun drastis dengan pengendalian 
emosi yang tidak terkontrol.

Berat badan berlebih jelas akan mem-
perberat dengkuran anak. Tetapi, suara 
dengkuran tidak menjadi patokan parahnya 
suatu penyakit. Henti nafaslah yang perlu 
diperhatikan. Bahkan, penderita sleep apnea  
tak selalu gemuk. “Dalam praktik sehari-hari, 
saya sering menemukan anak pendengkur 

yang berbadan kurus dan pendek. Ini meru-
pakan efek dari terganggunya tumbuh 
kembang anak akibat sleep apnea,“ jelasnya.

Yang pasti, kata dr. Andreas, gejala pe-
nyakit gangguan tidur mendengkur (ob-
structive sleep apnea-OSA) pada anak bisa 
dilihat pada saat anak tertidur. Apakah ia 
mendengkur, gelisah dan tampak sesak na-

fas ketika sedang tidur. Di saat anak 
terjaga, akan terlihat pada muncul-
nya rasa kantuk berlebih di siang hari, 
bernafas lewat mulut, terjadi pembe-
saran amandel dan adenoid, hingga 
menunjukkan gangguan perilaku 
seperti agresif, hiperaktif dan sulit 
berkonsentrasi.

Semua fenomena di atas, merupakan 
dampak dari terganggunya kualitas tidur 
anak. Yaitu, terjadinya periode henti nafas 
yang memotong proses tidur, sehingga 
menurunkan kualitas tidur anak. 

Kalau sudah begini, cara terbaik untuk 
mengembalikan kualitas tidur anak adalah 
membawanya ke Laboratorium Tidur atau 
Sleep Disorder Clinic RS Mitra Kemayoran, un-

Sleep Apnea

Sleep Apnea adalah gangguan tidur 
dengan kesulitan bernapas

(apnea = tanpa napas) 
berulang ketika sedang tidur. 

Buruknya kualitas tidur bisa 
mengakibatkan anak mengalami 
kantuk yang berlebihan atau 
hipersomnia. Saat ini, tersedia 
laboratorium tidur (Sleep Disorder 
Clinic) dilengkapi Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP) untuk 
mengembalikan kualitas tidur anak.

dr. Andreas Prasadja, RPSGT* (RS Mitra Kemayoran)

Mengembalikan
Kualitas Tidur Anak

Kesehatan

tuk melakukan pemeriksaan kesehatan ti-
durnya.

Selain penanganan yang optimal, klinik 
juga dilengkapi laboratorium yang didu-
kung fasilitas polisomnografi (PSG) berstan-
dar internasional untuk perekaman gelom-
bang listrik otak (EEG), gerakan bola mata 
(EOG), tegangan otot (EMG), jantung (EKG), 
dengkuran, gerakan nafas (dada dan perut), 
aliran udara nafas, gerakan anggota tubuh, 
posisi tubuh saat tidur, hingga kadar oksi-
gen dalam darah.

Tak hanya itu, pemeriksaan akan dilan-
jutkan dengan perawatan. Kemungkinan 
perawatan setelah pemeriksaan tidur me-
liputi tindakan bedah, pembuatan dental 
appliances atau penggunaan Continuous 
Positive Airway Pressure (CPAP). 
Namun, perawatan menggu-
nakan CPAP, merupakan salah 
satu alternatif terapi untuk 
sleep apnea pada orang de-
wasa. 

CPAP merupakan 
semacam alat yang 
dihubungkan lewat 
masker hidung, 
yang berfungsi 
m e n i u p k a n 
tekanan posi-
tif untuk 
menggan-
jal saluran 
nafas agar 
tetap terbuka 
selama tidur. Terapi 

dengan alat ini terbukti mampu memper-
baiki kadar oksigen dalam darah hingga 
memperbaiki tekanan darah, kadar gula da-
rah dan kondisi kesehatan jantung. 

Semua fasilitas itulah yang membuat 
Sleep Discorder Clinic RS Mitra Kemayoran 
berbeda dengan klinik lainnya. Setidaknya, 
fasilitas PSG dari klinik ini mampu memberi-
kan gambaran keseluruhan aktifitas tubuh 
selama pasien tertidur. PSG akan merekam 
segala sesuatu yang terjadi mulai dari saat 
pasien tertidur dan menangkap semua 
tahapan yang terjadi saat bermimpi, hingga 
pasien terbangun. 

“Jadi, hanya melalui pemeriksaan tidur 
baru bisa dipastikan adanya henti nafas, 
dan menentukan derajat serta karakter hen-
ti nafas yang dialami sepanjang tidurnya,” 
ujar dr. Andreas seraya menambahkan, 

tingkat keparahan gangguan nafas 
diukur de ngan apnea hypopnea 

index  (AHI), yaitu jumlah 
henti nafas yang 

terjadi pada se-
tiap jam. 

“Henti nafas 
selama sepuluh 

detik itu normal. 
Namun, kejadian 

henti nafas satu kali per 
jam pada anak, sudah 

menunjukkan gangguan 

Episode henti nafas merupakan aki-
bat dari terjadinya penyempitan jalan 
nafas. Pada saat tidur, organ-organ lu-
nak di jalan nafas melunak hingga lidah 
terjatuh dan mempersempit saluran 
nafas. Penyempitan ini mengakibatkan 
tidak efektifnya pertukaran oksigen dan 
karbondioksida sewaktu tidur. 

Akibatnya, penderita akan merasa 
seperti tercekik. Nah, akibat kondisi se-
sak nafas karena kesulitan mengambil 
oksigen, secara otomatis (refleks) tubuh 
akan memicu aktivitas otak. 

Namun, episode “sadar” yang 
merangsang aktivitas otak itu berlang-
sung sangat singkat. Bahkan, penderita 
tidak pernah tahu bahwa ia sempat 
terbangun di tengah tidurnya. Padahal, 
situasi yang merugikan itu terjadi ber-
ulang-ulang, sepanjang malam. Jadi, 
walaupun tak sampai terjaga, gelom-
bang tidurnya sudah terganggu.

Efek nyata dari terggangunya kuali-
tas tidur sepanjang malam itu baru te-
rasa pada pagi hari. Penderita bangun 
dari tidurnya dengan perasaan yang 
tidak segar, bahkan masih diserang rasa 
kantuk berlebihan di siang hari. 

Cara Kerja Sleep Apnea

*dr. Andreas Prasadja, RPSGT., Praktisi Kesehatan Tidur, Sleep Disorder Clinic RS Mitra 
 Kemayoran, pendiri @IDTidurSehat, penulis buku Ayo Bangun! anggota American Academy of 

Sleep Medicine.

nafas yang serius, dan perlu diwaspadai,” 
terang dokter yang pernah menangani 
henti nafas pada anak yang mencapai 
122,5 detik.  Karena itu lah, pemeriksaan 
fungsi- fungsi tubuh saat tidur menjadi amat 
pen ting untuk me ngambil keputusan pe-
rawatan selanjutnya. 

Tak perlu khawatir, Sleep Disorder 
Clinic RS Mitra Kemayoran tidak seperti 
laboratorium pada umumnya. “Ruangan-
nya seperti kamar hotel, sehingga anak-
anak tidak akan merasa takut. Apalagi, 
mereka diperbolehkan membawa mainan 
kesayangan maupun teve game, play sta-
tion dan lainnya, agar bisa betah di sini,” 
ujarnya, tersenyum. (bung)
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Inspirasi

Otak kanan biasa diidentikkan 
tentang kreatifitas. Ya, fungsi dari 
otak kanan adalah untuk mengu-
rusi proses berpikir kreatif ma-

nusia, contohnya adalah kemampuan ko-
munikasi (lingusitik). Cara kerja otak kanan 
biasanya tidak terstruktur dan cenderung 
tidak memikirkan hal-hal yang terlalu men-
detil.

Otak KIRI biasa diidentikkan dengan ke-
cerdasan analitik. Maksudnya, otak kiri ma-
nusia terkait dengan kemampuan matema-
tis dan berpikir sistematis dari pemiliknya. 
Contohnya kemampuan menyelesaikan 
soal matematika. Cara kerjanya sangat rapi, 
terstruktur dan sistematis. Biasanya otak 
kiri sangat bermanfaat saat digunakan un-
tuk memahami hal-hal yang kompleks dan 
perlu pemikiran mendetil. Orang yang bi-
asanya lebih mengandalkan otak kiri adalah 
seorang peneliti atau scientist.

Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa apabila seleksi anak berbakat ter-
batas pada mereka yang memiliki IQ di atas 
130, maka sebagian besar dari mereka yang 
mempunyai bakat kreatif tidak akan terma-
suk. (Torrance, 1961).

Menurut teori tentang ambang Intele-
gensi untuk Kreativitas (Mac.Kinnon,1966) 
sampai batas Intelegnsi tertentu diperki-
rakan sekitar IQ 120 hubungan antara In-
telegensi dengan Kreativitas cukup kuat. 

Oleh karenanya dengan adanya kemam-
puan Kreativitas yang dimiliki akan sangat 

Otak kanan yang tidak 
pernah diasah, bisa 
mengakibatkan seseorang 
mudah kehabisan ide, 
minim rasa ingin tahu, 
kurang disiplin, kurang 
tanggungjawab, kurang 
menghargai orang lain, 
kurang menghargai 
keindahan, kurang 
menghargai kekuatan hati 
dan kekuatan cinta.

Pentingnya Mengasah
Otak Kanan

Jennie Kisdharjanti, Psi *

berpengaruh dengan munculnya kemam-
puan Seni pada diri sesorang. Kreativitas 
merupakan salah satu dimensi penting dari 
munculnya bakat seni pada diri seseorang.

Latar Belakang Keluarga juga sangat 
menunjang munculnya bakat seni yang 
terkandung dalam pembentukan Kreativi-

Salah satu bukti kesempurnaan manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah, 
diberinya kemampuan manusia yang bernama otak 
kanan. Dimana kemampuannya dapat mengakses 
langsung ke sang Pencipta melalui, “THE GOD SPOT” 
dan otak bawah sadar. Kapasitas penyimpanan 
memorinya pun tak terbatas. Sayang, banyak manusia 
yang tidak mengetahuinya.

tas dalam lingkungannya, sehingga sangat 
memungkinkan apa bila bakat Seni yang 
tercipta karena adanya pembentukan se-
jak awal, dimana pertumbuhan Otak Kanan 
yang lebih dominan daripada pertumbuhan 
Otak Kiri. 

* Psikolog di RS Mitra Keluarga Surabaya

Inspirasi

Menarik juga menyimak diskusi pada seminar se-
hari, “Mengungkap Rahasia Otak Kanan Anak”, yang 
menghadirkan pembicara Arman Andi  Amirullah, 
dari Direktorat Pembinaan TK & SD Departemen 
Pendidikan Nasional Pusat, dan Dra. Dhauharah 
Bawazir, Psi, M.Pd, praktisi pendidikan yang juga 
seorang dosen psikologi dan bimbingan konseling 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Aula Kelurahan 

Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, tempo hari.

Menurut Arman, ternyata tidak 
semua orang tahu perihal kehebatan 

dan rahasia Otak Kanan manu-
sia. Uniknya, ber-

bagai macam 
r e s p o n 

timbul ketika mendengar informasi tentang Otak 
Kanan. Ada yang menganggap biasa-biasa saja, ada 
yang sama sekali tidak pernah mendengar, ada yang 
tidak percaya bahwa otak manusia terbagi dalam 
dua bagian yang memiliki fungsi masing-masing.

Masih menurut Arman, Otak Kanan yang tidak 
pernah diasah juga bisa mengakibatkan seseorang 
kehabisan ide, kurang rasa ingin tahunya, kurang di-
siplin, kurang tanggungjawab, kurang menghargai 
orang lain, kurang menghargai keindahan, kurang 
menghargai kekuatan hati, kekuatan cinta dan se-
bagainya.

Hasil penelaahan diatas, menunjukkan bahwa 
ada Hubungan atau Korelasi antara Kreatifitas (Seni) 
dengan Otak Kanan seseorang. Otak Kanan sangat 
menunjang pembentukan kreativitas seseorang, 
karena di dalam otak kanan terkandung proses 
berpikir kreatif manusia yang ditunjang dengan 
pengasahan kreatifitas itu sendiri secara kontinyu. 
Dengan demikian antara Kreativitas (Seni) yang di-
miliki seseorang mempunyai Hubungan atau Kore-
lasi yang kuat dengan pertumbuhan/perkembang-
an Otak Kanan manusia.

HASIL IMAJINASI PELATIHAN OTAK KANAN 
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Korporasi

Standar dan Kualitas 

Pelayanan rumah sakit tentu 
 berbeda-beda antara satu dan RS 
lainnya, karena itulah Pemerintah 
-dalam hal ini Departemen Ke-

sehatan (Depkes)- melalui Komite Akredi-
tasi Rumah Sakit (KARS) telah menyiapkan 
acuan “baku” standar akreditasi pelayanan 
ke-sehatan di Indonesia sejak beberapa 
tahun silam dan saat ini KARS telah mene-
tapkan standar akreditasi baru (versi 2012) 
yang mengacu pada standar internasional.

Sertifikat akreditasi juga merupakan 
salah satu persyaratan ijin operasional 
suatu rumah sakit dan tingkat kelulusan 
Akreditasi (PRATAMA/DASAR, MADYA, 
UTAMA, dan PARIPURNA) yang ditentu-
kan berdasarkan kemampuan RS dalam 

Tahun 2012 ini diterapkan standar akreditasi baru untuk 
rumah sakit. Utamanya, ditujukan pada penekanan mutu 
pelayanan kesehatan, serta mewujudkan keamanan dan 
keselamatan pasien (patient safety).

Fokus Pada
Keselamatan Pasien 

memenuhi/melaksanakan standar akredi-
tasi tersebut.  

Pelayanan RSMK GRUP

p a t i e n t

pharmacist

nurse dentist

psysical
therapist

optometrist

physician psychiatrist

specialistother

physician

pharmacist
dentist

psysical
therapist

nurse

optometrist
psychiatrist

specialist

Standar Internasional
Kewajiban dari penerapan standar 

akreditasi versi 2012 ini merupakan salah 
satu bentuk komitmen pemerintah yang 
dituangkan melalui UU No. 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit, untuk menjawab tan-
tangan global melalui RS yang terakreditasi 
dan memenuhi standar internasional.

Sesuai Peraturan Menkes No. 417/
MENKES/PER/II/2011, tugas KARS adalah 
merumuskan kebijakan dan tata laksana 
akreditasi rumah sakit; menyusun rencana 
strategis, standar dan menetapkan status 

akreditasi rumah sakit; serta menyeleng-
garakan pendidikan, pelatihan, pembim-
bingan, melakukan sosialisasi, melakukan 
monitoring dan evaluasi dalam bidang 
akreditasi rumah sakit.

Dengan berlakunya standar akreditasi 
Versi 2012, diharapkan paradigma pe la ya n-
an dari tenaga kesehatan berorientasi dan 
berpusat pada pasien, bukan pada tenaga 
kesehatan. Demikian juga dalam asuhan 
pasien, tercapai kesinambungan pelayanan 
dan koordinasi antartenaga kesehatan 
yang baik, sehingga pelayanan kesehatan 
pada pasien menjadi lebih optimal.

Berkaitan dengan keselamatan pasien, 
antara lain diharapkan tidak lagi terjadi ke-
salahan dalam tindakan/penanganan, ke-
salahan pemberian obat, ataupun cedera. 

Korporasi

“Lakukanlah apa yang kau tulis...
Tulislah apa yang kau lakukan...
Dan hal tersebut dapat dibuktikan.”

Bentuk Komitmen
Mutu dan pelayanan merupakan hal 

utama bagi organisasi yang bergerak di 
bidang pelayanan kesehatan. Hanya saja, 
bagaimana mengelola, mempertahankan 
dan meningkatkan kualitas pelayanan 
sesuai standar yang telah ditetapkan, tentu 
bukanlah hal mudah. Begitu pula dengan 
sistem, fasilitas, peralatan, lingkungan, 
prasarana dan sarana, dan seterusnya yang 
harus mengikuti standar sesuai Akreditasi 
versi 2012.

Bagaimana mempersiapkan semuanya 
sehingga menghasilkan keluaran (out put) 
pelayanan yang berkualitas dan menjamin 
keselamatan pasien? Itulah yang senantiasa 
harus dijaga dan dipertahankan, baik me-
lalui audit internal maupun eksternal yang 
berkesinambungan.

Bagi Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Grup yang telah memiliki 
sepuluh (10) Rumah Sakit yang 
tersebar di pulau Jawa, Akreditasi 
merupakan suatu hal yang mutlak 
dan wajib, sehingga sepuluh (10) RS  
Mitra Keluarga  terakreditasi  oleh KARS - 
DEPKES RI.

Penerapan standar tersebut memerlu-
kan komitmen dari jajaran top management 
hingga staf pelaksana di garda terdepan 
dari RS Mitra Keluarga Grup. Bahkan, guna 
menunjukkan komitmen untuk senantiasa 
memberikan pelayanan berkualitas yang 
berfokus pasien, kesinambungan pela-
yanan dan keselamatan pasien, maka audit 
internal untuk mengukur kinerja pelayanan 
rumah sakit yang umumnya dilakukan 

setahun sekali, RSMK Grup melakukannya 
setiap bulan. Tujuannya adalah, agar dapat 
langsung melakukan antisipasi jika terjadi 
ketidaksesuaian antara prosedur pelaksa-
naan dengan implementasinya.

Akreditasi RS Mitra Keluarga Grup
Sepuluh rumah sakit Mitra Keluarga 

yang tersebar di pulau Jawa, sebagian 
telah terakreditasi sejak lama, dan sebagian  
dalam proses persiapan assesment dari 
KARS, karena merupakan RS Mitra Keluarga  
yang baru. 

Secara reguler, sertifikat akreditasi yang 
dikeluarkan oleh KARS harus diperpan-
jang setiap tiga tahun sekali. Contohnya, 
Rumah Sakit Mitra Kemayoran yang berdiri 
tahun 1992, telah beberapa kali melakukan 
perpanjangan sertifikat akreditasi. Untuk 

memperpanjang masa berlaku akreditasi 
yang jatuh tempo pada tahun 2012, RS 
Mitra Kemayoran telah mengajukan proses 
akreditasi versi 2012 kategori Paripurna 
dan termasuk dalam sepuluh (10) percon-
tohan rumah sakit swasta untuk Akreditasi 
versi 2012.

RS Mitra Keluarga Grup berkomitmen 
untuk mencapai dan mempertahankan 
mutu pelayanan rumah sakit yang tinggi 
melalui penerapan standar akreditasi 
versi 2012, yakni pelayanan yang berfokus 
pada pasien, kesinambungan pelayanan, 

serta keselamatan pasien (patient safety).  
Dengan mutu pelayanan yang tinggi, maka 
kepuasan  pasien dan keluarga, serta citra 
RS Mitra Keluarga Grup akan meningkat. 
Dengan pencapaian tersebut maka keper-
cayaan publik terhadap RS Mitra Keluarga 
Grup juga akan meningkat.

 

Di sisi lain, Sertifikasi Akreditasi juga 
merupakan modal negosiasi RS Mitra Kelu-
arga dalam kontrak kerjasama pelayanan 
kesehatan dengan pihak asuransi ke-
sehatan maupun perusahaan lain sebagai 
pengguna pelayanan kesehatan.

Yang pasti, Akreditasi Rumah Sakit 
versi 2012 menjadi sangat penting dalam 
mendukung pencapaian RS Mitra Kelu-
arga Grup yang berkualitas dan mampu 
bersaing baik di tingkat regional, nasional, 

maupun internasional dalam pela-
yanan kesehatan. 

Kemudian dengan adanya elemen 
Millenium Development Goals (MDGs) 
sebagai bagian dari program standar 

akreditasi rumah sakit versi 2012 ini, maka 
RS Mitra Keluarga Grup dapat berperan 
serta dalam menurunkan angka kematian 
ibu dan bayi, angka kesakitan untuk HIV/
AIDS dan TB khususnya di wilayah cakupan 
pelayanan RS Mitra Keluarga. (tim MK)

*sumber: hasil wawancara dengan dr. Francinita 
Nati, MM, beserta Tim QMR RS Mitra Kemayoran 
dan RSMK Kelapa Gading. 



Rekomendasi

Mengamati tumbuh kembang 
anak usia 1-3 tahun sangatlah 
penting, karena usia 1-3 tahun 
atau balita (bawah lima tahun) 

adalah masa keemasan (golden age), dima-
na saraf motorik mulai berkembang secara 
matang untuk menemukan pengalaman-

pengalaman melalui aktivitas 
bermain yang dilakukannya. 

Anak-anak yang sehat 
mempunyai banyak energi 

untuk bermain dibanding-
kan dengan anak-anak 

yang kurang se-
hat. Anak-anak 

Kecanduan bermain (games) bisa 
mengakibatkan kelelahan jasmani dan 
rohani. Ini akan sangat mempengaruhi 
proses tumbuh kembang anak. 

Pengaruhnya Bagi
Tumbuh Kembang
Anak

yang sehat menghabiskan lebih banyak 
waktu untuk bermain yang membutuhkan 
energi, seperti berlari,  lompat-lompat, me-
manjat, dan lainnya.

Pada awalnya, bermain merupa-
kan kegiatan yang dilakukan anak untuk 
memperoleh kesenangan, tanpa mem-
pertimbangkan hasil akhir. Karena itulah,  
ke tersediaan waktu, ruang dan beragam 
 perangkat permainan sangat dibutuhkan 
anak sebagai area positif untuk mendukung 
proses tumbuh kembang yang maksimal. 

Semua fasilitas itu akan memberikan 
kesempatan untuk mengenal dan mem-
pelajari pola risiko melalui semua uji coba 
yang dilakukannya. Mulai dari peluang ber-
eksperimen, menyelidiki, mencoba, hingga 
menemukan berbagai hal baru merupakan 
wahana sekaligus guru yang terbaik. 

Menurut Profesor Psikologi Douglas A. 
Gentile, dari IOWA State University, selama 
permainan yang diinginkan masih berada 
dalam batas keamanan dan kenyamanan, 
maka anak harus diijinkan untuk melaku-
kannya. Bahkan, membiarkan menikmati 
permainan itu tanpa harus mengikuti per-
aturan tertentu. 

Orangtua tentu harus mengawasi dan 
melindunginya dengan seksama. Namun, 
hanya berperan sebagai “wasit yang bijak” 
ketika mendampingi anak bermain. “Ikuti 
saja sifat alamiah anak-anak yang akan me-
nikmati permainan itu selama masih mem-
berikan kesenangan, dan berhenti ketika ti-
dak lagi memberikan kesenangan baginya,” 
jelasnya.

Selain memperoleh pengalaman dari 
permainan yang baru saja dinikmatinya, 
kata Gentile, pola bermain secara “merde-
ka” akan membentuk perilaku anak yang 

lebih bijak dan memiliki kemampuan meng-
gunakan logika berpikir dalam memecah-
kan masalah. 

“Ini penting, karena ia akan berhadapan 
dengan dunia permainan yang semakin 
kompleks,” sahutnya, seraya menambah-
kan, anak yang tumbuh di lingkungan yang 
kurang menyediakan waktu, ruang dan 
perangkat permainan, akan mengganggu 

keseimbangan motorik dan kemampuan 
intelektualitasnya.

Memang, persoalan 
mulai timbul ketika anak 

mulai diperkenalkan 
pada permainan me-
ngenal teve games, 
aplikasi games ringan 
di komputer, play sta-

Dampak Bermain Games
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Rekomendasi

tion, dan seterusnya. Pasalnya, semua games 
elektronik dirancang sedemikan rupa agar 
anak penasaran dan mengejar nilai tinggi. 
Kondisi ini, sering membuat anak lupa, bah-
kan untuk sekadar berhenti sejenak.

Sementara, peluang bermain games 
pada anak semakin terbuka lebar. Selain 
permainan seperti play station, teve games, 
hingga beragam perangkat permainan se-
jenis, hampir setiap rumah tangga juga me-
nyiapkan perangkat komputer di rumah.

Apabila seorang anak mulai kecanduan 
bermain games, maka perilaku mereka 
biasa nya mulai berubah. Salah satunya, me-
ngacuhkan kewajiban rutin seperti makan, 
mandi dan lainnya. Mereka cenderung lebih 
menikmati permainannya di layar monitor. 
Bahkan, terlalu asik hingga mulai marah dan 
mengungkapkan berbagai alasan agar tidak 
meninggalkan keasikannya bermain games. 
Itulah situasi yang bisa dipastikan akan di-
alami semua anak yang telah mengenal 
games elektronik. 

Kalau sudah begini, orangtua harus 
mampu memberikan batasan jam atau wak-

tu dan  peraturan-peraturan untuk 
anak bermain game. Menurut Profe-
sor Gentile, kelamaan di depan tele-
visi atau bermain video game akan me-
nimbulkan risiko anak terkena masalah 
konsentrasi dan hiperaktif dua kali lebih 
tinggi. 

Karena itulah, usahakan selalu 
mendampingi dan mem-
beri pengarahan serta 
penjelasan ten-
tang fitur-fitur 
pada permain-
an games yang 
dimain kannya. 
Selain itu, ten-
tu saja harus bijak 
dalam menentukan dan memilih 
jenis permainan games untuk akan-anak, 
yang sesuai dengan usia mereka.

 
Misal dengan menyiapkan pilihan 

games yang memiliki aspek edukasi, mo-
ril, dan hiburan. Sehingga keseimbangan 
yang diperoleh untuk motorik anak dapat 
terpenuhi. Karena, main game dalam batas 
wajar dengan pengawasan dan disesuaikan 

dengan usia anak, akan memberikan nilai 
positif pada proses tumbuh kembang anak. 

Hanya saja, harus dimulai dengan mem-
berikan pilihan games yang lebih merangsang 
keterampilan dan mengutamakan strategi, 
bukan permainan games yang memiliki aspek 
kekerasan dan perang-perangan. (edy)
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Health & Life Style

Ada banyak penyebab yang bisa 
menimbulkan serangan alergi pada 
tubuh. Bisa berasal dari makanan, 
bahan penambah rasa atau pe-

ngawet makanan, bahan kimia, stress psiko-
logis, benda/material yang melekat pada 
tubuh hingga udara dingin, dan lainnya. 
Bahkan, bisa bersumber dari jenis makanan 
atau benda yang sama sekali tidak terpikir-
kan sebelumnya, seperti kerupuk misalnya.

Unik memang. Tapi itulah, selain sangat 
mengganggu, situasi bisa berubah men-
jengkelkan ketika sumber alergi berhasil 
menyentuh targetnya (penderita). Pasalnya, 
dalam sekejap, alergi mampu membuat 
penderita yang mengalaminya “mati lang-
kah” ketika tubuhnya bereaksi atas serangan 
gejala alergi. 

Bentuknya macam-macam, mulai dari 
bengkak-bengkak dan gatal pada bibir 
atau mukosa mulut, urtikaria akut, pruritus, 
pilek, bersin, pusing, mual, muntah, reaksi 
kecemasan, sesak nafas (asma) berat sam-
pai pada gatal di sekujur tubuh yang sangat 
mengganggu.

Memang, tidak semua orang memiliki 
potensi terkena alergi. Bahkan mereka yang 
memiliki bawaan alergi pun tak selalu sama 
antara yang satu dan lainnya. Hanya saja, se-

Deteksi dini potensi alergi bisa dilakukan 
sejak bayi masih berada di dalam kandungan.

rangan alergi tidak per-
nah pandang bulu. 

Ia bisa menyerang 
siapa saja, kapan 
saja dan dimana 
saja, termasuk 
anak-anak. 

Ambil satu con-
toh, Sinta yang mulai 

curiga ketika Andi, putranya yang masih 
berusia 6 tahun, selalu menderita gatal- gatal 
di sekujur tubuh, justru setelah mandi di 
pagi hari. Awalnya hanya gatal yang menye-
babkan kulit berwarna kemerahan akibat 
garukan, sehingga ia harus rajin memeriksa 
dan menggunting kuku jari-jari tangan pu-
tranya. Namun, serangan gatal di sekujur 
tubuh Andi semakin hari semakin parah. Hal 
itu terlihat dari kulit yang mulai terluka dan 
mengelupas karena garukan. 

Tentu saja, ia tidak mungkin membiar-
kan putranya menderita akibat serangan pe-
nyakit “anehnya” itu. Sinta membawa Andi 
ke dokter untuk berkonsultasi dan meme-
riksakan kondisinya. 

Rupanya, Andi memiliki alergi atau sen-
sitif terhadap salah satu bahan kimia yang 
terdapat pada sabun mandi. Kesimpulan itu 
diperoleh setelah dokter mendeteksi penya-
kit kulit pada Andi melalui berbagai taha-

pan anamnesa, hingga menelusuri riwayat 
penyakit pada orang tua/keluarga/kakek- 
nenek, termasuk riwayat serangan gatal-
gatal Andi yang senantiasa berulang. 

Sejak saat itu, serangan alergi pun mulai 
berkurang, karena Andi tidak lagi --bahkan 
dilarang-- menggunakan sembarang sabun 
mandi, tetapi hanya menggunakan sabun 
khusus sesuai anjuran dokter. Pertanyaan-
nya kemudian adalah, apakah Andi dapat 
sembuh total dari penyakit alerginya?

Menurut dr. Kishore SpA, di Rumah Sakit 
Mitra Kemayoran, secara teoritis, alergi me-
mang tidak bisa dihilangkan, bahkan pe-
ngobatan yang diterapkan hanyalah dengan 
menjarangkan frekuensi serangan (kam-
buh), untuk menurunnya kualitas serangan 
dan menekan beratnya keluhan. Hanya me-
mang, alergi pada anak-anak yang bersum-
ber pada jenis makanan tertentu, biasanya 
berangsur-angsur akan menurun seiring 
bertambahnya usia anak. 

Berbeda dengan kasus Andi, satu- 
satunya solusi penyembuhan baginya 
adalah sedapat mungkin menghindari zat 
kimia --seperti terdapat pada sabun man-
di— yang merupakan sumber alergen bagi 
kulit Andi. “Ya, meski bukan berarti sembuh 
total, Andi termasuk selamat karena sumber 
alerginya berhasil dideteksi, sehingga ia bisa 

Cara Ampuh Mencegah Alergi

Alergi pada anak bisa dicegah sejak dini melalui pemberian air susu ibu (ASI) se-
cara eksklusif selama 6 bulan atau lebih. ASI mengandung zat gizi lengkap yang dibu-
tuhkan bayi, termasuk protein hypo allergenik, DHA dan probiotik, serta kolostrum 
yang dapat melindungi bayi dari alergi dan infeksi. Probiotik adalah bakteri hidup 
yang menguntungkan dan mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, 
serta mengurangi risiko alergi. 

Menangkap
Pencetus Alergi

dr. Kishore, SpA (RS Mitra Kemayoran)

Health & Life Style

menghindarinya,” ujar dr. Kishore.

Yang pasti, penanganan alergi pada anak 
memang harus dilakukan secara benar dan 
berkesinambungan. Pemberian obat terus-
menerus bukanlah jalan terbaik. Yang paling 
ideal adalah menghindari pencetus yang 
bisa menimbulkan keluhan alergi tersebut. 

Namun, alergi pada anak yang juga sa-
ngat berisiko dan bisa mengganggu proses 
tumbuh kembang ini sejatinya bisa dideteksi 
sejak dini. “Risiko dan tanda alergi ini dapat 
diketahui sejak anak dilahirkan. Bahkan ke-
tika masih berada di dalam kandungan. Jadi, 
potensi alergi sebenarnya bisa dicegah sejak 
dini,” ungkapnya. 

Caranya, sambung dr. Kishore, bisa di-
mulai dengan menelusuri riwayat penyakit 
keluarga. Karena salah satu sumber alergi 
biasa nya diperoleh dari faktor keturunan. 
Bila ada orangtua, keluarga atau kakek-
nenek yang memiliki sensitifitas tinggi ter-
hadap sesuatu atau menderita alergi, maka 
ia memiliki potensi menurunkan penyakit 
alerginya, sesuai garis keluarga (anak cucu).  

Beberapa Pencetus Alergi 
di Luar dari Jenis Makanan: 

 
1.  Inhalasi/hirupan: debu (karpet/ 
 filter AC), serbuk sari bunga tanaman,  
 bulu binatang. 
2.  Kontak fisik: sabun, bahan kimia,   
 atau logam, bahkan kapuk. 
3.  Jenis Serangga seperti Kecoa, Kutu  
 Busuk, hingga Tungau pada kasur,   
 Kapuk, dan lain-lain.
4.  Materi atau benda yang sama   
 sekali tidak pernah terpikirkan   
 seperti tissue misalnya.

“Bila hanya salah satu dari orangtua (mi-
salnya ayah) menderita gejala alergi, maka 
potensi alergi yang mungkin diturunkan 
kepada anak sekitar 25  persen. Sementara 
bila kedua orangtua menderita alergi, maka 
potensi atau risiko alergi yang akan menu-
run kepada anak akan meningkat, mencapai 
60-70 persen,” jelasnya. 

Selain riwayat keluarga, cara terbaik un-
tuk mencegah serangan alergi adalah mene-
mukan dan menjauhi penyebab atau pence-
tus potensi alergi pada seseorang. Karena, 
alergi adalah kumpulan gejala akibat keke-
balan tubuh (respon imun) yang berlebihan 
pada seseorang. “Penyebab atau pencetus 
alergi bisa ditelusuri melalui beberapa taha-
pan pemeriksaan,” timpalnya.  

Pada bayi dan anak-anak, makanan 
merupakan pencetus utama. Pada bayi 
biasa nya timbul bercak merah di kulit. 
Pada orang dewasa, pengaruh makanan 
sebagai pencetus alergi biasanya semakin 
berkurang. Menurut hasil penelitian yang 
pernah dilakukan, 80% serangan alergi dise-
babkan oleh virus influenza. 

Karena itulah, seseorang yang memiliiki 
potensi menderita penyakit alergi, sebaik-
nya menerapkan pola hidup sehat, istirahat 
yang seimbang, disiplin dalam diet yang 
ditetapkan, serta menciptakan lingkungan 
dengan zat alergen minimal. (bung)
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Wisata Tematik

Wisata

Sukses dengan The Jungle 
Water Adventure di kawasan 

perumahan Bogor Nirwana 
Residence,  Bogor, Jawa Barat,  

Bakrieland  akan menghadirkan  
kawasan  wisata tematik di  

kawasan Sentul, Bogor.  Lokasi 
wisata tematik di atas lahan 

seluas 40 hektar ini dijagokan 
sebagai kawasan rekreasi 

fenomenal bagi keluarga, di 
Selatan Jakarta.
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Jungle Land adalah bagian dari 
pengembangan kawasan mega 
residensial terpadu Sentul Nirwana 
yang saat ini tengah dibangun Bakrie 

Land secara bertahap di atas lahan seluas 
600 hektar. Terletak di wilayah perbukitan 
Sentul dengan ketinggian mulai dari 225 
meter hingga 600 meter di atas permu-
kaan laut dengan pemandangan Gunung 
Pancar dan beberapa sungai yang melin-
tasi daeerah tersebut, serta diukung oleh 
kemudahaan aksebilitas untuk mencapai-
nya, membuat Jungleland  bakal menjadi 
salah satu kawasan wisata tematik pilihan 
masyarakat.

“Sentul Nirwana akan kami kembang-
kan dengan konsep Hybrid City yang 
menggabungkan kebutuhan hunian, 
edutainment, leisure, hospitalily, dan olah-
raga. Salah satunya adalah menghadirkan 
Jungleland Adventure Theme Park yang 
akan menjadi kawasan wisata tematik 
terkemuka di Selatan Jakarta,” kata Direktur 
Marketing PT Bakrieland Tbk, Jo Eddy 
Raspati.

Sebagai kawasan yang kehadirannya 
diyakini sangat fenomenal, Jungleland 
akan memiliki 8 (delapan) zona tematik 
yang menyediakan 90 permainan mo-
dern (rides) berkonsep edutainment dan 
diperuntukan bagi anak-anak, remaja, 
dewasa dan keluarga.  Dibangun dalam 3 

(tiga) tahap pengembangan, soft launching 
Jungleland tahap pertama akan dilakukan 
pada pertengahan tahun 2012.

Pada pengembangan tahap pertama 
seluas 30 hektar yang pembangunannya 
segera selesai. Jungleland akan meng-
hadirkan Zona tahap 1 yang di dalamnya 
terdapat beberapa wahana seperti Jungle 
Parade atau Downtown Walk Jungleland, 
Jungle Explora, Jungle Tropicaloia yang 
dikhususkan untuk anak-anak, Jungle 
 Mysteria untuk remaja, Jungle Carnival, 
serta multimedia show yang mampu me-
nampung hingga 4.000 orang pengunjung.

Selain Zona Selasar yang merupakan 
main entrance Jungleland dengan plaza 
utama dan night market, pada Zona 
Carnival pengunjung bisa menikmati ber-
bagai permainan seperti Carrousel, Ferrish 
Wheel, Sky Swinger, Mini Coaster, Bumper 
Car, Tea Cup, Splash Bettle, Mini Train, Dry 
Slide, Children Playground, Mini Bumper 
Car, Mini Bumper Boat, Skate dan Mini 
Pirates.

Pengunjung juga bisa menikmati per-
mainan yang memicu adrenalin pada Zona 
Explora yang berisi berbagai permainan 
luar biasa seperti  Three Loop Coaster, 
Mega Drop, Catalysm, Octopus, Spinning 
Coaster, Dark Rides dan Drifting Coster. 
Selain itu pada Zona Parade, pengunjung 

bisa menikmati beragam permainan dari 
Lampion Garden, Games Houses dan 
Rumah Boneka.

Selain wahana-wahana yang menarik, 
theme park yang ditargetkan menjadi 8 
(delapan) besar theme park dunia pada 2 
(dua) tahun pertama dan bahkan 5 (lima) 
besar theme park dunia pada tahun ke-3 
dan ke-4 ini juga menyediakan fasilitas 
transformasi thematic berupa kereta api 
listrik. Kereta api ini akan mengelilingi 
kawasan Jungleland dan menghubungkan 
setia wahana.

Para pengunjung dijamin tidak akan 
pernah bosan menghabiskan waktunya di 
Jungleland karena dapat pula menikmati 
berbagai atraksi kebudayaan nasional dan 
karnaval di sepanjang area down town juga 
Dancing Fountain dengan multimedia show 
dan berbagai konser musik di amphitheater 
yang disediakan di tengah suasana eksotis, 
hawa sejuk dan bersih dari kawasan Sentul, 
Bogor.

Dengan waktu tempuh yang hanya 
lima menit dari tol Jagorawi keluar pintu tol 
Sentul Selatan memang membuat Jungle-
land mudah diakses oleh pengunjung. 
Malah, dengan sarana jalan yang memadai 
di sekitar  kawasan Sentul, juga akan memu-
dahkan pengunjung Jungleland menuju 
kawasan Puncak dan Cipanas. (edy)



 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  Edisi 5 - Juni 2012  Edisi 5 - Juni 2012  mitra keluarga

MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  38 | | 39

Kuliner

Untuk Mendukung
Kecerdasan Anak Komposisi gizi dan nutrisi yang seimbang 

dan sehat sangat diperlukan untuk menopang 
tumbuh kembang anak secara maksimal. 

Asupan gizi dan nutrisi yang 
sesuai pada 5 (lima) tahun per-
tama (bawah lima tahun – balita) 
sangat menentukan bagi proses 

tumbuh kembang anak.

Masa balita yang merupakan periode 
emas (the golden age) harus didukung 
makanan yang dijuluki “Brain Food” untuk 
merangsang pertumbuhan sel-sel otak, 
memperbaiki fungsi, dan meningkatkan 
daya ingat dan konsentrasi berpikir. 

Berikut 10 jenis makanan terbaik “Brain 
Food” untuk anak:

 Salmon 
Ikan berlemak seperti salmon merupakan 
sumber terbaik asam lemak omega-3 
– DHA and EPA. Kedua unsur ini sangat 
pen ting bagi pertumbuhan dan perkem-
bangan fungsi otak. Riset terbaru juga 
menunjukkan bahwa orang yang mem-
peroleh asupan asam lemak lebih banyak 
memiliki pikiran lebih tajam dan mencatat 
hasil memuaskan dalam uji kemampuan. 

  Telur 
Kandungan zat kolin yang padat pada ku-
ning telur akan sangat membantu perkem-
bangan memori atau daya ingat.

 Selai Kacang
Kacang tanah, (peanut-selai kacang) 

merupakan salah satu sumber vitamin E. 
Vitamin ini merupakan antioksidan yang 
dapat melindungi membran-membran sel 
saraf. Bersama thiamin, vitamin E mem-
bantu otak dan sistem saraf dalam penggu-
naan glukosa untuk kebutuhan energi.

 Gandum Murni
Otak membutuhkan suplai atau asupan 

glukosa yang sifatnya konstan. Gandum 

Komposisi Gizi dan Nutrisi 

Kuliner

murni memiliki kemampuan untuk men-
dukung kebutuhan tersebut. Serat yang 
terkandung dalam gandum murni akan 
mengatur pelepasan glukosa dalam tubuh. 
Gandum juga mengandung vitamin B yang 
berfungsi memelihara kesehatan sistem 
saraf.

 Oat/Oatmeal 
Jenis sereal yang cukup populer di kalang-
an anak-anak ini sangat kaya dengan nutrisi 
yang penting bagi otak. Oat dapat menye-
diakan energi atau bahan bakar untuk otak 
yang sangat dibutuhkan untuk mengawali 
aktivitas anak-anak sejak pagi hari. Oat 
juga merupakan sumber vitamin E, vitamin 
B, potassium dan seng — yang membuat 
tubuh dan fungsi otak senantiasa berada 
dalam kapasitas penuh.

 Berry 
Strawberry, cherry, blueberriy dan blackberry. 
Semakin kuat warnanya, maka semakin 
banyak nutrisi yang dikandungnya. Be-
berapa hasil riset menemukan bahwa anak-
anak yang banyak memperoleh ekstrak 

berry dan strawberry telah mengalami 
peningkatan pada fungsi daya ingatnya. Biji 
buah berry juga kaya dengan asam lemak 
omega-3.

 Kacang-kacangan 
Selain memiliki energi yang berasal dari 
protein serta karbohidrat kompleks, 
kacang-kacangan juga kaya dengan kan-
dungan serat, vitamin dan mineral. Kacang 
merupakan makanan yang baik untuk otak 
karena mereka dapat mempertahankan 
energi dan kemampuan berpikir anak-anak 
hingga pada puncaknya, atau di sore hari, 
jika dikonsumsi saat makan siang.

Kacang merah dan kacang pinto me-
ngandung lebih banyak asam lemak omega 
3 dibanding jenis kacang lainnya — khu-
susnya ALA – jenis asal omega-3 yang pen-
ting bagi pertumbuhan dan fungsi otak.

 Sayuran Berwarna
Tomat, ubi jalar merah, labu, wortel, 

bayam adalah sayuran yang kaya nutrisi 
dan sumber antioksidan yang akan mem-
buat sel-sel otak menjadi kuat dan sehat.

 Susu dan Yogurt
Semua makanan yang berasal dari 

produk susu mengandung protein dan vi-
tamin B tinggi. Dua jenis nutrisi ini penting 
bagi pertumbuhan jaringan otak, neu-
rotransmitter dan enzim. Susu dan yogurt 
juga bisa membuat perut kenyang karena 
kandungan protein dan karbohidratnya 
merupakan sumber energi bagi otak.

 Daging Sapi 
   Tanpa Lemak

Zat besi adalah jenis mineral esensial 
untuk membantu anak-anak agar tetap 
berenergi dan berkonsentrasi. Daging sapi 
tanpa lemak merupakan sumber makanan 
yang banyak mengandung banyak zat besi. 
Sementara, kandungan mineral dan seng 
pada daging sapi sangat bermanfaat dalam 
memilihara daya ingat.

(Edy-dari berbagai sumber)



Dapur Utama

Nasi Tim Ikan Salmon

Ikan salmon diyakini banyak mengandung asam lemak 
omega 3 dan DHA (docosahexaenoic). Kedua zat ini 
merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung 
pertumbuhan otak si kecil.

Menu Sehat 
Pertumbuhan Otak 

Bahan-bahan 
- Tomat 1bh potong dadu
- Jahe 2 irisan
- Bawang putih 1 siung (kepruk)
- Daun seledri ambil daunnya
- Daun bawang potong2 kecil
- Jeruk Nipis 1/2 buah
- Lada sedikit
- Garam 1 sdt
- Gula 1/2 sdt
- Kecap ikan 2 sdt
- Air putih 1/2 gelas

Cara Membuat:
- Lumuri ikan dengan perasan 
   air jeruk nipis
- Campurkan semua bahan
- Gunakan tempat tahan panas
- Kukus selama 15 – 20 menit

Cara membuat:
Masak beras dan air hingga habis, angkat, masukkan wortel, buncis, dan 1sdm 
kecap asin aduk rata
Tumis bawang putih hingga harum, masukkan ikan, aduk hingga ikan kaku. Tam-
bahkan kecap asin, kecap manis, kecap ikan, bumbu-bumbu lainnya, tambahkan air 
dan daun bawang.
Masak hingga semuanya tercampur rata, angkat
Siapkan sedikit tumisan ikan ke masing-masing mangkuk atau wadah tahan panas, 
beri nasi.
Kukus selama 30menit, sajikan hangat
Simpan ke dua mangkuk nasi tim ke dalam lemari es, kukus bila ingin di sajikan.

Cara Penyajian: 
Tempatkan Tim Ikan Salmon ke dalam wadah yang memiliki bentuk seperti 
 beruang, ikan, bintang, mobil, kelinci, dan hati, yang memiliki aneka pilihan warna, 
atau memanfaatkan food shaper dan sedikit kreasi untuk menarik minat makan 
anak.

Catatan : 
ikan dapat diganti dengan ikan kakap, tenggiri atau tuna

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

Bahan-bahan:
- 1 Cup beras, jangan terlalu penuh
- Air secukupnya
- 50 gr wortel kupas, potong dadu kecil
- Buncis secukupnya iris agak halus
- 1sdm kecap asin
- 1sdm Blue band atau 
   margarine lainnya
- 3 siung Bawang putih, 
   memarkan, cincang
- 100gr daging ikan salmon
    potong kotak kecil
- 1sdm kecap manis
- 1sdm kecap asin
- 3sdm air
- 1batang daun bawang, iris tipis
- Garam, gula dan merica sedikit

(untuk anak usia 9 – 12 bulan) (untuk anak di atas usia 1 tahun)
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Jawab :
Salam kenal juga ibu 

Dian. Terima kasih atas per-
hatian dan pertanyaan ibu 
pada rubrik “Dokter Anda” 
ini. 

Benar, penyakit Kaki 
Tangan Mulut (KTM) atau 
Hand Foot Mouth disease 
juga dikenal sebagai Flu 
 Singapura.  Penyakit KTM 
disebabkan oleh infeksi virus 
Coxsackie yang merupakan genus enterovi-
rus. Penyebab penyakit KTM ringan umum-
nya adalah virus Coxsackie A16. Sedangkan 
penyakit KTM berat yang bisa menimbulkan 
komplikasi hingga mengakibatkan kema-
tian adalah enterovirus 71. 

Namun, secara umum penyakit KTM 
tidak membahayakan. Bahkan, penderita 
bisa pulih dalam waktu sekitar satu ming-
gu. Hanya saja, penderita penyakit KTM 
terbanyak adalah anak di bawah usia 10 ta-
hun karena daya tahan tubuhnya yang be-
lum begitu baik (prima). Gejalanya mirip flu 
 biasa, seperti demam, pilek dan sakit saat 
menelan. Bedanya, pada penyakit KTM akan 
timbul kemerahan disertai vesikel --lenting-
an kecil berisi air seperti kulit melepuh --di 
daerah tenggorokan dan amandel. Selan-
jutnya, vesikel  akan menyebar ke telapak 
tangan, jari, telapak kaki, dan daerah popok. 

Anak biasanya akan sulit makan karena 
adanya luka (ulkus) dimulut seperti sari-
awan (lidah, gusi, dan pipi sebelah dalam). 
Bila disertai gejala panas tinggi, muntah, 

diare, kejang, hingga nafas 
sesak, penderita mungkin 
perlu sampai dirawat di RS. 
Tujuannya, untuk mence-
gah komplikasi yang bisa 
mengakibatkan radang 
otak (meningitis), infeksi di 
jantung (myocarditis) atau 
lumpuh layuh (acute flac-
cid paralysis).

Penularan penyakit 
KTM terjadi melalui kontak langsung de-
ngan air ludah, tinja, dan cairan dari vesikel 
penderita. Sedangkan penularan tanpa kon-
tak langsung bisa terjadi melalui handuk, 
baju, peralatan makan dan mainan yang 
terkontaminasi cairan vesikel. Karena sangat 
mudah menular inilah maka penderita perlu 
dirawat di ruang tersendiri.

Untuk mencegah terjangkit penyakit 
KTM, bisa diantisipasi dengan meningkat-
kan kebersih an dengan sering mencuci 
ta ngan, menghindari kontak dengan pen-
derita penyakit KTM di lingkungan Anda, 
dan meningkatkan daya tahan tubuh anak 
dengan asupan gizi, serta menjaga kualitas 
tidur dan aktifitas fisik yang seimbang. Kare-
na, belum ada vaksin untuk menangkal virus 
Coxsackie yang menjadi penyebab penyakit 
KTM.

Demikian penjelasan kami. Semoga 
dapat menjawab pertanyaan ibu Dian. Teri-
ma kasih atas pertanyaannya dan salam un-
tuk keluarga. 

Penyakit
Kaki Tangan Mulut

Tanya:
Salam  kenal Dok, 
Saya seorang ibu dari anak balita (3 tahun) yang baru saja menjalani rawat inap di rumah 

sakit. Menurut dokter yang menanganinya, ia terkena penyakit Kaki Tangan Mulut (KTM). 
Nah, pertanyaan saya adalah, apa benar penyakit KTM ini yang disebut Flu  Singapura, dan 
tergolong penyakit berbahaya? Lalu, apakah penderita penyakit KTM harus dirawat di 
 ruang isolasi? Karena, meski cepat membaik setelah menjalani perawatan intensif selama 
beberapa hari, namun ia ditempatkan di ruang yang terpisah dengan pasien lain. Dan yang 
paling penting adalah, bagaimana mencegah agar anak saya tidak lagi terjangkit penyakit 
ini. Terima kasih.

 Dian 
Bekasi

dr. Arina Yuli Roswiyati, MS

Dokter Anda
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Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Seminar Komunitas
”Dyspepsia”
Rabu, 13 Juni 2012, Pk. 13.30 - selesai
Pembicara: dr. Titik Haryati
Tempat:

GPEC Room - PT. ASMO Indonesia
MM2100 Industrial Town Blok FF-3,5,6 Cikarang 
Barat Bekasi 17520

Siang Klinik Cirebon
Sabtu, 08 September 2012, Pk. 08.00 - 16.00
Update on Minimal Invasive Surgery:
1. Coronary Angioplasty
2. Digital Substraction Angiography (DSA)
3. Laparoscopy
4. Arthroscopy
Pembicara:	•	dr.	Ferdy	Limengka,	SpB,	FINACS
	 •	dr.	Faris	Basalamah,	SpJP,	FIHA
	 •	dr.	Fritz	Sumantri,	SpS,	FINS
	 •	dr.	Sumono	Handoyo,	SpOT
Tempat: Hotel Grage Cirebon
 Jl.R.A.Kartini no.77, Cirebon 45123

SEMINAR AWAM
Rahasia Mengoptimalkan Potensi Buah Hati 
untuk Membentuk Generasi Platinum
Sabtu, 09 Juni 2012, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Winarno, SpA
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Keluarga Bekasi

Kesehatan Saluran Cerna & Imunitas Tubuh 
Anak
Sabtu, 01 September 2012, Pk. 09.00 - 12.00
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Keluarga Bekasi

Seminar Awam Cirebon
“Update on Minimal Invasive Surgery”
Jumat, 07 September 2012, Pk. 18.30 - 21.00
Pembicara:	•	dr.	Ferdy	Limengka,	SpB,	FINACS
	 •	dr.	Faris	Basalamah,	SpJP,	FIHA
	 •	dr.	Fritz	Sumantri,	SpS,	FINS
	 •	dr.	Sumono	Handoyo,	SpOT
Tempat: Restaurant Marina
 Jl.Perujakan no.2A, Cirebon

SEMINAR ILMIAH
Rabu, 11 Juli 2012, Pk. 12.00 - 16.00
Tema:
1. From Hypertension to Cardiovascular 

 Management: How to Apply in Daily Practice
2. Pulmonary Embolism Prophylaxis in Medical 

Patients
Pembicara:	•	dr.	M.	Djamal	A.	Hasan,	SpJP
	 •	dr.	Yutu	Solihad,	SpAn
Ruang Auditorium Lt.6, RS Mitra Keluarga Bekasi

TALK SHOW
Kanker Kepala & Leher 
Jumat, 28 Juni 2012, Pk. 07.30 - 08.30
Talkshow Radio Dakta 107 FM
Pembicara: dr. Wim Panggarbesi, SpB(K)Onk

Puasa & Gangguan Pencernaan
Selasa, 07 Agustus 2012, Pk. 07.30 - 08.30
Talkshow Radio Dakta 107 FM
Pembicara: dr. Kunkun Achmad, SpPD

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Menjadikan Anak Cerdas di Sekolah”
Sabtu, 30 Juni 2012, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara:	dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
Ruang Auditorium Lt.6, RS Mitra Keluarga Bekasi

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Intervensi Laparoskopi pada Kelainan Kandungan 
& Infertilitas”
Sabtu, 14 Juli 2012, Pk. 12.00-13.00
Pembicara: dr. Herman Trisdiantono, SpOG
Ruang Auditorium Lt.6, RS Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Pendaftaran: 021.8853333 ext.6031
Senam Pencegahan Osteoporosis
“3 Ways to Prevention: Calcium, Vit.D, Exercise”
Setiap hari Sabtu Pk.07.00-08.00
Tempat: Depan Apotik Mitra (Ruko Bekasi Mas)
Biaya: Rp.5000,-/pertemuan

Kelas Pijat Bayi
Setiap hari Sabtu Pk.08.00-10.00
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Keluarga Bekasi
Biaya: Rp.25.000,-/pertemuan

Senam Hamil
Setiap hari Sabtu Pk.10.00-12.00 & 16.00-18.00
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Keluarga Bekasi
Biaya: Rp.15.000,-/pertemuan

GATHERING
Gathering HD
“Cuci Darah & Transplantasi Ginjal”
Sabtu, 07 Juli 2012, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Kunkun Achmad, SpPD
Ruang Auditorium Lt.6, RS Mitra Keluarga Bekasi
RSMK Bekasi - Indonesia Kidney Care Club

SEMINAR AWAM
Penyakit Hepatitis Pencegahan dan 
 Penangannya
Sabtu, 9 Juni 2012,  Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Taswin Prawira, SpPD
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran 

SEMINAR ILMIAH
Simposium Ilmiah Bidan
Jumat, 27 Juli 2012, Pk. 15.30 - 19.30
Pembicara:	•	dr.	Yuma	Sukadarma,	SpOG
	 •	dr.	Rudi	Hartono,	SpA
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

Simposium Ilmiah Akreditasi IDI
Jumat, 3 Agustus  2012, Pk. 15.30 - 19.30
Pembicara:
•	dr.	med.	S.	Halim,	SpU	(Spesialis	Urologi)
•	dr.	Maisie	Johan,	SpRad

Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

TALK SHOW
Mencegah Terjadinya Stroke Usia Dini
Selasa, 12 Juni 2012, Pk. 08.00 - 09.00
Talk Show (Sonora - 92,0 FM)
Pembicara:	dr.	Yanni,	SpS	(Spesialis	Syaraf)
Tempat: Radio Sonora

Mandiri di Usia Senja
Sabtu, 16 Juni 2012, Pk. 10.00 - 12.00
Talk Show (Sonora - 92,0 FM)
Pembicara: dr. Satrio Tjondro, SpKFR      

Mandiri di Usia Senja
Sabtu, 23 Juni 2012, Pk. 08.00 - 12.00
Talk Show (Sonora - 92,0 FM)
Pembicara:	dr.	Yanni,	SpS

DONOR DARAH
Kamis, 26 Juli  2012, Pk. 08.00 - 12.00
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

LAIN-LAIN
Kompetisi Dance Hand Hygiene
Rabu, 6 Juni 2012, Pk. 09.30 s.d. 14.00
Ruang Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

Agenda Kegiatan

TALK SHOW
4 Juni 2012
Radio Trijaya FM 

SENAM
Menu Khusus agar Produksi ASI Optimal
Sabtu, 2 Juni 2012, Pk. Jam 08.00
Bersama: AHLI GIZI

Seputar Inisiasi Menyusui Dini (I)
Minggu, 3 Juni 2012, Pk. Jam 09.00
Bersama: Bidan

Terapi Pijat pada Bayi Usia < 1 Bulan
Sabtu, 9 Juni 2012, Pk. 08.00
Bersama: Fisioterapi

Agar produksi ASI Optimal
Minggu, 10 Juni 2012, Pk. 09.00
Bersama: Management Klinik Laktasi

SEMINAR AWAM
Liposuction
Sabtu, 16 Juni 2012
Pembicara: dr. Tjandra Purnawan,SpBP 
Auditorium Lt. V, RSMK Surabaya

Kelainan Mata Pada Anak
Sabtu, 30 Juni 2012
Pembicara: dr. Victor S Tandean, SpM
Auditorium Lt. V, RSMK Surabaya

Sebab, Akibat & Solusi Obesitas Pada Anak
Sabtu, 7 Juli 2012
Pembicara: dr. M. Connie Untario, SpA
Auditorium Lt. V, RSMK Surabaya

Dermatitis Atopik
Sabtu, 21 Juli 2012
Pembicara: dr. Christine Andriyai, SpKK
Auditorium Lt. V, RSMK Surabaya

Tips menjaga kebersihan Botol Susu agar 
tetap Higienis
Sabtu, 16 Juni 2012, Pk. 08.00
Bersama: PT. TMC

Seputar Inisiasi Menyusui Dini ( 2)
Minggu, 17 Juni 2012, Pk. 09.00
Bersama: Bidan

Seputar Kandungan Gizi Prenagen
Sabtu, 23 Juni 2012, Pk. 08.00
Bersama:	PRENAGEN

Seputar Inisiasi Menusui Dini (3)
Minggu, 24 Juni 2012
Bersama: Bidan

Tips Penggunaan Breast Pads
Sabtu, 30 Juni 2012, Pk. 09.00
Bersama: Pigeon

PROMO
Holiday School Promo
Paket Khitan
Dengan Dokter Spesialis Bedah Umum
Berlaku mulai 15 Juni - 15 Juli 2012
Syarat & Ketentuan berlaku
Informasi & Pendaftaran 031-7345333
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Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Nyeri Sendi
Sabtu, 23 Juni 2012, Pk. 14.00 - 17.00
Pembicara: dr. Lia Marliana, SpOT
Tempat:	Informa	Living	Plaza	-	Bekasi

SEMINAR AWAM
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Gizi	pada	Bayi”
Sabtu, 30 Juni 2012, Pk. 11.30 - selesai
Pembicara:	Tim	Gizi	RSMK	Bekasi	Timur
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Hepatitis B
Sabtu, 30 Juni 12, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Tri Sutowo, SpPD
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Ibu Cerdas Anak Cerdas”
Sabtu, 14 Juli 2012, Pk. 11.30 - selesai
Pembicara:	Dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Update on Minimal Invasive Surgery
Jum’at, 07 September 2012, Pk. 18.30 – 21.00
Pembicara:
•	 dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
•	 dr.	Ferdi	Limengka,	SpB,	FINACS
•	 dr.	Fritz	Sumantri,	SpS,	FINS
•	 dr. Lia Marliana, SpOT
•	 dr. Sumono Handoyo, SpOT

Restaurant Marina
Jl. Perujakan no.2A, Cirebon

SEMINAR ILMIAH
Update Terkini Penatalaksanaan
Gagal Ginjal & Hipertensi
Rabu, 14 Juni 2012, Pk. 12.00-16.00
Pembicara:
•	 dr. Erwin Setiawan, SpJP
•	 dr. Tri Sutowo, SpPD

Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Update on Minimal Invasive Surgery
Coronary Angioplasty, Digital Substraction 
 Angiography (DSA), Laparoscopy, Arthroscopy
Sabtu, 08 September 2012, Pk. 08.00 - 16.00
Pembicara:
•	 dr. Faris Basalamah,SpJP, FIHA
•	 dr.	Ferdi	Limengka,	SpB,	FINACS
•	 dr.	Fritz	Sumantri,SpS,	FINS
•	 dr. Lia Marliana,SpOT
•	 dr. Sumono Handoyo, SpOT

Hotel Grage Cirebon
Jl. R.A Kartini no.77, Cirebon 45123

Guideline – Based Management of
Dyslipeidemia
Kamis, 13 September 2012, Pk. Pk. 2.00 - 16.00
Pembicara:
•	 dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
•	 dr. Erwin Setiawan, SpJP

Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

TALK SHOW
Nyeri Sendi
Selasa, 10 Juli 2012, Pk. 07.30 - 08.30
Radio Dakta 107 FM
Pembicara: dr. Lia Marliana, SpOT

Kehamilan
Selasa, 11 September 2012, Pk. 07.30 - 08.30
Talkshow Radio Dakta 107 FM
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, SpOG

SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Setiap hari Sabtu Pk.07.00-08.00
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur
Biaya : Rp.5.000,-/pertemuan

Senam Stroke
Setiap hari Sabtu Pk. 08.00-09.30
Biaya : Rp. 15.000,- / pertemuan

Senam Hamil
Setiap hari Sabtu Pk. 09.30-11.30
Biaya : Rp. 15.000,- / pertemuan

DONOR DARAH
Sabtu, 14 Juli 2012, Pk. 08.00 - 11.30
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

GATHERING
Family Gathering DM
“Komplikasi DM pada Jantung”
Sabtu, 16 Juni 2012, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Family Gathering Pasien DM
“Sehat & Produktif dengan Luka DM”
Sabtu, 16 Juni 2012, Pk. 09.00-11.00
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Gathering Survivor Cancer
“Seputar Kanker”
Sabtu, 23 Juni 2012, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Budi Harapan Siregar, SpOnk
Ruang Auditorium Lt. 5
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

SEMINAR AWAM
Kenali & Minimalisir Resiko Diabetes 
 Mellitus
23 Juni 2012
Pembicara: dr. F. Andy Kasim, SpPD

SEMINAR ILMIAH
Pelatihan Bidan
“Pertolongan Bayi pada 1 Jam Pertama 
Kehidupan”
8 Juli 2012 (tentative)
Pembicara: dr. Kiki MK. Samsi, SpA(K), MKes

PRENATAL CLASS
Bagaimana mempersiapkan persalinan
“get ready for the big day”
9 Juni 2012 
Pembicara: Bidan RSMK Cibubur 

“Baby blues”, apa dan bagaimana
mengatasinya?
28 Juli 2012
Pembicara: dr. Laurentius Panggabean, SpKJ

Makanan Tepat Bayi Sehat
11 Agustus 2012
Pembicara: dr. Laila Hayati, SpGK

SENAM
Senam Hamil
Setiap hari Sabtu, Pk. 10.00
Auditorium Lt IV, RS Mitra Keluarga Cibubur

DONOR
14 Juli 2012
Bekerjasama dengan PMI

PROMO
Paket Harga Khusus
Circumsisi dan Tonsilektomi
Periode: s/d 19 Juli 2012

Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Penanganan Terkini Penyakit Jantung 
dengan Kateterisasi Jantung
Minggu, 15 Juli 2012,  Pk. 18.30 – 22.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, SpJP
Golden Ballroom Abadi Suite Hotel & Tower, Jambi

SEMINAR AWAM
Waspadai Serangan STROKE
Sabtu, 14 Juli 2012, Pk. 11.00 - Selesai
Pembicara: dr. Aulia Jusuf, PhD
Informa, Mal Artha Gading Lt. 2

Healthy Sexual Life
Sabtu, 9 Agustus 2012, Pk. 18.00 - 21.00
Pembicara: dr. Sugi Suhandi, SpOG
Restoran di Kelapa Gading (Full Gospel)

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan STROKE pada Praktek                                                         
Sehari - Hari
Akreditasi IDI
Kamis , 5 Juli 2012, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara:	•	DR.	dr.	Med.	Jimmy	Soegiarto,	SpBS
	 •	dr.	Hana	Hidajat,	SpAn,	KIC,	KAKV
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

TALK SHOW
Radio Sonora (92.0 FM), Pk. 08.00 – 09.00

SKOLIOSIS & Penanganannya
Selasa, 5 Juni 2012 
Pembicara: dr. M. E. Dana, SpKFR

STROKE & Penanganannya
Selasa, 3 Juli 2012 
Pembicara:	dr.	F.	Yudiarta,	SpS

Puasa & Gangguan Pencernaan
Selasa, 7 Agustus 2012 
Pembicara: DR. dr. H. Murdani A., SpPD-KGEH

SENAM
Senam Diabetes & Seminar Awam

Pentingnya Pemantauan Kadar Gula Darah 
secara Rutin
Sabtu, 16 Juni 2012, Pk. 07.00 – 10.00
Pembicara: dr. Santi Setiawan, SpPK
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING
 

Gangguan Fungsi Ginjal
akibat Komplikasi DM
Sabtu, 16 Juli 2012, Pk. 07.00 – 10.00
Pembicara: dr. Djoko Wibisono, SpPD-KGH
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING
 
Senam Jantung Sehat & Seminar Awam
Tai Chi Menyehatkan Jantung Anda
Sabtu, 23 Juni 2012, Pk. 07.00 – 10.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, SpJP
Springhill, Kemayoran

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00

PROMO
Program Khusus

Program SUNAT* (One Day Care)
Paket A: (Dokter Umum dengan Bius Lokal)
Paket B: (Dokter Spesialis Bedah dengan Bius 

Lokal)
Paket C: (Dokter Spesialis Bedah dengan Bius 

Umum) 
Harga Khusus: 1 s/d 31 Juli 2012
* Syarat & Ketentuan Berlaku

DONOR DARAH
Sabtu, 14 Juli 2012, Pk. 11.00 – Selesai
Informa, Mal Artha Gading Lt. 2

Rabu, 15 Agustus 2012, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

GATHERING
Gathering Pasien & Keluarga Penderita Kanker

Waspadai Kanker Usus
Jumat, 29 Juni 2012, Pk. 16.00 - Selesai
Pembicara: dr. Benny P., SpB (K) BD
Auditorium	Lt.	6	–	RSMK	KELAPA	GADING
  
Pola Makan Sehat bagi Penderita Kanker
Jumat, 27 Juli 2012, Pk. 16.00 - Selesai
Pembicara: dr. Gracia GMT Winaktu, SpGK, MS
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

SEMINAR AWAM
Waspada Penyakit Jantung Pada Usia 
Muda
Sabtu, 12 Mei 2012, Pk. 09.30 s/d selesai
Pembicara:
•	 dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
•	 dr. Rachelia Salanti

Fasilitas:	Seminar	KIT,	Snack	dan	Doorprize
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Tegal

Faktor Resiko, Diagnosis dan
Penatalaksanaannya
Sabtu, 23 Juni 2012, pk. 09.30 s/d selesai
Pembicara:
•	 dr. Runiawan Condro S, SpA, MKes
“ALERGI	SUSU	SAPI	PADA	ANAK”

•	 dr. Lisdayanti, SpOG
“KEGUGURAN	BERULANG”

Fasilitas:	Seminar	KIT,	Snack	dan	Doorprize
Auditorium Lantai 4 RS. Mitra Keluarga Tegal

SENAM
Senam Jantung Sehat & Talk Show
“Jantung Koroner”
Minggu, 10 Juni 2012, Pk. 06.00 s/d selesai
Bersama: dr. Faris Basalamah, SpJP, FIHA
Fasilitas Snack & Dorprise
Area Parkir Belakang, RS. Mitra Keluarga Tegal

Senam Boyok
Minggu Pertama tiap Bulan
Sabtu, Pk. 08.00 s/d selesai
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Tegal

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 s/d selesai
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Tegal
Gratis Free Milk dari Prenagen

Pijat Medis Bayi
Senin - Sabtu, Pk. 09.00 - 11.00
Nurse	Station	Anyelir	Lt.	2
RS. Mitra Keluarga Tegal
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Agenda Kegiatan

SEMINAR AWAM
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Pentingnya Imunisasi“
Sabtu,16 Juni 2012, Pk. 11.30 – 12.30
Pembicara: dr. Frengky Susanto, SpA
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang

Ceramah Komunitas
“Kejang Demam Pada Anak“
Rabu, 20 Juni 2012, Pk. 11.30 – 13.00
PT	EPSON
Pembicara: dr. Frengky Susanto, SpA

Persiapan Menyongsong Sang Buah Hati
Sabtu, 30 Juni 2012, Pk. 08.00 – 11.30
Pembicara:	dr.	Ni	Putu	Titien	S.	K.,	SpOG,	MKes
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Penyulit Pada Persalinan”
Sabtu, 14 Juli 2012 , Pk.11.30 – 12.30
Pembicara:	dr.	Nancy	Liona	Agusdin,	SpOG
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang

Ceramah Komunitas
“Kanker Serviks”
Rabu, 18 Juli 2012 , Pk.11.30 – 13.00
PT	EPSON
Pembicara:	dr.	Ni	Putu	Titien	S.	K.,	SpOG,	MKes

Waspada ISPA Pada Anak
Sabtu, 28 Juli 2012, Pk. 08.00
Pembicara:	 •	dr.	Frengky	Susanto,SpA
	 •	dr.	Dian	Yulianti,SpP
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Gizi	Seimbang	Anak	Usia	0-1	tahun”
Sabtu, 11 Agustus 2012, Pk. 11.30 – 12.30
Pembicara: Desi Indriani, AMG
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR ILMIAH
MANAGEMENT OF CHRONIC ISCEMIC
HEART DISEASE
Rabu, 11 Juli 2012, Pk.12.00 – 16.30
Pembicara:	 •	dr.	Joeristanti,	SpJP
	 •	dr.	Faris	Basalamah,	SpJP,	FIHA

TALK SHOW
Pentingnya Menjaga Kesehatan Gigi
Jumat, 22 Juni 2012, Pk. 10.00 – 11.00
Talk Show Radio Dakta 107 FM 
Pembicara: dr. Ary Kasrini

DONOR DARAH
Sabtu, 7 Juli 2012 & Sabtu, 7 Oktober 2012
Pk. 08.30 – 12.00
Auditorium Lt. 4, RS Mitra Keluarga Cikarang
Peserta Terbatas: 100 org.

SEMINAR AWAM
Ceramah Kehamilan
“Gizi	Wanita	Hamil”
09 Juni 2012, Pk. 11.00 – 13.00
Pembicara:	Ahli	Gizi
Auditorium Lantai 4, RSMK DEPOK

Deteksi Dini dan Penanganan Flu  Singapura 
Pada Anak
23 Juni 2012, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Dicky Pribadi, SpA
Auditorium Lantai 4, RSMK DEPOK

SEMINAR ILMIAH
Persalinan & Penanganan Bayi
Resiko Tinggi
6 Juli 2012, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara:	•	dr.	Reza	Kamal,	SpOG
	 •	dr.	Yusnita,	SpA
Seminar Bidan
Auditorium Lantai 4, RSMK DEPOK

PROMO
Promo Sirkumsisi & Tonsilektomi
11 Juni - 21 Juli 2012

Promo Diskon 10 %
Penunjang Medis dan Tarif Kamar
01 Juli – 31 Juli 2012

LAIN-LAIN
Lomba Fotogenik Balita & Talkshow 
14 Juli 2012, Pk. 09.00 – selesai
Auditorium Lantai 4, RSMK DEPOK

PROMO
Paket Operasi TONSILEKTOMI:
•	 tanpa Thermal Welding Rp. 3.900.000,-
•	 dengan Thermal Welding Rp. 6.750.000,-
Periode: Juni, Juli, Desember 2012

Paket PERSALINAN:
•	 Persalinan	Normal	Rp.	2.600.000,-
•	 Persalinan Caesar Rp. 6.900.000,-

Paket Operasi:
•	HERNIA	(dengan	Spinal)	Rp.	7.200.000,-
•	APPENDICTOMY		LAPARASCOPY	Rp.12.500.000,-

Paket SUNAT:
Dokter Umum: Rp. 500.000,-
Dokter	Spesialis:	 •	Lokal:	Rp.	1.250.000,-
	 •	Bius:	Rp.	1.950.000,-
Periode: Selama Tahun 2012

LAIN-LAIN
Pengobatan Massal
Bekerjasama dengan Pt. Dynaplast
Senin, 4 Juni 2012, Pk. 09.00 – selesai
Tempat:	PT	DYNAPLAST	DP.	8	Jababeka	Cikarang
Jumlah peserta: 200 org warga sekitar Cikarang

SEMINAR
Waspadai nyeri telinga pada influenza
02 Juni 2012
Pembicara: dr. Leny Megahwati, SpTHT

Screaning pendengaran bayi baru lahir
16 Juni 2012
Pembicara:	dr.	Nyilo	Purnami,	SpTHT

Deteksi dini pencegahan dan terapi 
kanker paru
07 Juli 2012
Pembicara: dr. Bambang Simon, SpP

Penanganan nyeri tulang belakang
21 Juli 2012
Pembicara: dr. Wihasto, SpBS

Deteksi dini kanker payudara
11 Agustus 2012
Pembicara: dr. Hantoro Ishardiyanto, SpBOnk

Ca Prostat
25 Agustus 2012
Pembicara:	dr.	Bobby	Hery	Y,	SpBU

TALK SHOW
Pilek alergi apa dan bagaimana?
22 Mei 2012
Pembicara: dr. Leny Megahwati, SpTHT
Gedung Kantor BPK Juanda - Sidoarjo

SENAM
Senam Hamil
Setiap hari Sabtu & Minggu
10.00 s/d selesai
Instruktur: Bidan RSMK Waru
Auditorium Lt. IV RSMK Waru

Senam Nifas
Setiap hari Minggu, Pk. 15.00 - 17.00
Instruktur: Bidan RSMK Waru
Auditorium Lt. IV RSMK Waru
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KELAPA GADING

Kilas Berita

Seminar Awam
“Kateterisasi Jantung”

Sabtu, 28 April 
2012, RS Mitra 
Keluarga Kelapa 
Gading (RSMK KG) 
menggelar Seminar 
Awam mengenai Ka
teterisasi Jantung, di 
Ballroom Hotel Ritz 
Carlton Pacific Place, 
Jakarta. Seminar 
yang mengusung 
tema “Kateterisasi 
Jantung” itu dihadiri 

sekitar 300 peserta dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Menurut pembicara tunggal pada seminar tersebut,  dr. 
Utojo Lubiantoro, SpJP, FIHA, acara seminar ini ditujukan untuk 
memberikan pemahaman mengenai penyakit jantung koroner 
dan sosialisasi kateterisasi jantung kepada masyarakat. Tak 
heran, materi pembahasannya meliputi kemungkinan datang
nya serangan yang bisa mengakibatkan kematian mendadak, 
adanya serangan tanpa gejala, atau serangan yang dimulai 
dengan rasa sakit di dada, hingga timbulnya gangguan irama 
jantung. “Yang menarik, 30% kematian akibat serangan jantung 
terjadi tanpa gajala,” ungkapnya.

Pada kesempatan lainya, dr. Utojo juga memaparkan 
mengenai Kateterisasi Jantung sebagai istilah umum yang di
gunakan untuk rangkaian prosedur pencitraan. Tentu saja, pem
bahasannya diungkap secara gamblang dengan menjelaskan 
prosedur pemeriksaan dan pelaksanaan mulai dari angiografi 
koroner, angioplasty koroner dan pemasangan stent ( ring ).

Dipenghujung acara seminar yang diawali dengan pemerik
saan gula darah dan kolestrol bagi peserta seminar itu, dr. Utojo 
menghimbau kepada seluruh peserta agar senantiasa waspada 
terhadap kesehatan jantungnya. Bahkan, tak perlu ragu untuk 
melakukan prosedur katerisasi jantung maupun prosedur 
angiografi koroner. “Prosedurnya dilakukan dengan pembiusan 
lokal dan dijamin aman, tanpa rasa sakit. Bahkan cuma makan 
waktu sekitar 20 menit,” ujarnya, meyakinkan. (Yn)

Kreativitas harus 
terus ditingkatkan!!! Itu
lah motto Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Kelapa 
Gading (RSMKKG) di 
tahun 2012. Berbagai 
acara pun diselengga
rakan, mulai dari acara 
yang diperuntukkan 
bagi komunitas/awam, 
rekan – rekan sejawat 
(Dokter) dan tak lupa 
bagi adik – adik kecil. 
Acara – acara diseleng
garakan sebagai salah 
satu media komuni
kasi RSMKKG dengan 
masyarakat luas, rekan 
– rekan sejawat (Dokter) 
serta pasien & keluarga
nya.

Tiga (3) acara istimewa di bulan April 2012, diawali dengan 
perayaaan Hari Kartini pada 21 April lalu. Perayaan ini meng
angkat tema “Semangat Kartini… Semangat Perempuan 
Indonesia”. Acara ini dimeriahkannya dengan pemberian Bunga 
Mawar kepada pasien serta seluruh petugas counter wanita yang 
mengenakan pakaian adat (daerah). 

Acara kedua adalah Simposium Ilmiah (Dokter) yang meng
angkat topik mengenai “Penatalaksanaan Gangguan Cerna 
dengan PPI”. Hadir sebagai pembicara DR. dr. H. Murdani A., 
SpPD-KGEH (Spesialis Penyakit Dalam – Konsultan Gastroentero 
Hepatologi/Endoskopi) dan dr. Indra Marki, SpPD (Spesialis Penya-
kit Dalam). Pada acara ini disampaikan bahwa gangguan pencer
naan secara umum disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk 
dan stress seharihari yang sering kali menunjukkan gejalagejala 
yang cukup mengganggu, sehingga jika tidak mendapatkan 
penanganan yang baik, dapat menjadi gangguan kronis. 

Kedua pembicara ini menyampaikan bahwa PPI telah dikenal 
berguna untuk mengurangi sekresi asam lambung sampai 
dengan sembilan puluh sembilan persen. Selain itu, delapan 
puluh persen pasien yang diobati karena Refluks gastroesofageal 
dengan menggunakan penghambat pompa proton dilaporkan 
telah sembuh sepenuhnya. Acara ini dihadiri kurang lebih 150 
orang yang merupakan para dokter umum. 

Acara selanjutnya adalah acara hiburan yang diperuntukkan 
bagi adik – adik kecil, yaitu Dongeng Anak dengan tema “Aku 
tidak Takut ke Dokter”. Panitia menghadirkan seorang pen  do
ngeng yang sangat piawai dalam mengangkat tema ini, sehingga 
dengan sangat mudah dapat dimengerti oleh anak – anak. Panitia 
juga menghadirkan seorang pesulap dimana pada salah satu 
atraksinya dapat merubah sebuah sapu tangan menjadi seekor 
merpati putih sehingga menambah antusias para adik – adik kecil.

Gelak tawa dan wajah gembira serta penasaran terpancar dari 
adik – adik kecil ini selama acara berlangsung.  Dongeng kali ini 
dihadiri kurang lebih 60 anak/peserta. 

Dari Simposium Ilmiah (Dokter)
sampai Dongeng Anak

BEKASI TIMUR

Kilas Berita

Seiring berjalannya waktu, trend penyakit yang berkembang 
di masyarakat banyak yang dipengaruhi oleh faktor makanan 
dan gaya hidup, disamping penyebab lainnya. Diantara penyakit
penyakit tersebut, salah satunya adalah kanker, yaitu suatu kondisi 
dimana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normal
nya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat 
dan tidak terkendali. Sementara, penyakit yang konon belum ada 
obatnya ini, akan terus membelah diri, tanpa mengindahkan kaidah 
hukumhukum pembiakan. 

Kanker bisa terjadi dari berbagai jaringan dalam berbagai organ 

DEPOK

Sabtu, 14 April 
2012,  RS Mitra Keluar
ga Depok mengadakan 
Seminar Awam yang 
mengangkat tema 
tentang “Katarak dan 
Penatalaksanaannya”. 
Seminar ini diseleng
garakan di ruang 
Auditorium RS Mitra 
Keluarga Depok dan 
dihadiri oleh 85 peserta 

yang berasal dari daerah Depok dan sekitarnya.

Seminar dengan pembicara dr. Diansyah Gustini Fitriani, 
SpM ini membahas mengenai penyebab, gejala serta berbagai 
jenis tindakan operasi katarak, salah satunya adalah Phacoemul-
sifikasi. 

Mengingat katarak merupakan penyebab kebutaan nomor 
1 di Indonesia, maka tak heran seminar ini mendapatkan 
respon yang positif dari peserta. Hal itu terlihat dari banyaknya 
peserta yang mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab.

Menurut dr. Diansyah Gustini Fitriani, SpM, penatalaksanaan 
katarak dengan menggunakan Teknik Phacoemulsifikasi sangat 
mudah dan cepat. Penggunaan bius local dan lama tindakan 
yang hanya memakan waktu 15 – 20 menit, hingga pasien tidak 
perlu dirawat inap merupakan beberapa keunggulan yang 
dimiliki oleh teknik ini.

Seminar Awam 
Katarak dan Penatalaksanaannya

Seminar Awam 
Waspadai Kanker Kepala & Leher Sejak Dini

tubuh manusia, seperti sel kulit, sel hati, sel 
darah, sel otak, sel lambung, sel usus, sel paru, 
sel saluran kencing, dan berbagai macam sel 
tubuh lainnya, termasuk kepala dan leher. 

Mengacu pada fenomena itulah, Sabtu, 
5 Mei 2012 lalu, Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Bekasi Timur menggelar Seminar Awam 
bertajuk,  “Waspadai Kanker Kepala & Leher 
Sejak Dini” yang menghadirkan pembi cara, dr. 
 Wim Panggarbesi, SpB (K)Onk dan moderator 
dr. Rachelia Salanti.

Tak heran, mengingat tema pembahasannya 
yang cukup menarik, seminar ini mendapat respon yang sangat 
positif dari berbagai kalangan. Hal itu terlihat dari jumlah peserta 
yang mencapai 120 orang dan sangat antusias serta interaktif pada 
sesi tanya jawab. Mereka umumnya berasal dari masyarakat sekitar 
dan tamu undangan RSMK Bekasi Timur.  

Di penghujung acara, peserta tampak puas menerima informasi 
seputar kanker kepala dan leher yang cukup akurat dan dapat dicer
na dengan baik. Dan, akhir acara pun berlangsung sukses karena 
diakhiri dengan pengundian door prize dan makan siang. (SP)

Sabtu, 31 Maret 
2012 lalu, Rumah Sakit 
Mitra Keluarga (RSMK) 
Cibubur tampak sibuk 
dan meriah dengan 
beragam kegiatan 
menarik. Ya, ada gelar 
acara yang dimulai 
dengan kegiatan ba
zaar, talkshow bertajuk, 
“Tumbuh Kembang 
Optimal, Kecerdasan 
Maksimal, yang meng
hadirkan dr. Syarifah 
Hanum, SpA, salah satu 
dokter Spesialis Anak RS 
Mitra Keluarga Cibubur 
sebagai pembicara. 

Tak cuma itu, acara 
serentak yang dige

lar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke1 RSMK 
 Cibubur itu juga menampilkan “Fashion Show Anak” yang meng
angkat tema Profesi Kesehatan.

Penghujung acara pun semakin meriah dengan maraknya aksi 
demo masak, “Makanan Penunjang Kecerdasan Otak Anak,” yang 
disajikan oleh tabloid NOVA. Pengunjung tampak puas, bahkan an
tusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang digelar di halaman 
parkir RSMK Cibubur, yang dimulai sejak pagi hingga menjelang 
sore. 

CIBUBUR

Menyambut Hari Jadi Ke - 1
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TEGAL

“Healthy and Fun Life 3th 
Anniversary”. Itulah tajuk dari 
gelar Lomba Menggambar 
dan Fashion Show anak, 
pada Minggu 18 Maret 2012. 
Tak heran, hari itu, lantai 1 
Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Tegal itu riuh rendah 
dengan celoteh peserta yang 
ratarata berusia antara 6 
hingga 9 tahun.

Lomba Menggambar dan Fashion Show yang diikuti seba
nyak 147 peserta itu, di bagi atas ketegori A dan B. Kategori A 
diikuti oleh peserta usia 3 – 5 th,  dan kategori B untuk peserta 
yang berusia 5 – 6 th.  

Acara berlangsung sangat meriah, setiap peserta berusaha 
memberikan hasil yang terbaik. Acara ini juga didukung kurang 
lebih ada 12 sponsor. Acara pun semakin meriah dan penuh 
suka cita ketika panitia memberikan hadiah, hiburan, maupun 
doorprize bagi peserta dan pemenang lomba Menggambar & 
Fashion Show untuk di bawa pulang.

Gelar Lomba Gambar & 
Fashion Show Anak

WARU

Aktivitas Medical Check Up 
Karyawan PT. Jatim Autocomp Indonesia
18 dan 25 April 2012

Registrasi Pelaksanaan medical check up PT. Jatim Autocomp Indonesia

Peserta sedang melakukan test laboratorium

Salah satu karyawan yang takut saat diambil darah

Supervisor PT. Jatim Autocomp Indonesia bersama 
karyawan RS Mitra Keluarga Waru

Kamis, 26 April 2012 , 
Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Cikarang menyeleng
garakan Siang Klinik bertajuk, 
ENHANCING INCRETINS: “A 
New Approach to Glycemic 
Control In Type 2 Diabetes”. 
Acara berlangsung di Audito

rium Lt.4 RSMK Cikarang dengan menghadirkan dr. Hyhot Mausar, 
SpPD., dan dr. Olly Renaldi, SpPDKEMD., sebagai pembicara, serta 
dr. Christina Dian Anggraeni selaku moderator.

Seiring dengan semakin pedulinya masyarakat tentang semakin 
tingginya angka kejadian DM (Diabetes Millutus), maka ilmu penge
tahuan, khususnya bidang internist dan endokrin terus melakukan 
pengembangan dan terobosan. 

Siang Klinik kali ini membahas mengenai penatalaksaaan 
DM tipe 2 dalam praktik seharihari, sehingga diharapkan dapat 
mening katkan pemahaman dan pengetahuan para sejawat dokter, 
dalam memberikan penanganan yang tepat kepada pasien.

Siang Klinik
ENHANCING INCRETINS: “A New Approach 
to Glycemic Control In Type 2 Diabetes”

CIKARANG

BEKASI

Kilas Berita

Kamis, 10 Mei 2012 lalu, Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Bekasi menggelar Seminar Bidan yang mengangkat tema, “Man
faat Late Clamping Pada Bayi Premature & Bayi Aterm” dengan 
menghadirkan dr. Antony Atmadja, SpOG, MSE., sebagai pembi
cara dan dr. Adeline Devita selaku moderator. 

Acara Seminar yang juga menghadirkan Ketua Ikatan Bidan 
Indonesia (IBI) Bekasi, DR. Hj. Tuty Setiawaty, AM. Keb, SKM, MKes 
ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 
kepedulian bagi seluruh jajaran petugas kesehatan, mulai dari 
dokter, bidan dan perawat.

Selain untuk menciptakan sinergitas di kalangan petugas 
kesehatan, inisiatif untuk berbagi pengetahuan dan informasi 

Seminar Bidan 
“Late Clamping: Manfaat Bagi Bayi Aterm dan Premature”

melalui kegiatan seminar ini merupakan wujud du
kungan RSMK Bekasi terhadap komitmen Pemerintah, 
khususnya Departemen Kesehatan, dalam mengatasi 
masalah kesehatan ibu dan anak, hingga komitmen 
dalam upaya menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan 
Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih cukup tinggi. 

Tak heran, salah satu tema pembahasan pada 
acara Seminar Bidan yang dibuka oleh Manager Mar
keting RSMK Bekasi, dr. Francisca Dewi Permatasari, 
di hadapan 182 Bidan dari berbagai institusi Bekasi 

& Jakarta, termasuk Bidan RSMK Bekasi Timur, RSMK Cikarang, 
RSMK Cibubur & RSMK Depok, itu mengangkat topik yang cukup 
menarik, yaitu teknologi (teknik) Late Clamping yang terbukti 
mampu meningkatan volume darah, hematokrit dan volume sel 
darah merah. Dengan kemampuannya itu, teknik Late Clamping 
diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan bayi, baik dengan 
lahir normal maupun sectio caesaria (SC).

Apalagi dalam presentasinya, dr. Antony Atmadja, SpOG, MSE 
menjelaskan secara detil mengenai pentingnya Late Clamping, 
kapan melakukan Clamping, pengaruh fisiologi pada bayi serta 
pengaruh klinis pada bayi aterm dan bayi prematur, baik dengan 
persalinan normal maupun SC, hingga pengaruh pada ibu dan 
berbagai informasi mengenai penatalaksanaan Late Clamping.
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KEMAYORAN

SURABAYA

Pada hari Sabtu tang
gal 26 Mei 2012, RS Mitra 
Kemayoran mengadakan 
Simposium Kesehatan  de
ngan tema “Pola Pencega-
han Infeksi Saluran Nafas” 
yang  disampaikan oleh 
dr. Kishore RJ Siswan, SpA., 
dengan moderator dr. Tiffani 
di ruang auditorium lt. 6 RS 
Mitra Kemayoran, Jakarta. 

Acara simposium 
kesehatan yang ini dihadiri 
oleh lebih dari 170 peserta 
ini dibahas mengenai gejala 
bagaimana cara mengatasi 
infeksi saluran nafas, baik 
pada anak maupun orang 
dewasa.

Begitu antusiasnya 
peserta membahas mengenai Infeksi Saluran Nafas sehingga 
waktu yang dimulai pada pukul 09.00 – 12.00 Wib tidak mampu 
menjawab seluruh pertanyaan peserta yang begitu banyak. Pada 
acara tersebut peserta dapat melakukan vaksinasi Flu dengan 
tenaga medis RS Mitra Kemayoran dengan harga khusus. 

Salah satu cara mencegah terjadinya infeksi saluran nafas 
adalah dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Pada acara 
tersebut tim PPI (Pencegahan dan pengendalian Infeksi) RS Mitra 
Kemayoran memperagakan langkah – langkah mencuci tangan 
yang baik sesuai standar WHO. Acara diakhiri dengan pembagian 
doorprize dan grandprize.

Simposium Kesehatan 
Pola Pencegahan Infeksi Saluran Nafas

Pada tanggal 
24 Mei 2012, RS 
Mitra Kemayo
ran menga
dakan round 
table discussion 
dengan tema 
“Minal Invasive 
Thoracoscopy 
Surgery dalam 
Menangani 
Kelainan Paru 
dan Rongga 

Thoraks” yang disampaikan oleh dr. Muchlis H, SpBTKV., di Hotel 
Borobudur. 

Acara ini dihadiri oleh rekanan RS Mitra Kemayoran dari 
perusahaan dan asuransi dengan tujuan membina hubungan 
dan kerja sama yang baik, menambah wawasan rekanrekan dan 
juga memperkenalkan pengobatan terkini dengan pembedahan 
secara minimal yang berhubungan dengan Paru dan Rongga 
Thoraks.

Pada RTD Kali ini dr. Muchlis mengemukakan bahwa pem
bedahan dengan minimal invasive dapat dilakukan pada kasus 
kelainan pada paru dan rongga thoraks yang pada umumnya 
dilakukan melalui pembedahan besar. Pada kesempatan itu, diba
has pula mengenai proses pembedahan yang dilakukan selama 
ini, dan perawatan yang dilakukan setelah pembedahan.

Round Table Discussion
Minimal Invasive Thoracsopy Surgery 
dalam Menangani Kelainan di Paru 
dan Rongga Thoraks

Tehnik “Minimally 
Invasive Neurosurgery” 
adalah salah satu prose
dur tindakan bedah 
saraf yang mempertim
bangkan kenyamanan 
& keselamatan pasien 
yang lebih dikenal 
dengan istilah “Key
hole Surgery” (operasi 
lubang kunci). Tehnik ini 
memiliki keuntungan

keuntungan: sayatan kulit minimal (23 cm), luka bekas operasi 
(scar) minimal, perdarahan selama operasi minimal, manipulasi dan 
trauma terhadap jaringan minimal, nyeri paskaoperasi hampir tidak 
ada, risiko infeksi paskaoperasi sangat minimal, masa rawat inap 
pendek dan pemulihan cepat. Metode pembedahan inilah yang di
angkat pada event Surabaya Health Season yang dihelat oleh Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya pada bulan April 2012, Rumah Sakit Mitra 
Keluarga (RSMK) Surabaya mengadakan Seminar Ilmiah bertema 

Seminar Ilmiah
“Minimally Invasive Approach in Brain & Spine Disease

“Minimally Invasive Aproach in Brain & Spine Disease” yang 
diselenggarakan di Ballroom 2th Floor Java Paragon Hotel pada 28 
April 2012.

Sebagai pembicara pada seminar ilmiah ini adalah :
Prof. Dr. dr. Abdul Hafid Bajamal, SpBS (K) 
  Keyhole Retrosigmoid Approach in Posterior Fossa Lesion
  Keyhole Surgery in Pituitary Tumor (Sublaibal Transsphenoidal     
 Approach
dr. Eko Agus Subagyo, SpBS (K)
  Keyhole Surgery (Microdiscectomy) in Low Back Pain and Neck Pain
dr. Asra Al Fauzi, SpBS
  Eyebrow Surgery in Brain Aneurysm
dr. A. Iskandar, SpS
  Acute Stroke Management : Time in Brain
dr. Cundy Sadikin, SpRad (K)
  Endovascular Therapy in Acute Stroke
dr. Sri Andreani, SpRad (K)
  Diagnostic Imaging in Acute Stroke

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya 
penyakit, sehingga efektif dalam menurunkan angka kematian 
anak dan balita. Karena itulah, imunisasi pertama sudah bisa 
dilakukan sesaat setelah bayi lahir. Selanjutnya, diberikan pada 

saat cek kesehatan atau sesuai anjuran dokter anak Anda. Biasanya 
diberikan pada saat anak berusia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bu
lan, 1518 bulan, 46 tahun, dan 1112 tahun. 

Saat ini ada 2 cara pemberian imunisasi yaitu secara Oral (dimi
num) dan Parental (disuntikkan). 

Tujuan dari vaksinasi secara lengkap sesuai dengan jadwal/
kalender akan melindungi anak dari penyakitpenyakit seperti :

 Hepatitis B
 Difteria
 Tetanus
 Pertusis 
 Poliomyelitis
 Campak
 TBC berat 

Sebelum melakukan vaksinasi, orang tua atau pengantar 
dianjurkan untuk menginformasikan segala sesuatu yang terkait 
dengan pasien, apakah pasien memiliki alergi atau tengah ber
ada dalam proses pengobatan jangka panjang. Semua informasi 

Oleh: dr. Isabella Riandani, SpA, MKes (RSMK Kelapa Gading)

Mengapa Anak Perlu Imunisasi? 

Tips

 Rubela / Campak Jerman
 Cacar air atau varicella
 Meningitis atau  radang otak
 Infeksi paruparu
 Influenza
 Hepatitis A
 Demam typhoid

tersebut sangat berguna untuk mencegah terjadinya kontra 
indikasi atau risiko kejadian paskaimunisasi. 

Sebelumnya pemberian vaksinasi ada yang wajib dan 
tidak wajib. Tapi sekarang ini, orangtua dianjurkan untuk 
memberikan vaksinasi selengkaplengkapnya kepada buah 
hati mereka. 



 Edisi 5 - Juni 2012  mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA  | 55

dr. Syarifah Hanum, SpA
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 08.00-14.00 &
 17.00-21.00
Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 18.00-20.00

dr. Aryana Diani, SpA
Senin - Jumat: 17.30-20.00
Sabtu: 08.00-12.00

dr. Kiki MK.Samsi, SpA(K), MKes
Senin - Kamis: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-11.00

dr. Fatimah Indarso, SpA (K)
Selasa & Kamis: 08.00-13.00

dr. A. Fauzin, SpA
Senin & Jumat: 08.00-11.00
Rabu & Sabtu: 08.00-10.30
Minggu: 18.00-20.00

dr. Marta L. Sigit, SpA
Senin - Jumat: 10.00-16.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Andy Darma, SpA
Senin & Kamis: 16.00-18.00
Selasa, Rabu & Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 11.00-13.00

dr. Prastiya Indra G, SpA
Senin - Sabtu: 18.30-21.00

dr. Daniel Hardjadinata, SpA
Rabu: 08.00-09.30
Sabtu: 10.00-12.00

dr. Darma Yudha, SpA
Senin - Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 12.00-19.00

dr. Denny Sujatno, SpA
Senin - Jumat: 08.00-10.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00
Minggu: 18.00-20.00

dr. M. Connie Untario, SpA
Senin - Jumat: 09.30-14.00

Prof.dr.M.Sjaifullah Noer, SpA
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.30
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-12.00
Minggu: 09.00-12.00

dr. Paulus Hamzah, SpA
Senin - Rabu: 11.00-13.00
Kamis: 12.00-14.00
Minggu: 10.30-13.00

dr. Silvester HD, SpA
Senin: 16.00-16.30
Rabu & Jumat: 14.00-15.30
Sabtu: 09.30-10.45

dr. Riadhy B Prasetyo, SpA
Senin - Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 &
 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00

dr. Esther H. Situmeang, SpA
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 08.00-14.00 &
 17.00-20.30
Kamis & Sabtu: 08.00-14.00

dr. Dina S. Daliyanti, SpA
Senin - Sabtu: 15.00-17.00

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

dr. Trimulyo, SpA
Senin - Sabtu: 12.00-13.00 & 20.00-21.00

dr. Setiyadi, SpA
Senin & Kamis: 14.00-15.00

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

dr. Runiawan Condro Susilo, SpA, MKes
Senin - Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Susy P Wihadi, SpA
Senin - Jumat: 08.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00

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

dr. Tri Lestari, SpA
Senin & Kamis: 14.00-16.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Dicky Pribadi, SpA
Senin - Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 &
 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00

dr. Kiki Madiapermana, SpA
Selasa & Jumat: 19.00-21.00

JADWAL PRAKTEK DOKTER SPESIALIS ANAK / PEDIATRICS

dr. Frengky Susanto, SpA
Senin - Sabtu: 09.00-14.00
Senin - Jumat: 17.00-20.00
** khusus Sabtu (Minggu ke-1 & 3):
 17.00 - 20.00

dr. MM. Tri Widiyati, SpA
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 09.00-14.00 &
 17.00-20.00
Rabu & Sabtu: 09.00-13.00
** khusus Sabtu (Minggu ke-2 & 4):
 17.00 - 20.00
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dr. Sudarsono, SpA
Senin - Jumat: 08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, SpA
Senin - Jumat: 08.00-13.00 & 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Jenny Maria, SpA
Senin - Sabtu: 16.00-18.00

dr. Rudi Hartono, SpA
Selasa - Jumat: 18.00-21.00
Sabtu: 17.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Kishore RJ, SpA
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 12.00-13.00 &
 20.00-21.00
Rabu: 20.00-21.00
Sabtu: 12.00-14.00

dr. Soenarto, SpA
Senin, Rabu & Jumat: 07.00-17.30
Selasa & Kamis: 07.00-17.00
Sabtu: 07.00-12.00 & 15.00-21.00

dr. Phan Oto S, SpA (Anak & NICU)
Senin, Rabu & Jumat: 19.30-21.00
Selasa: 09.00-13.00

dr. Albert Sarayar, SpA
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-14.00 &
 18.00–21.00
Selasa: 08.00–14.00
Sabtu: 09.00–14.00 & 18.30–20.00

dr. Isabella Riandani, SpA
Senin: 14.00-18.00
Selasa, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00–17.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Jeanne V. G., SpA
Senin s/d Jumat: 08.00–14.00
Selasa & Sabtu: 17.00-19.00

dr. Transmanto, SpA
Senin, Selasa, Kamis - Sabtu: 08.00–10.00
Selasa, Rabu, Kamis & Jumat: 18.30–21.00

dr. Amir H. R., SpA
Senin - Kamis: 09.00–14.00
Jumat: 09.00–11.00
Rabu: 19.00–21.00
Jumat & Sabtu: 16.00–18.00

dr. Sri Sulastri K., SpA
Senin - Rabu, Jumat & Sabtu: 19.00-21.00
Kamis: 16.00-18.00

dr. Heru S., SpA
Senin & Kamis: 10.00–13.00
Jumat: 10.00–11.00
Sabtu: 10.00–14.00
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 19.00–21.00

dr. Retno W., SpA
Senin: 17.00–21.00
Sabtu: 12.00–14.00

dr. Vera Muna M., SpA
Rabu: 10.00–13.00
Sabtu: 10.00–14.00
Senin: 19.00–21.00
Kamis: 18.30–21.00

Anak – Gastroentero Hepatologi/Endoskopi
Pediatric - Gastroentero Hepatology Endoscopy
Dr. dr. Hanifah Oswari, SpA (K)

Dengan Perjanjian
   
Anak – Jantung Anak/Pediatric - Cardiology
Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA (K) 

Dengan Perjanjian

JADWAL PRAKTEK DOKTER SPESIALIS ANAK / PEDIATRICS

dr. A. Rahim Lambona, SpA
Senin - Jumat: 10.00-12.00 & 16.00-18.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. Budi Rahardjo, SpA
Senin - Sabtu: 08.00-14.00 & 19.00-21.00

dr. Heru Sobiran, SpA
Senin - Jumat: 12.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 12.00-14.00

dr. Irwanto Husada, SpA
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, SpA, Mkes
Senin - Kamis & Sabtu: 09.00-13.30 &
 18.00-20.30
Jumat: 09.00-13.30

dr. Winarno, SpA (PICU & NICU)
Senin, Rabu & Jumat: 10.00-14.00 &
 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Sabtu:  10.00-14.00

dr. Linnie Pranadjaja, SpA, Mkes
Senin: 08.00-16.00 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis - Sabtu: 08.00-16.00 &
 17.00-21.00
Rabu: 08.00-16.00
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JADWAL PRAKTEK DOKTER SUB SPESIALIS

ANAK
Konsultan Gastroentero Hepatologi
DR. dr. Hanifah Oswari, SpA (K)
Senin - Sabtu: Perjanjian

KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN
Konsultan Fertilitas Endokrinologi 
Reproduksi
dr. Budi Wiweko, SpOG (K)
Senin & Kamis: 19.00-21.00

JANTUNG & PEMBULUH DARAH 
Gangguan Irama Jantung
DR. dr.  Yoga Yuniadi, SpJP (K) FIHA
Selasa & Rabu: 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

PENYAKIT DALAM:

Konsultan Darah & Kanker
dr. Cosphiadi Irawan, SpPD-KHOM
Senin & Kamis: 19.00-21.00

Konsultan Diabetes & Endokrin
dr. Dante Saksono H., SpPD, PhD, KEMD
Senin: 16.00-18.00
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 16.00-18.30
Sabtu: 12.00-14.00

ANAK
dr. Fatimah Indarso, SpA (K)
Selasa & Kamis : 08.00-13.00

JANTUNG
dr. I Gde Rurus Suryawan, MD, FIHA, 
FCAPSC, FACC, FSCAI
Selasa – Kamis:11.30-13.00

BEDAH DIGESTIF
dr. J. Iswanto, SpB-KBD
Senin & Kamis: 18.00-20.00

BEDAH ONKOLOGI
dr. Hantoro Ishardiyanto, SpBOnk
Senin & Kamis: 18.00-19.00

ANAK
dr. Kiki Madiapermana, SpA (K), Mkes
Selasa & Jumat : 19.00-21.00

BEDAH TUMOR (Onkologi)
dr. Budi Harapan Siregar, SpB Onk
Senin & Sabtu: 17.00-20.00

ANAK
dr. Kiki MK. Samsi, SpA(K), MKes
Senin - Kamis: 08.00-14.00
Jumat: 08.00-11.00

PENYAKIT DALAM:

Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes
dr. Olly Renaldi, SpPD-KEMD
Senin: 08.00-10.30 & 17.00-20.00
Selasa - Kamis: 08.00-10.30 & 16.00-19.00
Jumat: 08.00-10.30
Sabtu: 08.00-11.30

BEDAH:

Bedah Mulut
drg. Sigit Supartono, SpBM
Rabu & Sabtu: 15.00-20.00

Konsultan Gastroentero Hepatologi 
(Endoskopi)
Dr. dr. H. Murdani Abdulah, SpPD-KGEH
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

Konsultan Ginjal Hipertensi
dr. Djoko Wibisono
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

Konsultan Penyakit Hati
dr. FX. Pridady, SpPD-KGEH
Senin - Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: Perjanjian

Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi
dr. Leonard Nainggolan, SpPD-KPTI
Senin & Rabu: 18.00-21.00

BEDAH:

Konsultan Bedah Digestif
dr. Benny Phillipi, SpB (K) BD
Rabu: 08.00-10.00
Jumat: 17.00-19.00

dr. Teddy Arifin, SpB (K) BD
Selasa & Kamis: 08.00-11.00
Sabtu: 17.00-19.00

Konsultan Bedah Onkologi (Tumor)
Dr. dr. Samuel J. H., SpB (K) BO
Rabu: 19.00-21.00

dr. Walta Gautama, SpB (K) BO
Senin: Perjanjian Sore
Kamis & Jumat: 19.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

Bedah Saraf
DR. dr. Med. Jimmy Soegiarto, SpBS
Jumat: 16.00-18.00

Bedah Vaskuler
dr. Dedy Pratama, SpB(K)V
Senin: 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 17.00- 9.00
Sabtu: Perjanjian

Bedah Thoraxs Kardiovaskular
dr. Budi Gunawan, SpBTKV, FIHA
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-12.00

dr. Muchlis Hanafiah, SpBTKV
Selasa & Kamis: 09.00-12.00

Konsultan Radiologi Intervensi
dr. Soewandi
Senin - Sabtu: Perjanjian

Bedah Mulut
dr. Reza Fajarsyah P., SpBM
Selasa & Jumat: 14.00-16.00
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JADWAL PRAKTEK DOKTER SUB SPESIALIS

ANAK

Konsultan Endokrin Anak
dr. M. Connie Untario, SpA
Senin - Jumat: 09.30-14.00

Konsultan Ginjal Anak
Prof. dr. M. Sjaifullah Noer, SpA (K)
Senin: 18.00-20.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 10.00-12.00
Rabu & Jumat: 18.00-20.30
Minggu: 09.00-12.00*

Konsultan Perinatologi
dr. Silvester HD., SpA (K)
Senin: 16.00-16.30
Rabu & Jumat: 14.00-15.30
Sabtu: 09.30-10.45

KEBIDANAN & KANDUNGAN
Konsultan Feto-Maternal
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D.,SpOG (K) Feto
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 18.30-20.00

PENYAKIT DALAM

Konsultan Ginjal Hipertensi
dr. Chandra IM., SpPD-KGH
Selasa: 19.00-21.00
Kamis: 15.00-17.30

dr. Widodo, SpPD-KGH
Senin & Jumat: 15.00-17.30

Konsultan Gastro Entero Hepatologi
dr. Herry Purbayu, SpPD-KGEH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 15.00-17.00

Konsultan Hemato Onkologi Medik
dr. S. Ugroseno, SpPD-KHOM
Selasa & Kamis: 18.00-20.00

BEDAH

Bedah Digestif
dr. J. Iswanto, SpB-KBD
Selasa, Rabu & Jumat: 19.00-20.00

dr. Vicky S Budipramana, SpB-KBD
Senin dan Kamis Sesuai Perjanjian

Bedah Onkologi (Tumor Payudara)
dr. Desak Agung S., SpB (K) Onk
Senin: 18.00-20.00
Kamis: 17.00-19.00

PARU (Konsultan Paru Onkologi)
dr. Daniel Maranatha, SpP (K) Onk
Rabu, Kamis & Jumat: 20.00-21.00

KEDOKTERAN JIWA
Psikiater Anak & Remaja
dr. Sasanti Yuniar, SpKJ (K)
Selasa: 16.00-20.00

BEDAH

Bedah Digestif
dr. Teddy A.P., SpB
Senin: 09.00-11.00 & 16.00-20.00
Selasa & Kamis: 12.00-15.00
Rabu & Jumat: 16.00-20.00
Sabtu: 08.00-11.00

Konsultan Bedah Orthopaedi & 
Traumatologi
Dr. dr. Luthfi Gatam, SpOT(K)-Spine
Selasa & Jumat: 17.00-19.00
Sabtu: 09.00-12.00

Bedah Thorax & Kardiovaskular
dr. Mukhlis Hanafiah, SpBTKV
Selasa: 18.00-21.00
Kamis: 09.00-12.00

Bedah Pembuluh Darah
dr. Alexander Jayadi, SpB(K)V
Selasa: 16.00-18.00
Jumat: 19.00-21.00
Sabtu*: 19.00-21.00

Bedah Tumor
dr. Saptadi S. Basuki, SpBOnk
Senin, Rabu & Kamis: 15.00-16.00

KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN 
Obstetri Ginekologi
dr. Ekarini Aryasatiani, SpOG(K)
Uroginekologi
Senin, Rabu & Kamis: 18.00-21.00

PENYAKIT DALAM

Konsultan Gastroentero Hepatologi
dr. Robert Tedjasaputra, SpPD-KGEH
Senin: 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-20.30
Sabtu: 18.00-19.00

Konsultan Diabetes & Endokrin
dr. F. Eliana Taufik, SpPD-KEMD
Senin, Jumat & Sabtu: 08.00-12.00
Senin - Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 14.00-19.00

Konsultan Ginjal & Hipertensi
Prof. Dr. dr. Endang S, SpPD-KGH
Perjanjian
Senin & Rabu: 20.00-21.00

Konsultan Hematologi
dr. Shufrie Efendy, SpPD-KHOM
Perjanjian
Selasa & Jumat: 18.00-20.00

Konsultan Imunologi
dr. Nanang Sukmana, SpPD-KAI
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-20.00

KEBIDANAN & PENYAKIT KANDUNGAN

Obstetri Ginekologi
dr. Gatot Purwoto, SpOG (K) Onk
Selasa: 19.00-21.00

PENYAKIT DALAM:

Konsultan Endokrin Metabolik & Diabetes
dr. Olly Renaldi, SpPD-KEMD
Senin, Rabu & Jumat: 10.30-14.30 
Selasa & Kamis: 10.30-14.30 & 19.00-21.00
Sabtu: 11.30-14.30 & 17.00-21.00

Konsultan Ginjal & Hipertensi
dr. Santoso Chandra, SpPD-KGH
Rabu & Jumat: 16.30-18.00

BEDAH:

Bedah Onkologi (Tumor)
dr. Wim Panggarbesi, SpB(K)Onk
Selasa & Jumat: 16.00-18.00

Bedah Saraf
dr. Med. Jimmy Soegiharto,SpBS
Sabtu: 09.00-10.30

Bedah Anak
dr. Qomaruddin Bausat, SpBA
Senin & Kamis: 16.00-18.00

Konsultan Bedah Digestif
dr. Suijanta Kartadinata, SpB, K-BD
Selasa & Kamis: 09.00-14.00 & 18.00-21.00

Bedah Mulut
drg. Ronny Corputty, SpBM
Kamis: 17.00-21.00
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Diare dengan dehidrasi
sedang / ringan

Mata cekung

Ingin minum terus, haus

Diare tanpa dehidrasi

Keadaan umum baik, sadar

Mata tidak cekung

Minum biasa, tidak haus

Cubitan kulit perut kembali segera

Gelisah, rewel

Diare dengan dehidrasi
Berat

Cubitan kulit perut sangat lambat

Lesu, lunglai, tidak sadar

Mata cekung

malas / tidak mau minum

Cubitan kulit perut kembali lambat

Syrup

Ondansetron 4 mg/5 mL

30 & 60 mL

Superior Efficacy for Nausea
     and Vomiting in Children

PT PHAROS INDONESIA
Jl. Limo 40 Permata Hijau, Senayan, Jakarta 12220
Telp. 021-720 0981 (Hunting) dan 021-724 4415

Fax. 021-726 0788, e-mail : marketing@pharos.co.id
Pharos Medical Information Center : www.pharos-medic.co.id

Website :www.pharosimdonesia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melayani Anda dengan penuh kasih sayang
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