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Fokus

Kembali Aktif dengan 
Rehabilitasi Medik
Melalui pelayanan fasilitas rehabilitasi medik, pasien bisa 
kembali beraktivitas seperti pada kondisi sebelum sakit. 

kehilangan kemampuan untuk melakukan 
kegiatan standar sehari-hari secara 
mandiri. Nah, program rehabilitasi akan 
berupaya agar sedapat mungkin penderita 
bisa kembali aktif di tengah keluarga dan 
masyarakat, hingga memungkinkan untuk 
kembali bekerja. 

Berbagai hasil studi dan penelitian 
telah membuktikan bahwa program 
rehabilitasi medik pada pasien akan sangat 
mendukung kemajuan fungsional yang 
lebih cepat dan memperpendek masa 
rawat pasien di rumah sakit. 

Di Indonesia, RS Mitra Keluarga Grup 
termasuk pionir sebagai rumah sakit 
dengan fasilitas dan pelayanan rehabilitasi 
medik terbaik. Rehab Center RSMK Grup, 
merupakan pelayanan rehabilitasi terpadu 
yang diberikan kepada pasien dengan 
tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
fungsional yang optimal baik fisik, 
psikososial maupun vakasional. *** 

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Pernah dengar tentang keberadaan 
Physical Medicine and Rehabilitation 
doctor atau di Indonesia dikenal 
sebagai spesialis Kedokteran 

Fisik dan Rehabilitasi (KFR)? Ya, bidang 
profesi yang disandang memang tidak 
terlalu populer seperti bidang spesialis 
kedokteran lain. Berbeda dengan di luar 
negeri, khususnya Amerika Serikat, dimana 
Physical Medicine and Rehabilitation doctor 
merupakan profesi spesialis kedokteran 
yang tergolong favorit. 

Memang, dibanding bidang spesialisasi 
lainnya, profesi dokter rehab medik masih 
belum populer. Jumlahnya pun masih 
jauh dari memadai, dan umumnya hanya 
berada di kota-kota besar saja. Tidak heran, 
sebagian besar masyarakat belum terlalu 
familiar dengan fasilitas dan pelayanan 
rehabilitasi medik. 

Kalaupun ada, hanyalah sebatas 
pernah mendengar informasi mengenai 
keberadaan dokter rehab medik, berikut 

fasilitas dan pelayanannya. Padahal, 
peran dan fungsinya di dunia kesehatan 
sangatlah penting. 

Bagaimana tidak. Keberadaan, tugas 
dan fungsinya adalah untuk menuntaskan 
pekerjaan dokter spesialis di bagian lain 
dalam rangka rehabilitatif. Mulai dari 
masalah cedera olahraga, cedera tulang 
belakang, pengapuran sendi, post fraktur 
tulang, stroke, pasca operasi jantung, 
hingga masalah karena berbagai penyakit 
yang mengakibatkan menurunnya 
kemampuan fisik pasien. 

Ya, dokter rehab yang akan 
“menyempurnakan” pekerjaan 
dokter sebelumnya, dalam rangka 
mengembalikan kualitas hidup pasien. 
Atau secara difinisi adalah: tindakan medik 
yang dilakukan untuk mengembalikan 
fungsi fisik pasien semaksimal mungkin.

Ambil contoh, rehab medik pada 
pasien pasca operasi jantung yang 
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Salam sejahtera, 
Tak terasa, kita telah sampai di penghujung tahun 2012. Pertama-tama tentu saja, 

kami jajaran redaksi dan staf majalah Mitra Keluarga ingin menyapa segenap pembaca 
majalah ini dengan ucapan selamat merayakan Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

Kami juga ingin mengajak pembaca untuk sedikit melongok ke belakang. Karena, 
alangkah indahnya jika malam yang penuh khidmat bagi umat kristiani dan malam 
pergantian tahun 2013, kita jadikan sebagai saat yang tepat untuk merenung. Sudah 
benarkah yang kita perbuat sepanjang tahun ini? Adakah manfaat yang kita berikan 
bagi profesi, pekerjaan, keluarga, lingkungan, dan tentu saja:  kesehatan.

Itu sebabnya pula, pada momen yang istimewa ini, majalah Mitra Keluarga sengaja 
menghadirkan ulasan mengenai Rehabilitasi Medik. Diantaranya melalui pembahasan 
rehab medik untuk penderita asma dan scoliosis, penyakit paru (COPD), pasca operasi 
jantung dan stroke, hingga fraktur atau patah tulang beserta sejumlah dampak yang 
membutuhkan upaya pemulihan. Harapannya melalui pelayanan yang satu ini,  pasien 
atau mereka yang kurang beruntung akibat penyakit yang diderita, bisa kembali pulih 
dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tampil dengan kemampuan baru di 
tahun yang baru.

Pada edisi ini, kami juga ingin mengajak pembaca untuk menjenguk hikmah yang 
terbentuk pasca bencana hebat gunung Merapi, Oktober 2010. Asiknya napak tilas, 
menikmati off road sambil mengenang musibah yang turut merenggut nyawa kuncen 
istimewa gunung Merapi, mbah Marijan. 

Lembar berikutnya, pada rubrik Healthy and Lifestyle, kami mengajak pembaca 
untuk mengenal lebih jauh, finalis gadis sampul tahun 1995, Dewi Rezer. Seperti apa 
persiapan yang dilakukan, dan bagaimana pendukung film Rumah Ketujuh garapan 
Mira Lesmana dan kawan kawan ini, menyikapi dan menyambut datangnya Natal 
2012, dan malam pergantian Tahun 2013. 

Hmmm... pada halaman Kuliner, kami sengaja mengajak pembaca untuk 
menikmati sedapnya menu khas Keraton Yogyakarta, dan resep masakan seperti apa 
yang menjadi kegemaran para Sultan. 

Akhirnya, kesempatan di penghujung tahun 2012 ini, kami segenap jajaran redaksi 
dan staf majalah Mitra Keluarga, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua sejawat yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik 
dan masukan, hingga beragam kontribusi demi mencapai kesempurnaan penerbitan 
majalah ini. Selamat Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.  

di Tahun Baru
Kemampuan Baru
Tampil dengan
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Testimoni

Rehab Medik 

Pagi di awal Februari 2012 lalu 
menjadi hari yang suram bagi 
Suwahyuhadi. Bayangkan, 
saat bangun di pagi hari, lelaki 

berusia 69 tahun yang biasanya langsung 
mempersiapkan diri untuk berangkat ke 
kantornya, di wisma BNI 46, Jakarta Pusat, 
diserang rasa kesemutan hebat di telapak 
kaki. Entah apa penyebabnya, kesemutan 
itu menjalar dan menyebabkan rasa sakit 
hingga ke pangkal paha. 

“Saya hanya bisa diam dan berpikir, apa 
yang terjadi dengan diri saya?” ungkapnya, 
mengenang. Apalagi, dampak lanjutannya, 
kedua kaki dan telapak tangan terasa 
sangat lemah. “Tak mampu mengangkat 
beban yang sangat ringan, meski hanya 
pulpen. Sementara rasa sakitnya semakin 
menjadi-jadi. Seperti ditusuk-tusuk jarum 
di ujung jari kaki dan tangan,” paparnya, 
menuturkan peristiwa mengejutkan yang 
menimpanya di pagi itu. 

Serangan GBS
Memang situasi di pagi itu sempat 

membuat panik seisi rumah, namun dengan 
sigap sang istri segera mencari informasi 
dan rujukan ke beberapa orang teman, 
hingga memutuskan untuk membawa 
Wahyu –begitu ia biasa disapa-- ke Rumah 
Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading 

(RSMKKG). Suwahyuhadi langsung diterima 
dan diperiksa oleh dr. Felik Prabowo Salim, 
Sp.PD.

Namun, melihat kondisinya, ia 
kemudian dirujuk untuk menemui spesialis 
syaraf, dr. F Yudiarta, Sp.S., yang kemudian 
menyatakan bahwa Wahyu menderita 
penyakit GBS (Guillain Barre syndrome). “Ada 
kelebihan antibodi yang menyerang sistem 
syaraf tepi di dalam tubuh saya. Jika tidak 
ditangani segera, maka kemungkinan untuk 
sembuh akan memakan waktu yang cukup 
lama,“ kata Wahyu menirukan keterangan 
dokter, seusai check up di sana.

Syukurlah, Wahyu tergolong lelaki 
yang tegar dan optimistis penyakitnya bisa 
sembuh total. “Menurut dokter, penyakit 
GBS bisa disembuhkan. Jadi saya optimis, 
harapan untuk kembali normal masih 
ada,” ujarnya, seraya menambahkan, dr. F 
Yudiarta, Sp.S kemudian merujuknya untuk 
melakukan terapi di bawah penanganan 
dr. Gerry Heriyati, Sp.KFR, MARS, Spesialis 
Rehabilitasi Medik, untuk mengikuti terapi 
di Rehab Center RSMK Kelapa Gading.

Tiga bulan menjalani terapi, kondisi 
fisiknya berangsur-angsur pulih. Bahkan, 
mendekati normal. Juni 2012 lalu, ia telah 
kembali bekerja. “Saya masih menjalani 

terapi, tetapi hanya untuk pemulihan saja,” 
jelasnya, dengan wajah sumringah. 

Malaikat dari Rumah 
Seperti diakui Wahyu, kondisi 

kesehatannya sempat membuat mentalnya 
ambruk. Maklum, Ia terpaksa cuti hingga 
sembuh total. Syukurlah, perusahaan 
tempatnya bekerja mendukung penuh 
proses kesembuhannya. Dan, yang paling 
istimewa tentu saja istri dan anak-anaknya. 
“Mereka lah ‘malaikat’ yang menyelamatkan 
saya,” ungkapnya.

Kehadiran istri atau orang yang sangat 
peduli terbukti sangat membantu proses 
kesembuhan. “Saya sangat kagum dengan 
istri dan anak-anak yang dengan sabar 
merawat dan menemani dengan penuh 
kasih sayang,” ucapnya, dengan sorot mata 
menerawang. 

Setidaknya, kata Wahyu, selain 
penanganan medis dan terapi profesional, 
dukungan orang-orang tercinta memiliki 
arti yang sangat penting dalam mencapai 
kesembuhan. Dengan pengalaman yang 
dialaminya, ia berharap dapat membantu 
penderita GBS lainnya agar tetap memiliki 
motivasi dan semangat hidup yang tinggi 
dengan keyakinan untuk sembuh, sehingga 
dapat kembali hidup secara normal. (bung) 

Situasi di pagi hari 
itu sempat membuat 
panik seisi rumah. 
Namun, dengan 
sigap sang istri 
segera memutuskan 
untuk membawa 
Suwahyuhadi ke 
Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Kelapa 
Gading (RSMKKG).

Tetap Optimis
Pasca Serangan GBS
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Testimoni

Fraktur collum femoris atau 
mengalami patah tulang pada leher 
pangkal paha (panggul). Itulah 
yang dialami Ernestine Patanroi 

Halim, wanita berusia 98 tahun, kelahiran 
Makassar, Sulawesi Selatan. “Peristiwa itu 
berawal pada pertengahan Desember 
2011,” ungkap Maudy Villanueva, putri 
pertama Ernestine Patanroi Halim yang 
mendampinginya, saat dijumpai redaksi 
majalah Mitra Keluarga, di salah satu rumah 
keluarganya di kawasan Pondok Pinang, 
Jakarta Selatan. 

Saat itu, keluarga besar Patanroi Halim 
tengah berkumpul di salah satu mal di 
Jakarta Selatan. Selesai acara makan di 
sebuah restoran, mereka berkeliling untuk 
membeli beberapa kebutuhan. Namun, di 
luar dugaan semua yang ada, Ibu tiba-
tiba jatuh, tersandung undakan yang tak 
terlihat. 

“Kecelakaan kecil yang tampak sepele 
itu ternyata membawa dampak rasa nyeri 
luar biasa di pinggang ibu, sehingga 
membuat kami semua bingung dan sangat 
iba kepadanya,” kenang Maudy, seraya 
menatap wajah ibunya.

Karena itulah, atas kesepakatan 
bersama, akhirnya diputuskan untuk 
membawa Ernestine Patanroi ke RS Mitra 
Keluarga Bekasi. Menurut hasil pemeriksaan 
dr. Tito Sulaksito, Sp.B, Sp.OT-FICS., yang 
menanganinya kala itu, nyeri hebat 
yang dialami merupakan efek 
dari kerusakan yang terjadi 
pada bongkol pinggul di 
sebelah kiri. ”Sebagai upaya 
penyembuhannya, ibu harus 

menjalani operasi penggantian bongkol 
pinggul,” ucapnya, lirih. 

Sebelumnya, lanjut Maudy, mereka 
sempat ragu mengingat usia Ernestine 
yang cukup lanjut. Namun, setelah melalui 
diskusi panjang seluruh keluarga besar 
dan ketegaran yang ditunjukkan Ernestine, 
tindakan operasi penggantian bongkol 
pinggul itu pun sepakat untuk dilakukan.

Tegar dan Mandiri 
Hasilnya, ibu dari 5 orang anak,  16 

cucu dan 12 cicit ini memang tangguh 
luar biasa. Selain tegar, perempuan 
kelahiran Makassar, 98 tahun lalu 
ini, hanya butuh waktu 2 
minggu  (pasca operasi) 
untuk kembali bangkit 
dan berjalan, meski masih 
menggunakan walker 
untuk ke ruang tamu atau 
ke kamar kecil. 

”Beliau selalu 
berusaha melakukan 
semua aktifitas sehari-
harinya secara mandiri. 
Mungkin semua itu 
dilakukan karena tidak 
ingin menjadi beban 
bagi anak-anaknya,” 

ujarnya, lagi-lagi sambil menatap wajah 
sang ibunda.

Sayang, penderitaan wanita yang rutin 
membaca surat kabar harian nasional ini 
ternyata belum berhenti. Ia masih diuji 
dengan keluhan pada tulang belakang. 
“Nopember 2012 kemarin, ditemukan 
kasus osteoporosis tulang belakang dan 
syaraf kejepit di ruas ketiga tulang ekornya,” 
ungkap Maudy. 

Meski begitu, performa fisiknya masih 
cukup baik. Daya ingat dan penglihatannya 
masih tajam.  Bahkan, masih berpose tiap 
kali redaksi majalah Mitra Keluarga ingin 
mengambil gambarnya. “Saat ini, ibu rutin 
menjalani fisioterapi tiga kali seminggu di 
rumah. Namun, obat oral juga tetap jalan,” 
timpal Maudy, yang disambut senyum dan 
anggukan Ernestine Patanroi. (bung) 

Ia baru saja menjalani operasi ganti kepala tulang paha/
panggul (collum femoris). Namun, wanita kelahiran Makassar, 
Sulawesi Selatan, 98 tahun lalu ini hanya butuh waktu 2 
minggu untuk bangkit dan kembali berjalan.

Rehab Medik 

Tetap Tegar dengan

Tulang Baru
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Rehabilitasi medik merupakan upaya pemulihan pasien 
kepada kondisi sebelum sakit. Sebagai tindakan medis untuk 
mengembalikan kemampuan fungsional pasien.

Rehabilitasi Medik

Seoptimal Mungkin
Fungsi Fisik
Mengembalikan

Mitra Utama
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Di Indonesia, sebagian besar 
masyarakat memang belum 
terlalu familiar dengan fasilitas 
dan pelayanan rehabilitasi medik. 

Mungkin, hanya pernah mendengar 
sebatas informasi mengenai keberadaan 
dokter rehab medik. Padahal, di luar negeri 
seperti Amerika Serikat dan Eropa, Physical 
Medicine and Rehabilitation doctor (spesialis 
kedokteran fisik dan rehabilitasi), atau 
dokter rehab medik merupakan profesi 
spesialis yang sangat “mayor”.

Keberadaan, tugas dan fungsinya 
adalah untuk menuntaskan pekerjaan 
dokter spesialis di bagian lain dalam 
rangka rehabilitatif. Mulai dari tumbuh 
kembang anak yang memiliki “masalah”, 
cedera olahraga, cedera tulang belakang, 
pengapuran sendi, post fraktur tulang, 
COPD, stroke, hingga pasca operasi 
jantung, yang sejak dari diagnosa, 
tatalaksana penanganan hingga terapi 
medikamentosanya telah ditangani dokter 
terkait di bidangnya.

Pertanyaannya kemudian adalah, apa 
yang dilakukan setelah pasien selesai 
melalui semua prosedur pengobatannya? 
Di sinilah dokter rahabilitasi medik akan 
berperan, dalam rangka mengembalikan 
kualitas hidup pasien. Menurut dr. Gerry 
Heriyati Sp.KFR di Rehab Center RSMK 
Kelapa Gading, rehab medik adalah: 
tindakan medik yang dilakukan untuk 
mengembalikan fungsi fisik seseorang 
semaksimal mungkin.

Sedangkan, Physical Medicine and 
Rehabilitation (Kedokteran Fisik & 
Rehabilitasi) merupakan spesialisasi dalam 
bidang ilmu kedokteran yang memberikan 
pelayanan kesehatan menyeluruh 
secara promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif terhadap gangguan fisik dan 
fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/
kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui 
paduan intervensi medik, keterapian fisik, 
keteknisian medis dan atau rehabilitasi 
untuk mencapai kemampuan fungsi yang 
optimal. 

“Umumnya, meliputi kasus-kasus 
neuromuskular (syaraf-otot), muskuloskeletal 
(otot-tulang), jantung dan pernapasan serta 
cedera olahraga, baik pada anak, dewasa 
dan orang tua (geriatrik),” timpal dr. Satrio 
Tjondro, Sp.KFR,  RS Mitra Kemayoran.

Faktor Pencetus 
Masih seperti kata dr. Satrio, latihan 

sehari-hari merupakan salah satu prasyarat 
untuk menjaga utuh fungsi tubuh 
dan tetap aktif. Terutama pada pasien 
dengan mobilitas yang terbatas karena 
penyakitnya, seperti multiple sclerosis, 
stroke, dan lain sebagainya. Prinsipnya, 

rehabilitasi medik perlu dilakukan bagi 
mereka yang mengalami masalah pada 
syaraf, pernapasan, tulang dan otot-otot 
karena berbagai sebab, yang kemudian 
menggangu kemampuan pasien secara fisik 
maupun psikologis. 

Itu sebabnya, pemulihan dalam dunia 
kesehatan merupakan prosedur sangat 
penting dalam upaya mengembalikan 
kondisi pasien seperti sebelum sakit. Ambil 
contoh, pada pasien yang mengalami 
tirah baring (berbaring di tempat tidur) 
terlalu lama karena penyakit yang diderita. 
Secara fungsi fisik, sebenarnya tidak ada 
masalah pada pasien tersebut. Namun, efek 
dari tirah baring yang terlalu lama akan 
mengakibatkan berbagai masalah yang bisa 
menganggu kemampuannya secara fisik. 

Asumsinya, begini, “Ketika seseorang 
di rawat di rumah sakit, maka komplikasi 
akan terjadi pada seluruh tubuhnya,” imbuh 
dr. Gerry. Biasanya, dimulai dari kulit yang 
mulai lecet akibat gesekan karena hanya 
berbaring dalam kurun waktu yang cukup 
lama. Lalu Sendi-sendi mulai kaku, dan 
berlanjut pada menumpuknya lendir di 
saluran pernapasan, infeksi dan menjadi 
pneumonia. Jantung pun semakin lemah, 
ketika diminta duduk, tensi langsung turun. 
Pusing, vertigo dan sebagainya. 

“Itu karena jantungnya terlalu lama 
‘istirahat’. Terbiasa mompa secukupnya, 
karena hanya tiduran saja,” ungkap dr. 
Gerry. Semua itu tidak boleh dibiarkan. 
“Kalau bisa duduk, ya pasien harus duduk,” 
tambahnya. Selama kondisi pasien 

masih memungkinkan, maka fungsi 
organ, otot-otot dan sendi harus tetap 
dilatih agar kualitas dan kemampuannya 
tidak menurun, dan membantu pasien 
dalam beradaptasi dengan kondisinya. 
Itu sebabnya, rehab harus dilakukan 
secepatnya, sebelum kemampuan pasien 
menurun dan semakin memburuk. 

Target Pemulihan
Pada prinsipnya, rehab medik adalah 

upaya untuk mempertahankan yang baik 
dan memanfaatkan yang masih baik untuk 
mengkompensasi yang sudah tidak baik 
(rusak). Meski tidak selalu bisa kembali 
seratus persen, namun, intinya adalah 
mengembalikan fungsi fisik semaksimal 
mungkin. 

Karena, ada penyakit yang bisa sembuh 
dan tidak bisa sembuh. Tetapi orang sakit 
harus beradaptasi dengan kondisinya. 
Karena itulah, target rehab medik atau 
pemulihannya sangat tergantung pada 
kondisi terakhir pasien. Bahkan, yang 
penting bukanlah target mencapai 
kesembuhan, tetapi  bagaimana agar pasien 
mampu melakukan kegiatan sehari-hari, 
bisa tetap bekerja, atau melakukan aktivitas 
lainnya secara normal. 

Pada penderita post stroke dengan 
gejala sisa yang cukup berat, misalnya. 
Pemulihan yang dilakukan adalah agar 
penderita bisa mencapai kualitas hidup 
yang lebih baik. Bisa kembali hidup normal, 
dengan segala kekurangan (kecacatannya). 
Atau, minimal mampu melakukan kegiatan 

dr. Gerry Heriyati, Sp.KFR (RSMK Kelapa Gading)
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standar sehari-hari seperti makan, minum, 
mandi, dan pakai baju secara mandiri.

Jenis Rehab Medik
Saat ini, ada beragam terapi rehabilitasi 

medik yang bisa dilakukan terhadap 
pasien. Bahkan hampir semua pasien 
yang harus mengalami rehat panjang dan 
tirah baring cukup lama harus mengikuti 
program rehabilitasi medik. Tentu saja, 
penatalaksanaannya dilakukan sesuai 
kebutuhan dan rekomendasi dokter 
spesialis terkait. Nah, tim rehabilitasi 
yang akan melatihnya dengan fisioterapi, 
terapi okupasi, terapi wicara, hingga harus 
mengunakan alat bantu (ortotik prostetik) 
atau tidak, terapi psikologis, maupun terapi 
yang melibatkan pekerja sosial untuk 
mengantar pasien kembali bermasyarakat. 
(lihat box: Pelayanan Rehabilitas Medik).

Bahkan, pada pasien pasca operasi, 
rehabilitasi medik merupakan tindakan 
yang wajib untuk dilakukan. Karena, pada 
pasien pasca operasi, biasanya lendir akan 
bertambah dan menumpuk di saluran 
pernapasan. “Selain bisa mengakibatkan 
sesak napas, lendir yang tidak segera 
dikeluarkan memiliki potensi untuk 
menimbulkan komplikasi. 

Di sisi lain, bisa dipastikan bahwa 
pada setiap pasien pasca operasi akan 
mengakibatkan imobilisasi. Itu sebabnya, 
diperlukan terapi untuk mengembalikan 
kualitas fisik sejak pasien masih terbaring 
di ruang intensive care unit (ICU). Bahkan, 
terapi sudah dilakukan di hari pertama 
pasca operasi. Biasanya, sambil berbaring 
bila kondisi pasien sudah stabil. Hari kedua, 
sambil duduk bersandar di tempat tidur 
atau di tepi tempat tidur. Pada hari ketiga, 
pasien dilatih jalan dan bila kondisi pasien 
stabil, bisa pindah ke ruang rawat yang 
biasa. Di sinilah program rehabilitasi medik 
akan berperan. Karena, ada banyak hal yang 
harus dilakukan dalam mengawal pasien 
untuk memperoleh kehidupannya kembali.

Yang pasti, pasien yang mengikuti 
program rehab medik, lebih cepat 
menyesuaikan diri dengan kondisi 
penyakitnya, dibanding yang tidak 
menjalani rehab. Itu sebabnya, rehabilitasi 
medik tidak hanya dilakukan      di         rumah sakit. 
Tetapi juga dilakukan saat rawat jalan di 
rumah. Pada pasien pasca operasi          jantung 
yang biasanya akan berada di bawah 
kontrol dokter rehab selama 3 – 6 bulan, 

Mengapa dirujuk ke bagian Rehabilitasi Medik?
1. Mengalami masalah pada urat syaraf, otot, sendi, atau tulang
2. Kelumpuhan / kelemahan separuh tubuh akibat serangan stroke.
3. Kelumpuhan/ kelemahan otot-otot wajah, lengan/tangan, tungkai/ kaki karena 
 berbagai sebab
4. Penurunan kekuatan sendi akibat patah tulang, sesudah operasi, ataupun 
 setelah lepas gips, penyakit rematik, dll
5. Nyeri dan kaku pada sendi leher, pada pinggang, lutut ataupun pengeroposan 
 tulang karena proses menua atau sebab-sebab lain.
6. Kelainan bentuk sendi maupun fungsi tubuh misalnya: CTEV (Club Foot/Kaki Gada),
7. Torticolis (leher tidak bisa menengok/miring ), dll
8. Nyeri otot/tegang otot pasca olah raga (Sport Injury)
9. Nyeri pinggang/kaku yang menjalar ke tungkai atau lengan yang disertai 
 kesemutan/ kelemahan berjalan
10. Mengalami masalah pernapasan/paru
11. Misalnya asma, batuk alergi, dll
12. Masalah THT 
13. Misalnya pusing/vertigo yang disebabkan masalah dari telinga
14. Masalah Kebidanan dan Kandungan
15. Persiapan operasi dan pasca operasi
16. Mempercepat mobilisasi (duduk, berdiri, berjalan, dll ) sehingga mempercepat 
 rawat inap.
17. Penting terutama untuk sakit parah atau pada usia lanjut dan penyakit 
 menahun.
18. Mencegah komplikasi berbagai penyakit
19. Kelemahan fisik akibat tirah baring yang lama
20. Gangguan tumbuh kembang pada bayi dan anak
21. Gangguan menelan dan bicara (pelo)/gangguan komunikasi
22. Cacat Bawaan (sejak lahir) atau cacat akibat kerja/kecelakaan

misalnya. Namun, masa rawat inap di rumah 
sakit umumnya tidak lebih dari 10 hari. 

Artinya, selain melakukan terapi rutin di 
rehab center, pasien juga bisa melanjutkan 
program rehabilitasinya di rumah. Tentu 
saja setelah diberikan edukasi cara latihan 
terlebih dahulu, dan dilakukan di bawah 
pantauan dokter, terapis, perawat, dan 
keluarga pasien. 

Terapi Fisik dan Psikologis
Secara fisik,  kata dr, Gerry, pelatihan itu 

meliputi fisioterapi; untuk melatih otot-
otot pasien. Sedangkan terapi okupasi 
mengarah kepada kemampuan melakukan 
aktivitas sehari-hari. Sedangkan ortotik 
prostetik, adalah terapi ketika pasien harus 
menggunakan alat bantu, untuk ambulasi 
maupun menunjang fungsional. Sedangkan 
untuk terapi psikologis, akan dialihkan ke 
tim rehab psikologis. Misal, pada pasien 
yang secara fisik sebenarnya sudah sembuh, 
namun tidak berniat untuk kembali aktif, 
bahkan enggan untuk pulang ke rumah. 

“Kasus ini biasanya terjadi karena 
trauma. Nah, tim psikologi yang akan 
mencari masalahnya. Kenapa pasien 
enggan pulang ke rumah, hingga akhirnya 
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Pelayanan Rehab Medik
Fisioterapi: melatih meningkatkan kemampuan, terutama motoriknya untuk 
mengatasi disabilitas dan mencegah komplikasi serta kecacatan yang lebih luas. 
(Sebagai upaya penanggulangan masalah-masalah fisik yang mempengaruhi 
kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan secara normal dengan 
penerapan alat bantu secara fisika dan mekanik).
Okupasi Terapi: melatih fungsional untuk mengatasi handicap yang timbul dalam 
aktivitas kehidupan sehari – hari dan dalam pekerjaannya. (Sebagai upaya agar 
pasien mampu melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Biasanya pada pasien post-
stroke). 
Ortotik Prostetik: Menyediakan alat bantu apabila diperlukan untuk ambulasi 
maupun menunjang fungsional. Ortotik  (alat bantu) dan Prostetik (alat ganti), misal 
korset –untuk masalah tulang belakang,  alat penyangga sesuai bagian tubuh yang 
sakit, jari palsu, tangan palsu, maupun kaki palsu, dan seterusnya.
Terapi Wicara: Melatih wicara apabila terjadi gangguan wicara. Merupakan upaya 
yang dilakukan agar kemampuan bicara yang terhambat/terganggu dapat
berkembang/pulih kembali . Misal, pada anak dengan gangguan bicara atau pasien 
post-stroke.
Psykolog: Adanya disabilitas dan handicap,  biasanya memiliki efek psikologis. 
Bahkan, mengalami depresi, terutama pada orang yang aktivitasnya tinggi, 
mempunyai jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. 
Pekerja Sosial Medik: membantu mengatasi masalah yang ditimbulkan disabilitas 
dan handicap dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga dan pekerjaan, dan 
mengantarkan pasien agar mampu kembali hidup normal di tengah masyarakat.

sumber : dr. Abdal Hakim Tohari, Sp.KFR, MMR, RSMK Tegal

Pelayanan di RSMK Grup
- Rehabilitasi nyeri (nyeri pada leher, bahu, pundak, pinggang, kaki dan tangan)
- Rehabilitasi kelainan pada tulang dan sendi (pemulihan setelah operasi pada tulang   
  anggota gerak, patah tulang belakang, sendi atau rematik, pengapuran pada sendi      
  dan lainnya)
- Rehabilitasi kelainan postur pada remaja (penangana kelainan postur seperti kifosis      
  /bungkuk dan skoliosis.Untuk penyandang skoliosis <17 tahun dengan pembeng      
  kakan  <40 derajat dapt diatasi dengan program rehabilitasi tulang belakang yang       
  berupa pemasangan brace
- Rehabilitasi penyakit saraf (melatih kembali aktifitas fungsional akibat gangguan     
  pada saraf dengan cara bertahap, seperti Parkinson, GBS dan lainnya)
- Rehabilitasi penyakit jantung dan paru (dapat dilakukan dengan terapi uap /nebu      
   lizer, cara teknik bernafas pada penderita batuk kronis)
- Rehabilitasi penyakit usia lanjut (vertigo, osteopososis, pengapuran sendi)
- Rehabilitasi kelainan kaki pada anak (Kid”s Foot)
- Rehabilitasi tumbuh kembang pada anak
- Penanganan gangguan belajar

sumber: dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR., RS Mitra Kemayoran

diketahui bahwa ternyata pasien merasa 
lebih nyaman berada di rumah sakit. 
Banyak yang care, memperhatikan dan 
mengurusnya. Sementara kalau pulang ke 
rumah ia khawatir lebih sering ditinggal 
sendiri,” papar dr. Gerry. 

RSMK Grup
Berbagai studi/penelitian telah 

membuktikan bahwa rehabilitasi dini 
(fisioterapi) yang dilakukan pada pasien 
akan menyebabkan kemajuan fungsional 
yang lebih cepat dan memperpendek 
masa rawat di rumah sakit. Studi tersebut 
juga menyebutkan bahwa penanganan 
rehabilitasi komprehensif yang baik, bukan 
tidak mungnkin pasien dapat kembali 
beraktivitas seperti pada kondisi sebelum 
sakit.   

Rehab Center RSMK Grup merupakan 
pelayanan rehabilitasi medik terpadu yang 
diberikan kepada pasien dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan fungsional 
yang optimal baik fisik, psikososial dan 
vakasional. Bahkan, disebut-sebut sebagai 
salah satu pelopor dari fasilitas rehab 
terbaik di Indonesia. 

“Itupun sebenarnya belum maksimal. 
Karena RSMK Grup masih akan 
mengembangkan dan meningkatkan 
fasilitas pelayanan ini. Khususnya untuk 
anak-anak dan orangtua. Namun secara 
keseluruhan, RSMK termasuk pionir pada 
fasilitas pelayanan rehablitasi medik,” 
sebutnya. 

Saat ini, terapi fisik yang diberikan 
diantaranya adalah: terapi latihan, terapi 
manipulasi, pemijatan/massage,  fasilitas 
neuromuskular, traksi leher, traksi punggung 
bawah, low level laser, infra merah, 
microwave diathermy, shortwave diathermy, 
ultrasound diathermy, stimulasi elektrik, 
TENS, terapi inhalasi, latihan bicara, latihan 
menelan, latihan okupasi aktifitas sehari-
hari, latihan ketrampilan tangan, dan lain-
lain. Sedangkan untuk teknik medik (ortotik 
prostetik) tersedia layanan pembuatan 
sepatu khusus, alat bantu berjalan dan 
lainnya.(pnst)  

Fasilitas Rehab Medik RS Mitra Keluarga Kelapa Gading
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Fraktur atau patah adalah 
hilangnya kontinuitas 
tulang. Umumnya 
disebabkan oleh cedera 

atau jatuh. Sedangkan collum 
femur merupakan tulang pada 
leher pangkal paha (panggul). 
Posisinya berhubungan erat 
dengan sendi panggul dan 
sendi lutut yang memiliki 
tugas sebagai penumpu 
(penyangga) bobot tubuh 
manusia. Itu sebabnya, fraktur 
yang terjadi pada posisi ini akan 
menimbulkan rasa sakit yang 
sangat hebat, sementara pasien 
tidak akan mampu menumpu 
berat badannya pada tungkai 
yang patah. 

Karena itulah, fraktur collum 
femoris (FCF) merupakan 
kejadian yang sangat tidak 
diharapkan. Apalagi, berbeda 
dengan umumnya kasus fraktur 
tulang yang seiring perjalanan 
waktu akan tersambung 
kembali, lalu sembuh dengan 
sendirinya, FCF merupakan 
kasus patah tulang yang tidak 
bisa disembuhkan. “Patah 
collum femoris umumnya tidak 
bisa sembuh atau menyambung 
kembali dengan sendirinya 
seperti  tulang yang lain. Hal 
ini disebabkan oleh adanya 
struktur anatomi pembuluh 
darah yang ikut terputus 
pada saat peristiwa FCF 
terjadi. Penyembuhan atau 
pengobatannya harus dilakukan 
melalui tindakan operasi untuk 
mengganti kepala collum 
femoris (tulang paha),” kata   
dr. Tito Sulaksito, Sp.B, Sp.OT-
FICS.

Pada usia muda, fraktur 
collum femoris (FCF), biasanya 
terjadi akibat cedera kecelakaan. 
Sedangkan pada usia lanjut, 
umumnya disebabkan karena 
jatuh. Namun, menurut dokter 
spesialis ortopedi yang praktik 
di RS Mitra Keluarga Bekasi 
ini, fraktur pada leher tulang 
paha cenderung terjadi pada 
wanita yang telah berumur 
(usia lanjut). “Umumnya akibat 
osteoporosis (keropos tulang) 
dan trauma karena jatuh. Pada 
orang muda, terjadi karena 
cedera atau trauma kecelakaan,” 
jelasnya.

Implant atau Hip 
Replacement

Pasien dengan fraktur 
collum femur biasanya datang 
dengan riwayat cedera atau 
jatuh pada panggulnya. 
Umumnya merasa sakit pada 
lokasi cedera, paha bagian atas 
dan selangkangan. “Tidak bisa 
berdiri atau berjalan tanpa 
bantuan. Adanya rasa  sakit 
yang hebat akan menghalangi 
pasien untuk bergerak dan 
beraktivitas. Pasien merasa lebih 
nyaman berbaring dan sedapat 
mungkin tidak menggerakkan 
panggul/tungkainya yang 
cedera,” ungkap dr. Yefta Daniel 
Bastian, Sp.KFR. 

Biasanya dokter akan 
mengajukan beberapa 
pertanyaan seputar nyeri yang 
dirasakan, penyebab dan 
mekanisme kejadian fraktur 
(baik cedera atau jatuh), hingga 
memeriksa bagian tubuh yang 

Rehabilitasi dini (fisioterapi) pada pasien pasca operasi 
penggantian sendi panggul akan memacu kemajuan fungsional 
lebih cepat dan memperpendek masa rawat di rumah sakit.

Fraktur Collum Femoris
Kembali Normal
dengan Fisioterapi

dr. Tito Sulaksito, Sp.B, Sp.OT-FICS 
(RSMK BEKASI)

terbentur. Kemudian dilakukan 
pemeriksaan untuk menilai 
apakah terdapat deformitas 
(kelainan bentuk) pada 
tungkai/panggul, kemampuan 
pasien untuk menggerakkan 
tungkai, intensitas nyeri dan 
kemampuan bergerak atau 
beraktivitas. Selanjutnya, 
disarankan melakukan foto 
x-ray untuk memastikan apakah 
benar terjadi fraktur pada 
tulang femur. 

Jika benar telah terjadi FCF, 
maka pasien akan dirujuk ke 
dokter spesialis ortopedi untuk 
mendapatkan penanganan 
lebih lanjut. Dokter ortopedi 
dapat melakukan operasi untuk 
mengembalikan posisi tulang 
ke tempatnya dan menjaga 
stabilisasi dengan memberikan 
implant atau melakukan 
hip replacement (operasi 

penggantian sendi). 

Imobilisasi
Tentu saja tidak semua 

pasien setuju untuk dilakukan 

operasi karena berbagai 
macam pertimbangan atau 
kondisi kesehatannya memang 
tidak memungkinkan. Hanya 
saja, pada pasien yang tidak 
melakukan operasi umumnya 
akan mengalami rasa sakit 
berkepanjangan. Bahkan, 
bisa sampai berbulan-bulan. 
“Dampaknya, pasien cenderung 
mengurangi aktivitas/gerakan 
akibat rasa sakitnya sehingga 
rentan terkena efek dari 
imobilisasi atau kondisi kurang 
bergerak, seperti kelemahan 
otot dan tulang, radang paru-
paru, luka pada kulit, hingga 
menurunnya kebugaran 
kardiorespirasi dan sebagainya, 
kata spesialis kedokteran fisik 
dan rehabilitasi di RS Mitra 
Keluarga Depok ini. 

Selain diberikan obat 
untuk mengurangi rasa sakit, 
lanjutnya, tindakan rehabilitasi 
berupa fisioterapi dapat 
dilakukan untuk membantu 
pasien menjaga kebugaran dan 
latihan gerak untuk mengurangi 
efek akibat imobilisasi – tentu 
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Daerah siku tangan 
pada anak memiliki 
area pertumbuhan 
tulang (physeal plate), 

sehingga merupakan area yang 
lemah dan mudah mengalami 
patah bila terjadi kecelakaan 
atau terjatuh. Utamanya jika 
terjatuh dengan posisi tangan 
terentang atau kecelakaan yang 
menyebabkan benturan lang-
sung pada siku. 

Data yang ada menyebut-
kan, 10% dari kasus patah 
tu   lang pada anak usia 5-8 

Patah Tulang Pada Anak
Reposisi

Bila terlihat ada pertumbuhan 
tulang baru, maka gips boleh 
dilepas dan mulai dilakukan 
latihan gerak (fisioterapi) 
yang sangat diperlukan untuk 
mengurangi kekakuan sendi. 
Sedangkan untuk patahan yang 
bergeser jauh, dibutuhkan 
operasi perbaikan posisi dan 
pemasangan pen (kawat) baik 
tertutup (percutaneus) ataupun 
terbuka (open reduction). 

Persoalannya adalah, bila 
 diagnosanya dilakukan terlam-
bat, apalagi telah dilakukan 
pengobatan patah tulang tradi-
sional, maka operasi akan men-
jadi sulit dan kompleks. Dokter 
harus membongkar tulang baru 
(calus), yang sudah tumbuh 
dan mengatasi kekakuan sendi 
yang terlanjur terjadi. Hal ini 
bisa menyebabkan komplikasi 
seperti, malunion: siku bengkok 
(deformitas), nonunion: tulang 
tidak menyambung, adanya 
kerusakan saraf dan pembuluh 

darah, gangguan pertumbuhan, 
atau penulangan otot (myositis 
ossificans).

Karena itulah, ketika anak 
terjatuh dan mengeluhkan rasa 
nyeri serta terlihat bengkak di 
siku, segeralah membawanya 
ke dokter sebagai prioritas 
per tama. Kalau perlu,  lengkapi 
dengan pemeriksaan radio-
logi. Karena, diagnosa sedini 
mungkin dengan tindakan 
medis yang sesuai, bisa dip-
astikan mampu mencegah 
terjadinya komplikasi maupun 
hal-hal yang tidak diinginkan.

*dokter spesialis ortopedi RSMK 
Cikarang 

ta hun, terjadi di daerah siku. 
Lebih banyak pada anak laki-laki 
dengan kejadian fraktur tulang 
di sisi kiri atau tangan non-
dominan. Umumnya di daerah 
supracondylar, tetapi dapat pula 
terjadi di daerah lateral atau 
medial condylar, head radius, 
atau proximal ulna.

Memang, pada anak-anak 
ada kemampuan perbaikan 
po sisi patahan secara alami 
(remodeling). Bahkan, kasus 
patah tulang yang hanya sedikit 
bergeser akan mengalami 
perbaikan dengan sendirinya. 
Namun, patahan dengan posisi 
rotasi tidak akan mengalami 
remodeling, sehingga memerlu-
kan tindakan reposisi.

Untuk kasus baru dengan 
pergeseran yang sedikit dapat 
dilakukan reposisi tertutup 
dalam bius umum dan pema-
sangan gips. Setelah 3 minggu, 
barulah dilakukan foto rontgen.

dr. Yefta Daniel Bastian, Sp.KFR. 
(RSMK Depok)

dr. Ferry Doni Trilasto, Sp.OT *
(RSMK CIKARANG)
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saja pada anggota gerak yang 
tidak cedera/sakit-  sambil 
mengurangi rasa sakit 
yang dirasakannya dengan 
menggunakan alat seperti TENS 
(transcutaneous electrical nerve 
stimulation). 

Tentunya rasa sakit yang 
dialami tidak dapat dihilangkan 
segera ataupun secara 
tuntas seperti pasien yang 
dilakukan operasi. Hanya saja, 
intensitasnya semakin lama 

akan semakin menurun, dan 
pasien akan dapat melakukan 
lebih banyak aktivitas. 
“Pemulihan fungsional biasanya 
tidak akan sebaik pasien yang 
dioperasi,” timpalnya. 

Pada pasien yang tidak 
dilakukan operasi dapat terjadi 
keterbatasan gerak pada sendi 
panggul atau tungkai yang 
cedera dapat memendek 
sehingga pasien berisiko jatuh 
saat berdiri atau berjalan. Pasien 
seperti ini sebaiknya diberikan 
alat bantu jalan seperti walker 
untuk mengantisipasi risiko 

jatuh.  

Rehabilitasi Segera
Berbeda dengan pasien 

yang menjalani operasi. 
Umumnya pasien akan 
mendapatkan hasil yang lebih 
baik secara fungsional. Contoh: 
pasien yang melakukan operasi 
ganti sendi. Pasca operasi 
penggantian sendi, pasien 
umumnya memiliki masalah 
nyeri, kelemahan otot di sekitar 
lokasi operasi, gangguan 

berjalan, dan kemungkinan 
keterbatasan gerak sendi 
apabila tidak dilakukan 
rehabilitasi. 

Pasien pasca operasi 
memerlukan rehabilitasi 
segera, berupa fisioterapi untuk 
latihan pernapasan, gerak dan 
kekuatan otot di tempat tidur.  
Satu hari setelah operasi, bila 
kondisi pasien memungkinkan, 
pasien sudah dapat berlatih 
duduk dan selanjutnya secara 
bertahap dapat berlatih berdiri. 
“Namun, untuk latihan berdiri 
pada tahap awal, pasien 
memerlukan alat bantu seperti 

walker, sehingga tungkai yang 
dioperasi bisa ditapakkan 
sebagian,” jelas dr. Yefta. 

Perbedaannya dengan 
protokol rehabilitasi yang 
lama adalah: rehabilitasi pasca 
operasi penggantian sendi 
dimulai lebih dini sehingga 
kemajuan fungsional pasien 
akan terjadi lebih cepat dan 
efek samping akibat tirah baring 
lama dapat diminimalisir. Pasien 

akan lebih percaya diri untuk 
melakukan aktivitas secara 
mandiri dan kekuatan otot 
di sekitar sendi/tulang yang 
bermasalah dapat meningkat 
lebih cepat. 

Berbagai studi/penelitian 
telah membuktikan bahwa 
rehabilitasi dini (fisioterapi) yang 
dilakukan pada pasien pasca 
operasi penggantian sendi 
panggul akan menyebabkan 
kemajuan fungsional yang lebih 
cepat dan memperpendek masa 
rawat di rumah sakit. Dengan 
penanganan yang baik pasien 
akan dapat kembali beraktivitas 
seperti pada kondisi sebelum 
sakit.   

“Di RSMK Depok, pasien 
dengan fraktur collum femur 
pasca operasi pemasangan 
implan maupun penggantian 
sendi akan ditangani secara 
terpadu antara ortopedi dengan 
rehabilitasi medik sehingga 
kemajuan fungsional pasien akan 
tercapai dengan lebih cepat dan 
lebih baik,” sebutnya. (pnst) 
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Keluhan anak derita 
ibu..,” bunyi dan makna 
kalimat ini terasa 
sangat menyentuh, 

terutama bagi mereka yang 
pernah mengalaminya. Ketika 
menemukan sang putra atau 
putri tercinta mengalami 
gangguan pernapasan di 
tengah malam buta, misalnya. 

Bingung dan panik, karena 
tidak tahu harus berbuat apa, 
tentu menjadi hal yang wajar. 
Namun, jangan terpaku pada 
situasi tersebut. Karena, jika 
tidak segera memperoleh 
pertolongan medis, akibatnya 
bisa saja menjadi sangat fatal. 

Faktor Pencetus
Karena itulah, prinsip 

utama ketika menghadapi 
persoalan semacam ini 
adalah menemukan pencetus 

Asma & Scoliosis pada Anak

Bisa Diantisipasi
Sejak Dini
Gangguan pernapasan sebagai efek dari penyakit asma maupun 
scoliosis dapat diantisipasi sedini mungkin. Butuh perhatian orang tua 
dan guru untuk mendeteksinya sedari awal. 

terjadinya sesak napas pada 
anak. Bisa karena penyakit asma 
atau akibat adanya kelainan 
tulang belakang (spine), yang 
dalam bahasa medis disebut 
scoliosis.

Tentu saja, dibutuhkan 
observasi medis sebagai upaya 
dalam menegakkan diagnosa. 
Menurut dr. Syarifah Hanum, 
Sp.A, peristiwa sesak napas 
yang menyerang anak di malam 
hari, memiliki kemungkinan 
sebagai tanda penyakit asma, 
yang akan berlanjut dan sangat 
mengganggu kenyamanan dan 
aktifitas anak di kemudian hari.

Namun, adanya kelainan 
pada tulang belakang 
(spine) juga bisa menjadi 
pemicu terjadinya gangguan 
pernapasan pada anak. Menurut 
dr. Meisy Andriana, Sp.KFR (K), 

scoliosis dengan gangguan 
pernapasan, biasanya terjadi 
pada anak-anak yang memiliki 
kelainan tulang belakang 
dengan derajat kurvatura cukup 
besar, antara 40º sampai 90º, 
atau adanya scoliosis di daerah 
dada (tulang belakang torak).

Scoliosis adalah gangguan 
yang menyebabkan terjadinya 
kelainan –melengkung 
(membengkok)nya tulang 
belakang (spine) ke arah 
samping. Adanya kelainan 
tersebut menyebabkan otot 
atau syaraf di sekitar tulang 
belakang tidak berfungsi 
sempurna, sehingga 
mempengaruhi bentuk tulang 
belakang yang menjadi 
melengkung.

Masih seperti kata 
Konsultan Rehabilitasi Medik 
di RSMK Surabaya ini, efek 
gangguan pernapasan pada 
scoliosis disebabkan oleh 
adanya restriksi paru dan 
penurunan volume paru, 
akibat posisi organ di dalam 
rongga dada yang tidak pada 
tempatnya. Di sisi lain, terjadi 
gangguan pergerakan tulang 
iga (costa), dan pergerakan 
mekanik otot pernapasan, 
yang kurang bebas. Semua 
kondisi tersebut menyebabkan 
penurunan kemampuan 
pergerakan dinding dada dan 
penurunan elastisitas paru 
(compliance paru), sehingga 

memicu peningkatan kerja 
pernapasan saat istirahat dan 
tidur. Itu sebabnya, anak dengan 
scoliosis sering mengalami 
gangguan pernapasan. 

Bisa Dikenali 
Yang menarik, baik asma 

maupun scoliosis sebenarnya 
dengan mudah bisa dideteksi 
secara mandiri. Adanya penyakit 
asma pada anak, misalnya. 
Gejalanya bisa dikenali pada 
saat serangan sesak napas 
terjadi. “Masuk kategori asma 
ringan apabila saat terjadinya 
serangan sesak napas, anak 
masih bisa berjalan, berbaring 
tenang, dan berbicara dalam 
bentuk kalimat. Termasuk 
kategori berat apabila muka 
anak tampak pucat, sulit 
bernapas dan bicara, lebih suka 
duduk dengan posisi tripod 
(disangga kedua lengan),” jelas 
dr. Syarifah Hanum. 

Hanya saja, “Apapun 
bentuk serangannya tetap 
patut diwaspadai, karena bisa 
menyebabkan gagal napas 
akibat sempitnya saluran napas 
dan kelelahan otot bantu 
pernapasan,” tambah dokter 
spesialis anak yang berpraktik di 
RSMK Cibubur ini. 

Berbeda dengan penyakit 
asma, scoliosis biasanya 
ditemukan pada anak–anak usia 
sekolah 4-10 tahun. “Umumnya 
ditemukan secara tidak 

dr. Meisy Andriana, Sp.KFR (K)
(RSMK Surabaya)

dr. Syarifah Hanum, Sp.A
(RSMK Cibubur)
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sengaja. Ketika berolah raga, 
terutama renang atau pada 
waktu anak membuka baju 
dan memakai kaos ketat (pada 
anak perempuan),” ungkap dr. 
Meisy, seraya menambahkan, 
karena itulah, peran orang 
tua dan guru menjadi penting 
dalam menemukan kasus-
kasus scoliosis pada anak yang 
memiliki 3 type berdasarkan 
usia, yaitu; Infantile (0-3 tahun), 
Juvenile (4-9 tahun), dan 
Adolescent, pada anak usia 
10 tahun sampai pada usia 
maturasi tulang.

Karena, kelainan ini masih 
bisa diperbaiki ketika penderita 
masih berusia di bawah 17 
tahun. “Di atas usia tersebut, 
tulang sudah memasuki masa 
maturasi, sulit untuk diperbaiki,” 
sebutnya seraya menambahkan, 
”Itu sebabnya, harus diantisipasi 
sedini mungkin”. 

Persamaannya, timpal dr. 
Gerry Heriyati Sp.KFR, MARS, 
di Rehab Center RSMK Kelapa 
Gading, asma maupun scoliosis 
sama-sama bisa muncul karena 
faktor keturunan. “Scoliosis 
biasanya merupakan warisan 
keluarga. Namun cenderung 
jatuh pada anak perempuan,” 
jelasnya. Sedangkan asma 
umumnya terjadi pada 
anak-anak yang memiliki 
kecenderungan alergi atau 
memiliki bakat atopi keluarga. 
“Biasanya, ditemukan juga 
riwayat asma atau penyakit 
alergi lain seperti eksim atau 
pilek alergi pada keluarga,” 
papar dr. Syarifah. 

Namun, untuk 
memastikannya harus melalui 

uji fungsi paru, atau uji alergi 
untuk menemukan alergen 
yang menjadi pencetus asma 
pada anak-anak dengan bakat 
alergi pada keluarga. Di sisi lain, 
hal ini sangat diperlukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan 
datangnya serangan, sehingga 
dapat segera diobati dan 
diterapi. 

Pengobatan Cepat 
Saat ini, pengobatan 

penyakit asma telah banyak 
mengalami kemajuan. Bahkan 
ada banyak pilihan jenis 
obat pereda dan pengendali 
yang telah melalui uji klinis 
sebelumnya. Begitu pula 
dengan cara pemberian obat 
melalui inhalasi yang cukup 
efektif dalam menyelamatan 
pasien, karena kerjanya lebih 
cepat. 

Lebih dari itu, pemberian 
obat langsung ke sasaran 
dengan cara inhalasi dapat 
dilakukan dengan alat khusus 
(nebulizer atau spacer), terutama 
untuk anak berusia di bawah 

8 tahun, yang masih sulit 
menggunakan inhaler langsung. 

Meski begitu, penderita 
asma sangat memerlukan 
terapi melalui program 
rehabilitasi medik. Minimal 
untuk melatih otot otot 
pernapasannya. “Untuk 
mencegah supaya jangan sering 
kambuh. Diberikan teknik 
antisipasinya, dan bagaimana 
menanggulanginya ketika ada 
serangan,” beber dr. Gerry. 

Hanya saja, program 
rehabilitasi medik pada 
penderita asma agak sulit 
diterapkan, karena datangnya 
serangan asma yang tidak 
bisa diduga. “Salah satu 
alternatif terbaik adalah rutin 
melakukan olahraga, terutama 
renang,” tambahnya. RSMK 
Grup, memiliki fasilitas rehab 
medik untuk terapi inhalasi 
dan chest fisioterapi. Penderita 
juga dapat menjalani tes alergi 
untuk mengidentifikasi alergen 
pencetus, bagi penderita 
penyakit asma.

Sedangkan bagi penderita 
scoliosis tingkat sedang, 
penyembuhannya harus 
menggunakan alat bantu –
semacam penyangga untuk 
mengembalikan posisi tulang 
belakang pada anak-- yang 
disebut brace. Terapi rehabilitasi 
mediknya berupa latihan atau 
exercise (di dalam brace dan di 
luar brace) dengan 3 prinsip 
latihan, yaitu EDF (elongasi, 
derotasi dan fleksi). “Sedangkan 
untuk otot yang nyeri atau kaku 
dan spasme (tegang) dapat 
diberikan pemanasan dalam 
seperti US, MWD, SWD atau 
dapat diberi stimulasi listrik,” 
ucap dr. Meisy.

Mengenai pemakaian brace, 
untuk penderita scoliosis pada 
kurva derajat 20-40 dilakukan 
bertahap sampai anak terbiasa. 
“Dimulai 2-3 jam sampai 23 jam 
per hari, atau hanya dilepas 
pada waktu mandi. Setiap enam 
bulan dipantau dengan x-ray 
standar scoliosis,  hingga waktu 
pelepasan brace. Biasanya, bila 
maturasi tulang telah tercapai, 
atau sekitar usia 17 -18 tahun. 
Itupun setelah dipastikan 
dengan melihat x-ray pada 
tulang pelvis/panggul. 

“Di RSMK Surabaya, pasien 
dengan scoliosis --dengan atau 
tanpa gangguan pernapasan —
ditangani secara komprehensif, 
mulai dari latihan, pemberian 
modalitas dan alat bantu 
berupa brace, dalam dua pilihan 
kebutuhan, yaitu Milwauke 
brace (CTLSO) atau Boston brace 
(TLSO),” urainya. (pnst)  

Klasifikasi Scoliosis 
(berdasarkan derajat kelengkungan)
1. Scoliosis ringan  :  kurva kurang dari 20º
2. Scoliosis sedang :  kurva 20º – 40º /50º (Mulai terjadi perubahan 
    struktural vertebra dan costa).
3. Scoliosis berat :  lebih dari 40º-50º. Berkaitan dengan rotasi 
  vertebra yang lebih besar, sering  disertai 
  nyeri, penyakit sendi degeneratif. 
    Pada sudut lebih dari 60º - 70º sering terjadi 
  gangguan fungsi kardiopulmonal,  
  hingga menurunnya harapan hidup.

sumber: dr. Meisy Andrian, Sp. KFR (K) (RSMK Surabaya)

Ketika Anak Terserang Asma
- Tampak sesak napas - Segera berikan obat pereda dalam 
   bentuk inhalasi(nebulizer atau inhaler). 
- Tempatkan anak dalam posisi duduk dan tenangkan. 
- Pandulah untuk bernapas lambat2 dan teratur.

Ketika Butuh Pertolongan Medis Segera:
- Anak mulai tampak sulit bicara
- Sudah mendapat terapi inhalasi namun sesak napas 
   tidak berkurang
- Tampak cekungan di antara tulang rusuk/di atas tulang dada  
  pada tarikan dinding dada ketika anak menarik napas
- Pucat kebiruan di sekeliling mulut dan pada kuku jari

Sumber: dr. Hanum Syarifah (RSMK Cibubur) 
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Berbeda dengan 
gangguan pernapasan 
pada asma yang 
umumnya merupakan 

penyakit bawaan (turunan) 
dan bisa terkontrol, penyakit 
paru obstruktif kronik (PPOK) 
merupakan gangguan 
pernapasan yang terjadi akibat 
kerusakan saluran napas 
yang tidak bisa disembuhkan. 
Persamaannya, kata dr. Anita 
Ratnawati, Sp.KFR, di RSMK 
Kelapa Gading, baik asma 
maupun PPOK sama sama 
bukan penyakit menular. Bukan 
juga karena infeksi. Tapi karena 

PPOK/COPD

Selain rutin melakukan pengobatan dan 
kontrol terhadap serangan, rehabilitasi 
medik yang terukur dan termonitor dengan 
baik merupakan kunci untuk meningkatkan 
kualitas hidup penderita PPOK. 

adanya faktor penyempitan 
saluran pernapasan.

Pada PPOK, keadaannya 
akan semakin memburuk 
 seiring berjalannya waktu. 
Karena itulah, progresifitasnya 
harus dicegah dengan 
melakukan antisipasi untuk 
menekan laju kerusakan 
yang mungkin terjadi. Itu 
sebabnya, selain  pengobatan 
medis,  penderita PPOK --yang 
juga disebut sebagai chronic 
obstructive pulmonary disease 
(COPD)-- harus menjalani 
program rehabilitasi medik 
untuk memperbaiki pola 
napas, sistem transport 
oksigen dengan meningkatkan 
CO2 max (ambilan oksigen), 
kapasitas kerja aerobik maupun 
anaerobik, serta curah jantung 
dan stroke volume. 

Program rehabilitasi, 
terutama latihan fisis/terapi 
fisik  seperti latihan pernapasan, 
 latihan berjalan, latihan 
 dinamik, support psikososial 
sangat diperlukan untuk 
 mengurangi dan mengontrol 
sesak napas agar tidak 
mengganggu aktivitas sehari-
hari dan memperbaiki kualitas 

hidup pasien. 

Penyebab PPOK/COPD
Menurut dr. Anthony D. 

Tulak, Sp.P-FCCP, PPOK adalah 
penyakit yang disebabkan 
oleh adanya hambatan aliran 
udara yang sepenuhnya 
irreversible, bersifat progresif 
dan berhubungan dengan 
respon peradangan atau 
inflamasi paru terhadap partikel 
atau gas beracun/berbahaya, 
disertai efek ekstra paru yang 
berkontribusi terhadap derajat 
berat penyakit. Pencetus 
terjadinya PPOK di tengah 
masyarakat, diantaranya 
adalah kebiasaan merokok, 
polusi udara (asap kendaraan), 
industrialisasi (inhalasi bahan 
berbahaya), zat-zat kimia, 
riwayat infeksi saluran napas 
berulang,  dan kelainan 
genetika.

 
Mungkin itu sebabnya, 

 mereka yang berpotensi 
terserang penyakit ini umumnya 
memiliki riwayat sebagai 
perokok berat dan bekas 
penderita tuberculosis (TB). 
Selain itu, para pekerja pabrik/
industri, atau mereka yang 
banyak bersentuhan dengan 

polusi bahan kimia, debu, 
asap dapur (di rumah maupun 
tempat kerja), juga memiliki 
potensi terserang PPOK.

Tak heran, PPOK banyak 
terjadi pada mereka yang telah 
memasuki usia  pertengahan, 
baik pria maupun wanita, 
 dengan dampak yang  sangat 
tergantung pada derajat 
 keluhan, efek sistemik, dan 
gejala komorbid lainnya. 
Setidaknya, faktor-faktor 
itulah yang menciptakan 
karakteristik terjadinya 

dr. Anthony D. Tulak, Sp.P-FCCP
(RSMK Bekasi & Cibubur)

dr. Anita Ratnawati, Sp.KFR
(RSMK Kelapa Gading)

Dapat Dicegah
dan Diatasi
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PPOK akibat hambatan yang 
disebabkan oleh gabungan 
antara obstruksi saluran napas 
kecil dan kerusakan jaringan 
yang bervariasi pada setiap 
individu. Biasanya, terdiri 
dari bronchitis kronik dan 
emfiseme, maupun gabungan 
keduanya. Indikasinya terlihat 
pada terjadinya sesak napas 
yang  bertambah berat seiring 
berjalannya waktu. Pada saat 
melakukan aktivitas, sesak 
semakin terasa berat, sulit 
bernapas dan terengah-engah. 
Sering terserang batuk kronik 
dengan atau tanpa dahak 
yang hilang timbul. “Setiap 
batuk kronik berdahak dapat 
mengindikasi PPOK,” jelas 
dokter spesialis paru yang 
berpraktik di RSMK Bekasi & 
Cibubur ini.

Tanda-tanda Fisik 
Bila menemukan tanda- 

tanda tersebut, sebaiknya 
segera konsultasikan 
dengan dokter spesialis 
untuk memastikan penyakit 
yang diderita. Dokter akan 
menggunakan spirometri 
untuk memeriksa faal paru dan 
melakukan uji  bronkodilator 
untuk memastikannya. Jika 
benar terindikasi PPOK, 
maka pasien harus segera 
memperoleh edukasi bahwa 
PPOK merupakan penyakit 
progresif dan nonreversible,” 
sebutnya. 

Ya, progresifitas PPOK 
harus segera dicegah dengan 
melakukan antisipasi untuk 
menekan laju kerusakan ke 
arah yang semakin buruk. Itu 
sebabnya, setelah memperoleh 
 penanganan dokter spesialis 
paru, pasien PPOK akan dirujuk 
untuk konsultasi ke dokter 
spesialis rehabilitasi medik. 
“Tujuannya untuk mengikuti 
program rehabilitasi medik, 
mulai dari latihan fisik untuk 

Gejala Awal Potensi PPOK 
-  Memiliki riwayat merokok atau bekas perokok
-  Sering menderita sesak napas dan napas pendek. 
-  Memiliki riwayat masa kecil dengan batuk berulang,
   infeksi saluran napas
-  Sering mengalami batuk berulang, dengan atau tanpa dahak
-  Memiliki kecenderungan sesak dengan napas berbunyi (mengi)

sumber:  dr. Anthony D. Tulak, Sp.P-FCCP (RSMK Bekasi & Cibubur)

Gold Standard Tatalaksana PPOK 
di RS Mitra Keluarga
1. Melakukan penilaian atau diagnosa PPOK dengan Spirometri

- PPOK Ringan :  FEV1 > 80 % prediksi
- PPOK Sedang :  FEV1 50%-80% prediksi
- PPOK Berat :  FEV1 30%-50% prediksi
- PPOK Sangat Berat:FEV1 <30%

2. Memakai obat standar internasional : formulasi long acting  
     agonis beta-2 dan anti kolinergik
3. Pengobatan jangka panjang dengan kortikosteroid inhalasi  
     dan long acting broncodilator
4. Didukung alat-alat bantu seperti foto thorax, USG, CT Scan,  
    dan ventilasi mekanik yang cukup baik 
5. Vaccination 
Sumber: dr. Anthony D. Tulak, Sp.P-FCCP (RSMK Bekasi & Cibubur)

mengoptimalkan fungsi 
pernapasan, dan paru-paru 
kembali bekerja dengan baik, 
hingga melakukan berbagai 
terapi untuk  meningkatkan 
kualitas hidup pasien,” kata 
dr. Anita Ratnawati, Sp.KFR, di 
Rehab Center, RSMK Kelapa 
Gading. 

Target Rehab Medik
Menurut dr. Anita, yang 

penting bukanlah target 
untuk mencapai kesembuhan, 
tetapi  bagaimana agar PPOK 
yang diderita tidak terlalu 
mengganggu kegiatan pasien 
sehari-hari. “Bagaimana agar 
mereka bisa tetap bekerja, atau 
melakukan aktivitas lainnya 
secara normal,” tegasnya. Pun 
begitu dengan pasien yang 
harus melakukan  tindakan 
operatif, bisa dipastikan akan 
mengakibatkan masalah pada 
pernapasan. Untuk pasien 
(praoperasi toraks), program 
rehabilitasi medik dilakukan 
jauh hari sebelum tindakan 
 operasi dilakukan, dianjurkan 
1-2 minggu sebelumnya. 
Biasanya diberikan edukasi 
mengenai tindakan dan 
konsekuensi yang mungkin 
terjadi pasca operasi. 
Diperkenalkan pada program 

rehabilitasi medik, dengan fokus 
utama melatih pernapasan dan 
diajarkan cara mengeluarkan 
lendir. Hal itu harus dilakukan, 
karena pada pasien pasca 
operasi, biasanya lendir akan 
bertambah dan menumpuk 
di saluran napas. “Selain bisa 
 mengakibatkan sesak napas, 
lendir yang tidak segera 
dikeluarkan memiliki potensi 
untuk menimbulkan komplikasi. 
Itulah gunanya rehab, Untuk 
 mencegah terjadinya komplikasi 
pasca operasi,” ucapnya. Jadi, 
prinsip utamanya adalah 
mengoptimalkan kerja saluran 
pernapasan dan paru-paru 
tetap berkembang baik.

Latihan Terukur
Yang pasti, pasien yang 

mengikuti program rehab 
medik, akan lebih cepat 
 menyesuaikan diri dengan 
kondisi penyakitnya, dibanding 
yang tidak menjalani rehab. Itu 
sebabnya, rehabilitasi medik 
bagi penderita PPOK tidak 
hanya dilakukan di rumah 
sakit. Tetapi juga dilakukan saat 
rawat jalan di rumah, dengan 
pengawasan dokter, terapis, 
perawat, dan keluarga pasien. 
Standar baku rehabilitasi medik 
pada penderita PPOK biasanya 
adalah latihan aerobik secara 
terstruktur dengan sepeda 
statis atau treadmil. Namun, 
harus terukur dan dalam 
pantauan dokter rehab dan 
terapis. Bahkan, tidak selalu 
harus menggunakan alat bantu. 
Misalnya, jalan-jalan kecil di 
rumah atau berenang yang 
akan sangat menolong dalam 
memperbaiki pernapasan. “Di 
luar negeri ada yang disebut 
dengan pool therapy. Di sini 

diterapkan melalui renang 
di pantai dengan suhu 26-32 
derajat celcius, atau jam 3 sore 
saat air telah terkena matahari,” 
ungkapnya. “Untuk diingat, 
 latihan yang baik adalah satu 
jam setelah makan. Itupun 
setelah memastikan telah 
memperoleh istirahat yang 
cukup di malam hari,” ujarnya, 
memberi tips.

Jika harus menggunakan 
alat bantu, biasanya hanyalah 
alat bantu jalan (rollator) yang 
diperlukan ketika otot-otot 
berjalan melemah. Sementara 
untuk memperbaiki kemampuan 
pernapasan bisa menggunakan 
oksigen. Untuk hasil yang lebih 
baik, pasien harus tertib dalam 
mengikuti ketentuan dari 
program rehab medik yang 
dijalaninya. Mulai dari ketentuan 
kecepatan dan waktu latihan 
yang telah ditetapkan, hingga 
mencatat semua data yang di-
peroleh setelah latihan. Dengan 
begitu, dokter akan lebih mudah 
melihat progres, melakukan 
pengontrolan, dan menentukan 
program lanjutan untuk men-
capai kesempurnaan dari hasil 
terapi yang dilakukan pasien. 

Sebagai informasi, tidak 
semua rumah sakit mengedu-
kasi dan mengarahkan pasien 
PPOK untuk melakukan reha-
bilitasi medik. “RSMK Grup, 
khususnya Kelapa Gading, akan 
mengarahkan pasiennya untuk 
berkonsultasi dengan dokter 
rehab. Hal itu dilakukan agar 
pemulihan pasien, baik tanpa 
maupun pasca operasi, bisa 
dicapai secara maksimal,” jelas 
dr. Anita. (bung)  
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Terjadinya s erangan 
jantung yang bisa 
 meng  akibatkan 
 cacat dan kematian, 

 sebenarnya berasal dari faktor 
risiko yang dapat  dikendalikan. 
Jika bisa mengendalikan 
kadar kolesterol dalam  tubuh, 
mengelola dan  mengobati 
hipertensi atau diabetes 
 mellitus yang diderita dengan 
baik,  mengurangi berat badan 
dengan serius, dan berolahraga 
secara teratur, serta berhenti 
merokok dan tidak meminum 
alkohol berlebihan, maka 
po tensi terjadinya serangan 
jantung bisa dihindari.

Penyakit Jantung

Pasca operasi jantung bukan berarti pasien harus hidup dengan segala keterbatasan. Dengan 
rehabilitasi medik yang benar dan terukur, penderita bisa kembali hidup normal. 

Mengembalikan
Kualitas Hidup Pasien 
Pasca Operasi dr. Maria Eva Dana, Sp.KFR

(RSMK Kelapa Gading)

jantung untuk memperoleh ke-
hidupannya kembali. Menurut 
dr. Maria Eva Dana, Sp.KFR., dari 
sisi psikologis saja, pasien pasca 
operasi jantung akan “ terpukul” 
dengan banyaknya selang 
medik di tubuhnya, lengkap 
dengan mesin (alat bantu) dan 
instrumen-instrumen di ruang 
intensive care unit (ICU). “Situasi 
ini perlu dijelaskan secara ber-
tahap kepada pasien sebelum 
melakukan operasi, melalui 
pemberitahuan yang dilakukan 
oleh dokter ICU dalam orientasi 
ICU sebelum operasi,” jelasnya. 

Selain itu, pasien akan 
di beri kan edukasi program 
rehabilitasi medik. Bahkan, 3 
hari praoperasi pasien diajarkan 
untuk melakukan latihan per-
napasan, cara batuk yang benar 
(untuk mengeluarkan lendir), 
latihan gerak bahu, leher, dan 
pergelangan kaki.

Latihan pernapasan, 
bisa menggunakan incentive 
spirometri untuk mencapai 
target ideal kedalaman hirupan 
napas pasien yang harus men-
capai minimal 1000cc, atau 
memiliki bekal cara napas 
yang benar sebagai persiapan 
 menghadapi operasi. Sedang-

Kapan Latihan Harus Dihentikan
1. Bila timbul nyeri dada 
2. Bila timbul sesak napas 
3. Bila timbul pusing kepala
4. Bila denyut nadi latihan tercapai 
sumber: dr. Maria Eva Dana, Sp.KFR., 
Rehab Center RSMK Kelapa Gading

apkan gaya 
hidup teratur. 
“Hindari gaya 
hidup modern 
yang serba 
instan dan ter-
kurung dalam 
tingkat stress 
yang tinggi,” 
ungkapnya, 
seperti dikutip 
edisi perdana 
majalah Mitra 

Keluarga. 

 Persoalannya 
kemudian adalah, 

apa yang harus dilaku-
kan terhadap mereka 

yang “terlanjur” menderita 
penyakit jantung? Khususnya, 
yang telah melakukan tindakan 
operatif untuk menyelamatkan 
 kesehatan jantungnya. Karena, 
sebelum (pra) maupun setelah 
operasi (pasca operasi) bedah 
jantung merupakan peristiwa 
yang diyakini akan sangat 
mem pengaruhi lembar kehi-
dupan pasien selanjutnya. 

Nah, di sinilah program re-
habilitasi medik akan  berperan. 
Karena, ada banyak yang 
harus dilakukan dalam menga-
wal pasien penderita penyakit 

Namun, fak-
tor usia, jenis kelamin 

dan riwayat kardiovaskuler 
dalam keluarga merupakan hal 
yang tidak mungkin diubah, 
sehingga intervensi untuk 
me ngendalikan kemungkinan 
terjadinya  serangan jantung ter-
hadap pemilik risiko tersebut, 
tidak mungkin dilakukan.  

Karena itulah, kata dr. 
Faris Basalamah, Sp.JP, dokter 
spesialis jantung dan pembuluh 
darah RS Mitra Keluarga Bekasi 
Timur, prinsip utama dalam 
menjaga kesehatan jantung 
adalah menerapkan pola hidup 
sehat, mulai dari menghindari 
makanan berlemak, rutin 
melakukan olahraga yang teru-
kur, istirahat cukup, dan mener-
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Program Latihan 
Program latihan utama 
adalah jalan kaki. Olahraga 
lain di luar petunjuk sebelum 
pulang tidak diperkenankan. 
Jarak, waktu dan nadi latihan 
ditentukan oleh dokter. Laku-
kan program latihan secara 
teratur dan tingkatkan secara 
bertahap.

Berikut Pedomannya: 
- Lakukan pemanasan
- Jalan kaki, sesuai kecepatan 
yang dilakukan saat rehabili-
tasi
- Jika tidak ada keluhan 
setelah 5 menit berjalan, 
cobalah hitung denyut nadi. 
Jika masih di bawah target, 
percepat langkah berjalan 
hingga mencapai target.
- Teruskan latihan sesuai 
program yang diberikan. 
Kemungkinannya, jarak 
yang ditempuh tercapai atau 
mungkin belum. Bila belum, 
namun denyut nadi sudah 
tercapai maka jarak tem-
puh latihan hari itu cukup. 
Selanjutnya, lakukan latihan 
dengan jarak yang sama. 
Sebaliknya jika jarak tempuh 

Yang Boleh dan Tidak Boleh 
Dilakukan Pada Fase 2
A.Yang Dapat Dilakukan:
- Membersihkan diri, berpakaian, makan dan minum
- Tetapkan menu dan porsi makanan sesuai petunjuk dari 
 rumah sakit. 
- Membaca buku, menulis, mendengarkan musik, menonton TV   
 dengan menghindari hal-hal yang menegangkan
- Jalan kaki dengan melakukan pemanasan sebelumnya, sesuai   
 program yang diberikan.
- Hubungan suami istri dapat dilakukan, dengan catatan hasil tes   
 jantung telah menunjukkan kemampuan fisik yang pas untuk itu. 
- Ukuran sederhananya adalah jika pasein mampu naik tangga satu  
 atau dua tingkat tanpa keluhan. Jika ada keluhan tunggulah kira- 
 kira 1 atau 2 minggu lagi.
- Hindari buang air besar dalam waktu lama dengan mengedan. 
- Gunakan obat pelancar jika mengalami hal tersebut.
- Latihan naik tangga 1 tingkat secara perlahan.
- Aturlah kegiatan harian, agar tidak mengakibatkan rasa lelah.
 Jika timbul rasa lelah, dianjurkan segera beristirahat.

B.Yang Belum/Tidak Dapat Dilakukan:
- Mengangkat dengan bobot di atas 5 kg, mendorong beban
 (mobil mogok)
- Menyetir kendaraan, mencuci kendaraan, mencangkul 
 dan menggali
- Bekerja.

kan latihan  ge rak dimaksud-
kan agar sendi-sendi pasien 
tidak kaku dan merasa sakit, 
setelah  menja lani operasi. 
Memang, tidak semua pasien 
jantung harus batuk. “Namun, 
batuk itu harus efektif, mampu 
 mengeluarkan  lendir untuk 
mencegah  menum puknya len-
dir yang dapat menyebabkan 
terjadinya komplikasi. Caranya, 
akan di ajar kan dalam program 
rehab medik,” timpal spesialis 
kedokteran fisik dan rehabilitasi 
di Rehab Center RSMK Kelapa 
Gading ini. 

Gangguan Mobilisasi 
Bisa dipastikan bahwa pasca 

operasi akan mengakibatkan 
imobilisasi pada pasien. Itu 
se babnya, diperlukan terapi re-
habilitasi untuk mengembalikan 
kualitas fisik sejak pasien masih 
terbaring di ICU. Bahkan, latihan 
sudah dilakukan pada hari per-
tama pasca operasi, atau sambil 
berbaring bila kondisi pasien 
sudah stabil. Hari kedua, sambil 
duduk bersandar di tempat 
tidur atau di tepi tempat tidur. 
Pada hari ketiga, pasien dilatih 
jalan dan bila kondisi pasien sta-
bil, bisa pindah ke ruang rawat 
yang biasa. Selama melakukan 
terapi, pasien akan  didampingi 
dokter rehab, terapis dan pera-
wat, sehingga memberikan 
rasa aman dan nyaman kepada 
pasien. 

Saat latihan, pasien diminta 
untuk membiasakan diri untuk 
menghitung denyut jantungnya 
sendiri. Patokannya, denyut 
normal berkisar antara 60–100 
ketuk per menit. Pada pasien 
pasca operasi, denyut jantung 
umumnya lebih cepat. Oleh se-
bab itu, pasien dilatih untuk me-
nyesuaikan denyut jantungnya 
hingga mencapai target, sesuai 
usia pasien.  Yang pasti, pasien 
berada dalam kontrol dokter 
rehabilitasi medik selama ± 3 
bulan. Sementara, masa rawat 
inap di rumah sakit diusahakan 

terlampaui, tetapi denyut nadi 
tidak, maka jarak yang baru 
tersebut menjadi pedoman 
untuk latihan berikutnya.

- Lakukan latihan pada hari 
lainnya, dan hitung denyut 
nadi. Berdasarkan reaksi nadi 
& tidak adanya keluhan, maka 
jarak latihan dapat ditingkat-
kan. Sebaliknya jika nadi lati-
han melampaui nadi sasaran, 
maka latihan berikutnya harus 
dikurangi, antara lain dengan 
memperlambat kecepatan 
berjalan.
- Lakukan latihan secara 
teratur hingga jarak tempuh 
dapat ditingkatkan, atau men-
capai 5 sampai 6 kilometer.
- Catat denyut nadi pada saat 
istirahat, setelah pemanasan, 
saat berjalan, setelah ber-
jalan dan setelah kegiatan 
 pendinginan. Catat pula kelu-
han yang timbul. Apakah letih, 
sesak napas atau nyeri dada. 
Catatan latihan akan sangat 
berharga untuk disampaikan 
kepada dokter, sehingga ia 
akan memberikan petunjuk 
atau nasihat yang tepat yang 
sesuai hasil latihan pasien.

tidak lebih dari 10 hari. Itu se-
babnya, selain di rehab center, 
rehabilitasi medik juga dilaku-
kan di rumah setelah diberikan 
edukasi cara latihan terlebih 
dahulu. Misal, maksimal jalan 
20 menit sampai 1 jam per hari. 
Jika waktunya sudah sampai 
target, baru diatur kecepatan-
nya. Maksimal 6 km per jam.

“Tidak ada obat  tambahan 
pada program rehabilitasi 
medik. Tetapi lebih kepada 
latihan saja, seperti difisioterapi 
dengan modalitas terapi yang 
ada, menggunakan sepeda 
statis untuk melatih jantung, 
atau juga menggunakan barbel 
kecil,” ungkapnya Namun, kon-
trol rutin kepada dokter terkait 
harus dilakukan untuk meman-
tau perkembangan kesehatan 
jantungnya. 

Masih seperti kata dr. Maria 
Eva Dana, setelah melalui fase 
2 rehabilitas medik, 90% pasien 
akan pulih kembali ke tingkat 
awal. Dengan kata lain, pasien 
telah berhasil kembali ke kehi-
dupan semula. Bisa melakukan 
semua kegiatan seperti sebelum 
sakit, mengendarai mobil ke 
kantor, kembali bekerja, ber-
olahraga ringan yang bersifat 
rekreatif (bukan kompetitif ), 
hingga melakukan  hubungan 
suami istri secara normal. 
(bung)  

Rehab Medik Fase 2
Tiga Fase Program 
Rehabilitasi Jantung
1. Fase Rawat  : 1-2 Minggu
2. Fase Pasca perawatan  : 1-2 Bulan
3. Fase Pemeliharaan : 3-6 Bulan

dr. Faris Basalamah, Sp.JP,
(RSMK Bekasi Timur)
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Stroke merupakan 
penyakit yang 
disebabkan karena 
gangguan pada 

pembuluh darah otak yang 
terjadi secara mendadak, 
berlangsung lebih dari 24 jam 
atau dapat mengakibatkan 
kematian,” kata dr. Poppy K 
Sasmita, Sp.S, M.Kes. Stroke 
dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 
stroke karena adanya sumbatan 
(non-hemoragik) atau pecah 
(hemoragik) pada pembuluh 
darah otak.

Manifestasi klinis stroke, 
sambung dokter spesialis 
syaraf yang berpraktik di RSMK 
Kelapa Gading dan RSMK Bekasi 
Timur ini, tergantung lokasi 
syaraf pusat yang terkena, 
seperti kelemahan, baal atau 
 kesemutan pada satu sisi badan, 
bicara pelo, gangguan bicara,  
pusing berputar, sampai adanya 

Target program rehabilitasi stroke
- Sembuh Total, dapat aktif bekerja seperti sebelum sakit
- Sembuh Parsial, aktif bekerja dengan atau tanpa alat bantu
- Sembuh Parsial, mampu menolong diri dengan alat bantu
- Sembuh Parsial, menolong diri dengan alat bantu dan 
  bantuan orang lain.
sumber: dr. Abdal Hakim Tohari, Sp.KFR, MMR (RSMK Tegal)

Meminimalkan
Terapi Stroke

dengan Rehabilitasi Medik

penurunan kesadaran. “Penyakit 
syaraf yang bukan stroke adalah 
penyakit yang mengenai sistem 
syaraf, namun tidak disebabkan 
oleh gangguan pembuluh 
darah otak, kelainan dapat 
mengenai syaraf pusat maupun 
syaraf tepi,” jelasnya.

Faktor Risiko
Pada penderita stroke 

(pasca stroke), umumnya 
terjadi gangguan pada fungsi 
 motorik, sehingga tak lagi 
memiliki kemampuan untuk 
menggerakkan salah satu, 
hingga beberapa bagian 
anggota tubuhnya. Itu 
sebabnya, stroke sering menjadi 
momok menakutkan, karena 
bisa menyerang siapa saja. 
Terlebih, bagi mereka yang 
memiliki faktor risiko seperti 
hipertensi, hiperkolesterol, 
kencing manis, dan perokok. 
Faktor risiko tersebut termasuk 

yang bisa dimodifikasi. 
“Sementara, faktor risiko 
yang tidak dapat dimodifikasi 
adalah umur, jenis kelamin, 
dan genetik.  “Nah, faktor risiko 
yang bisa dimodifikasi inilah 
yang harus benar-benar dijaga,” 
timpalnya. 

Masih seperti kata dr. Poppy, 
gejala yang sering dikeluhkan 
biasanya dimulai pada 
munculnya kelemahan sebelah 
anggota gerak yang dirasakan 
saat bangun tidur, atau seketika 
saat beraktivitas, kesemutan 

Referensi

dr. Poppy K. Sasmita, Sp.S, M.Kes
(RSMK Kelapa Gading & 
Bekasi Timur)

sebelah tubuh, dan bicara pelo. 
“Jika mengenai otak kecil, gejala 
yang timbul biasanya berupa 
gangguan keseimbangan. 
Karena itulah, jika terdapat 
gejala seperti itu, segera pergi 
ke klinik atau rumah sakit 
terdekat untuk memperoleh 
pertolongan sedini mungkin,” 
ucapnya, mengingatkan.

Gejala Sisa
Menurutnya,  pertolongan 

segera harus dilakukan 
untuk meminimalkan defisit 
neurologi yang mungkin 

Selain meminimalkan defisit neurologi yang mungkin terjadi, 
terapi stroke harus dilakukan untuk menjaga penumbra otak, 
agar sel saraf di daerah otak yang kekurangan oksigen atau nu-
trisi tidak mati, dan kembali berfungsi.

Def isit Neurologi
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terjadi.  “Penanganan medis 
pertama dan segera pada 
pasien  serangan stroke adalah 
menstabilkan keadaan umum. 
Tujuan terapi stroke adalah 
untuk menjaga penumbra 
otak, agar sel saraf di daerah 
otak yang kekurangan oksigen 
atau nutrisi tidak mati, dan 
diharapkan dapat kembali 
berfungsi,” paparnya.

Terlambat sedikit akibatnya 
bisa fatal. Umumnya kasus 
yang mengenai sistem 
syaraf yang sifatnya motorik 
akan  mengalami gangguan 
 mobilisasi. Dampaknya 
tergantung pada luas area 
yang terkena. Makin luas area 
motorik yang terkena, maka 
gangguan motorik yang 
timbul pun semakin berat 
(kelumpuhan). Untuk kasus 
semacam ini, kemungkinan 

Yang Termasuk Penyakit Syaraf 
* Penyakit yang mengenai pembuluh darah otak (serebrovaskuler),      
   seperti stroke
* Kejang
* Nyeri , nyeri pinggang dan kepala
* Vertigo (sentral dan perifer)
* Trauma (kepala & tulang belakang) yang tidak dioperasi
* Gangguan gerakan involunter seperti tremor, parkinson dan lain lain
* Gangguan syaraf tepi seperti kesemutan, carpal tunnel syndrome (CTS)
* Gangguan neuropediatri (saraf anak)
* Penyakit syaraf yang bersifat autoimun seperti guillian barre syndrome (GBS), myasthenia  gravis
* Penyakit otot
* Gangguan fungsi kognitif seperti mild cognitive impairment, demensia
* Gangguan kesadaran
* Gangguan syaraf otonom
* Penyakit infeksi susunan saraf seperti meningitis, myelitis
* Tumor pada sistem syaraf

sumber: dr. Poppy  K. Sasmita, Sp.S, M.Kes, (RSMKKG & RSMK Bekasi)

untuk adanya perbaikan 
memerlukan waktu lebih lama, 
dan seringkali terdapat gejala 
sisa. 

Karena itulah, selain terapi 
medikamentosa, pasien juga 
harus memperoleh rehabilitasi 
medik. Terutama bagi mereka 
yang mengalami gangguan 
gerak, atau yang berhubungan 
dengan rasa nyeri. Saat ini, 
 penanganan kasus-kasus 
stroke dan penyakit syaraf 
lainnya di RSMK Kelapa Gading 
dan Bekasi Timur dilakukan 
dengan tindakan operatif 
mikro dan intervensi pada 
kasus-kasus tertentu. RSMK 
Grup juga didukung dengan 
pelayanan rehabilitasi medik 
untuk mendukung  kesembuhan 
pasien.

Rehabilitasi Medik
Pertolongan pertama 

yang harus dilakukan ketika 
 menangani pasien stroke 
adalah pengobatan terhadap 
faktor pencetus secara 
medikamentosa oleh dokter 
spesialis, sesuai bidangnya. 
“Sedangkan gangguan 
kemampuan mobilisasi 
yang terjadi tergantung dari 
derajat kelumpuhan motorik, 
hemiparese atau hemiplegic,” 
jelas dr. Abdal Hakim Tohari, 
Sp.KFR. MMR. Nah, dampak dari 
serangan stroke inilah yang 
menjadi kajian dari program 

fungsional dari kecacatannya.

Hingga saat ini, kasus yang 
paling banyak ditemui adalah 
stroke non-hemoragic atau 
iskemia, dengan faktor pencetus 
penyakit diabetes militus (DM), 
kelainan jantung, hipertensi, 
merokok dan gangguan 
agregasi trombosit. Pada 
stroke hemoragik stadium akut, 
perawatan rehabilitasi meliputi 
pengaturan posisi  berbaring 
untuk mencegah decubitus, 
miksi dan defekasi yang tidak 
terkontrol, gangguan menelan 
dan nutrisi. Chest terapi dan 
pasif exercises ini berlangsung 
sampai minggu ke tiga, baru 
dilanjutkan dengan latihan aktif 
dan mobilisasi. Pada stroke non 
hemoragik, latihan aktif dan 
mobilisasi dilakukan segera,  
tanpa harus menunggu sampai 
minggu ketiga.

Kembali Normal 
Hanya memang, peluang 

untuk sembuh sangat 
tergantung dari luas dan lokasi 
lesi pada otak. Apabila lesinya 
minimal, maka dapat sembuh 
dan kembali normal. Dapat 
melakukan semua aktivitas 
sebagaimana sebelum sakit, 
dan kembali bekerja. Kalau 
masih ada lesi yang tidak bisa 
sembuh sempurna, maka 
akan tetap ada gangguan 
neurologis (gejala sisa). Pada 
kasus seperti ini, program 
rehabilitasi ditujukan untuk 
memaksimalkan fungsi yang 
masih ada dan melatih anggota 
yang sehat untuk mengambil 
alih fungsi atau membantu 
anggota yang cacad, sehingga 
masih bisa bekerja pada 
pekerjaan tertentu.

Sedangkan jika lesinya luas 
sehingga timbul kecacatan 
berat, maka target program 
rehabilitasi adalah melatih 
agar penderita stroke mampu 
melakukan aktivitas sehari hari. 
“Minimal, bisa merawat diri 
secara mandiri, seperti mandi, 
berpakaian, makan dan minum 
tanpa bantuan orang lain,” 
jelasnya.(pnst)  

dr. Abdal Hakim Tohari, Sp.KFR, MMR 
(RSMK Tegal)

rehabilitasi medik. 

Untuk penatalaksanaan 
program rehabilitasi medik, 
diperlukan koordinasi dengan 
tim dokter syaraf yang 
menangani pasien stroke terkait 
informasi mengenai kapan 
waktu kejadian; serangan 
stroke, faktor pencetus; 
pendarahan (hemoragik) atau 
non-hemoragik (iskemia), dan 
status; apakah pasien berada 
dalam stadium akut, sub-akut 
atau stadium lanjut, sebagai 
dasar untuk menyusun program 
rehabilitasi yang tepat. 

Menurut spesialis 
kedokteran fisik dan 
rehabilitasi (KFR) di RSMK 
Tegal ini, rehabilitasi medik 
pada dasarnya adalah 
untuk mengatasi disability 
dan handicap akibat deficit 
neurologist dengan melatih dan 
memaksimalkan kemampuan 
fungsional yang bisa dilakukan. 
Pada penderita stroke stadium 
akut adalah mencegah 
timbulnya komplikasi akibat 
disability. Karena tirah baring 
(tiduran) terlalu lama bisa 
mengakibatkan terjadinya 
decubitus, kekakuan sendi dan 
gangguan saluran pernafasan. 
Sedangkan pada penderita 
stroke stadium lanjut, langkah 
yang harus dilakukan adalah 
memberikan latihan untuk 
memaksimalkan kemampuan 
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Profil

Ada dorongan yang 
begitu kuat untuk terus 
melakukan kajian ilmiah 
dan penelitian di bidang 

medis. Maklum, melalui profesi 
yang diembannya, dr. Anthony D. 
Tulak, Sp.P-FCCP., memiliki obsesi 
menjadi manusia yang bermanfaat 
bagi sesama. 

Ya, jebolan Fakultas Kedokteran 
Universitas Hasanuddin (FK Unhas) 
Makassar ini, meyakini konsep 
bahwa pengalaman –teori dan 
praktik— dalam rangka meningkat-
kan potensi diri, merupakan modal 
yang sangat penting bagi perkem-
bangan individu. 

Tak heran, usai menuntaskan program 
S2, sebagai dokter spesialis paru di FK 
Universitas Indonesia, tahun 1998, ia tak 
pernah berhenti menggali ilmu, mulai dari  
pendalaman mengenai bronchoscopy, di 
Tokyo Metropolitan Hospital Sinjoku Tokyo, 
Jepang, hingga mengikuti pelatihan TB-
Colaboration HIV, di Bangkok.  

Waktu luang, bahkan tiap kali mem-
peroleh cuti pun dimanfaatkan untuk 
melakukan study melalui berbagai kegiatan 
ilmiah dan penelitian, baik di dalam mau-
pun di luar negeri. “Kritis terhadap perkem-
bangan keilmuan dan dunia kesehatan, 
berada di lingkungan baru, serta aktif 
menggali dan melakukan up date terhadap 
hal-hal baru teknologi kedokteran, merupa-
kan hal yang sangat bermanfaat bagi 
profesi, pasien, dan perkembangan dunia 
keilmuan secara keseluruhan,” ungkapnya. 

Dedikasi
Penuh pada Profesi

Dengan karakter yang dimilikinya 
itu, dokter spesialis paru dan asma yang 
berpraktik di RS Mitra Keluarga Bekasi & 
Cibubur ini, kerap tampil sebagai pembica-
ra            di  berbagai seminar ilmiah. Bahkan, atas 
dedikasi tinggi terhadap profesinya, ia 
di percaya mengemban tugas sebagai Ketua 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi, 
selama 2 periode (hingga 2015). 

Meski terikat schedule padat kegiatan-
nya, dr. Anthony tetap berusaha menyedia-
kan waktu untuk keluarga. “Khususnya 
weekend, sedapat mungkin saya harus me-
nikmati waktu bersama keluarga,” ujar ayah 
tiga anak dari hasil pernikahannya dengan 
Dayanty R. Manapa, SH.

Tak heran, di hari-hari libur namun 
tetap harus melakukan kunjungan dokter 
terhadap pasien, ia akan mengajak istri 
dan putra-putrinya mampir ke rumah sakit, 

sebelum menikmati waktu bersama. “Bagi 
saya, ini merupakan momen untuk mem-
berikan pemahaman mengenai pentingnya 
memiliki empati terhadap sesama, kepada 
mereka. Sebagai suatu kewajiban yang 
tidak hanya berlaku di dunia medis saja,” 
papar lelaki ramah yang dikenal religius ini. 

Lebih dari itu, kata dr. Anthony, karena 
waktu cutinya sering dipakai untuk kegiatan 
ilmiah, maka kesempatan itu biasanya 
dimanfaatkan untuk memboyong keluarga. 
“Terutama, jika bertepatan dengan waktu 
libur anak-anak. Nah, waktu yang ada di sela 
kegiatan ilmiah, biasanya kami manfaatkan 
sebagai agenda wisata keluarga,” jelasnya, 
seraya menambahkan, kalau masih ada 
sedikit waktu yang tersisa, barulah saya bisa 
menikmati hobi. “Sedikit waktu untuk olah-
raga di lapangan golf,” ucap lelaki yang juga 
aktif dalam organisasi persatuan dokter 
pemerhati HIV ini, santai. (bung) 

dr. Anthony D. Tulak, Sp.P-FCCP 
RSMK Bekasi Barat & Cibubur

Aktif melakukan update pengetahuan di bidang medik 
–khususnya penyakit paru-  berbagi motivasi, hingga 
edukasi merupakan bagian dari kesibukan putra Celebes, 
kelahiran Makale, November 1961, Makassar, Sulawesi 
Selatan ini. 
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Saat masih duduk di bangku kelas 
2 SMA, putri pertama dari dua 
bersaudara ini sempat gamang 
dalam menentukan lanjutan 

pendidikannya. Pasalnya, wanita kelahiran 
10 Juli 1974 ini sangat menyukai bidang 
teknik. “Anehnya, semua rekomendasi 
dari hasil beberapa tes penjurusan ketika 
itu mengarahkan saya untuk menekuni 
bidang kedokteran,” ujarnya dr. Poppy K 
Sasmita, Sp.S, M.Kes. 

Tak heran, ketika memasuki bangku 
kelas 3 SMA, ia senantiasa berdoa dan 
meyakinkan diri bahwa kedokteran adalah 
benar akan menjadi pilihan hidupnya. 
 “Anehnya, ketika masuk di fakultas kedok-
teran, saya langsung merasakan bahwa 
minat dan panggilan hidup saya memang 
di dunia medis,” ungkap dokter spesialis 
syaraf yang berpraktik di RSMK Bekasi Timur 
sejak tahun 2007, dan RSMK Kelapa Gading 
sejak tahun 2009. 

 
Uniknya, neorologi --yang bukan bidang 

favorit— justru menjadi bidang yang 
sangat diminatinya. “Entahlah, mungkin 

Sebelumnya, Poppy 
K Sasmita sangat 
menyukai bidang teknik. 
Entah kenapa, semua 
rekomendasi dari hasil 
tes penjurusan di SMA, 
mengarahkannya ke 
fakultas kedokteran.

Meyakini Dunia Medis

dr. Poppy K Sasmita, Sp.S, M.Kes
RSMK Bekasi Timur

sitas Padjadjaran, Bandung tahun 2006. 
Masih di tahun dan universitas yang sama, 
ia juga menyabet gelar sebagai Magister 
Kesehatan (M.Kes). 

Rupanya, bidang ilmunya ini telah 
merasuk sedemikian rupa ke dalam jiwa 
istri dari dr. Samuel Tandionugroho MM, 
Sp.Rad. Bahkan, tak usah heran jika dr. Pop-
py  mengaku tengah mengabdi pada ‘dua 
dunia’, di bidang ilmu kedokteran. Yaitu, 
melakoni profesionalisme pelayanan medis 
sebagai dokter praktik dan mengabdikan 
diri sebagai pendidik untuk almamaternya. 

“Selain berusaha memberikan 
 pelayanan yang terbaik kepada 
pasien, saya juga ingin berbagi ilmu 
dan pengalaman kepada adik-adik 
kelas saya,” jelas pemegang brevet 
sebagai Pakar Anatomi (PA) dari 
 Perhimpunan Ahli Anatomi Indone-
sia (PAAI), sejak tahun 2008 ini.

Saat ini, dr Poppy tergolong 
aktif menulis jurnal maupun artikel 
untuk majalah kedokteran, dan 
menjadi editor buku-buku neuro-
logi. Sementara, terkait perkem-
bangan terkini dunia kedokteran, 
diantisipasinya dengan mengikuti 
berbagai acara ilmiah.

 
Tentu saja, selang waktu 

luang di tengah kesibukannya, 
tak lupa dimanfaatkan untuk 
dinikmati bersama suami dan 
kedua putrinya. Bahkan, waktu 
luang yang tak banyak itu 
masih bisa disempatkan untuk 
menekuni hobi membaca atau 
menikmati berkarya kerajinan 
tangan, kristik (cross stitch) 
yang menampilkan potret 
kedua putrinya. 

Namun, prioritas utama 
adalah menikmati waktu 

untuk jalan-jalan ke luar kota atau sekadar 
makan bersama keluarga. Itu sebabnya, 
week end atau khusus hari Sabtu dan 
Minggu oleh keluarga ini ditetapkan 
sebagai family day, yang tidak boleh 
diganggu gugat. (pnst) 

Panggilan Hidup

justru menjadi tantangan bagi saya. 
Bahkan, saya tertarik dengan neurologi 
sejak awal duduk di bangku kuliah,” sebut 
wanita yang kemudian menyelesaikan studi 
sebagai dokter spesialis syaraf, di Univer-

Profil

sebagai
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Hingga memasuki bangku SMA, 
I Putu Alit Pawana memiliki rasa 
keingintahuan yang sangat 
tinggi pada semua kegiatan 

yang berhubungan dengan mekanik 
dan elektronik. “Setiap ada waktu luang, 
saya pasti mengotak-atik komputer 
atau otomotif,” kilahnya. Namun, entah 
mengapa, niatnya kemudian berubah 
menjadi dorongan untuk bisa berbuat bagi 
sesama. 

Berbekal tekad itulah, pria berdarah 
Bali ini memutuskan untuk melanjutkan 
studinya di Fakultas Kedokteran Universitas 
Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur. Tahun 
1999, ia menuntaskan program strata 
satu (S1)nya. Lelaki kelahiran Lumajang, 
Jawa Timur, tahun 1973 ini langsung 
terjun mengabdikan diri sebagai pelayan 
kesehatan masyarakat pada sebuah 
Puskemas di Lombok Barat. Melalui 
pengabdian di jalur PTT itu, ia mengaku 
banyak memperoleh pengalaman yang 
cukup berarti. 

Di sanalah ia menemukan kenyataan 
betapa sulitnya memperoleh pelayanan 
rehabilitasi pasien secara tepat. Di sisi lain, 
tenaga ahli rehab medik masih tergolong 
minim.  Padahal, rehabilitasi merupakan 
tindakan medis yang sangat penting untuk 
membantu pasien mengembalikan fungsi-
fungsi fisiknya secara optimal.  

Itu belum seberapa. Pengalaman ketika 
menjadi relawan bagi para korban musibah 
gempa yang mengguncang Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya, 
tahun 2006, semakin mengusik hasratnya 
di bidang rehabilitasi medik. “Banyak sekali 
korban yang mengalami cedera tulang 
belakang dan mengakibatkan kelumpuhan. 
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana 
hidup mereka selanjutnya jika tidak 
memperoleh pelayanan rehabilitasi yang 
memadai,” ungkapnya. 

“Syukurlah, peran dan dukungan 
masyarakat, relawan, dan pemerintah dalam 
membantu para korban saat itu cukup 
solid,” ucapnya, mengenang. Sayangnya, 
masyarakat belum sepenuhnya mengenal 
fasilitas rehabilitasi medik, sebagai tindakan 
yang dilakukan untuk mengembalikan 
fungsi fisik seseorang (pasien) semaksimal 
mungkin. Apalagi, keberadaan dokter 
spesialis KFR (Kedokteran Fisik dan 

Pengalaman sebagai relawan pada musibah gempa di 
Yogyakarta mengukuhkan niatnya untuk mengabdikan diri 
sebagai dokter spesialis rehabilitasi medik. 

di Lapangan

Menemukan

Jati Diri

Rehabilitasi), sebagai bidang pelayanan 
medis yang berfokus pada penanganan 
fungsi fisik secara komprehensif, baik akibat 
cedera atau gangguan muskuloskeletal 
kardiorespirasi, hingga kondisi bio psikososio 
cultural yang menyertainya. 

Alhasil, tak heran jika semua bekal 
pengalamannya itu mengukuhkah niatnya 
untuk mendalami bidang Kedokteran Fisik 
dan Rehabilitasi di FK Universitas Airlangga, 
Surabaya. Ia memilih interest pada Ortotik 
dan Prostetik. 

Menurut dokter yang berpraktik 
di RS Mitra Keluarga Waru, Jawa Timur, 
sejak tahun 2009 ini, pilihannya terbukti 
sangat tepat. Bagi pehobi wisata atau 
menyambangi pusat-pusat perbelanjaan 
dalam mengisi waktu luang bersama 
keluarga ini, rehabilitasi medik merupakan 
pelayanan yang mampu menjadi jembatan 
antara jurang keputusasaan untuk kembali 
meniti harapan,” ungkapnya, yakin. (pnst) 

Profil

dr. I Putu Alit, Sp.KFR 
RSMK WARU
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Profil

Bisa menolong sesama melalui 
keahlian yang dimiliki menjadi 
tujuan hidup Ferry Doni Trilasto. Itu 
sebabnya, lelaki kelahiran Jakarta, 

tahun 1973 ini memilih bidang pelayanan 
kesehatan untuk mewujudkan obsesinya 
itu.

Lepas dari SMA Kanisius, Jakarta, tahun 
1992, ia melanjutkan studinya di Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran, 
Bandung. “Saya menyukai bagian bedah 
karena banyak tindakan medis dan operasi 
yang menggunakan keahlian motorik,” 
ujarnya. 

Karena menyusun skripsi di bagian 
 orthopaedi, Ferry mengaku sangat tertarik 
untuk lebih mengenal bidang ilmu ini. 
“Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya 
jika dapat membantu pasien yang pada 
awalnya tidak dapat berjalan atau bekerja 
karena tangan atau kakinya patah akibat ke-
celakaan, namun sembuh setelah menjalani 
tindakan medis,” ucapnya tersenyum.

Obsesi itu kemudian memicunya untuk 
lebih mendalami orthopaedi. Tahun 1999, 
Ferry berangkat ke Moskow, Russia, untuk 

“God made you with purpose. Ketika pasien tersenyum, 
beraktivitas dan kembali bekerja seperti sediakala, itulah 
kebahagiaan kami”.

dr. Ferry Doni Trilasto, Sp.OT 
RSMK CIKARANG

masih sangat percaya dengan metode 
 pengobatan alternatif. “Padahal sudah 
dijelaskan perlunya operasi, namun tetap 
menolak tindakan medis. Mereka pergi 
berobat ke dukun patah,” tegasnya. 

Pada beberapa kasus, kata dr. Ferry, 
terbukti banyak pasien yang kembali, 
namun sudah dalam keadaan terlambat. 
“Karena telah terjadi infeksi dan komplikasi, 
sehingga terpaksa harus diamputasi. Satu 
hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” 
ucapnya, lirih. 

Memang, dengan semua kesibukan-
nya, tak banyak waktu luang yang tersisa 
untuk dinikmati bersama keluarga. Namun 
mantan aktivis pecinta alam (Atlas Medical 
Pioneer) ketika masih di FK UNPAD ini tak 
kehabisan akal. Salah satunya, memanfaat-
kan event-event kongres atau seminar di 
luar kota atau luar negeri. 

“Kesempatan ini biasanya saya manfaatkan 
dengan membawa keluarga. Nah, jeda 
waktu yang ada akan kami nikmati bersama 
untuk sekadar menikmati keindahan alam 
atau berjalan jalan. Saat-saat seperti itu 
sangat berarti bagi saya dan keluarga,” 
ungkap pehobi traveling 
dan fotografi ini. 
(pnst) 

mengikuti pendidikan spesialis Orthopae-
dics and Traumatology, di People’s Friend-
ship University of Rusia dan kemudian 
menjalani program adaptasi di Bagian 
Orthopaedi dan Traumatologi FK UNPAD.

Saat ini, dokter spesialis bedah ortho-
paedi dan traumatology yang berpraktik 
di RS. Mitra Keluarga Cikarang sejak tahun 
2010 ini telah selesai mengikuti fellow-
ship di bidang Bedah Tangan dan Mikro 
 Rekonstruksi di Indonesia dan di Siriraj 
Hospital, Bangkok, Thailand.

Dengan semua bekal yang dimiliki, 
knowledge, skill, dan attitude positif, ia 
mengusung misi untuk memberikan 
pelayanan kesehatan di bidang ortho-
paedi yang terbaik, sesuai standard 
operating procedure dan kebutuhan 
pasien. Menurutnya, RSMK Grup 
memiliki  fasilitas dan instrumen 
yang sangat mendukung dalam 
memberikan pelayanan terbaik dan 
modern.

Hanya memang, masih ada 
yang mengganjal di hati ayah dua orang 
anak ini, yaitu ketika menemui pasien yang 

untuk Sesama
Keahlian
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Rekomendasi

Adalah Christopher 
Harrison, seorang 
atlet senam yang juga 
pegiat akrobatik asal 

New York, Amerika Serikat. 
“Saya telah berkeliling dunia 
untuk pertunjukkan akrobat 
dan merasakan tubuh saya 
sering mengalami ketegangan,” 
ungkapnya. Namun, ada 
sensasi yang sangat menarik 
ketika ia mempelajari yoga. 
Terutama nuansa kedamaian, 
dan perasaan yang sangat 
tenang ketika bermeditasi. 
Bahkan, meditasi “tergantung” 
dengan posisi kepala di bawah, 
ternyata sangat efektif dalam 
mendukung keseimbangan 
tubuh. “Otot perut semakin 
kuat dan tulang belakang 
menjadi lebih lentur,” ujarnya, 
mengenang peristiwa yang 
dialaminya sekitar 20 tahun lalu. 

Sejak itulah, Cristopher 
menerapkan terapi Yoga, 

Tak hanya menyenangkan dan sangat kreatif. Teknik yoga 
sambil berolahraga dalam kantung sutera besar ini juga 
merupakan terapi fisik dan pernapasan. 

sebagai persiapan sebelum 
pementasannya. Menurutnya, 
meditasi pada posisi 
menggantung dengan kepala 
di bawah yang dilakukan 
sebelum pertunjukkan, terbukti 
mampu mengatasi masalah 
ketegangan yang selama ini 
dialami. Tak hanya itu, ia mulai 
mempraktikkan meditasi 
yoga dengan menggunakan 
hammock (tempat tidur 
gantung pada suku Indian). 
Ia berada di dalamnya, 
terbungkus dan tergantung 
sambil melakukan meditasi, 
sebagai prosesi pemanasan 
sebelum pertunjukkan. Masih 
seperti kata Christopher, latihan 
itu juga menjadi solusi untuk 
mengendurkan otot-otot yang 
kaku setelah perjalanan jauh 
dengan pesawat terbang. 

Anti Gravity Yoga 
‘Melalui semua uji praktik 

dan pengalamannya itu, ia 
meyakini bahwa ada banyak 
manfaat yang diperolehnya dari 
latihan yoga yang selama ini 
diterapkannya. Pertama, efektif 
sebagai terapi fisik. Kedua, 
meningkatkan kemampuan 
konsentrasi. Sementara, otot-
otot dan sendi lebih fleksibel 
dan menjadi semakin kuat. 
Bahkan sangat membantu 
dalam membangun postur dan 
memperbaiki kesejajaran tulang 
belakang. “Itu sebabnya, jika 
memiliki masalah punggung 
dan pernapasan, maka terapi 
yoga merupakan solusi yang 
efektif,” anjurnya.

Menurut Christopher, Anti 
Gravity Yoga merupakan jenis 
latihan yang dapat membuat 
tubuh menjadi lebih gesit dan 
sehat secara fisik. Olah raga 
jenis ini sangat menyenangkan 
dan kreatif. Ini semua karena 
Anti Gravity Yoga, tidak seperti 

Terapi Fisik
Dalam Kantung

Anti Gravity Yoga

Membentuk tulang belakang sesuai bentuk semestinya
Membuka ruang untuk syaraf-syaraf bergerak dengan nyaman
Memicu hormon
Melancarkan sistem peredaran darah
Melancarkan sistem endokrin
Melancarkan sistem pencernaan
Mengirim darah segar ke otak, melepaskan neurotransmitter
Meningkatkan kesadaran spasial dan kelincahan
Meningkatkan mobilitas sendi melalui gerakan gyrokinetic
Menyediakan dampak latihan kardiovaskular yang rendah
Memungkinkan untuk yoga pose maju tanpa kompresi
Peregangan otot lanjut, namun dengan lebih sedikit ketegangan
Meningkatkan kekuatan otot
Meningkatkan kesehatan seksual

Manfaat Anti Gravity Yoga

jenis lain yoga. Metode dari 
Anti Gravity Yoga adalah, 
melakukan olahraga di dalam 
kantung besar dari sutera yang 
digantung beberapa kaki di atas 
tanah (sehingga terlihat seperti 
kepompong). Cara tersebut, 
dimaksudkan agar peserta yoga 
merasa tenang dan damai saat 
melakukan meditasi di dalam 
kepompong sutera.

Akrobat, Senam, 
Pilates dan Dansa

Ada beberapa teknik yang 
dikombinasikan dengan yoga 
unik ini. Beberapa di antaranya 
digabungkan dengan teknik 
akrobat, senam, pilates dan 
dansa. Peserta yoga bahkan 
bisa melakukan headstand 
dan handstand. Lebih dari 
itu, atlet senam asal Amerika 
ini berhasil menggabungkan 
metode baru yoga dengan 
paduan teknik-teknik fitness 



yang ada. Tak heran, Anti 
Gravity Yoga disebut-sebut 
mampu memberikan hasil yang 
lebih optimal dibandingkan 
yoga biasa. 

Tak heran pula jika 
setelah melalui berbagai 
pengembangan selama 10 
tahun, Anti Gravity Yoga 
menjadi salah satu kelas fitness 
paling favorit di Amerika. Saat 
ini, Christopher memiliki jadwal 
untuk melatih kelas yoga 
hingga 17 kali seminggu, di 
sebuah studio di Manhattan.  
Yang pasti, keunikan metode 
Yoga fitness menggantung 
di dalam hammock ini, 
diperkenalkan secara resmi 
sebagai terapi fisik atau yoga 

fitness sejak tahun 2007. Ia 
mematenkannya, membuka 
license company, melakukan 
training dan mengeluarkan 
sertifikasi guru. 

Rupanya, itulah alasan 
keberadaannya di Indonesia. 
Untuk memamerkan atraksi 
pada beberapa gerakan di 
dalam kantung sutera (mirip 
kepompong) di Bikram Yoga, 
Arcadia Senayan, pemegang 
license Anty Gravity Yoga 
di Indonesia. “Karena posisi 
latihannya dilakukan secara 
menggantung, maka kami 
menyebutnya sebagai Anti 
Gravity Yoga,” ujarnya, kepada 
Ummi dari majalah Mitra 
Keluarga.  

Teknik Latihan 
Menurut Christopher, 

menggantung dengan posisi 
terbalik akan menyegarkan 
kembali sistem organ tubuh 
dan melancarkan peredaran 
darah. Hanya saja. teknik 
latihannya berbeda dengan 
yoga biasa. Dilakukan di dalam 
kepompong, dengan berbagai 
macam gerak, termasuk dalam 
posisi kepala di bawah. Itu 
sebabnya, latihan ini cocok 
dan aman untuk semua usia. 
Mulai dari anak-anak, dewasa 
hingga usia senja. “Ibu saya 
ingin sekali olahraga, tapi dia 
punya masalah sakit punggung. 
Namun, setelah mencoba 
latihan ini, ternyata hasilnya 
sangat memuaskan,” jelasnya, 

seraya memamerkan atraksi 
melalui beberapa gerakan 
akrobat di dalam kepompong. 

Selain itu, sebelum 
melakukan terapi yoga selalu 
diawali dengan kelas sequence. 
Dimulai dengan latihan 
pernapasan, warm up, cooling 
down, dan closing. “Jadi, tak 
usah khawatir tubuh menjadi 
kaget,” urai Christopher. Ia 
menambahkan, tiap kelas 
memiliki metode latihan 
gerakan yang berbeda beda. 
Sangat tergantung pada 
improvisasi dan kepiawaian 
instruktur dalam merangkai 
gerakan sebagai panduan terapi 
yoga dalam level kelasnya. Itu 
sebabnya pula, Anti Gravity 
Yoga, cocok untuk semua orang, 
kecuali bagi mereka yang 
memiliki masalah glaucoma, 
berada dalam masa kehamilan, 
pasca operasi, dan irregular 
heart.  Nah, ada yang mau 
nyoba? (ummi)  

- Merupakan bahasa sansekerta yang memiliki arti penyatuan. Penganut agama Hindu  
 mempersepsikannya sebagai menyatu dengan alam dan menyatu dengan sang pencipta. 
- Menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan   
 seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan.
- Sangat identik dengan latihan pernapasan, meditasi dan olah tubuh yang telah dikenal  
 dan dipraktekkan selama lebih dari 5000 tahun.  

sumber: id.wikipedia.org/wiki

YO
G

A
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Dokter rehab dan 
terapis yang merawat 
serta mendampingi 
pasien selama melak-

sanakan program rehabilitasi 
medik, tentu akan sangat mem -
pengaruhi kualitas fisik pasien 
secara menyeluruh (umum). 
Namun, fase klinis intensif men-
jadi penting untuk mencapai 
“tingkat pelatihan” dalam mem-
peroleh hasil yang maksimal, 
sebagai upaya mengembalikan 
kualitas fisik pasien seperti 
sebelum sakit. 

Ya, tujuan utamanya adalah me-
ngembalikan kualitas fisik yang 
menurun “ drastis”  akibat berba-
gai sebab. Sebut saja penderita 
pasca stroke yang  umumnya 
mengalami  gangguan fungsi-
fungsi  motorik, sehingga tak 

lagi me miliki kemampuan untuk 
menggerakkan salah satu, hing-
ga be berapa bagian anggo ta 
tubuhnya. Bahkan, pada derajat 
yang paling parah dapat me-
nyebabkan kelumpuhan.

Untuk kasus seperti ini, tidak 
ada pilihan yang lebih baik 
selain menjalani program reha-
bilitasi medik dan melakukan 
pelatihan secara kontinyu, atau 
berkala di rehab center rumah 
sakit.  Sesuai target  berlang-

sungnya program 
pelatihan dalam 
upaya mempertahan-
kan yang baik, dan 
memanfaatkan yang 
masih baik untuk 
meng kompensasi 
yang kurang baik itu-
lah terapi fisik, mulai 
dari melatih otot-otot, 
merangsang fungsi 
motorik (gerak), hing-
ga berbagai “kemam-
puan” yang hilang, 
harus dilakukan. 

Selain itu, tentu saja 
ditujukan untuk me-
ngurangi sejumlah 
masalah seperti ke-
jang, gejala nyeri, 
mem per kuat daya 
tahan tu buh dan 

otot-otot, menye imbangkan 
kekuat an fisik pada tubuh ba-
gian  kanan – kiri, mengaktifkan 
kembali kekuatan yang masih 
tersimpan di dalam tubuh, me-
rangsang metabolis me pada se-
luruh mobilisasi tubuh, hingga 
menimbulkan efek positif pada 
jiwa dan kualitas tidur.

Melalui bimbingan untuk me-
latih gerakan, otot, hingga 
message oleh terapis, pasien 
juga diharuskan berolahraga, 
sesuai dengan kemampuannya. 
Bahkan, penderita lumpuh pun 
harus berlatih dengan sepeda 
statis. Uniknya, sepeda statis 
tersebut menggunakan motor 
penggerak, sehingga pasien 
me rasa sedang mengayuh 
sepeda, lengkap dengan odo-
meter digital yang berfungsi 
sebagai indikator yang menun-
jukkan bahwa aktivitas gerakan 
berasal dari hasil kerja motor 
penggerak sepeda atau hasil 
kerja kaki pasien. 

Yang juga cukup menarik ada-
lah adanya ruang pelatihan 
virtual, dimana pasien melatih 
gerakan seolah sedang ber-
main game. Ya, pasien cukup 
 menggerak-gerakkan tangan ke 
kiri dan ke kanan untuk menepis 
balon-balon yang ber jatuhan. 

Di layar monitor, tampak balon 
yang tersentuh akan terpental, 
berikut score yang langsung 
tercatat sebagai record prestasi 
pasien. Atau melakukan aktivi-
tas seolah sedang membersih-
kan kaca de ngan tangannya. 
Asiknya, latihan ini berlangsung 
secara virtual, untuk merang-
sang otot gerak pasien, namun 
seolah sedang main game atau 
benar-benar merasa sedang 
membersihkan kaca.

Menurut dr. Gerry Heriyati 
Sp.KFR, MARS, di Indonesia 
mungkin hanya Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Kelapa Gading 
(RSMK KG) yang menyediakan 
fasilitas latihan virtual. “Saya 
menemukan dan membawanya 
secara kebetulan dari Amerika,” 
ungkapnya, di Rehab Center 
RSMK KG. 

Saat ini, RSMK Grup yang dike-
nal sebagai pelopor fasilitas 
rehab medik di Indonesia pun 
terus memperbesar fasilitas 
pelayanannya. Bahkan, dileng-
kapi dengan berbagai peralatan 
pendukung pelatihan inovatif 
seperti Thera Trainer dan seba-
gainya. Semua persiapan itu, 
utamanya ditujukan untuk 
mendukung target pencapaian 
kesembuhan pasien. (***) 

Program Pelatihan

Inovasi

Mendukung Terapi Fisik
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Health & Life Style

Tradisi Keluarga

Dewi Rezer

“Selalu ada yang 
spesial di Hari Natal. 
Hari kelahiran Yesus 

Kristus. Saya tidak 
akan pernah berhenti 

untuk mengulang 
bahwa Natal adalah 

momen untuk kumpul 
bersama seluruh 
keluarga, setelah 

pulang dari gereja”.

-Dewi Rezer-

Meneruskan 
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Health & Life Style

Oktober lalu, Dewi Rezer, 
memperoleh momongannya 
yang kedua, Jarvis Leopold 
Rezer Lefrandt. Pantas, aktivitas 

presenter yang pernah menoreh prestasi 
sebagai finalis pemilihan Gadis Sampul 
tahun 1995 ini agak mengendur. “Ia, sejak 
punya baby lagi, aku hampir nggak punya 
waktu. Soalnya semua dikerjain sendiri, 
ngurus anak, bebenah rumah dan lain lain. 
Sementara Marcel harus kerja, dan yang 
biasa bantu-bantu lagi pulang,” ujar wanita 
kelahiran Jakarta, 29 September, 1980 ini, 
seraya menoleh ke arah putri pertamanya, 
Marcelle Brinette Renee Lefrandt.

Saat ditemui redaksi majalah Mitra 
Keluarga, di Grand Indonesia, selebriti 
berdarah campuran Perancis – Betawi ini 
mengaku baru punya waktu untuk ke luar 
rumah. “Inipun cuma mau potong rambut 
dan ganti contact lens, sambil ngajak anak 
jalan-jalan. Sekalian refrehsing deh,” cetus 
wanita yang dinikahi pesinetron Marcelino 
Victor John Lefrandt di Jimbaran, Bali, tahun 
2007. 

Selain sedikit mengurus diri agar tetap 
look after my baby – begitu istilah  Dewi-
-  dengan potongan rambut gaya model 
yongen tapi funky itulah ia menyambangi 

salon Johny Andrean. “Biar 
simple,  rapih dan 

keliatan fresh,” ujar 

dan saling menghargai,” ujarnya 
menanggapi fenomena  kawin cerai di 
kalangan selebritis. Itu sebabnya, ungkap 
Dewi, ia selalu berdoa agar kehidupan 
rumah tangganya bisa langgeng seperti 
kebanyakan kehidupan rumah tangga 
dalam keluarga besarnya. 

Suka dan duka pasti ada. Tetapi, 
bagaimana menyikapinya dengan bijak. 
Usahakan semuanya berjalan seimbang. 
Dan tentu saja, jangan lupa sama Yang 
Maha Kuasa. “Karena hanya DIA lah tempat 
kita memohon pertolongan,” tandas 
penganut Katolik ini, mantap.

mantan VJ (Video Jockey) MTV Indonesia 
tahun 2002-2003 ini dengan gaya bicara 
ceplas-ceplos. 

Soal kesibukannya, pemilik profesi 
sebagai presenter, bintang iklan dan 
bintang film ini mengaku sedang tidak 
punya agenda. Sementara ini, kata Dewi, 
fokusnya adalah menjadi ibu yang baik 
untuk kedua anaknya sambil melanjutkan 
bisnis online dengan dagangan utama 
tas-tas branded. “Tahun, depan rencananya 
akan dikembangkan sebagai wadah jualan 
produk-produk fashion,” ungkap wanita 
yang memiliki obsesi menjaga keutuhan 
rumah tangganya dan bisa terus menapak 
karir di dunia yang telah membesarkan 
namanya itu.

Menurut Dewi, impiannya sama sekali 
tidak muluk. Bisa menjadi diri sendiri dan 
langgeng dalam kehidupan perkawinan. 
“Puji Tuhan. Kehidupan aku dan Marcel 
hingga kini adem-adem saja. Kuncinya ada 
pada kami berdua, yaitu 
saling ngerti, saling 

komunikasi, 

   Biodata
 
Nama Lengkap :  Francesca Gabriella Dewi Rezer
Nama Populer :  Dewi Rezer
Lahir :  Di Jakarta, 29 September, 1980
Berat/Tinggi :  48 kg/168 cm
Ukuran Busana :  S-M
Busana Favorit :  Casual 
Parfum :  BCBC, Benetton, Armani, dll
Warna favorit :  Hitam, Putih, Blue, Biege
  Green Light

Olahraga :  Roller Blade, Swimming, Running
Prestasi :  Finalis Gadis Sampul 1995
Motto :  Life is there to be enjoyed!
Aktor/Aktris Fav :  Angelina Jolie, Laetitia Casta, 
  Giselle Bundhcen
Penyanyi :  Suede, Blur, Pulp
Filmograf :  Rumah Ketujuh (2003)
  Buruan Cium Gue (2004)
  Potong Bebek Angsa (2012)
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Belanja Natal
Hmm... itupula yang menjadi alasan 

keberadaan dari salah satu pendukung 
utama dalam film berjudul Rumah Ketujuh 
garapan Mira Lesmana, Rudy Sudjarwo, 
dan Riri Riza ini, di Grand Indonesia. Pasti. 
Belanja persiapan menyambut datangnya 
Hari Natal 2012. Maklum, sesibuk apapun 
mereka – Dewi dan Marcel- tetap masih 
menganut tradisi lama, kumpul bersama 
seluruh keluarga. 

“Kami selalu kumpul di saat Natal. 
Biasanya di rumah tante di Petamburan. 
Seru, saling bertukar kado Natal. Kadang 
lanjut ke rumah mertua, di Manado, 
Sulawesi Utara. Nah, saya dan Marcel ingin 
tradisi keluarga ini tetap berlanjut pada 
anak-anak. Mereka harus peduli dan selalu 
menjaga tali silaturahmi dengan keluarga, 
agar ikatan kekeluargaan bisa tetap 
langeng,” ujarnya.

Menurut Dewi, ada banyak sekali spirit 
yang bisa diperoleh saat kumpul keluarga di 
Hari Natal. “Memang, buat anak-anak yang 
utama pasti kado Natalnya, tetapi tanpa 
mereka disadari, mereka tengah memenuhi 
momen paling berharga, berkumpul 

bersama seluruh keluarga besarnya. Dan 
yang paling penting, tentu saja sama-sama 
merayakan dan mengenang hari kelahiran 
Yesus Kristus,” ucapnya, lagi.

Itu sebabnya, selalu ada yang spesial 
untuk keluarga inti di Hari Natal. Apalagi, 
Brinette berulang tahun di saat menjelang 
Natal, atau persisnya tanggal 21 Desember. 
“Perayaannya lebih kepada ungkapan 
syukur kami kepada Nya. Tapi, ya tentu saja 
kado yang juga spesial, namun bermanfaat,” 
sebut Dewi.

Lantas, adakah yang spesial untuk 
Marcel? Tentu adalah, sergah Dewi 
bersemangat, “Pasti yang berbau 
Superman,” bisiknya. Maklum, Dewi sangat 
paham dengan kegemaran suaminya yang 
senang mengkoleksi mainan (miniatur), 
terutama Superman. “Jadi, kado untuk dia 
pasti di sekitar itu,” cetusnya, seraya bersiap 
untuk belanja Natal. 

“Engak heboh kok. Yang saya anggap 
penting dan perlu aja,” ucapnya, sambil 
tersenyum. Merry X-Mas. May peace be on 
our lips and in our hearts! (US) 

- Ia tak memiliki rahasia khusus soal 
kebugaran, namun sangat peduli 
dengan kesehatan. Menurut Dewi 
Rezer, cantik itu tidak hanya sekadar 
perawatan fisik. Tetapi berkaitan 
erat dengan inner beauty yang harus 
dimaksimalkan. 

- Caranya pun sederhana, hanya perlu 
menjaga kesehatan dengan menerap-
kan pola hidup sehat, dan melakukan 
olahraga (fitness) secara teratur dan 
terukur.

- Perawatan tubuh dan kecantikan 
cukup dilakukan secara standar. 
Luluran atau scrubbing itu penting. 
Namun, jangan lupa minum suplemen 
kesehatan dan mengkonsumsi buah-
buahan berserat tinggi yang banyak 
mengandung vitamin C.

Tips 

Memaksimalkan 
Inner Beauty
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Sejauh mata memandang dari 
ketinggian 1.100 meter di atas 
permukaan laut, tepatnya di desa 
Kaliadem, Kabupaten Sleman, Jawa 

Tengah, hijaunya hamparan lereng gunung 
Merapi langsung menyergap mata, seiring 
hawa dingin menerpa wajah. Namun, 
beberapa lokasi masih terlihat gersang 
dengan pohon-pohon yang mati dan kering 
di antara tumbuh-tumbuhan baru. Dua 
tahun terakhir ini, kawasan sekitar gunung 
Merapi kembali bersemi dan menghijau. 
Fenomena itu merupakan bukti bahwa abu 
vulkanis pasca erupsi telah menjadi berkah 
bagi kesuburan tanah. 

Wisata Adventured

Tampak utuh, bediri menjulang hingga 2980 meter di atas 
permukaan laut. Gagah dengan punggung berkilau ditimpa 
sinar matahari pagi. Puncak gunung berapi paling aktif di 
Indonesia itu masih mengeluarkan asap tipis.

Pasca erupsi bulan Oktober 2010 lalu, 
tak ada yang diijinkan memasuki kawasan 
sekitar gunung Merapi, kecuali petugas 
yang berwajib. Bayangkan saja, semburan 
awan panas yang dulu menyapu tempat ini 
bersuhu 800 derajat celcius. Awan panas 
(wedhus gembel) itu turut menewaskan 
abdi dalem Keraton Yogyakarta, mbah 
Maridjan. Lelaki gaek itu bertahan di lokasi 
bencana demi melaksanakan mandat 
(titah pandito ratu) junjungannya, Sultan 
Hamengkubuwono IX, sebagai  juru kunci 
gunung Merapi.

Meletusnya gunung Merapi tentu saja 

membawa kepedihan bagi warga sekitar 
hingga ke wilayah Yogyakarta. Bayangkan, 
jutaan kubik material vulkanik tumpah 
di kali Gendol dan kali Krasak. Sebagian 
kecil menerjang desa Kaliadem dan 
meninggalkan jejak yang masih tersisa. 
Kaliadem yang dulunya merupakan hutan 
pinus tertimbun pasir, batu, dan material 
vulkanik lainnya. Di sebelah timur tampak 
reruntuhan warung yang tertimbun 
material vulkanik hingga setengah 
bangunan. Bahkan, bunker yang ditujukan 

Wisata

Gunung Merapi
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sebagai tempat perlindungan pun 
tertimbun material vulkanik setebal 3 meter. 

Meski dampak yang ditimbulkan sangat 
besar, namun kepedihan warga tidak 
berlarut-larut. Dengan dukungan berbagai 
elemen masyarakat dan relawan, warga 
sekitar Merapi mencoba untuk kembali 
bangkit. Hingga saat ini, bekas aliran lahar 
Merapi dibiarkan begitu saja. Lokasi rumah 
yang roboh, hancur dan sudah tidak dapat 
digunakan pun tampak seperti apa adanya. 
Selain itu, terdapat berbagai macam situs 
wisata yang menarik seperti bekas rumah 
tinggal mbah Maridjan, dan bukti-bukti sisa 
kedahsyatan letusan gunung Merapi. Lokasi 
tersebut dikembangkan sebagai objek 
wisata.

Off Road/Motorcross 
Sudah pasti pengunjung ingin 

melongok bekas rumah sang juru kunci 
yang hancur, hingga hanya menyisakan 
gubuk kecil berukuran 3x3 meter, di dusun 
Kinahrejo. Di depan rumah tersebut, 
teronggok reruntuhan musala yang lebih 
mungil. Di sebelah kiri tampak sebuah 
mobil dan dua motor dalam kondisi rusak 
parah. Semua pemandangan itu hanyalah 
sebagian kecil dari bukti konkrit ganasnya 
erupsi Merapi saat itu.

Tak mudah memang melakukan napak 
tilas di jalur pasca bencana Merapi dengan 
medan yang cukup berat. Medan jalan 
umumnya menanjak dan akan menguras 
keringat. Kali Gendol yang menjadi jalur 
lahar panas Merapi kini menjadi tebing dan 
jurang yang sangat curam. Tapi tak usah 
khawatir, karena ada banyak alternatif yang 
bisa dipilih. Mulai dari menyewa motocross, 
jeep, sepeda gunung, atau menikmati 
pemandangan sambil berjalan kaki. Semua 
ini bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan 
kantong. 

Jeep willys yang banyak tersedia di sana 
bisa digunakan sebagai kendaraan napak 
tilas sambil menikmati asiknya off road di 
kawasan gunung Merapi. Atau, memacu 
adrenalin dengan menggunakan motorcross 
untuk menempuh medan yang cukup terjal. 
Yang pasti, ada beragam fasilitas menarik 
yang siap mengantar wisatawan -- melihat 
dari dekat situs-situs peninggalan bencana 
Merapi— berkeliling menyisir jalan setapak 
hingga mendaki pebukitan terjal kawasan 
gunung Merapi.

Dengan fasilitas ini, pengunjung dapat 
menikmati wisata adventure/petualangan 
sekaligus melongok situs-situs bekas 
letusan Merapi, dimanjakan dengan 
keindahan suasana alam sekitar yang 

dipandu oleh para guide profesional.

Jika menggunakan pilihan motocross 
atau ATV, pengunjung bisa memilih rute 
panjang ataupun rute pendek. Kedua rute 
tersebut memiliki pemandangan yang 
sama-sama indah. Untuk rute pendek 
mengendarai ATV kecil dengan estimasi 
waktu sekitar 15 menit, biayanya  dipatok 
sebesar Rp. 25.000, atau Rp. 35.000 jika 
memilih ATV Besar. Sedangkan untuk rute 
panjang, pengunjung hanya dikenakan 
biaya Rp. 35.000 untuk ATV kecil, dan Rp. 
50.000 untuk ATV besar. 

Sementara untuk motorcross kategori 
rute juga dibagi 2, namun rute motorcross 
lebih panjang. Untuk rute pendek 
motorcross merupakan rute panjang dari 
ATV hanya dengan biaya Rp.50.000,-. 
Sedangkan untuk rute panjang motorcross 
menawarkan durasi waktu petualangan 
sekitar 2 jam dengan melewati rute yang 
sangat menarik hingga ke sungai Gendol 
yang menjadi aliran lahar dingin Merapi. 
Untuk paket rute ini pengguna hanya 
dikenakan biaya Rp. 150.000,-. Lengkap 
dengan peralatan safety riding mulai dari 
baju, helm, sarung tangan, sepatu, sampai 
pengaman lutut. Khusus pengguna wanita, 
disediakan motorcross dengan ukuran lebih 
kecil. Nah, ada yang tertarik? (hand) 

“Tahun 2006 gunung berapi paling aktif di Indonesia ini sempat 
meletus. Pada tahun 1930, awan panas letusan gunung Merapi 

menghanguskan hutan, 13 desa, dan 1400 penduduk dalam sekejap”.

Dari bandara Adi Sucipto maupun Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta, ada 
banyak pilihan kendaraan yang siap mengantar anda menuju Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta. Sampai di sana, dianjurkan untuk langsung mengarahkan perjalanan 
ke dusun Kinahrejo. Memang untuk menikmati wisata di gunung Merapi juga bisa 
dinikmati dari arah Kaliurang, Yogyakarta, namun dusun Kinahrejo tampaknya 
menjadi pintu masuk “utama”. Dari sini, pengunjung akan banyak memperoleh 
informasi dari para guide yang umumnya merupakan warga sekitar, dan siap 
membantu untuk menentukan target-target wisata yang sesuai rencana. Selamat 
mencoba. ***

Cara Menuju Ke Sana

dok. Foto RSMK Waru

dok. Foto RSM
K W

aru
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Sebelum masuk pada pilihan 
kuliner favorit para Sultan, ada 
baiknya untuk mengenal terlebih 
dahulu beberapa istilah yang biasa 

digunakan di lingkungan dalam Keraton 
Yogyakarta. Kersanan, misalnya. Dalam 
bahasa Jawa, istilah ini diartikan sebagai: 
yang sangat disukai. Selain itu ada juga yang 
disebut ndalem, yang mengandung arti 
sebagai yang sangat dihormati- Sultan.

Nah, jika dikaitkan dengan menu 

Kuliner

Pernah mencicipi nikmatnya menu favorit para Sultan Keraton 
Yogyakarta. Hmm...... yummy! Bagi Anda yang penasaran dan 
tidak sabar untuk melongok sekaligus menikmatinya, majalah 
Mitra Keluarga menyajikannya untuk Anda. 

masakan, makanan beserta minuman 
yang sangat digemari para Sultan biasanya 
disebut sajian kersanan ndalem. Sudah 
pasti, menu pilihannya tentu merupakan 
masakan istimewa. Lezat dan nikmat. So, 
tentu sangat menarik untuk mengintip, apa 
lagi menjajal menu favorit para Sultan. 

Menu Asli Keraton
Menurut beberapa narasumber yang 

layak dipercaya, Sultan HB VII hingga HB 

X memiliki kegemaran yang hampir mirip 
pada masakan asli Keraton yang disebut: 
Bebek Suwar Suwir, Urip Urip Gulung, 
Lontong Kikil, dan Bir Jawa.

Yang unik dari menu Bebek Suwar 
Suwir adalah sausnya yang menggunakan 
parutan buah kedondong bercampur 
berbagai bahan rempah yang telah 
dihaluskan. Nah, daging bebek goreng 
disajikan bersama potongan buah nanas, 
dan saus kedondong. 

Ada juga Urip Gelung Gelung.  Konon 
ini merupakan menu kegemaran Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII dan IX. Bahan 
dasarnya ikan lele tanpa duri. Disajikan 
mirip sushi (dalam bentuk fillet), digulung 
dengan tali, lalu dimasak ala bumbu 
kecap. Disajikan bersama saus mangut, 
yaitu campuran rempah halus yang terdiri 
dari bawang merah, bawang putih, sereh, 
cengkeh, kapulaga, jahe dan kayu manis. 
Menu favorit lainnya adalah lontong sayur 
kikil dengan sambak kemiri dan bir Jawa. 

Saat ini, sebagian besar dari kersanan 
ndalem telah menjadi menu masakan 
masyarakat banyak. Bahkan sering 
menjadi pilihan wisatawan, domestik 
dan luar negeri. Yang pasti, menikmati 
menu masakan yang biasa dihidangkan 
di dalam keraton Yogyakarta, sebagai 
menu kegemaran para SultanYogyakarta, 

Sensasi Menikmati

Para Sultan
Menu Favorit
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tentu akan memberikan sensasi tersendiri. 
Namun, persoalannya adalah, kemana 
mencarinya? Dan siapa yang menyajikan 
menu-menu khas tersebut? Apalagi, tak 
selalu mudah untuk menemukan bumbu-
bumbu khas yang terkandung dalam resep 
masakan tersebut. 

Tak usah khawatir, jika pelesir 
ke Yogyakarta, beberapa referensi 
menyebutkan Bale Raos, di Jl. Magangan 
Kulon No.1 Kraton Yogyakarta, bisa menjadi 
lokasi alternatif  untuk menikmati berbagai 
sajian khas Keraton. Apalagi, Bale Raos 
didukung dengan suasana yang sangat 
kental dengan nuansa khas Keraton Yogya. 
Lengkap dengan joglo unik, ukir-ukiran 
khas Jawa dan sentuhan kain batik, hingga 
gamelan dan tari Jawa  (beksan) klasik yang 
tampil secara live.

Bahkan, ketika tengah asik menikmati 
hidangan khas di sana, tak usah heran jika 
berjumpa Sri Sultan Hamengkubuwono 
X. Kabarnya, mulai dari Sultan HB VIII 
hingga HB  X dan seluruh keluarga keraton 
merupakan pelanggan setia Bale Raos. Jadi, 
tunggu apa lagi? (US).   

Ada banyak kendaraan umum yang 
bisa digunakan untuk mencapai lokasi 
Bale Raos. Bisa menggunakan jasa taksi, 
becak, andong, kendaraan pribadi atau 
sewa (ada banyak rental mobil yang siap 
mengantar Anda berkeliling Yogyakarta). 

Sebagai patokan, baik dari Bandara 
Adi Sucipto atau Stasiun Tugu, Anda bisa 
langsung menuju ke arah Tamansari. 
Sekitar 200 meter ke arah utara dari 
Tamansari, akan tampak pertigaan. Nah, 
Anda tinggal belok ke kanan  dan berjalan 
sekitar 250 meter untuk mencapai lokasi 
Bale Raos. 

Kendaraan yang tersedia menuju Bale 
Raos, bisa dengan taksi, becak, andong 
atau kendaraan pribadi baik roda dua 
maupun roda empat. Di sekitar Bale Raos, 
terdapat pula Museum Kereta, Tamansari, 
dan hotel. 

Cara Menuju Ke Sana
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Dapur Utama

Menu Favorit Para Sultan
Pernah mencicipi menu asli kersanan ndalem seperti Bebek Suwar Suwir, Urip urip Gulung, Lontong 

Kikil, atau Bir Jawa? Menu khas kersanan ndalem ini merupakan makanan favorit para Sultan di Keraton 
 Yogyakarta, mulai dari HB VII sampai HB X. Mau coba? Ikuti resep seperti berikut ini: 

Bahan:
500 gr daging bebek has luar
2 batang serai (memarkan)
2 lembar daun salam
6 buah bawang merah (diiris halus)
3 siung bawang putih (cincang  halus)
100 gr cabai merah (haluskan)
1 buah tomat (potong-potong)
2 lembar daun jeruk
1 sdt gula pasir
1 sdt garam
Minyak goreng secukupnya

Cara membuat:
- Panaskan minyak goring.
- Goreng lele yang sudah digulung hingga kecoklatan, angkat dan tiriskan.
- Siapkan wajan, tuangkan sedikit air dan kecap. Setelah mendidih, masukkan ikan lele yang telah digoreng. Masak hingga 
 lele berwarna kecokelatan, kemudian sisihkan.
- Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit dan kemiri, lalu tumis hingga harum.
- Masukkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, dan jahe. Aduk rata, lalu tambahkan santan (setelah bumbu matang).
- Tambahkan garam dan gula secukupnya. Aduk hingga mendidih dan matang, masukkan sedikit kemangi dan cabai rawit 
 (sajikan sebagai saus lele).

Urip Urip Gulung 
Bahan:

Lele 3 ekor (di fillet, ambil dagingnya, lalu digulung)
Kecap manis
7 siung bawang merah 
4 siung bawang putih 
2 butir kemiri 
1/2 sdt ketumbar halus 
Garam dan gula pasir secukupnya
2 lembar daun salam 
1 ruas jari kunyit 
2 lembar daun jeruk
2 batang serai 
1 ruas jari lengkuas 
1 ruas jari jahe 
Minyak Goreng
Santan secukupnya

Cara membuat:
-  Rebus daging bersama serai dan daun salam sampai empuk dan air mengering. Lalu angkat dan tiriskan
- Pukul-pukul daging hingga seratnya terlepas atau di suwir-suwir
- Goreng daging bebek suwir dalam minyak goreng yang agak banyak sampai kering. Lalu angkat dan tiriskan
- Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Masukan cabai halus, tomat,  daun jeruk, gula pasir, dan garam. 
- Aduk sampai rata.
- Angkat, dan sajikan bersama daging bebek goreng.

Bebek Suwar Suwir
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Kesehatan

Rehabilitasi merupakan 
suatu proses pendidikan 
--sekaligus perawatan 
dan pelatihan-- yang 

memerlukan kontinuitas. Hal 
ini dapat dicapai bila keluarga 
dan masyarakat ikut berperan 
serta, bukan sebatas hanya 
pada tenaga rumah sakit saja. 
Oleh karena itu, dari sejak 
awal program Rehabilitasi 
dilaksanakan, pihak keluarga 
telah dilibatkan dengan tujuan 
agar program dapat dilanjutkan 
di rumah, bila pasien telah 
diijinkan pulang dari perawatan 
di rumah sakit.

Home care merupakan 
pelayanan kesehatan yang 
berkesinambungan dan 
komprehensif yang diberikan 
kepada individu (pasien) dan 
keluarga di tempat tinggal 
mereka yang bertujuan 
untuk meningkatkan, 
mempertahankan dan 
memulihkan kesehatan 
atau memaksimalkan 
tingkat kemandirian dan 
meminimalkan akibat dari 
penyakit yang diderita pasien. 

Itu sebabnya, sebelum 
memutuskan untuk 
melaksanakan program home 
care atau pelayanan rehabiltasi 
medik yang dilakukan di rumah, 
biasanya dimulai dengan 
edukasi oleh dokter pada saat 
pasien masih berada di rumah 
sakit. Akan dijelaskan gerakan-
gerakan apa saja yang harus 
dihindari, olah raga yang sesuai, 
alat bantu yang harus dipakai, 
termasuk posisi tubuh yang 
benar pada saat tidur, duduk 
dan seterusnya. 

Nasihat-nasihat seperti 
ini tentu hanya untuk 
pasien dengan kondisi bisa 
beraktivitas. Sedangkan untuk 
pasien dengan kondisi yang 
mengharuskan tirah baring, 
diperlukan fasilitas tempat 
(ruang/kamar yang nyaman), 
alat-alat kesehatan sesuai 
kebutuhan serta tenaga 

Sebagai Lanjutan

Oleh  : 
*dr. Eni Nuryani, Sp.KFR (RSMK  Bekasi Timur)

Rehabilitasi Medik tidak selalu harus dilakukan di rumah sakit. Saat 
ini, tersedia fasilitas home care –pelayanan/perawatan di rumah 
sehingga  pasien bisa lebih nyaman dalam menjalani perawatan dan 
pelatihan program-progam terapi yang telah ditentukan.

kesehatan (perawat dan terapis) 
yang akan mendampingi, 
mengawasi, dan melatih pasien 
secara rutin dalam mencapai 
tujuan rehabilitasi medik yang 
sempurna. Hanya saja, perlu 
diingat bahwa ketersediaan 
tenaga kesehatan dan peralatan 
pendukung yang lengkap tidak 
akan berarti tanpa peran serta 

keluarga dan motivasi untuk 
sembuh dari pasien itu sendiri. 

 
Langkah utama untuk 

melakukan program rehabilitasi 
medik di rumah (home 
care) adalah menyiapkan 
fasilitas mulai dari tempat 
tidur yang nyaman hingga 
peralatan penunjang yang 

Home Care
Program Rehabilitasi Medik
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dibutuhkan untuk merawat dan 
melatih pasien dalam upaya 
mengembalikan fungsi-fungsi 
fisik secara optimal. 

Tentu saja, harus dipastikan 
adanya tenaga kesehatan 
-- terapis  yang sesuai dengan 
kebutuhan rahab medik pasien 
-- yang secara rutin akan 
merawat dan melatih pasien 
melalui kunjungan secara 
berkala. Diantaranya adalah:

Perawat yang akan 

melaksanakan perawatan 
pasien setiap hari

Fisioterapis yang akan 
membantu dan melatih 
pasien menggerakan anggota 
tubuhnya agar tidak kaku. 
Melatih, atau melakukan terapi 
fisik dada untuk membantu 
pasien mengeluarkan dahak, 
dan lain lain. 

Terapis Okupasi yang 
membantu dan melatih pasien 
untuk bisa melakukan berbagai 
aktivitas sehari-hari .

Terapis Wicara untuk 
membantu pasien latihan bicara 
dan menelan.

Ketika prosedur home 
care bisa berlangsung dengan 
baik, maka langkah yang 
tak boleh dilupakan adalah 
mematuhi jadwal yang telah 
ditetapkan di awal program. 
Kapan pasien harus kontrol 
ke rumah sakit untuk evaluasi 
dokter, ganti selang hidung dan 
selang kateter ataupun untuk 

menjalani kembali program 
Rehabilitasi Medik secara 
lengkap.  Kesehatan merupakan 
keutuhan dan keharmonisan 
dari pikiran, fungsi fisik, 
dan fungsi sosial. Untuk 
mewujudkannya, pasien harus 
terbebas dari keadaan sakit atau 
ketidakmampuan (secara fisik) 
sebagai akibat dari penyakitnya. 
Nah, rehabilitasi medik 
menekankan pada usaha-usaha 
yang dilakukan untuk mencapai 
hal tersebut. Paling tidak, 
untuk mengembalikan kualitas 
kesehatan pasien –dalam hal 
ini adalah kemampuan fisik— 
agar kembali dapat melakukan 
berbagai kegiatan dasar 
manusia secara mandiri.

 
Demikian sekilas tentang 

Home Program, yang bila 
dilakukan dengan baik akan 
mempercepat kesembuhan, 
sehingga pasien bisa kembali 
mandiri sesuai kemampuan 
masing-masing. Bahkan, tidak 
tertutup kemungkinan untuk 
kembali menjalani hidup secara 
normal. (*) 

Fasilitas Penunjang
-   Tempat tidur dan kasur yang memadai, lebih baik yang seperti 
 di rumah sakit
-   Alat-alat bantu untuk pasien mandi atau buang air
-   Alat-alat yang biasa dipakai oleh tenaga kesehatan, misal oksigen, 
 nebulizer set, suction set, dan perlengkapan untuk pemberian 
 makan lewat selang hidung
-  Alat untuk membantu pasien duduk, bergerak atau transfer sampai 
 dengan berjalan, misal kursi roda, walker, tongkat, kursi yang dimodifikasi
-  Beberapa peralatan (alat bantu) sesuai kebutuhan pasien.

Sumber:  * Pedoman Pengelolaan Kesehatan Pasien Geriatri, bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI
*Home program request for school aged extended therapies, British Ministry of Children
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Agenda Kegiatan

SEMINAR AWAM
Apa Yang Anda Ketahui Tentang Amandel?
Sabtu, 26 Januari 2012, Pk. 08.00 – 11.00
Pembicara: dr. Kristiawan Abri Roosadi, Sp.THT
Auditorium Lt.4, RSMK Cikarang

Tumor Jinak Pada Kandungan
Sabtu, 23 Februari 2012, Pk. 08.00 – 11.00
Pembicara: dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG
Auditorium Lt.4, RSMK Cikarang

Waspada Kejang Demam Pada anak
Sabtu, 16 Maret 2012, Pk. 08.00 – 11.00
Pembicara: dr. MM. Tri Widiyati, Sp.A
Auditorium Lt.4, RSMK Cikarang

TALK SHOW Radio Dakta 107 FM
Perilaku Bayi Baru Lahir
Jumat, 4 Januari 2012, Pk. 10.00 – 11.00
Pembicara: dr. MM. Tri Widiyati, Sp.A

Apa Yang Anda Ketahui Dengan Asam Urat?
Jumat, 8 Februari 2012, Pk.10.00 – 11.00
Pembicara: dr. Hyhot Mausar, Sp.PD

Tumor Jinak Pada Kandungan
Jumat, 8 Maret 2012 , Pk. 10.00 – 11.00
Pembicara: dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG

PRENATAL CLASS
Gejala dan Tanda Persalinan
Sabtu, 12 Januari 2012, Pk. 11.30 s/d selesai
Pembicara:

dr. Ni Putu Titien Sri Kusumayanti, Sp.OG

Teknik Menyusui dan ASI Ekslusif
Sabtu, 16 Februari 2012, Pk. 11.30 s/d selesai
Pembicara: Team Bidan RSMK Cikarang

Waspada Penyulit Pada Persalinan
Sabtu, 30 Maret 2012, Pk. 11.30  s/d selesai
Pembicara:

dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG

PROMO
Januari 2013  s/d  Desember  2013
Berlaku setiap tanggal 1 s/d 5
Diskon 15 % Pemeriksaan laboratorium)*

•	 Paket Fungsi Ginjal
•	 Paket Kolesterol 
•	 Paket Fungsi Hati
•	 Paket Gula Darah (A)
•	 Paket Gula Darah (B)

Februari 2013
•	 Paket	Pap’smear:	Rp.	280.000,-	
 (dengan dokter Obsgyn)*
•	 Paket	Vaksinasi	Kanker	Serviks	:	Rp.1.750.000,-	
(3x	suntik	+	jasa	vaksin)*

* Syarat & Ketentuan Berlaku.
Hubungi : 89840900
Counter Spesialis :1550/1551 Pk. 08.00 – 20.00
Counter	Health	Screening:	1570	Pk.	08.00–14.00

Maret 2013
Paket Health Screening Diskon 10%:
•	 Royal	Executive	Health	Package
•	 Imperial	Executive	Health	Package
•	 Classic	Health	Package
•	 Cardio	Advanced	Health	Package
•	 Cardio	Basic	Health	Package
* Syarat Ketentuan Berlaku
Hubungi: 89840900
Counter	Health	Screening:	1570	Pk.	08.00	–	14.00

DONOR
Sabtu, 19 Januari 2012, Pk. 08.30 – 12.00
( Pendaftaran tutup Pk. 11.30)
Auditorium Lt.4, RSMK Cikarang

SEMINAR AWAM
Komplikasi Hipertensi pada Kehamilan
Sabtu,	01	Desember	2012,	Pk.	09.30-12.00
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

Kesehatan Anak
Sabtu,	19	Januari	2013,	Pk.	09.30-12.00
Pembicara: dr. Riadhy Prasetyo, Sp.A
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

Tuberculosis
Sabtu,	09	Maret	2013,	Pk.	09.30-12.00
Pembicara: dr. Hamdi, Sp.P
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
Kamis,	21	Februari	2013,	Pk.	12.00-16.30
Pembicara:	dr.	Olly	Renaldy,	Sp.PD,	K-EMD
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Kuning pada Bayi”
Sabtu,	08	Desember	2012,	Pk.	11.30-selesai
Pembicara:	dr.	Riana	Novy,	Sp.A
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Mencerdaskan	Anak	Melalui	Pemberian	ASI”
Sabtu,	26	Januari	2013,	Pk.	11.30-selesai
Pembicara: dr. Dra. Destryna N Sahari, MA
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Tumbuh Sehat dan Cerdas melalui Asupan Gizi 
Seimbang”
Sabtu,	30	Maret	2013,	Pk.	11.30-selesai
Pembicara: dr. Tim Gizi RSMKBT
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

LAIN-LAIN
GATHERING Kanker
“Seputar Kanker”
Sabtu,	16	Februari	2013,	Pk.	09.00-11.30
Pembicara: dr. Budi Harapan Siregar, Sp.B. Onk
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

GATHERING DM
“Komplikasi pada DM”
Sabtu,	16	Maret	2013,	Pk.	09.00-11.30
Pembicara: dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Ruang Auditorium Lt. 5, RSMK Bekasi Timur

SEMINAR AWAM
Teknik baru atasi hidung buntu kronik
Sabtu,	05	Januari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr.Leny Megahwati, Sp.THT
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Kanker Paru
Sabtu,	19	Januari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Farida Anggraeni, Sp.P
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru
 
Pengobatan dan Pencegahan Thypoid
Sabtu,	09	Februari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Tanda Gejala Bayi Ikterik
Sabtu,	23	Februari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Fatimah	Indarso,	Sp.A
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Invertilitas VS Aktivitas
Sabtu,	09	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Niken Wening, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru

Deteksi dini perlemakan pada pembuluh 
darah
Sabtu,	23	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Emile	TH	Parapat,	Sp.JP,	FIHA
Auditorium Lt. 5, RSMK Waru
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Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Revolusi Terapi Balonisasi dan Stent
Sabtu,	2	Februari	2013,	Pk.	09.00	-	13.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP
Tempat: Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat

SEMINAR AWAM
Mewujutkan Impian Anda... Menciptakan 
Keluarga Bahagia
Sabtu,	16	Februari	2013,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Trik Jitu Mencetak Bayi Cerdas
Sabtu,	16	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	12.00
Pembicara:	 dr.	Isabella	Riandani,	Sp.A
	 dr.	Octavina	Alcim,	Sp.KFR
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan STROKE pada Praktek 
Sehari-hari
Kamis,	31	Januari	2013,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara: dr. Poppy K. S, Sp.S
 dr. Gerry Heryati, Sp.KFR, MARS
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING
                                             

Penatalaksanaan Infertilitas Primer dan 
Sekunder
Kamis,	21	Februari	2013,	Pk.	12.00	-	17.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)
 dr. Budi Wiweko, Sp.OG (K)
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

TALK SHOW Radio Sonora (92.0 FM)
Revolusi Terapi Balonisasi & Stent
Selasa	,	8	Januari	2013,	Pk.	08.00	-	09.00	
Pembicara:	dr.	Utojo	Lubiantoro,	Sp.JP,	FIHA

Waspadai Endometriosis Sejak Dini
Selasa,	5	Februari	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)

Seputar Kanker Prostat
Selasa,	5	Maret	2012,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara: dr. M.Alam, Sp.U

SENAM
Senam Diabetes & Seminar Awam
Hipertensi pada Peny. Diabetes
Sabtu,	19	Januari	2013,	Pk.	07.00	-	10.00
Pembicara: dr. Albertus Sewianto, Sp.JP

Mewaspadai Komplikasi DM
Sabtu,	9	Februari	2013,	Pk.	07.00	-	10.00
Pembicara: dr. Dante Saksono H., Sp.PD, PhD

Perawatan Kaki & Luka u/ pasien DM
Sabtu,	9	Maret	2013,	Pk.		07.00	-	10.00	
Pembicara: dr. Gwendy Aniko, Sp.BP

Senam Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	11.00-12.00

DONOR
Rabu,	13	Februari	2013,	Pk.	09.00	-	11.30
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

LAIN-LAIN
Gathering Pasien & Keluarga Penderita Kanker
Penanganan Kanker dengan TACI/TACE
Jumat,	25	Januari	2013,	Pk.	16.00	-	18.00
Pembicara:	dr.	Suwandi,	Sp.Rad	(K)	RI

Waspadai Kanker Mata
Jumat,	22	Februari	2013,	Pk.	16.00	-	18.00	
Pembicara: dr. Grace S. S, Sp.M

Pola Makan Sehat bagi Penderita Kanker
Jumat,	22	Maret	2013,	Pk.	16.00	-	18.00
Pembicara:	dr.	Gracia	JMT	Winaktu,	Sp.GK-MS

Dongeng Anak
Sabtu,	23	Maret	2013,	Pk.	10.00	-	12.00
Pendongeng:	Ibu	Eva
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING
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SEMINAR AWAM
Waspadai Nyeri Sensi Lutut
Sabtu,	17	November	2012,	Pk.	09.30
Pembicara: dr. Taufin Warindra, Sp.OT
Auditorium Lt. 5, RSMK Surabaya

Nutrisi Untuk Diabetesi
Pembicara: dr. Andry Sultana, Sp.PD
	 Endah	Bardiati	(Ahli	gizi)
Sabtu, 1 Desember 2012, Pk. 09.30
Auditorium Lt. 5, RSMK Surabaya

Cara Cerdas Mengatasi Alergi Susu Sapi 
Pada Anak
Pembicara: dr. M. Connie Untario, Sp.A
Minggu, 9 Desember 2012, Pk. 09.30
Lobby RSMK Surabaya

SEMINAR ILMIAH
Update in Emergency Medicine
Workshop:	Management	of	Multiple	Injured	
Patient
Sabtu,	8	Desember	2012,	Pk.	07.00-17.00
Tempat: Hotel Bumi Surabaya
	 Jl.	Basuki	Rahmat	No.	106-128
 Surabaya
Pembicara:
1. dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)
 Kegawatdaruratan Dalam Bidang Ginekologi
2.	 dr.	Fatimah	Indarso,Sp.A	(K)	Perinatologi
 Waktu Tepat Pertolongan Kegawatan Bayi 

Baru Lahir
3.  dr. M. Connie Untario, Sp.A
 Pediatric Call
4.		 dr.	I.	Gde	Rurus	Suryawan,	Sp.JP	(K),		FIHA,	

FCAPSC,	FACC,	FSCAI
 “Acute Coronary Syndrome” The Latest 

 Management
5.  dr. Widodo,Sp.PD
	 Management	of	Acute	Kidney	Injury
6.		 dr.	A.	Iskandar,	Sp.S
 Penatalaksanaan Stroke Akut
7.		 dr.	Sri	Andreani,Sp.Rad	(K)
	 Peranan	“Diagnostic	Imaging”	dalam	Penata-

laksanaan Stroke Akut
8.		 dr.	J.	Iswanto,	ApB-KBD
 Masalah pada Pasien dengan “ Multiple 

Injuey”
9.  dr. Lewis Lie, Sp.B
 Penatalaksanaan Medis Pasien dengan 

“Multiple	Injury”
10.		dr.	Eko	Agus	Subagio,Sp.BS	(K)
 Penatalaksanaan MedisPasien dengan “Trau-

ma Tulang Belakang”
11.  dr. Triarto Budi Santoso,SpOT
 Penatalaksanaan Medis Pasien dengan 

“Fraktur	Pelvis”
12.		Prof.	Dr.	dr.	Doddy	M.	Soebadi,	Sp.B-Sp.U	(K)																					

Penatalaksanaan Trauma Saluran Kemih pada 
“Multiple	Injured	Patient”

13.		dr.	J.	Iswanto,	Sp.B-KBD
 “Damage Control Resuscitation”

Informasi Pendaftaran:
•	 RS.	MITRA	KELUARGA	SURABAYA
	 Jl.	Satelit	Indah	II	Darmo	Satelit	Surabaya

	 Telp.	031-7345333	(Hunting)	Fax.	031-345955
	 Email	:	surabaya@mitrakeluarga.com
	 Contact	person:	Vanty,	Rina,	Dewi

•	 RS.	MITRA	KELUARGA	WARU
 Jl. Jend. S. Parman No. 8 waru Sidoarjo
	 Telp.	031-8543111	(Hunting)	Fax.	031-8534333
	 Email	:	waru@mitrakeluarga.com
	 Contact	person	:	Eny,	Anik,	Elis,	Revina

TALK SHOW
Radio Sonora FM 98,0 Surabaya
Penanganan Hernia dengan Laparaskopi
Rabu,	7	November	2012,	Pk.	10.00
Pembicara: dr. Lewis Lie, Sp.B

Protinuria
Rabu,	14	November	2012,	Pk.	10.00
Pembicara:	dr.	Chandra	IM,	Sp.PD-KGH

Waspadai Penyakit Jantung Koroner
Rabu,	21	November	2012,	Pk.	09.00
Pembicara:	dr.	J.	Nugroho	EP,	Sp.JP

Batu Empedu dan permasalahannya
Rabu,	28	November	2012,	Pk.	10.00
Pembicara:	dr.	J.	Iswanto,	Sp.B-KBD

SENAM HAMIL
Sabtu,	3	November	2012,	Pk.	08.00
KLINIK	LAKTASI:	Managemen	Klinik	Laktasi	untuk	
Persiapan	ASI	Eksklusif

Minggu,	4	November	2012,	Pk.	09.00
BIDAN	:	Inisiasi	Menyusui	Dini	(I)

Sabtu,	10	November	2012,	Pk.	08.00
PT. TMC : Tips Perawatan Botol Susu Agar Tetap 
Hygienis

Minggu,	11	November	2012,	Pk.	09.00
PRENAGEN	:	Seputar	Kandungan	Gizi	Prenagen

Sabtu,	17	November	2012,	Pk.	08.00
PIJAT	BAYI	:	Terapi	Pijat	Bayi	untuk	Meningkatkan	
Kualitas Tidur bayi

Minggu,	18	November	2012,	Pk.	09.00
BIDAN	:	Inisiasi	Menyusui	Dini	(II)

Sabtu,	24	November	2012,	Pk.	08.00
AHLI	GIZI	:	Menu	Seimbang	untuk	Kehamilan	
Trisemester	III

Minggu,	25	November	2012
LIBUR	HUT	RSMK	Surabaya

LOMBA ANAK-ANAK
Dalam rangka HUT RSMK Surabaya ke 14
diadakan	lomba	anak-anak	antara	lain	:
1. Lomba Bayi Sehat
2. Lomba Fotogenik Anak
	 Tema:	Ekspresi	Ceriaku
3.  Lomba Fotogenik Anak & Keluarga
 Tema: Healthy With My Parents
4.  Lomba Mewarnai
 Tema: Healthy Life For Better Future With Mitra 

Keluarga Hospital
5.  Lomba Karaoke Anak

Pelaksanaan:
Minggu,	25	November	2012,	Pk.	08.00	s/d	selesai
RS. Mitra Keluarga Surabaya
Jl.	Satelit	Indah	II	Darmo	Satelit	Surabaya

Informasi & Pendaftaran:
Pendaftaran selama 24 jam dapat dilakukan di
RS. Mitra Keluarga Surabaya
Jl.	Satelit	Indah	II	Darmo	Satelit	Surabaya
Telp.	031-7345333	Fax.	031-7345955
Email	:	surabaya@mitrakeluarga.com
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SEMINAR AWAM
Pencegahan dan Penanganan Terkini pada 
Serangan Jantung
Sabtu,	19	Januari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Wisnoe Pribadi, Sp.JP
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Gagal Ginjal, Dapatkah Dicegah?
Sabtu,	16	Februari	2013,	Pk.	11.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Edwin	Simatupang,	Sp.PD
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

RSMKD Goes To School
“ Generasi Cerdas Tanpa Narkoba ”
Sabtu,	09	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Imelda	Indriyani,	Sp.KJ
Tempat: Sekolah SMU Di Depok

Seminar Komunitas
“Terapi Suportif pada Pasien Kanker”
Sabtu,	09	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Budi H Siregar, Sp.B (K) Onk
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

SEMINAR ILMIAH
Coronary Heart Disease: From Diagnostic to 
Comprehensive Management
Sabtu,	26	Januari	2013,	Pk.	09.00	-	selesai

Pembicara: 
•	dr.	Yahya	Berkahanto	Juwana,	Sp.JP,	FIHA,	PhD
•	dr.	Wisnoe	Pribadi,	Sp.JP
•	dr.	Bona	Dwi	Dwiramajaya,	Sp.JP

Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

PRENATAL CLASS
Baby Massage Course
Jumat, 21 Desember 2012
Pembicara:	dr.	Yusnita,	Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Ceramah Kehamilan
“Makanan	Pendamping	ASI”
Sabtu, 05 Januari 2013
Pembicara: Ahli Gizi
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Baby Massage Course
Selasa, 08 Januari 2013
Pembicara:	dr.	Yusnita,	Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Ceramah Kehamilan
“Mitos-Mitos	Seputar	Kehamilan”
Sabtu, 09 Februari 2013
Pembicara: dr. Andi Fatimah, Sp.OG
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok 

PROMO
Harga Khusus
1	-	31	Desember	2012
•	 Harga	Khusus	MCU	WanitaPaket	B
•	 Harga	Khusus	Vaksinasi	Kanker	Serviks
•	 Harga	Khusus	Tindakan	Kateterisasi	dan	

 Angiography untuk Perusahaan & Asuransi 
Rekanan

 
Promo Harga Khusus Laboratorioum
1-31	Januari	2013
Profil Lipid, Asam Urat & Gula Darah
 
Promo Harga Khusus MCU
1-31	Januari	2013
Paket	Cardio	Basic	dan	Cardio	Advance

Promo Harga Khusus
Fungsi Hati dan Fungsi Ginjal  
1-28	Februari	2013

DONOR
Sabtu,	16	Maret	2013,	Pk.	09.00	-	selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok
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Seminar Komunitas IKCC
“Kendalikan diabetes dan lindungi ginjal Anda”
Sabtu, 9 Februari 2013
Pembicara: dr. Okki Ramadian, Sp.PD

Katarak dan Penanganannya
Sabtu, 19 Januari 2013
Pembicara: dr. Diansyah Gustini, Sp.M
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

SEMINAR ILMIAH
diabetes Mellitus: A major risk factor for 
cardiovaskular disease
Akreditasi	IDI	
Rabu, 20 Februari 2013
Pembicara: dr. Okki Ramadian, Sp.PD
 dr.Joeristanti, Sp.JP
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

PRENATAL CLASS
Seputar inisiasi Menyusui Dini
Sabtu, 8 Desember 2012
Pembicara: Bidan RSMK Cibubur
Auditorium Lt. 4 , RSMK Cibubur

Kuning pada bayi
Sabtu, 26 Januari 2013
Pembicara: dr. Dessy A, Sp.A
Auditorium Lt. 4 , RSMK Cibubur

Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui
Sabtu, 16 Februari 2013
Tim Gizi RSMK Cibubur 
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

SPECIAL EVENT
Dongeng Anak & Sulap
Aku Tidak Takut Ke dokter  
Sabtu, 15 Desember 2012
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Mitra keluarga Goes to school
Aku Anak sehat! Ayo Cuci Tangan dan sikat gigi
Selasa, 18 Desember 2012
Pembicara:	dr.	Shanro	Mayra	Vega
Tempat: Sekolah Global Mandiri

Menyambut ulang tahun ke 2
RSMK cibubur
Sabtu, 9 Maret 2013
“Lomba karaoke ibu dan anak”
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Minggu, 24 Maret 2013
“Fun Bike”
RSMK Cibubur

Mitra keluarga Goes to school
Rabu, 13 Maret 2013
Aku Anak sehat! Ayo Cuci Tangan dan sikat gigi. 
Pembicara: Dokter RSMK Cibubur
Tempat: Sekolah sekitar Cibubur

SEMINAR AWAM
Kegemukan pada anak “menggemaskan 
atau mencemaskan
Rabu, 2 Februari 2013
Pembicara: dr. Aryana, Sp. A & dr. Laila Sp.GK
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Gizi seimbang untuk Balita
Sabtu, 16 Maret 2013
Tim Gizi RSMK Cibubur
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

PROMO    
Paket MCU Wanita
1	-	30	Desember	2012
RSMK Cibubur

Harga Khusus
1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013
USG Kebidanan
RSMK Cibubur

Harga Khusus MRI
1 Maret s/d 31 Maret 2013

DONOR
Sabtu, 12 Januari 2013
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

SEMINAR AWAM
Waspadai Prostat Dan Ketidaksuburan 
Terselubung Akibat Varikokel
(Pembunuh Sperma)
Sabtu,	24	November	2012,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara:	dr.	Zulfikar,	Sp.U
Moderator:	dr.	Yani	Arlina
Fasilitas: Snack, Seminar Kit, Doorprise
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

Bahaya HIV-AIDS
Sabtu,	1	November	2012,	Pk.	09.00	-	selesai
Pembicara: dr. Daru Jaka S, Sp. PD
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

SENAM
Senam Boyok
Minggu Pertama & Ketiga tiap bulan
Sabtu,	Pk.	08.00	-	selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

Senam Hamil
Sabtu,	Pk.	10.00	-	selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Gratis Free Milk dari Prenagen

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

Program Mom and I
Identifikasi	Dini	Motorik	Anak	Usia	1	-	2	tahun	&	
Massage Bayi
Kamis,	Pk.	10.00	-	11.30
Pelita Harapan Bangsa School dengan Tim Rehabili-
tasi Medik

PROMO
Gratis Pembuatan MKMC (Mitra Keluarga 
Member Card)
Periode	Oktober	-	November	2012
Fasilitas MKMC Tegal:
Diskon 10%: Kamar Perawatan
 Pemeriksaan Radiologi
 (tidak berlaku untuk USG)
 Pemeriksaan Laboratorium (kecuali PMI 

& rujukan)
Diskon	5%:	 Obat-obatan
 MCU (Medical Chek Up)

GRATIS Jemput Ambulance jika Rawat Inap
Diskon	50%:	 Menginap	Karlita	Internasional	

Hotel Tegal
Diskon	10%:	 Service	Motor	di	Harapan	Jaya	

Motor Tegal
Diskon	10%:	 Service,	Pembelian	Sparepart	

&	Aksesoris	motor	di	Yamaha	
Agung Motor Tegal

Diskon 10%: Pearawatan Kecantikan di 
Larissa Tegal

Diskon	25	-	30%:	 Menginap	di	Hotel	Bahari	Inn	
Tegal

Diskon Free Pass 1 jam karoke setelah pema kaian 
minimal 2 jam karaoke di Orange Karaoke Tegal

LAIN-LAIN
Akupuntur
Rabu,	Pk.	09.00	-	11.00	(by	appointment)
dr. Wahyudi, MARS

Klinik Wanita Paket A, B, C, D
Senin	-	Sabtu,	Pk.	09.00	-	16.00	(by	appointment)
Pap	Smear,	Bilas	Vagina	&	Pemeriksaan	Labora-
torium
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SPESIAL EVENT
Hidup Aktif dan Mandiri di Usia Senja
Sabtu,	1	Desember	2012,	Pk.	09.00	-	13.00
Pembicara: dr. Michael Triangto, Sp.KO
Tempat: Restoran Oenpau Bintaro, Jl. MH Thamrin 

No.8	Bintaro	Jaya	Sektor	VII,	Jakarta
Pemeriksaan: Tekanan Darah, Berat Badan & 
Lemak
 
Hidup Aktif dan Mandiri di Usia Senja
Pembicara: dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR 
Sabtu,	8	Desember	2012,	Pk.	09.00	-	12.00
Pemeriksaan: Tekanan Darah, Berat Badan & 
Lemak

SEMINAR AWAM
Pendidikan Sex Bagi Remaja
Pembicara:	dr.	Yuma	Sukadarma,	Sp.OG
Senin,	17	Desember	2012,	Pk.	08.00	-	10.00
Tempat: SMP Tarakanita 4, Rawamangun Jakarta

Christmas Instrumental Live Music 2012
Senin	s.d	Sabtu,	17	s/d	22	Desember	2012
Lobby RS Mitra Kemayoran

TALK SHOW
Radio Sonora, 92,0 FM
Penanganan Terkini Bedah Payudara
Pembicara: dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS
Selasa,	11	Desember	2012,	Pk.08.00	-	09.00

Mengenal stroke lebih dini
Selasa,	15	Januari	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Yohanes	Yanni,	Sp.S

Mengapa varises bisa terjadi
Selasa,	12	Februari	2013,	Pk.08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Alexander	Jayadi,	Sp.B(K)V

Mengenal gejala kekeroposan tulang - 
Osteoporosis
Selasa,	19	Maret	2013,	Pk.08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Fachrisal	Ipang,	Sp.OT

PRENATAL CLASS
Perkembangan Janin dari Minggu ke 
Minggu
Sabtu,	26	Januri	2012,	Pk.11.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Yahya	Darmawan,	Sp.OG
Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

Pentingnya pemeriksaan berkala bagi ibu - 
ibu yang mengandung buah hatinya
Sabtu,	23	Februari	2013,	Pk.	08.00	-	09.00
Pembicara:	dr.	Yuma	Sukadarma,	Sp.OG
Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

Pentingnya senam hamil bagi ibu - ibu 
yang mengandung
Sabtu,	23	Maret	2013,	Pk.	11.00	-	12.00
Pembicara:	dr.	Yuma	Sukadarma,	Sp.OG

PROMO
Diskon Member Kalbe Family dan Member 
Komunitas:
•	Diskon	5%	untuk	Medical	Check	Up

•	Diskon	5%	untuk	Kamar	Perawatan
•	Dison	10%	untuk	pemeriksaan	Laboratorium

Syarat dan ketentuan :
1. PT Kalbe Farma, Tbk mengeluarkan kartu 

member Kalbe Family dan Member Komunitas 
pada member yang bersangkutan.

2. Wajib menunjukan kartu member card sesuai 
dengan contoh

3. Satu kartu hanya berlaku untuk satu orang dan 
tidak dapat dipindahtangankan.

4. Kartu diskon Member Kalbe Family tidak dapat 
digabungkan dengan pasien perusahaan dan 
asuransi dan paket serta harga promosi yang 
lainnya.

5. Masa	kerjasama	mulai	1	November	2012	-	31	
Desember 2013

HUT RS MITRA KEMAYORAN Ke-15
RS Mitra Kemayoran memberikan Discount pada 
tanggal 8 Januari 2012. Adapun discount yang 
diberikan adalah sebagai berikut:

DISCOUNT	7%:
	 Medical	Check	Up	sesuai	paket	kecuali	VISA	

(Khusus untuk pasien umum)
DISOCUNT	10%:
 Pemeriksaan Radiologi yaitu:

•	 Bonedensitometry
 (Cek kekeroposan tulang)
•	 Mammography
 (Pemeriksaan tumor payudara)
•	 MRI	dan	Panoramik

DONOR
Rabu,	23	Januari	2013,	Pk.	08.30	-	11.00
Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

LAIN-LAIN
Gathering Klub Mercedes Benz
Sleep	Disoder	Clinic	-	Gangguan	Tidur
Minggu,	9	Desember	2012,	Pk.08.00-10.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
Auditorium Lt.6, RS Mitra Kemayoran

Penilaian Akreditasi RS Mitra Kemayoran
12	-	14	Desember	2012

Natal Anak, Panggung Boneka usia 3 s.d. 
10 Tahun
Sabtu,	15	Desember	2012,	Pk.	08.00	-	12.00
Auditorium Lt.6, RS Mitra Kemayoran

SPECIAL EVENT
Hospital Expo 
Senin,	17	Desember	2012,	Pk.	09.00	-	selesai
Tempat:	PT.	Indofood	CBP	Sukses	Makmur	-	Ancol

SEMINAR AWAM
Gathering Pasien DM & Seminar Awam
“Penanganan Komprehensif Diabetes Mellitus”
Sabtu,	09	Februari	2013,	Pk.	09.00-12.00	
Pembicara:	 dr.Olly	Renaldi,	Sp.PD-KEMD	&	

dr.Hadi Mukti,Sp.GK
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Akreditasi	IDI
Non Invasive Therapy for Bladder Stone
Kamis,	17	Januari	2013,	Pk.	12.00-16.00
Pembicara:	dr.Entjeng	Hidayat,Sp.U
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

Update on TB-HIV Patients
Kamis,	14	Maret	2013,	Pk.12.00-16.00
Pembicara:	 dr.	Anthony	D.Tulak,	Sp.P-FCCP	&
 dr. Kunkun Achmad, Sp.PD
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

Talk Show
Seputar Kanker
Senin,	07	Februari	2013	
Radio	Dakta	107	FM
Narasumber: dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K)Onk.

PRENATAL CLASS
Mengenal Penyakit Kuning pada Bayi
Sabtu,	26	Januari	2013,	Pk.12.00-13.00
Pembicara: dr. Tisa Rori, Sp.A, MKes
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

Painless Labor - Melahirkan Tanpa Rasa 
Sakit
Sabtu,	23	Februari	2013,	Pk.12.00-13.00
Pembicara:	dr.	Imron,	Sp.An
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

Baby Blue Syndrome
Sabtu,	30	Maret	2013,	Pk.12.00-13.00
Pembicara: dr. Charles, Sp.KJ
Auditorium Lt.6, RSMK Bekasi

SENAM
Senam Osteoporosis
“3 Ways to Prevention: Calcium, Vit.D, Exercise”
Setiap	Sabtu,	Pk.	07.30-08.30
Tempat: Depan Apotik Mitra (Ruko Bekasi Mas)
Biaya:	Rp.5000,-/pertemuan
Pendaftaran:	Rp.20.000,-

Kelas Pijat Bayi
Setiap	Sabtu,	Pk.	08.00-10.00	WIB
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK Bekasi
Biaya:	Rp.25.000,-/pertemuan

Senam Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	10.00-12.00	&	16.00-18.00
Tempat: Auditorium Lt. 6, RSMK Bekasi
Biaya:	Rp.15.000,-/pertemuan
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Kilas Berita

Sabtu, 22 September 
2012, RS Mitra  Keluarga 
Kelapa Gading meng-
adakan seminar dan 

pelatihan awam bertajuk 
“Pertolong an Pertama Pada 
Pasien Jantung”. Seminar yang 
melibatkan peserta dari warga 
Kelapa  Gading dan sekitarnya 
itu ditujukan sebagai program 
edukasi sekaligus pelatihan 
untuk melakukan pertolongan 
pertama pada pasien, keluarga, 
atau siapapun yang terkena 
serangan jantung.     

 
Melalui seminar dan 

pe latih an yang menampil-
kan pembicara dr. A. Sari 
S. Mumpuni, Sp.JP, dan dr. 
Simon Nanlohy sebagai 
moderator pelatihan ini, di-
harapkan mampu memberikan 
edukasi kepada masyarakat. 

Seminar dan Pelatihan Awam 
Pertolongan Pertama Pada 
Pasien Jantung

Khususnya dalam memberi-
kan  pertolongan pertama 
kepada anggota keluarga yang 
 mengalami sumbatan jalan 
napas atau serangan jantung, 
dengan cepat, tepat, dan efektif 
sebelum di bawa ke rumah 
sakit. 

Dengan topik pembahasan 
yang sangat menarik itu, tidak 
heran jika seminar awam yang 
digelar mulai pukul 09.00 hing-
ga 13.00 WIB itu, tampak meriah 
dengan banyaknya pertanyaan 
yang diajukan peserta. Acara 
yang berlangsung di Audito-
rium RS Mitra Keluarga Kelapa 
Gading dan dihadiri sekitar 
25 peserta ini makin semarak 
saat memasuki sesi pelatihan 
resusitasi jantung paru (RJP), 
yang ditanggapi antusias para 
peserta. 

Sabtu, 8 September 
2012, Rumah Sakit Mitra 
 Keluarga (RSMK) Tegal 
menyelenggarakan 

Seminar Kedokteran bertajuk, 
“Penatalaksanaan Terkini DM 
Type 2” (Antara Klinis dan 
Realitas).

 Acara berlangsung di Audi-
torium Lt. 4 RS Mitra Keluarga 
Tegal dengan menghadirkan 
dr. Dante Saksono Harbuwono, 
Sp. PD-KEMD, PhD dan dr. Daru 
Jaka Sulistya, M. Sc, Sp.PD., se-

Seminar Kedokteran
“Penatalaksanaan  Terkini DM Type 2” 
(Antara Klinis dan Realitas)
bagai pembicara, serta dipandu 
oleh dr. Wenie Paluw selaku 
moderator.

Seiring dengan semakin 
pedulinya masyarakat tentang 
tingginya angka kejadian DM 
(diabetes millitus), maka ilmu 
pengetahuan, khusus nya bi-
dang internist dan endokrin te-
rus melakukan  pengembangan 

dan terobosan.

Itu sebabnya, seminar kali 
ini khusus membahas mengenai 
penatalaksanaan DM Type 2 da-
lam praktik sehari-hari, sehingga 
diharapkan dapat  meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan 
para sejawat dokter dalam mem-
berikan penanganan yang tepat 
kepada pasien.  

KELAPA GADING

TEGAL

RS MITRA KELUARGA 
KELAPA GADING 
(RSMKKG)  menggelar 
acara Gathering Dia-

betes Community pada hari 
Selasa, 4 Desember 2012 lalu, 
di Wisata Agro,  Perkebunan 
Gunung Mas, Puncak,  Bogor. 
 Kegiatan dalam rangka me-
ningkatkan rasa kebersama-
an ini juga ditujukan untuk 
memberikan semangat kepada 
para peserta, bahwa menderita 
diabetes bukanlah akhir dari 
segalanya. Tetapi, bagaimana 
agar dengan diabetes namun 
kualitas hidup bisa menjadi 
lebih baik. 

Beragam acara di gelar oleh 
panitia penyelenggara untuk 
menghidupkan suasana, dian-
taranya unjuk kebolehan para 

Gathering Diabetes Community
Untuk Kualitas Hidup 
yang Lebih Baik

peserta melalui kelompoknya. 
Setiap kelompok diberikan 
waktu untuk memperkenalkan 
kelebihan serta memperlihat-
kan kekompakkan kelompok 
masing–masing. Unjuk kebo-
lehan kelompok dituangkan 
dalam nyanyian, meneriakkan 
yel–yel, hingga joget bersama, 
yang semakin menambah 
semarak kegembiraan & ke-
akraban.   

Selain acara kelompok, 
para peserta memperoleh 
kesempatan untuk menikmati 
sejuknya udara perkebunan 
teh. Salah satunya, mengada-
kan teawalk bersama yang 
menjadi pengalaman baru 
bagi para peserta. Akhir kata, 
“Sukses buat Diabetes Commu-
nity RSMKKG”. 
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Untuk menjaring karyawan baru yang berkualitas, PT PJB Services 
menggalang kerjasama dengan  Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Waru, Jawa Timur, guna melakukan penilaian melalui Psikotes 
MMPI bagi para calon karyawan yang 

tercatat sebanyak 280 orang peserta. 

Psikotes MMPI yang merupakan salah 
satu persyaratan penerimaan karyawan 
PT PJB itu diselenggarakan di Auditorium 
RSMK Waru, pada Sabtu, 24 November 2012, 
dan dipimpin langsung oleh dra. Jennie 
Kisdharjanti, Psi, Psikologi beserta tim. Tim 
psikolog RSMK Waru ini pula yang dipercaya 
dan ber tangungjawab untuk memberikan 
pengarahan serta penilaian terhadap hasil tes 
peserta.  

Psikotes MMPI
Rekruitmen Karyawan Baru 
PT PJB Services

Keterangan :
1 & 2. Suasana Psikotes MMPI calon karyawan PT PJB Services di Auditorium RSMK Waru
3. dra. Jennie Kisdharjanti, Psi, Psikologi sedang mengawasi jalannya psikotes
4. Foto bersama Tim Sukses RSMK Waru - PT PJB Services

1

2

3

4

WARU
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Pada tanggal 15 Oktober sampai 
dengan 20 Oktober RS Mitra 
Kemayoran mengadakan Medical 
Check Up (MCU) di PT Citra 

Marga Nusapala Persada (CMNP), Tbk. 
Pemeriksaan medical check up yang 
ditujukan bagi seluruh karyawan PT 
CMNP itu meliputi cek darah lengkap, 
kolesterol, pemeriksaan jantung dengan 
EKG (Elektrokardiografi), Spirometri yang 

berfungsi untuk melihat kerja dari fungsi paru - paru, Audiometri yang berfungsi untuk 
ketajaman pendengaran dan pemeriksaan yang lain sesuai dengan fungsi kerja karyawan 
yang sebagian besar adalah para petugas di jalan tol.

Pemeriksaan medical check up yang rutin diadakan setiap tahun oleh PT CMNP ini 
ditujukan sebagai pemeriksaan dini untuk mencegah sekaligus mengantisipasi terjangkitnya 
panyakit yang mungkin diderita oleh karyawan. Untuk tahun ini, proses MCU tersebut diikuti 
sebanyak 800 peserta (karyawan).  

Medical Check Up (MCU)
PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk

Sabtu, 24 November 2012 pukul 07.00 - 13.00 
WIB, RS Mitra Kemayoran mengadakan 
kerja sama  dengan SD DON BOSCO 1 Kelapa 
Gading. Kerjasama tersebut dituangkan 

dalam bentuk seminar edukasi yang ditujukan 
untuk membangun karakter remaja yang positif. 

Pada seminar ini dijelaskan mengenai penting-
nya pendidikan sex, apa akibatnya, dan dasar-
dasar pengetahuan/pemahaman mengenai sex 
sejak dini. Karena itulah, seminar yang melibatkan 
peserta anak - anak SD Don Bosco kelas V, beserta 
para orang tua murid itu mengusung tema Mem-
bangun Karakter Remaja dengan Pendidikan 
Seksual yang Sehat.

Seminar yang menyampaikan edukasi dengan 
menghadirkan pembicara dr. Ekarini Aryasatiani, 

Sp.OG dan dr. Erlina Sutjiadji, Sp.KJ dari RS Mitra Kemayoran itu terbagi menjadi sesi khusus 
murid wanita, murid pria dan dilanjutkan dengan sesi khusus untuk para orang tua. 

  
Pada semua sesi yang berlangsung, peserta tampak begitu antusias menanyakan me-

ngenai hal - hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama 
yang berkaitan dengan sex atau pornografi. 

Seminar Kesehatan
Membangun Karakter Remaja Melalui 
Pendidikan Seksual yang Sehat

KEMAYORAN BEKASI

Kamis, 08 November 2012 RS Mitra 
Keluarga Bekasi memperingati 
Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-
19. Acara yang digelar di Lobby 

Utama itu diawali dengan sambutan dr. 
Nurvantina Pandina, MM., selaku Direktur 
RS Mitra Keluarga Bekasi, dilanjutkan 
dengan doa bersama yang dipimpin oleh 
Ibu Yusneliati, SKM, dan ditutup dengan 
prosesi pemotongan & pembagian kue 
ulang tahun.

Selama 19 tahun pelayanan kesehatan 
yang telah diberikan oleh RS Mitra 
Keluarga Bekasi, semakin bertambah 
kepercayaan masyarakat, perusahaan & 
asuransi rekanan. Hal itu terbukti dengan 
meningkatnya jumlah pasien, baik rawat 
jalan & rawat inap, serta pelayanan 
lainnya, dari waktu ke waktu.

Dengan visi, “Menjadi RS yang 
memberikan Pelayanan Kesehatan 
Terbaik & Penuh Kasih Sayang kepada 
Pasien serta Keluarga”, RS Mitra Keluarga 
Bekasi berharap dapat terus memberikan 
pelayanan secara optimal untuk seluruh 
lapisan masyarakat, khususnya yang 
berdomisili di Bekasi dan sekitarnya.

Acara yang berlangsung khidmat, 
sarat dengan doa dan ucapan syukur itu 
ditutup dengan makan siang bersama 
segenap direksi, staff, dokter, pasien, dan 
keluarga pasien yang hadir, di Auditorium 
RSMK Bekasi. “Selamat Ulang Tahun 
RS Mitra Keluarga Bekasi. Tetaplah 
menjadi yang terbaik…”  

HUT RS Mitra Keluarga 
Bekasi ke-19



 Edisi 7 - Desember 2012 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 | 51

Kilas Berita

Beberapa tahun terakhir ini, 
Virus Human Papiloma 
(HPV), sang pencetus terjang-
kitnya kanker serviks semakin 

menjadi momok bagi kaum wanita. 
Maklum, Indonesia disebut-sebut 
menempati peringkat pertama 

penyebaran kanker yang menyerang mulut rahim kaum wanita itu. 
Atas alasan itulah, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur menggelar 

Seminar Awam yang mengangkat tema “Deteksi Dini Kanker 
Serviks”, pada Sabtu, 06 Oktober 2012. Alhasil, tak heran jika acara 
yang ditujukan untuk memberikan arahan dalam mengantisipasi 
penyakit kanker serviks yang menghadirkan pembicara  
  dr. Agustinus Gatot, Sp.OG itu, berlangsung sangat menarik. 

Sudah pasti, mengingat tema yang dibahas pada acara tersebut 
masih seputar wanita, maka tak heran jika peserta yang hadir 
didominasi oleh kaum perempuan, ibu-ibu, dan remaja putri, warga 
masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

Tak heran pula jika diskusi berlangsung hidup, interaktif dengan 
banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta kepada narasumber. 
Akhir acara makin semarak dengan pengundian doorprize dan di-
tutup dengan makan siang bersama. 

Seminar Awam
Deteksi Dini Kanker Serviks

BEKASI TIMUR CIKARANG

Ada yang berbeda 
di Lt. 4 ruang 
Auditorium RSMK 
Cikarang pada hari 

Sabtu, 13 Oktober 2012, 
lalu. Pagi itu, suasana di 
sana tampak meriah dan 
riuh dengan canda riang 
anak-anak. Maklum, usai 
mendengarkan cerita 

dongeng yang berjudul: Aku Tidak Takut ke Dokter, peserta yang 
hadir, khususnya anak-anak, langsung dilibatkan untuk mengikuti 
beberapa perlombaan. 

Acara yang dikemas cukup menarik dengan menghadirkan cerita 
dongeng dan atraksi sulap sebagai strategi memperkenalkan anak 
kepada dunia kesehatan itu terbukti cukup berhasil. Maklum, bukan 
rahasia lagi jika umumnya anak-anak sangat sensitif dan takut bila 
mendengar istilah dokter atau rumah sakit (RS).

“Hmm... kegembiraan anak ternyata tak harus dengan 
memberikan mainan mahal atau mengajaknya ke pusat-pusat 
perbelanjaan. Bahkan, keceriaan pun bisa hadir ke tengah mereka 
justru di rumah sakit,” ujar seorang ibu yang menemani anaknya 
di akhir acara yang ditutup dengan pembagian hadiah bagi para 
pemenang dari sekitar 90 anak dan 100 orang dewasa yang hadir.  

Dongeng Anak
Aku Tidak Takut ke Dokter
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RS Mitra Keluarga Surabaya telah menjadi Rumah Sakit 
Rekanan untuk Pogram Medical Check Up Karyawan 
PT Surabaya Autocomp Indonesia periode tahun 2012. 
Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Ngoro Industri 

Persada - Ngoro Mojokerto-- ini mempercayakan Proses Medical 
Check Up (MCU) sebagai Program Kepedulian Perusahaan terhadap 
kesehatan karyawan mereka. MCU dilaksanakan di PT SAI selama 
10 hari, dimulai tanggal 17 s/d 28 September 2012. Proses  MCU 
tersebut diikuti oleh sebanyak 3.202 karyawan.  

Rabu, 21 November 
2012 lalu RSMK Depok 
menggelar Seminar 
Ilmiah dengan Tema 

“Update Diagnosis dan 
Tatalaksana Penyakit Anak 
Dalam Praktik Sehari-hari”. 
Seminar yang menghadirkan 
pembicara dr. Susy Putri Wihadi, 
Sp.A, M. Kes., dr. Dicky Pribadi, 
Sp.A, M. Kes., dr. Kiki M.K., dan 
dr. Samsi, Sp.A, M. Kes, itu 
digelar di Auditorium Lt. 4 RS 
Mitra Keluarga Depok.

Acara yang dihadiri oleh 
dokter-dokter umum dari 
wilayah Depok dan sekitarnya 
ini ditujukan untuk memberikan 
informasi kesehatan mengenai 
penanganan terkini penyakit 
anak yang ditemui oleh para 
dokter umum dalam praktik 

Seminar Ilmiah
Update Diagnosis & 
Tatalaksana Penyakit Anak

sehari-hari, diantaranya kejang, 
sesak, dan penyakit demam 
berdarah pada anak.

Seminar Ilmiah ini 
mendapatkan akreditasi IDI 
(Ikatan Dokter Indonesia), 
maka tak heran mendapatkan 
antusiasme yang cukup besar 
dengan hadirnya sekitar 132 
peserta, yang merupakan  para 
dokter umum di wilayah Depok 
dan sekitarnya.  

Selasa, 30 Oktober 2012, 
RS Mitra Keluarga 
Cibubur, kembali 
mendapat kepercayaan 

dari Sekolah Global Mandiri 
(SGM) Cibubur, untuk 
memberikan pelatihan kepada 
siswa-siswi yang terpilih 
menjadi Dokter Cilik di sekolah 
tersebut. 

Pelatihan yang diadakan 
di auditorium Lt. IV RS Mitra 
Keluarga Cibubur tersebut 
diikuti oleh puluhan siswa kelas 
IV. Para siswa terlihat cukup 
serius mengikuti materi demi 
materi yang disampaikan. Mulai 
dari materi “Kebersihan Diri & 
Lingkungan” yang disampaikan 
oleh dr. Marissa Putri, 
dilanjutkan dengan materi “P3K” 

Pelatihan
Dokter Cilik Sekolah Global 
Mandiri

oleh dr. Gunawan Sukoco, dan 
materi “Makanan dan Jajanan 
Sehat” oleh Ibu Lenny, ahli gizi 
RS Mitra Keluarga Cibubur. 

Tidak hanya mendengarkan 
presentasi saja, para siswa/i juga 
diajak untuk mempraktikkan 
cara cuci tangan yang benar 
dan penanganan P3K. Pelatihan 
diakhiri dengan post test. (FF)  

Medical Check Up (MCU)
PT Surabaya 
Autocomp Indonesia

Registrasi

Pengambilan 
Sample Darah

Photo X-Ray

Foto bersama Presiden 
Direktur, Mr Okuno dan 

Jajaran Pimpinan PT 
Surabaya Autocomp 

Indonesia.

CIBUBUR

DEPOKSURABAYA



 Edisi 7 - Desember 2012 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 | 53



54 | mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 Edisi 7 - Desember 2012Edisi 7 - Desember 201254 |mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

dr. Yefta Bastian, Sp.KFR
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-19.00

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

dr. Ade Sri Wahyuni, Sp.KFR
Selasa & Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-19.00
Jumat: 17.00-19.00

dr. Meisy Andriana, Sp.KFR
Senin: 17.30-19.30
Selasa & Kamis: 18.30-20.00
Jumat: 19.00-21.00

dr. Quirinus Rijono P, Sp.KFR
Senin - Jumat: 10.30-13.30

dr. Ratna D. Soebadi, Sp.KFR
(Hari dan jam praktek sesuai perjanjian)

dr. Eka Poerwanto, Sp.KFR
(Hari dan jam praktek sesuai perjanjian)

dr. I Nyoman Murdana, Sp.KFR
Selasa & Jumat: 17.00-19.00

dr. Eni Nuryani, Sp.KFR
Senin: 09.00-12.00
Kamis: 10.00-13.00 & 17.00-19.00
Jumat: 10.30-13.00

dr. Risma Pasaribu, Sp.KFR
Selasa: 17.00-19.00
Rabu: 11.00-13.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr. Ita Kartika, Sp.KFR
Selasa: 10.00-13.00
Rabu: 17.00-19.00

dr. Abner Penalemen, Sp.KFR
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-19.00
Selasa: 08.00-14.00 

dr. Yefta Daniel Bastian, Sp.KFR
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-19.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Ida Narulita Dewi, Sp.KFR
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00

dr. Ell Veny Sinaga, Sp.KFR
Senin, Selasa, Kamis & Jumat
*sesuai perjanjian

dr. Zakir Iskandar, Sp.KFR
Rabu: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-12.00
Sabtu: sesuai perjanjian

dr. I Putu Alit P, Sp.KFR
Senin, Selasa & Kamis:18.00-21.00
Rabu & Jum’at:15.00 -17.00
Sabtu: 10.00-13.00

dr.  Freddy Hartono,  Sp.KFR
Senin & Kamis: 15.00-19.00
Jumat: 15.00-17.00

dr. Yaya Sudibyo, Sp.KFR
Senin & Kamis: 08.00-13.00
Jumat: 08.00-12.00

dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR
Senin: 13.00-19.00
Selasa: 10.00-19.00
Rabu, Kamis & Jumat: 13.00-19.00
Sabtu: 12.00-17.00

dr. Maria Eva Dana, Sp.KFR
Rabu & Sabtu: 08.00-12.00

dr. Dina S. Utomo, Sp.KFR
Senin: 09.00-13.00
Jumat: 13.00-20.00

dr. Gerry Heriyati, Sp.KFR, MARS
Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-13.00

dr. M. E. Dana, Sp.KFR
Senin s/d Kamis & Sabtu: 13.00-16.00

dr. Anita Ratnawati, Sp.KFR
Senin & Rabu: 16.00-20.00

dr. Gunawan Kuniadi, Sp.KFR
Selasa, Kamis & Sabtu: 16.00-20.00
Rabu & Jumat: 09.00-13.00

dr. Octavina Alsim, Sp.KFR (Anak)
Selasa, Kamis & Sabtu: 13.00-16.00

Kid’s Foot + Rehabilitation Center
dr. Meidy H. Triangto, Sp.KFR
Senin: 16.00-18.00
Kamis: 09.00-12.00

dr. Aileen C. Siahaan, Sp.KFR
Selasa: 13.00-16.00
Jumat: 10.00-14.00

JADWAL PRAKTEK DOKTER REHABILITASI MEDIK

dr. Vico Lie Bing Hoat, Sp.KFR
Senin: 10.00-13.00
Selasa & Kamis: 10.00-13.00 & 17.00-19.00

dr. Inawati, Sp.KFR
Senin: 17.00-19.00
Rabu: 13.00-15.00
Jumat: 10.00-13.00

dr. Eni Nuryani, Sp.KFR
Rabu: 17.00-19.00
Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 10.00-13.00 & 17.00-20.00

dr. Abdal Hakim T, Sp.KFR
Senin – Sabtu: 14.00-15.00
Senin - Jumat: 17.00-19.00
* by appointment
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Tanya:

Salam sejahtera dok, 

Sekitar 1 bulan yang lalu, ayah  saya terkena serangan 
stroke. Peristiwa itu sangat mengejutkan kami sekelu-
arga. Karena, meski telah berusia 65 tahun, ia tergolong 
aktif dengan berbagai kegiatan pasca pensiun. Terlebih, 
setelah pulang dari rumah sakit (RS), ternyata ada banyak 
keluhan yang dialami. Diantaranya adalah, kesulitan bic-
ara, berdiri dan berjalan, serta sering tersedak bila makan. 

Memang, sewaktu pulang dari RS, dokter mengan-
jurkan untuk melakukan fisioterapi sambil rawat jalan. 
Persoalannya adalah, hampir semua anak-anaknya sibuk bekerja, sehingga sulit mengatur waktu 
untuk mendampinginya menjalani fisioterapi di RS.

Nah, pertanyaan saya adalah: seberapa penting fisioterapi bagi penderita stroke dan seperti apa 
manfaatnya?

Sekian pertanyaan dari kami. Sebelumnya, diucapkan terima kasih atas perhatian dan jawabannya.
Salam. 

Iwan
Depok

Jawab:

Salam sejahtera pak Iwan,

Pertama-tama, diucapkan terima kasih atas perhatian bapak pada rubrik Dokter Anda. 
Yang utama pula, saya ingin memberikan gambaran bahwa perawatan dan pengelolaan pasca 

stroke memerlukan upaya terpadu dari pasien, keluarga pasien, dokter yang merawat, yaitu spe-
sialis neurologi, perawat, dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, 
psikologi, ortotik prostetik, sosial medik, hingga beberapa disiplin medik lain bila diperlukan.

Karena itulah, saya turut prihatin dengan serangan stroke yang menimpa ayah bapak. Dapat saya 
pahami pula masalah bapak, dimana peran keluarga sangat dibutuhkan dalam mendukung proses 
pemulihan pasien pasca stroke. Terutama, mengingat sequel atau gejala sisa dari serangan stroke yang 
bisa berdampak pada terbatasnya fungsi-fungsi fisik, hingga pengaruhnya dari sisi psikologis pasien. 

Sementara, peran rehabilitasi medik atau fisioterapi pasca stroke pun sangat besar. Bahkan harus 
dilakukan sedari awal perawatan, atau sesaat setelah serangan akut, dengan memberikan latihan pasif 
pada ekstremitas yang lemah. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya atrofi (pengecilan) dari 
massa otot dan kontraktur atau kekakuan otot. 

Memang, setelah melalui masa akut, pasien biasanya diperbolehkan untuk berobat jalan sambil 
meneruskan rehabilitasi mediknya di RS. Namun, hal ini sangat tergantung dengan kesiapan keluarga. 
Mulai dari pertimbangan jarak tempuh antara rumah pasien dan RS, keberadaan anggota keluarga 
yang senantiasa siap mengantar dan mendampingi pasien ke rumah sakit, hingga pilihan melanjut-
kan perawatan di rumah (home care). 

Sebagai informasi, beberapa RS Mitra Keluarga menyediakan fasilitas layanan home care fisio-
terapi: kunjungan fisioterapis ke rumah, untuk keluarga yang mengalami kesulitan mengantar pasien 
ke RS. Selain itu, RSMK Grup juga menyelenggarakan klub senam stroke, yang diharapkan bisa menja-
di wadah untuk membantu pemulihan fisik maupun psikologis, melalui  ajang pertemuan (sosialisasi) 
dan sharing dengan sesama pasien pasca stroke. 

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat, dan dapat menjadi motivasi dalam memberikan 
upaya maksimal guna pemulihan ayahanda tercinta. ***

Perlukah Fisioterapi
pada Pasien Pasca Stroke
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BE
KA

SI

Operasional 
8 November 1993

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

SU
RA

BA
YA

Operasional 
2 Oktober 1998

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

BE
KA

SI
 T

IM
UR

Operasional 
11 Juli 2004

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

TE
GA

L

Operasional 
5 Februari 2009

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

CI
KA

RA
NG

Operasional 
12 Mei 2010

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

KE
M

AY
OR

AN

Operasional 
8 Januari 1998

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

KE
LA

PA
 G

AD
IN

G Operasional 
28 November 2002

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

DE
PO

K

Operasional 
7 Juli 2008

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

W
AR

U

Operasional 
9 September 2009

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

CI
BU

BU
R

Operasional 
1 Maret 2011

Jl.  Alternatif Transyogi 
Cibubur
Telp. (021) 843 11 777  
Fax. (021) 843 11 661
Email : cibubur@mitrakeluarga.com
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RS MTRA KELUARGA GRUP (RSMK GRUP) memberikan 
program beasiswa bagi anak-anak Karyawan dan juga 
masyarakat umum untuk menempuh pendidikan di 
Bidang Kesehatan, antara lain:

- Akademi Keperawatan
- D3 Analis Kesehatan
- D3 Radiografer
- D3 Fisioterapis
- D3 Rekam Medis
- D3 Gizi
- D3 Teknisi Elektro Medis

* Kondisi :
Program Beasiswa ini juga berlaku bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan
Lulusan di jamin bekerja di RSMK Grup

Informasi selengkapnya, silahkan menghubungi:
Corporate HRD RS MITRA KELUARGA GRUP

Jl.Bukit gading Raya Kav.2, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 
Telp. (021) 4585 2700 & 4585 2800, Ext. 8045 (Dany), E-mail : hrd@mitrakeluarga.com
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