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fokus

Sedia Payung
Sebelum Hujan

Kesehatan Wanita

Deteksi dini melalui berbagai tes kesehatan (skrining) yang dilakukan, 
merupakan langkah terbaik dalam mencegah timbulnya penyakit yang 

bisa sangat merugikan kaum wanita.

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Saat ini, sebenarnya ada banyak sekali penyakit yang 
bisa dicegah. Oleh karena itu, kaum wanita dianjur-
kan untuk melaksanakan beberapa tes kesehatan 

secara rutin. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika 
rajin mencari tahu dan berusaha memahami apa yang 
dimaksud dengan kesehatan wanita secara umum. Sudah 
pasti, akan lebih baik lagi jika usaha tersebut dilengkapi 
konseling kesehatan kepada petugas medis (dokter) yang 
memiliki kompetensi untuk itu.

Bicara kesehatan wanita, yang paling utama tentu 
meliputi kesehatan organ reproduksi dan payudara. Bisa 
dipahami, karena organ-organ yang dimaksud memiliki 
peran dan fungsi sangat vital bagi keberlangsungan ke-
hidupan manusia. Hanya saja, organ reproduksi wanita 
 termasuk bagian tubuh yang sangat rentan pada ter-
jadinya infek si hingga timbulnya penyakit yang menjadi 
momok me nakutkan, yaitu keganasan yang meliputi 
keganasan pada vulva, vagina, serviks, uterus (rahim), 
dan ovarium (indung telur). Selain bisa mengancam jiwa 
manusia, keganasan kerap menjadi penyebab masalah 
fertilitas (kesuburan) yang bisa sangat merugikan.

Itu sebabnya, kebersihan dan kesehatan organ re-
produksi wanita harus senantiasa terjaga. Salah satunya 
ialah menghindari berbagai faktor risiko, menerapkan 
pola hidup sehat, serta menjaga kebersihan dan kesehat-
an alat genitalia pribadi. Sedangkan bagi kaum wanita 
yang telah berusia di atas 40 tahun, sangat dianjurkan 
untuk melakukan skrining kesehatan secara rutin setiap 

tahun, sebagai upaya deteksi dini yang juga sangat pen-
ting. 

Pada bagian lainnya, kanker payudara tidak menge-
nal usia, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi. Artinya, 
tentu harus senantiasa diwaspadai, terutama oleh kaum 
wanita. Penyebabnya pun belum diketahui secara pasti. 
Karena itulah, bagi yang masih berusia muda dianjurkan 
untuk melakukan deteksi seca ra mandiri. Biasanya dilaku-
kan seminggu sebelum dan sesudah haid, setiap bulan. 
Namun, jika memiliki keluarga yang menderita kanker 
payudara, disarankan untuk melakukan USG payudara 
untuk memantau kondisi kesehatan payudara, dan me-
ngulanginya setelah lima tahun.  

Bagi wanita berusia di atas 40 tahun, sangat dian-
jurkan untuk menambahkan mammogram secara rutin 
setiap tahun. Mammogram merupakan skrining untuk 
melihat adanya kanker payudara, sejak memasuki usia 40 
tahun.

Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup yang telah 
memiliki 11 rumah sakit yang tersebar di wilayah Jabode-
tabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur --terakhir RS Mitra 
Keluarga Kenjeran, Surabaya, yang baru saja beropera-
si-- tergolong up to date dalam melayani kebutuhan tes 
kesehatan wanita seperti skrining kanker  serviks, kanker 
payudara, maupun kanker kolateral lain nya, yang bisa 
menjadi rujukan bagi Anda. 
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  Kelapa Gading

Majalah Mitra Keluarga diterbitkan oleh RS Mitra 
Keluarga Grup dan didistribusikan untuk rekanan 
dan pelanggan RS Mitra  Keluarga Grup. Artikel-
artikel kesehatan dalam majalah Mitra Keluarga 
ditulis berdasarkan informasi dari para ahli. 
Informasi, kritik dan saran lebih lanjut dapat melalui 

email majalah@mitrakeluarga.com.

RS Mitra Keluarga Kenjeran,
Surabaya

Pertama-tama, tentu saja diucapkan sela-
mat atas beroperasinya RS Mitra Keluarga 
Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Selama ini, 

wilayah yang berjarak sekitar 9 km ke arah timur 
dari pusat Kota Surabaya itu dikenal sebagai 
lokasi wisata pantai di Surabaya. Selain itu, ada 
banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Kenjer-
an, mulai dari kegiatan olahraga seperti tenis, 
pacuan kuda, balap motor (sirkuit Kenjeran), 
meman cing, berenang, menikmati arena ber-
main anak-anak, hingga tempat ibadah (agama 
Budha). Oh ya, lokasi ini juga dikenal dengan 
salah satu ciri khas kulinernya, rujak cingur. 

Masih di lokasi yang sama, Kenjeran juga 
dikenal dengan keriaan di Taman Hiburan Pantai 
Kenjeran dan Pantai Ria Kenjeran. Bahkan, ba-
nyak pelancong yang sengaja datang ke tempat 
peribadatan di sudut pantai Kenjeran. Selain 
bersembahyang, banyak juga yang sekadar me-
longok sambil menikmati keanggunan patung 
Dewi Kwan Im, dan patung Budha raksasa ber-
wajah empat.

Dengan semua keramaian dan keriaan itu, 
saat ini, masyarakat sekitar maupun pelancong 
yang terkena masalah kesehatan, tak perlu 
jauh-jauh pergi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Surabaya atau Waru, di Sidoarjo. Mereka bisa 
memperoleh pelayanan kesehatan mumpuni di 
RS Mitra Keluarga Kenjeran, di Jl. Kenjeran 506, 
Surabaya, Jawa Timur, yang telah beroperasi.

Seperti biasa, halaman Mitra Utama ma-
jalah Mitra Keluarga kali ini mambahas tuntas 
mengenai apa dan bagaimana sebenarnya yang 
dimaksud dengan Kesehatan Wanita. Mulai dari 
masalah infeksi, tumor, kanker serviks, hingga 

Selamat Beroperasi

teknik bedah laparoskopi yang memiliki keung-
gulan dari sisi kosmetik, dan sangat mengun-
tungkan bagi kaum wanita.  

Selain itu, dibahas pula mengenai penting-
nya deteksi dini dan mandiri hingga perlunya 
mammografi sebagai antisipasi pada penyakit 
kanker payudara. Ya, inti pembahasan ditujukan 
pada pentingnya kesehatan organ reproduksi 
bagi wanita. Dengan kata lain, semua materi 
pembahasan sengaja diturunkan untuk meng-
ingatkan kaum wanita untuk menjaga perilaku 
dan gaya hidup sehat agar terhindar dari 
berbagai penyakit organ reproduksi yang bisa 
menyebabkan terjadinya infertilitas.

Masih seperti edisi sebelumnya, halaman 
lain menyajikan profil para dokter spesialis – 
terkait materi pembahasan. Kali ini, kami hadir-
kan profil para dokter spesialis Obsgyn dari RS 
Mitra Keluarga Bekasi Timur, Depok, Surabaya, 
hingga dari jaringan pelayanan terbaru RS Mitra 
Keluarga Grup, Kenjeran.

Sebagai break (penyegaran) tak lupa kami 
hadirkan beberapa informasi menarik seperti 
Wisata Danau Kelimutu, Senam Zumba yang 
sangat berguna untuk mengikis kolesterol, hing-
ga wawancara khusus dengan sang Duta Kanker 
Serviks, Sigi Wimala. 

Akhir kata, tak lupa pula segenap jajaran 
redaksi dan staf majalah Mitra Keluarga meng-
ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijri-
ah. Selamat Lebaran 2014. 

Salam
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tips

Keputihan atau  fluor albus  merupakan 
salah satu masalah wanita. Bahkan 
remaja yang belum mengalami pubertas 

pun  me ngalami keputihan. Memang, biasanya 
bersifat sesaat dan gejala akan hilang dengan 
sendirinya.

Keputihan merupakan suatu kondisi 
di mana cairan yang berlebihan keluar dari 
vagina. Keputihan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 
keputihan normal (fisiologis) dan keputihan 
abnormal (patologis). Keputihan yang bukan 
merupakan penyakit (fisiologis) dapat terjadi 
pada setiap wanita. Cairan yang keluar biasanya 
bening, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 
gatal. Jumlah cairan yang keluar bisa sedikit 
atau cukup banyak. Biasanya terjadi sebelum 
dan sesudah menstruasi, pada saat terangsang 

secara seksual, stress, atau usai olahraga.  

Penyebab dan Gejala
Namun jika cairan yang keluar sudah tidak 

bening, berwarna putih kekuningan, keabuan 
sampai kehijauan, kental, berbau seperti telur 
busuk atau anyir, gatal dan jumlahnya lebih 
banyak, besar kemungkinan keputihan tersebut 
sudah tidak normal. Keluarnya cairan keputihan 
yang cukup banyak, berbau atau berwarna, 
biasanya disebabkan oleh kuman, lebih-lebih bila 
disertai rasa gatal. Jangan anggap remeh, karena 
keputihan yang abnormal bisa merupakan 
salah satu gejala kanker serviks. Jadi, segeralah 
memeriksakannya ke dokter. 

Beberapa penyebab keputihan diantaranya 
adalah bakteri, virus, jamur atau juga parasit. 

Mengatasi Keputihan

Kebersihan Genitalia
yang Terjaga
Konsultasi dan pemeriksaan ginekologi, praktis harus dilakukan 
oleh semua wanita. Minimal 1 tahun sekali. Sedangkan wanita 
yang telah aktif secara seksual, dianjurkan melakukan papsmear 
secara rutin setiap tahun.

TIPS: ANTISIPASI PADA KEPUTIHAN

SS Menjaga kebersihan genitalia.
SS Membersihkan vagina dengan air bersih yang mengalir dengan cara mengusap 
dari depan ke belakang.
SS Minimalisir penggunaan sabun antiseptik atau bahan-bahan yang 
dipromosikan bisa mencegah keputihan, merapatkan dan mengharumkan 
vagina. Penggunaan produk tersebut justru akan menggangu keseimbangan pH 
vagina, dan memicu terjadinya infeksi.
SS Mengganti pembalut tepat waktu, minimal 3 kali sehari.
SS Memilih pakaian dalam yang tepat, memakai celana yang tidak ketat dan 
menyerap keringat.
SS Menghindarkan faktor risiko infeksi seperti berganti-ganti pasangan seksual, 
serta melakukan pemeriksaan ginekologi secara teratur.

Keputihan menjadi tidak normal ketika telah 
mengalami infeksi. Biasanya disertai dengan 
rasa gatal di dalam vagina dan bibir vagina ba-
gian luar. Jika tidak segera ditangani, infeksi ini 
dapat menjalar dan menimbulkan peradangan 
ke saluran kencing dan menimbulkan rasa pedih 
saat buang air kecil.

Keputihan kronis dan berlangsung lama 
akan sulit diobati. Selain itu, keputihan yang 
dibiarkan bisa menyebabkan infeksi naik ke 
rongga rahim, saluran indung telur, sampai ke 
indung telur, hingga mencapai bagian dalam 
rongga panggul, dan terjadi abses. Wanita yang 
menderita keputihan kronis (bertahun-tahun) 
bisa mengalami kemandulan akibat pembuntuan 
saluran telur. Karena itulah, keputihan sebaiknya 
diobati sejak dini, atau begitu timbul gejala. 

dr. Niken Wening, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Waru
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mitra utama

Organ Kesehatan Wanita 
dan Permasalahannya

Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan tanggung jawab 
bagi setiap wanita. Menerapkan gaya hidup dan perilaku yang 

sehat, merupakan poin penting dalam menjaga kesehatan wanita 
secara menyeluruh dan organ reproduksi secara khusus.

“Saat ini, ada banyak 
penyakit yang dapat 

dicegah setelah melalui 
beragam tes yang 

dilakukan”

·	 Usahakan agar daerah kemaluan dan 
selangkang selalu kering, terutama pada 
wanita yang tergolong gemuk. Suasana 
lembab sangat disukai oleh jamur.

·	 Keputihan yang banyak dan berbau atau 
berwarna biasanya disebabkan oleh 
kuman, lebih-lebih bila disertai gatal. Ini 
memerlukan obat khusus, dan perlu segera 
memeriksakannya ke dokter.

Yang Perlu Diperhatikan dalam Menjaga Kebersihan

·	 Pencucian vagina dengan 
larutan khusus hanya 
diperlukan bila memang ada 
infeksi di daerah kemaluan.

·	 Lakukan hubungan seksual 
hanya dengan satu orang. 
Sering berganti pasangan 
akan sangat berpotensi pada 
terjadinya infeksi.

sumber : dari berbagai sumber

Apabila Anda seorang wanita yang telah 
memasuki usia kematangan seksual, maka 
mengetahui dan menjaga kesehatan 

organ utama wanita adalah hal yang penting. 
 Yaitu, organ kesehatan utama wanita yang 
meliputi organ reproduksi dan payudara. Organ 
reproduksi dan payudara hingga saat ini masih 
kurang menjadi perhatian. Alasan budaya bang-
sa masih menjadi acuan bagi sebagian besar 
orang, bahwa membicarakan masalah seksual 
adalah hal yang tabu. Padahal, kedua organ 
tersebut sangat membutuhkan perhatian, ter-
utama dalam hal kesehatan dan kebersihannya.

Sistem reproduksi wanita dirancang oleh 
Yang Maha Kuasa dengan sangat sempurna 
dalam melaksanakan fungsinya hingga me-
mung kinkan terbentuknya sebuah kehidupan 
baru. Organ reproduksi wanita terdiri atas vagi-
na dan leher rahim sebagai tempat masuknya 
sperma untuk membuahi sel telur. Ovarium (in-
dung telur) berfungsi menghasilkan sel telur dan 
hormon. Tuba fallopi (saluran tuba) merupakan 

saluran penghubung antar ovarium dan rahim, 
dan sebagai jalur lewatnya sel telur menuju ra-
him, serta tempat pembuahan dan pertumbuhan 
embrio di minggu pertama. Dan rahim merupa-
kan tempat embrio (janin) selama sembilan 
bulan pertumbuhannya.

Organ payudara adalah bagian tubuh 
wanita yang mengandung kelenjar dan terletak 
di bawah kulit dan di atas otot dada. Fungsinya 
adalah memproduksi air susu untuk nutrisi dan 
antibodi bagi bayi. Pada payudara terdapat tiga 
bagian utama, yaitu korpus (badan- bagian yang 
membesar), areola (bagian kehitaman di tengah), 
dan papila (puting- bagian yang menonjol di 
puncak payudara).

Secara umum, organ reproduksi wanita 
dikatakan matang dan berfungsi secara normal, 
dimulai ketika memasuki usia akil balik. Sedang 
payudara memegang peranan penting ketika 
wanita memasuki fase kehamilan dan per-
salinan.

Saat ini masalahnya semakin kompleks. 
Kalau dulu hanya sebatas penyakit hamil anggur 
(mola) dan kemandulan, kini telah berkembang 
pada berbagai jenis tumor seperti mioma, kista, 
hingga kanker, termasuk kanker serviks. Belum 
lagi masalah infeksi, seperti HIV yang menimbul-
kan banyak timbulnya keguguran. “Infeksi berat 
pada rahim, saluran tuba maupun indung telur 

dapat menyebabkan faktor yang mempengaruhi 
fungsi fertilitas (kesuburan)  pada wanita,” kata 
dr. Lisdayanti, Sp.OG, dokter yang praktik di RS 
Mitra KeluargaTegal.

Tanggungjawab Wanita 
Begitu pentingnya peranan kedua organ 

tersebut, sehingga wanita dituntut untuk lebih 
peduli akan kesehatannya. Banyak permasalahan 
yang timbul pada kedua organ apabila wanita 
tidak perhatian akan kesehatan kedua organ 
tersebut.

 
Sistem reproduksi wanita adalah sistem 

yang paling rentan pada tubuh wanita, dan 
dapat dengan mudah mengalami infeksi dan 
luka. Tak heran, penyakit ginekologi dangan 
gangguan fungsi reproduksi wanita merupakan 
masalah yang telah berlangsung sejak dahulu 
kala.
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WANITA TERKADANG MENGABAIKAN masalah kesehatan pada 
organ kewanitaannya. Sebelum mengetahui bagaimana menjaga kesehat-
annya, marilah mengenal lebih dahulu bagaimana persisnya organ intim 
wanita.

ORGAN INTIM WANITA merupakan area yang unik. Karena, pada 
area tersebut terdapat tiga saluran saling berdekatan, yaitu saluran ken-
cing (uretra), vagina, serta anus, yang saling mempengaruhi. Sementara, 
lokasinya yang tertutup membuatnya cenderung lembab, sehingga berpo-
tensi menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya infeksi. Bila terjadi 
infeksi di salah satu saluran akan mempengaruhi saluran yang lain.

ORGAN INTIM WANITA juga bersifat dinamis karena mengeluar-
kan cairan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan hormonal. Pada saat 
masa subur, cairan akan lebih banyak. Pada saat menstruasi, vagina akan 
mengeluarkan darah dan perlu perhatian khusus.

DI DALAM ORGAN KEWANITAAN terdapat flora normal yang 
dalam jumlah terbatas tidak membahayakan bagi kesehatan. Flora normal 
terbagi pada kelamin dalam, yaitu lactobasillus dan jamur kandida. Kuman 
lactobasillus memproduksi asam laktat yang menyebabkannya memiliki 
pH asam. Keasaman pH pada alat kelamin ini bersifat protektif sehingga 
mencegah infeksi mikroba patogen yang menyebabkan terjadinya iritasi.

PADA KELAMIN LUAR terdapat bakteri staphylococcus aureus dan 
jamur kandida. Bakteri staphylococcus aureus ini bila berlebihan akan 
me nyebabkan bisul pada alat kelamin. Karena itulah, harus dijaga agar 
flora normal yang hidup dalam alat kelamin tidak membahayakan bagi 
kesehatan.

Mengenal Organ Intim Wanita

mitra utama

Tumor yang muncul pada organ reproduk-
si wanita dapat juga mengenai labia (bibir vagi-
na), vagina, leher rahim, rahim, saluran telur 
dan indung telur. “Mioma uteri merupakan jenis 
tumor jinak pada rahim dan dapat terjadi pada 
sekitar 20%–30% wanita usia produktif,“ timpal 
dr. Evelyn Turnadi, Sp.OG. M.Kes, dokter praktik 
di RS Mitra Keluarga Cikarang.

Sedang penyakit yang sering menyerang 
organ payudara adalah kanker payudara. Pada 
kanker payudara, struktur yang paling sering 
di serang adalah duktus (saluran air susu) sekitar 
30%, sisanya adalah kanker yang menyerang 
lobulus, jaringan ikat atau pembungkus payu-
dara.

Upaya Pencegahan
Peluang terjadinya berbagai penyakit ter-

sebut sebenarnya dapat dicegah dan ditekan bila 
para wanita memenuhi tiga hal berikut ini.

1 MENGENAL ORGAN REPRODUKSI DAN 
FUNGSINYA. 
Karena itu, jangan segan-segan meminta 

kepada dokter untuk menjelaskan tentang organ 
reproduksi. Bukan cuma vagina, rahim, saluran 
dan indung telur, tetapi juga daerah selangkang 
(perineum) dan payudara. Dengan pengetahuan 

ini, memelihara kebersihan diri dan kebersihan 
dalam hubungan seksual, serta melakukan upa-
ya preventif, dapat dilakukan dengan baik dan 
penuh kesadaran.

2 MEMELIHARA KEBERSIHAN DIRI DAN KE-
BERSIHAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL. 
Memelihara kebersihan pada dasarnya un-

tuk mencegah infeksi (masuknya kuman) melalui 
saluran reproduksi. “Seringnya terjadi infeksi 
merupakan salah satu penyebab infertilitas,” ujar 
dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG, di RS Mitra Keluarga 
Cibubur. Karena itulah sambungnya, wanita juga 
bertanggungjawab dalam menerapkan perilaku 
hidup sehat sehari-hari.

3 MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN 
 KHUSUS. 
Tujuannya untuk menemukan atau men-

deteksi dini beberapa kelainan. Juga untuk 
menekan biaya pengobatan bila terjadi infeksi 
atau kemandulan, atau biaya operasi maupun 
kemoterapi untuk kanker. Berbeda dengan 
pe nyakit infeksi yang dapat dicegah dengan 
memelihara kesehatan, ada beberapa penyakit 
saluran reproduksi yang tidak dapat dihindari. 
Namun, kemajuan bidang kedokteran telah 
memungkinkan penyembuhan –bahkan sampai 
sempurna--  jika penyakitnya segera ditangani. 

Contohnya, tumor payudara, kanker serviks (le-
her rahim), dan endometriosis.

Penyakit yang patut diwaspadai pada wa-
nita adalah kanker serviks dan kanker payudara, 
karena menempati peringkat tertinggi diantara 
berbagai jenis penyakit kanker yang menyebab-
kan kematian. Dari kedua kanker tersebut, kanker 
serviks yang diketahui penyebabnya. Oleh karena 
itu, upaya pencegahan dan deteksi dini penting 
dilakukan oleh wanita secara rutin.  Pemeriksaan 
papsmear adalah upaya untuk pencegahan pe-
nyakit kanker  serviks.

“Sedang upaya pencegahan kanker payu-
dara, selain mudah dan murah, memeriksa 
payudara secara mandiri diharapkan bisa segera 
mendeteksi adanya kelainan-kelainan. Dengan 
begitu tindakan dini bisa dilakukan, sehingga 
penanganan dini dan cepat sebagai upaya 
terbaik --untuk menghindari kecacatan akibat 
pe ngangkatan payudara (mastektomi)-- bisa 
segera dilakukan,” anjur dr. Alfiah Amiruddin, 
MD, MS, di RS Mitra Kemayoran.  (tim MK)



 Edisi 12 - Juni 2014 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 11 b

Poin Penting Menjaga Kesehatan 
Reproduksi

#1 Menjalani gaya hidup sehat.
Diet sehat, olahraga teratur dan manajemen stres akan membuat sistem 
reproduksi tetap sehat dan sistem tubuh dalam kondisi baik.

2Berhenti merokok.
Merokok akan merusak indung telur, menggang-
gu produksi hormon estrogen dan membuat sel 

telur wanita rentan mengalami kelainan genetik.

6Hindari infeksi 
vagina, yang dapat 
mengakibatkan kerusakan 

pada rahim, jika tidak ditangani 
dengan cepat.

#7 Pemeriksaan payudara 
rutin setiap selesai haid.

sumber: dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG - RS Mitra Keluarga Cibubur

4Lakukan hubungan seks yang 
aman.  Beberapa penyakit menular 
seksual dapat membuat  anda kehilangan 

kesuburan karena merusak alat reproduksi. 
Sebagian besar penyakit-penyakit ini tidak 
menunjukkan gejala pada awalnya, sehingga 

memungkinkan bakteri atau virus merusak organ sebelum anda 
menyadarinya.

3Menjaga berat badan yang ideal.
Terlalu kurus akan menyebabkan kekurangan hormon 
estrogen dan sistem reproduksi tidak berfungsi baik. 

Sebaliknya, terlalu gemuk menyebabkan kelebihan hormon 
estrogen sehingga mengganggu ovulasi dan bisa menghenti-
kan menstruasi.

FREKUENSI PEMERIKSAAN MENURUT USIA

Jenis 
Pemeriksaan 18-39 th 40-65 th >65 th

Memeriksa 
payudara 

sendiri
Setahun sekali Setahun sekali

Mammografi 1-2 tahun sekali Setahun sekali

Papsmear

1-3 tahun sekali 
atau tergantung 

hasil 
sebelumnya

1-3 tahun sekali 
atau tergantung 

hasil 
sebelumnya

Pertanda tumor 2-3 tahun sekali 2-3 tahun sekali Setahun sekali

Torch Sebelum 
menikah

sumber : dari berbagai sumber

TIPS: DETEKSI DINI PADA ORGAN 
KESEHATAN WANITA.

   Lakukan pemeriksaan payudara secara mandiri. Minimal 
setahun sekali, sejak menginjak usia remaja.

Lakukan pemeriksaan mammografi -- foto rontgen 
payudara--  untuk memastikan kemungkinan dari adanya 
tumor payudara.

Bila telah aktif secara seksual, lakukanlah pemeriksaan 
papsmear sebagai antisipasi sekaligus deteksi dini pada 
kanker rahim. Bila setelah tiga kali pemeriksaan hasilnya 
normal, maka ulang kembali dengan jadwal sesuai dengan 
usia.

Pemeriksaan untuk infeksi toksoplasma, rubela, 
dan chlamidya (TORCH) diperlukan untuk memastikan 
apakah diperlukan penanganan khusus bila menginginkan 
kehamilan.

Pemeriksaan pertanda tumor dapat dilakukan untuk tumor 
indung telur.

5Lakukan pemeriksaan 
ginekologi secara teratur.
Ke dokter kandungan untuk 

memeriksa ukuran dan bentuk rahim 
dan indung telur serta melakukan 
pemeriksaan terhadap kemungkinan 
kanker serviks.
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Kesempurnaan wanita yang  sesungguh nya 
adalah bilamana organ reproduksinya 
mampu berfungsi dengan baik. Mampu 

melahirkan bayi mungil untuk mewujudkan 
impian setiap pasangan suami-istri. Meski 
begitu, menurut dokter spesialis kebidanan dan 
kan dungan yang praktik di RS Mitra Keluarga 
Cibubur, dr. Wira Dwi Putri Sp.OG, kesehatan 
reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari pe-
nyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat 
memiliki kehidupan seksual yang aman dan 
nyaman. 

Yups, sambung dr. Lisdayanti Sp.OG, organ 
reproduksi yang sehat akan membuat seorang 
wanita dapat menjalankan fungsinya sebagai 
wanita yang akan mempengaruhi kesehatan 
secara fisik, mental dan sosial. Karena itulah, 
jangan pernah mengabaikan masalah kesehat-
an pada organ kewanitaan. Menurut dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan di RS Mitra 
Keluarga Tegal ini, menjaga kesehatan organ 
reproduksi merupakan hal yang sangat penting 
bagi wanita.  

Kesehatan Organ Reproduksi

Dimulai dengan Menjaga 
Higienitas
Kesehatan organ reproduksi adalah keadaan sehat 
secara menyeluruh serta kemampuan menjalani proses 
reproduksi secara normal.

TIPS: MEMELIHARA 
ORGAN REPRODUKSI

<	Bersihkan bagian luar vagina setelah 
buang air kecil atau air besar, dari 
arah depan ke belakang dengan 
menggunakan air bersih.

<	Saat haid, sesering mungkin mengganti 
pembalut terutama pada awal haid 
yang biasanya banyak mengeluarkan 
darah.

<	Hindari douching, yaitu memasukkan 
jari ke dalam vagina meskipun 
bertujuan membersihkan bagian 
dalam vagina. Tindakan ini dapat 
menghilangkan bakteri loctobacili dan 
memicu iritasi kulit.

<	Jangan menggunakan sabun atau 
menyapu shower gel pada vagina 
karena akan memicu kondisi kering, 
iritasi kulit dan menjadi gatal. Bahkan 
beberapa wanita sensitif dan alergi 
terhadap kandungan pewangi serta 
busa pada sabun.

<	Lakukan pembersihan dengan 
menggunakan air pada alat kelamin, 
baik itu suami ataupun istri ketika 
akan dan setelah melakukan hubungan 
badan.

<	Ganti celana dalam minimal 2 kali 
sehari. Apabila mengalami keputihan, 
sebaiknya gunakan panty liner dan 
menggantinya tiap 3 jam. Saat tidur 
sebaiknya tidak menggunakan celana 
dalam, agar sirkulasi udara dan darah 
lebih lancar.

<	Jangan terlalu sering membersihkan 
bulu kemaluan, apalagi mencabut, 
karena bisa menyebabkan infeksi pada 
pori.

<	Hindari penggunaan pembersih vagina 
yang dijual di pasaran, karena dapat 
menimbulkan efek samping dan 
mengubah pH vagina. Produk yang 
sebaiknya dihindari adalah apabila 
setelah digunakan menimbulkan gatal, 
pedih dan kemerah-merahan.

sumber: dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG
 RS Mitra Keluarga Cibubur

Penyebab dan Gejala Infeksi
Salah satunya adalah pada  kemungkin an 

terjadinya infeksi pada organ reproduksi. Pasal-
nya, infeksi bisa merupakan akibat dari kebiasa-
an yang salah dalam menjaga kebersihan organ 
intim atau manifestasi dari penyakit dasar yang 
diderita pasien. ”Pasien diabetes mellitus, pasien 
dengan daya tahan tubuh rendah, riwayat 
minum antibiotik berlebihan, riwayat menggu-
nakan obat pembersih vagina yang berlebihan 
atau wanita dengan hygiene yang kurang baik, 
umumnya rentan terkena infeksi jamur,” tambah 
dr. Lisda. Sementara, timpal dr. Wira, bebera-
pa penyakit seksual menular seperti infeksi 
condyloma acuminata, gonorrhea, virus herpes 
simplex, chlamydia trachomatis, atau tricho-
moniasis, rentan diderita oleh pasien dengan 
pasangan seksual lebih dari satu.

Yang pasti, infeksi bisa menyerang organ 
reproduksi interna maupun eksterna. Pada 
dae   rah organ reproduksi eksterna bisa berupa 
ke merahan, gatal-gatal, nyeri, timbulnya luka 
seperti ulkus, abscess atau papul. Infeksi pada 
organ reproduksi interna, biasanya menimbulkan 

gejala berupa keputihan yang berbau, gatal, 
berwarna kekuningan hingga kehijauan atau 
nyeri saat senggama. Infeksi yang berat dapat 
menimbulkan demam dan nyeri perut. 

Infeksi yang berat, terutama pada  organ 
reproduksi interna dapat menyebabkan kerusak-
an atau terganggunya fungsi organ tersebut. 
Infeksi yang berat pada rahim, saluran tuba 
maupun indung telur bisa menjadi faktor 
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dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Cibubur

❝30%-40% kasus 
infertilitas disebabkan oleh 

wanita dengan masalah 
pada alat reproduksi, salah 

satunya karena infeksi❞

dr. Lisdayanti, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Tegal

❝Menjaga kebersihan dan 
kesehatan organ reproduksi 

wanita merupakan hal 
yang penting. Salah 

satunya untuk mencegah 
kemungkinan terjadinya 

infeksi❞

â Bakteri : gonore, sifilis. 
â Virus : herpes genitalia (lesi melenting di sekitar vagina, daerah kemaluan terasa 

panas), kondilomata akuminata (kutil daerah vagina kadang seperti jengger 
ayam, disertai keputihan dan berbau).

â Protozoa : klamidia (keputihan tidak tampak namun merupakan penyebab utama radang 
panggul), trikomoniasis, (keputihan warna abu-abu berbusa, bau amis).

â Jamur : kandidiasis vagina (keputihan seperti susu basi dan gatal).
â Ektoparasit : kutu pubis (gatal daerah kemaluan tanpa disertai keputihan).

sumber: dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG - RS Mitra Keluarga Cibubur

PENYEBAB, JENIS DAN GEJALA INFEKSI

yang mempengaruhi fungsi fertilitas wanita. 
“Pada ibu hamil, infeksi pada organ reproduksi 
meningkatkan terjadinya kontraksi prematur, 
ketuban pecah dini sampai dengan infeksi pada 
selaput ketuban, rahim dan janin,” urai  
dr. Lisdayanti.

Kaitan dengan Infertilitas
Antara 10% - 40% wanita dengan infeksi 

klamidia yang tidak diobati berkembang menjadi 
penyakit radang panggul, salah satu nya infeksi 

saluran telur (salpingitis). Apabila salpi ngitis 
tidak ditangani dengan segera, maka infeksi 
ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba 
fallopi secara permanen sehingga sel telur yang 
dike luarkan dari ovarium tidak dapat bertemu 
dengan sperma. “Pasca-infeksi, terjadi kerusakan 
tuba  yang bertanggung jawab untuk 30% sam-
pai 40% kasus infertilitas perempuan,” timpal 
dr. Wira.

Lebih dari itu, sambungnya, radang atau 
infeksi pada alat-alat genital dapat timbul 
secara akut, bahkan menyebabkan kematian. 
Hanya memang, penyakit bisa sembuh tanpa 
bekas atau dapat meninggalkan bekas seperti 
penutupan saluran telur dan perlekatan organ 
reproduksi dalam (radang panggul). Gejala sakit 
perut berulang dan tidak ditemukan adanya ke-
lainan lain pada organ reproduksi menun jukkan 

adanya kronisitas dari radang panggul 
akibat perlekatan organ genitalia dalam. 
“Wanita yang pernah menderita penyakit 

radang panggul adalah 6 sampai 10 kali 
lebih mungkin mengalami kehamilan ektopik. 

Sementara infeksi virus human papiloma dapat 
menyebabkan kanker kelamin dan mulut rahim 
(serviks),” tegasnya.

Pencegahan dan Pengobatan
Infeksi dapat dideteksi secara mandiri 

dengan mengenal adanya jenis kepu tihan yang 
tidak biasa seperti berwarna, berbau, berbusa, 
ada sensi gatal, panas atau pun perih daerah 
kemaluan. Pengobatan infeksi organ reproduksi 
wanita tergantung dari penyebab nya. Dapat 
diberikan anti jamur, antibiotik atau antiviral. 

Untuk menghindarinya, disarankan agar 
tidak mengkonsumsi antibiotik berlebihan, 
menjaga kebersihan daerah organ intim, meng-
hindari penggunaan pembalut atau pembersih 
vagina yang berlebihan serta menghindari 
hubungan seksual lebih dari satu pasangan. 
“Melakukan pemeriksaan ginekologi secara 
rutin juga diperlukan. Pemeriksaan ultrasono-
grafi ginekologi, pemeriksaan papsmear perlu 
di lakukan untuk mengetahui sedini mungkin 
adanya gangguan atau malfunction (kerusakan) 
dari organ reproduksi,” jelasnya.  (pnst)
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Tumor adalah sebutan untuk neoplasma 
atau lesi padat yang terbentuk akibat tum-
buhnya sel tubuh yang tidak semestinya, 

atau mirip dengan simtoma bengkak. Pertum-
buhannya dapat digolongkan sebagai ganas 
(malignan) atau jinak (benign).

Tumor ganas disebut kanker. Kanker me-
miliki potensi untuk menyerang dan merusak 
ja ringan yang berdekatan dan menciptakan 
metastasis (menyebar). Tumor jinak tidak me-
nyerang jaringan terdekat dan tidak menyebar-
kan benih (metastasis), tetapi tumbuh secara 
lokal dan menjadi besar.

Organ Reproduksi
Tumor yang muncul pada organ repro-

duksi wanita dapat mengenai labia, vagina, 
mulut rahim, rahim, saluran telur, dan indung 
telur. Kebanyakan tumor pada organ reproduksi 
wanita akan memberikan keluhan benjolan yang 
membesar, nyeri, dan kadang-kadang dapat 
terjadi perdarahan. Pada beberapa kasus, tumor 
tidak memperlihatkan gejala yang khas.

Jenis tumor yang sering mengenai organ 
reproduksi wanita adalah tumor rahim (dikenal 
sebagai mioma uteri) dan tumor pada indung 
telur (berupa kista ovarium). Dua kasus ini sering 

Tumor

Tidak Ganas Namun bisa
Mengganggu Fertilitas
Istilah tumor muncul ketika ditemukan benjolan yang abnormal 
pada anggota tubuh. Ada dua jenis tumor, yaitu tumor jinak dan 
tumor ganas. Tumor jinak, biasanya tidak muncul kembali setelah 
penyingkiran melalui operasi.

terjadi pada wanita usia muda, dan kerap men-
jadi salah satu penyebab infertilitas (masalah 
kesuburan).

Mioma Uteri
Mioma uteri merupakan jenis tumor jinak 

pada rahim yang umum terjadi pada 20%-30% 
wanita usia reproduktif. Kebanyakan mioma 
uteri tidak bergejala. Namun, pada beberapa 
kasus, gejala yang sering timbul adalah perda-
rahan, baik berupa bercak perdarahan (spotting), 
siklus menstruasi yang memanjang, jumlah 
perdarahan yang banyak sehingga dapat terjadi 
anemia, juga nyeri haid.

Mioma uteri juga dapat menimbulkan 
keluhan berdasarkan ukuran, lokasinya di dalam 
rahim, dan sedekat apa mioma tersebut  dengan 
organ panggul lainnya. Mioma uteri yang 
besar dapat menimbulkan nyeri panggul yang 
 hebat, gangguan berkemih akibat penekanan ke 
kandung kemih, serta gangguan defekasi akibat 
penekanan mioma ke usus besar.

Penyebab terjadinya mioma uteri  belum 
diketahui secara pasti, namun beberapa pen-
dapat mengatakan bahwa pengaruh hormonal 
dapat memicu terjadinya mioma. Karena itu, 
pada wanita hamil, biasanya mioma dapat 

membesar akibat pengaruh hormonal, dan akan 
mengecil kembali setelah melahirkan. Mioma 
uteri juga dapat mengecil pada saat wanita 
memasuki usia menopause.

Mioma uteri dapat didiagnosa melalui 
pemeriksaan panggul dan juga dengan bantuan 
USG ataupun CT-Scan. Untuk terapinya, dapat 
dilakukan melalui pembedahan, yakni berupa 
miomektomi, ataupun histerektomi (pengang-
katan rahim) apabila harus dilakukan. Terapi lain 
selain pembedahan yaitu dengan obat-obatan, 
baik dengan penggunaan GnRH, danazol, atau 
pil KB dengan kombinasi dosis rendah.

Kista Ovarium
Kista ovarium merupakan tumor jinak 

berupa kantong abnormal berisi cairan atau 
setengah cair yang tumbuh dalam indung telur 
(ovarium). Kebanyakan kista ovarium tidak me-
nimbulkan gejala, dan mayoritas akan menghi-
lang sendiri tanpa terapi, dalam beberapa bulan. 
Kista ovarium yang membesar kadangkala akan 
menyebabkan nyeri perut, dan bila menekan 
kandung kemih, akan menyebabkan frekuensi 
berkemih yang meningkat.

 Mioma uteri submukosum, merupakan mioma yang bertumbuh di dalam dinding 
endometrium rahim. Kasus ini sering menyebabkan darah menstruasi  yang berlebihan, 
nyeri haid, bahkan ketidakteraturan menstruasi.

 Mioma uteri intramural, yaitu mioma yang bertumbuh di dalam lapisan otot rahim.

 Mioma uteri subserosum, merupakan mioma yang bertumbuh di dinding luar rahim, dan 
sering menyebabkan terabanya benjolan dan rasa nyeri.

sumber: artikel dr. Evelyn Tunardy Sp.OG, M.Kes - RSMK Cikarang

3 Lokasi Mioma Uteri di Dalam Rahim
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Organ reproduksi wanita harus selalu terjaga 
kesehatannya, bukan hanya kondisi bebas dari 
penyakit, tetapi bagaimana seseorang dapat 
memiliki kehidupan seksual yang aman dan 
memuaskan.

Karena itu, setiap wanita bertanggung jawab 
untuk menjaga kesehatan reproduksinya 
dengan menerapkan perilaku hidup sehat 
sehari-hari.

Organ reproduksi wanita terdiri dari dua 
bagian utama, yaitu bagian dalam dan bagian 
luar dengan fungsi yang berbeda-beda.

dr. Evelyn Tunardy, Sp.OG, M.Kes
RS Mitra Keluarga Cikarang

Gejala Umum
•	 Haid yang tidak teratur
•	 Nyeri pada saat sanggama
•	 Nyeri perut dan panggul terutama pada 

saat haid
•	 Penekanan ke kandung kemih ataupun 

ke rektum, sehingga menyebabkan 
gangguan berkemih dan defekasi.

Kista ovarium dapat berupa kista fung-
sional, yakni kista yang muncul akibat pengaruh 
hormon disaat ovulasi. Biasanya kista ini tidak 
bergejala, dan kadang akan hilang dengan 
sendirinya. Ada juga jenis kista lain, yaitu kista 
dermoid; kista yang berisi gumpalan rambut, 
tulang, ataupun lemak. Ada pula kista endome-
triosis dan kistadenoma yang berisi cairan 
 serous ataupun mukus.

Kista yang membesar, dapat juga menim-
bulkan komplikasi berupa pecahnya dinding 

kista (ruptur kista), maupun kista yang terpuntir 
(torsi kista). Karena itulah, untuk menghindari 
terjadinya komplikasi, pada wanita yang didiag-
nosa memiliki kista ovarium tidak diperkenankan 
dilakukan massage di daerah sekitar perut.

Deteksi Dini
Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk 

mendiagnosa adanya kista, yaitu melalui peme-
riksaan panggul, dimana akan teraba benjolan 
yang berada di samping kiri atau kanan rahim. 
Juga dapat dilakukan pemeriksaan USG maupun 
CT-Scan untuk menentukan ukuran, konsistensi, 
dan lokasi kista. Pada kasus kista ovarium, juga 
dapat dilakukan pemeriksaan tumor marker, 
Ca-125 untuk menentukan risiko keganasan 
ovarium.

Terapi untuk kista ovarium dapat dilakukan 
dengan operasi pengangkatan kista ataupun 
dengan terapi obat. 

MENGENAL ORGAN REPRODUKSI WANITA

Bagian Luar:

�Bibir kemaluan (labia mayora), yaitu 
 daerah berambut, berfungsi sebagai 

pelindung dan menjaga agar bagian dalam tetap 
lembab.

� Bibir kemaluan dalam (labia minora), me-
rupakan daerah yang tidak berambut dan 

memiliki jaringan serat sensorik yang peka.

� Vagina, yaitu ruang penghubung antara 
organ reproduksi wanita bagian dalam 

dan luar.

Bagian Dalam: 

�Mulut rahim (cervix/serviks), merupakan 
penghubung antara vagina dan rahim.

� Rahim (uterus), tempat bertumbuh dan 
berkembangnya sel telur yang telah 

dibuahi selama kehamilan. (apabila tidak 
terjadi kehamilan, maka setiap bulannya akan 
mengalami perubahan hormonal, dan akan 
terjadi menstruasi).

� Saluran telur (tuba fallopi), merupakan 
saluran yang berfungsi sebagai peng-

hubung rongga rahim dengan indung telur.

� Indung telur (ovarium), berfungsi untuk 
menghasilkan hormon estrogen dan 

progesteron, serta memproduksi sel telur.
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Kanker serviks (cervical cancer) atau 
kan ker mulut rahim memang bukan nama 
yang asing. Terutama bagi kaum wanita. 

Kanker mulut rahim (serviks) merupakan kanker 
nomor 2 terbanyak yang diderita oleh kaum 
perempuan di dunia. Setiap 2 menit, 1 orang 
perempuan meninggal akibat kanker ini. 80% 
kasus kanker mulut rahim (serviks) terjadi di 
negara berkembang, dan sebagian besar ter-
diagnosis pada stadium lanjut. 

 
Kanker serviks adalah penyakit kanker 

yang terjadi pada daerah leher rahim. Atau 
wilayah organ reproduksi wanita yang merupa-
kan pintu masuk ke arah rahim. Letaknya antara 
rahim (uterus) dengan liang senggama wanita 
(vagina). 

Menurut dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG, 
keganasan pada organ reproduksi wanita meli-
puti keganasan pada vulva, vagina, cervix, uterus 

Kanker Serviks

Pentingnya
Deteksi Dini
Kanker mulut rahim (serviks) adalah satu-satunya kanker yang 
dapat dicegah dan dideteksi secara dini. Selain melalui pemberian 
vaksin HPV, kanker serviks bisa dideteksi melalui skrining sitologi 
serviks atau dengan inspeksi visual.

(rahim), dan ovarium (indung telur). Namun, 
yang paling banyak menyerang kaum wanita 
adalah kanker serviks dan kanker ovarium. 

Kanker serviks biasanya berawal pada leher 
rahim, apabila telah memasuki tahap lanjut, 
kanker ini bisa menyebar ke organ-organ lain 
di seluruh tubuh pasien. “Dapat menyebar ke 
dinding vagina, rahim, parametrium, daerah 
sekitar kandung kencing dan anus, hingga ke 
organ yang lebih jauh seperti paru-paru dan 
tulang,” jelasnya. 

Gejala dan Faktor Penyebab
Gejala kanker mulut rahim (serviks) yang 

sering dikeluhkan pasien umumnya adalah per-
darahan pervaginam abnormal  (di luar siklus 
haid, pasca senggama, atau pasca menopause) 
dan keputihan berbau. Pada stadium lanjut, 
keluhan yang sering muncul adalah nafsu 
makan berkurang, berat badan turun, rasa lelah, 
gangguan buang air besar dan buang air kecil 
hingga patah tulang.

Penyebab kanker mulut rahim (serviks) 
terutama adalah infeksi dari HPV (human 
papilloma virus) tipe 16 dan 18 (± 90 % kasus). 
Rentang waktu dari pertama terinfeksi hingga 
menjadi kanker cukup lama, sekitar 10 tahun. 
Proses menjadi kanker diperkuat dengan adanya 
faktor risiko berikut: usia (≥ 40 tahun), menikah 
muda atau mulai aktif secara seksual pada 
usia muda, aktivitas seksual dengan banyak 
pasangan (berganti-ganti), terpapar IMS (infeksi 
menular seksual), banyak melahirkan (multi-
paritas), merokok dan penderita imunodefisiensi 
(gangguan kekebalan tubuh).

Penyebab lainnya adalah faktor geografis, 
finansial dan budaya. Wanita dengan kanker 
mulut rahim (serviks) sering belum merasakan 
gejala pada stadium dini penyakit dan sebagi-

an besar mencari pertolongan setelah muncul 
gejala. Padahal, bila telah masuk ke stadium 
kanker, penyakit ini tidak dapat disembuhkan! 
“Terapi yang bisa dilakukan hanya bertujuan 
untuk mencegah penyebaran kanker lebih lanjut 
dan meningkatkan kualitas hidup pasien, dengan 
mengatasi gejala dan gangguan yang timbul,” 
ungkapnya. 

Hanya memang, meski menempati pering-
kat tertinggi di antara berbagai jenis penyakit 
kanker yang menyebabkan kematian, kanker ser-
viks merupakan satu-satunya jenis kanker yang 
telah diketahui penyebabnya. Karena itu, upaya 
pencegahannya pun sangat mungkin dilakukan. 
Di negara maju, kanker mulut rahim (serviks) 
banyak ditemukan lebih awal, atau saat masih 
lesi pra kanker maupun stadium dini, melalui 
program skrining sitologi rutin.

Deteksi Dini
Masih seperti kata dr. Dwi Ajeng, cara ter-

baik agar terhindar dari keganasan kanker mulut 
rahim (serviks) ialah berusaha menghindari 
faktor risiko yang ada dan melakukan antisipasi 
dengan vaksin HPV. Namun, pemberian vaksin 
tidak serta-merta menghilangkan keharusan 
untuk skrining. “Sangat penting untuk melaku-
kan deteksi melalui skrining sitologi mulut rahim 
(serviks) ataupun inspeksi visual,” tambahnya.

Skrining sitologi dilakukan dengan meng-
ambil sampel sel epitel/permukaan mulut rahim 
melalui pemeriksaan dalam dengan alat khusus. 
Saat ini terdapat dua cara skrining sitologi 
mulut rahim, yaitu secara konvensional dengan 
papsmear, ataupun dengan teknik terbaru secara 
liquid based cytology. Mengingat skrining sito-
logi memerlukan peralatan dan tenaga khusus 
untuk menganalisa sampel sel yang didapatkan, 
seringkali hal ini sulit dilakukan di daerah de-
ngan keterbatasan sarana tersebut.
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Namun, untuk meningkatkan cakupan 
skrining dan deteksi kanker mulut rahim (ser-
viks), dapat juga dilakukan dengan cara inspeksi 
visual asetat. Teknik ini lebih sederhana, tidak 
memerlukan alat dan tenaga khusus untuk 
meng analisa kondisi mulut rahim. Skrining tetap 
dilakukan dengan pemeriksaan dalam untuk me-
nampakkan mulut rahim, lalu dioleskan larutan 
asam cuka dengan konsentrasi khusus yang 
telah disiapkan sebelumnya, kemudian setelah 
1 menit dinilai secara visual adakah perubahan 
warna dari mulut rahim. 

Hanya saja, kata dokter spesialis kan-
dungan yang berpraktik di RS Mitra Keluarga 
Bekasi ini, teknik inspeksi visual asetat memiliki 
kekurangan berupa sensitivitas dan spesifisi-
tas yang lebih rendah dibanding pemeriksaan 
sitologi, dan tidak adanya dokumentasi hasil 
pemeriksaan (penilaian secara subyektif).

Penegakkan Diagnosis
Untuk menegakkan diagnosis kanker 

serviks, dokter biasanya akan melakukan peme-
riksaan dalam dengan bantuan spekulum (inspe-
kulo) untuk melihat kondisi mulut rahim. Jika 
terdapat kelainan yang mencurigakan, dokter 
akan melakukan biopsi untuk mengambil sampel 
massa dan selanjutnya dikirim ke laboratorium 
PA (patologi anatomi). Selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan bimanual untuk menilai sejauhma-
na penyebaran tumor secara anatomis. 

Bila hasil pemeriksaan PA menyatakan 
positif kanker, maka akan dilakukan pemeriksaan 
penunjang lain berupa pemeriksaan darah leng-
kap, rektoskopi, sistoskopi, rontgen thorax, dan 

 Melakukan papsmear rutin bagi yang telah aktif secara seksual.

 Mencatat dan memperhatikan siklus haid.

 Memperhatikan adakah keluhan yang abnormal seperti keputihan yang berbau.

 Adanya perdarahan dari kemaluan di luar siklus haid.

 Adanya benjolan di perut yang bertambah besar.

Skrining kanker serviks dapat dilakukan melalui pemeriksaan papsmear secara rutin setiap 
tahun, bagi setiap perempuan yang telah aktif secara seksual. Pada perempuan yang telah 
menopause, pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali.

sumber: artikel -Skrining dan Pencegahan Kanker Mulut Rahim (Serviks) - oleh dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG  - RS Mitra Keluarga Bekasi 

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Bekasi

USG abdomen, untuk menilai adanya penyebar-
an ke tempat lain yang akan menentukan sta-
dium kanker. Bila pasien telah positif dinyatakan 
menderita kanker serviks, maka sebaiknya meng-
ikuti anjuran dokter untuk menjalani terapi yang 
sesuai dengan stadium yang dideritanya. 

Terapi dan Tatalaksana
Untuk kanker stadium awal (I-IIA) umum-

nya masih dapat dilakukan tindakan operatif, 
namun pada stadium lebih lanjut terapi yang 
diberikan adalah berupa kemoterapi dan radio-
terapi, hingga terapi paliatif.

Terapi kanker mulut rahim (serviks) ber-
variasi tergantung stadium penyakit. Biasanya, 
meliputi pembedahan, kemoterapi dan radio-
terapi. Pada stadium lanjut terkadang diperlukan 
tindakan lain untuk membantu fungsi fisiologis 
seperti nefrotomi dan kolostomi, atau terapi anti 
nyeri.

Prognosis penyakit ini juga bergantung 
pada stadiumnya. Pada kasus lesi pra kanker, 
angka kesintasan (survival rate) mencapai 
hingga 100 persen. Sementara pada stadium I 
angka kesintasan 5 tahun setelah terdiagnosis 
sekitar 80%-90%, stadium II 60%-75%, stadium 
III 30%-40%, dan stadium IV ≤ 15%.

Mengingat perbedaan prognosis yang 
sangat bermakna, maka program skrining dan 
pencegahan kanker mulut rahim memainkan 
peranan yang sangat penting dalam perjalanan 
penyakit ini, sehingga sangat direkomendasikan 
bagi seluruh perempuan. 

❝Menjaga kebersihan 
alat genitalia pribadi 

dan menerapkan 
pola hidup sehat, 
merupakan kunci 

dalam menghindar 
dari kemungkinan 

datangnya serangan 
keganasan pada 

organ reproduksi❞

Antisipasi dan Deteksi Dini Secara MandiriTips
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Dikenal sebagai bedah laparoskopi. Teknik 
ini dikukuhkan sebagai gold standard di 
dunia kedokteran karena mampu men-

jawab tantangan pada luka pasca operasi yang 
minimal, proses pemulihan lebih cepat, hingga 
masa rawat yang juga menjadi lebih singkat. 

Menurut dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG, 
operasi konvensional (bedah terbuka) dilakukan 
melalui sayatan yang relatif besar (sekitar 5cm-
30cm), dan pencitraan ruang operasi dengan 
mata telanjang. Artinya, untuk melakukan 
tin dakan operasi, dokter bedah harus membuat 
luka sayatan di dinding perut. Lukanya besar, 
mengakibatkan nyeri berkepanjangan, sehingga 
pasien harus istirahat dalam kurun waktu cukup 
lama. 

Produktivitas pasien terhambat, sementara 
luka pasca operasi meninggalkan bekas yang 
tidak bagus. Namun, kemudian berkembang 
tek nik yang disebut minimally invasive surgery 
(bedah minimal invasif). Salah satunya, dikenal 
dengan laparoskopi, suatu teknik revolusioner 
untuk melihat kelainan-kelainan yang terjadi di 
dalam rongga perut dan rongga panggul.

“Dengan teknik laparoskopi, sayatan bisa 
menjadi sangat kecil, hanya 0,5mm – 1cm 
saja. Sehingga sangat menguntungkan dari 
sisi kosmetik, terutama bagi kaum wanita,” 
sebutnya. Selain itu, laparoskopi menawarkan 
nyeri minimal dan pemulihan yang relatif jauh 
lebih cepat, hingga mempersingkat waktu rawat 
inap, dibandingkan dengan prosedur bedah 
konvensional. 

Secara definisi, laparoskopi adalah teknik 
bedah minimal invasif yang menggunakan gas 

Bedah Laparoskopi

Unggul dari Sisi 
Kosmetik

Di masa lalu, untuk melihat adanya kelainan di 
dalam rongga perut harus dilakukan operasi  bedah 

konvensional (laparotomi) yang membutuhkan 
sayatan besar. Saat ini, dikenal teknik bedah yang hanya 
membutuhkan sayatan kecil dan sangat menjanjikan dari 

sisi kosmetik.

untuk  insulfasi melalui peritoneum 
dan alat-alat lain serta insisi/sayatan 

minimal dengan acuan kamera video. Dalam 
praktiknya, ada tiga sampai empat perangkat 
utama yang disebut trocar –semacam pipa 
de ngan klep untuk akses kamera dan alat-
alat lain-- untuk melakukan prosedur bedah 
laparoskopi. Melalui trocar inilah alat-alat 
se perti kamera, lampu, pisau ultrasonik, gunting, 
penjepit dan sebagainya dimasukkan ke dalam 
rongga perut manusia. 

Untuk melakukan prosedur bedah lapa-
roskopi, trocar-trocar tersebut akan dipasang 
di atas perut. Trocar pertama berada di pusar 
sebagai jalur dimasukkannya kamera yang 
berfungsi sebagai mata dokter untuk melihat 
 organ-organ di dalam tubuh melalui gambar 
yang disalurkan ke layar monitor. Trocar penun-
jang lainnya terpasang di sekitar pusar sebagai 
trocar kerja untuk melakukan operasi.

Prosedur Standar
Tak jauh berbeda dengan umumnya prose-

dur standar operasi, sebelum dilakukan tindakan 
(pra operasi) pasien diharuskan melakukan per-
siapan bedah seperti puasa, pemeriksaan darah 
dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti 
ultrasonografi, CT Scan, EKG, hingga pemberian 
antibiotik (sesuai kasus), dan pemeriksaan oleh 
tim dokter terkait. 

“Setelah puasa sekitar 8 jam, pasien akan 
dibius total. Dinding perut diantisepsiskan 
dengan cairan antiseptik dan pusar  dibersihkan. 
Pada pusar, dibuat lubang kurang lebih 10mm 
untuk trocar utama (masuknya kamera). Lalu, 
pada dinding perut bawah kanan dan kiri, 
masing-masing dimasukkan trocar pembantu 

melalui lubang dengan lebar diameter 5mm. 
Rongga perut dikembangkan dengan gas CO2, 
sehingga terdapat ruang yang cukup untuk 
 visualisasi dan manipulasi. Ruang operasi terse-
but, ditampilkan pada layar LCD,” jelas dokter 
praktik di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading ini.

Akurasi Tinggi
Selain menawarkan pain/nyeri yang lebih 

rendah, kamera yang digunakan pada teknik 
laparoskopi memiliki kemampuan memperbesar 
objek sampai 40x, sehingga meningkatkan aku-
rasi lokasi kelainan dan memperkecil luka ope-
rasi sehingga pada akhirnya akan me  ngurangi 
kemungkinan perlengketan setelah operasi di 
kemudian hari. 

“Karena itulah, untuk operasi yang 
memerlukan ketelitian tinggi atau lokasi yang 
sulit dijangkau dengan operasi konvensional, 
laparoskopi adalah jawabannya,” sebutnya lagi.

Yang pasti, teknik laparoskopi meningkat-
kan kualitas pelayanan medis di bidang gineko-
logi. Dengan sayatan kecil dan waktu pemulihan 
yang cepat, perempuan terhindarkan dari 
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Salah satu gebrakan teknologi di dunia 
medis dimulai ketika Dr. Melvin Cohen mulai 
menerapkan Laparoscopy Operative pada 
kasus-kasus infertillity (masalah kesuburan), di 
Chicago, Amerika Serikat, tahun 1966. 

 
Tahun 1985, Cody Evander, robot yang 

digunakan sebagai pengganti jarum biopsi 
pada operasi otak dipakai pada operasi 
prostat (laparoscopy surgery). Tahun 1992, 
Integrated Surgical Systems, memperkenalkan 
ROBODOC kepada dunia kedokteran. ROBODOC 
merupakan satu-satunya sistem robot 
yang mendapat restu dari Food and Drug 
Administration (FDA- Badan Pengawas Obat 
dan Makanan) di Amerika Serikat.

Tahun 1994, teknologi laparoskopi 
semakin canggih dengan kehadiran AESOP 
(Automatic Endoscopic System for Optimal 

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

❝Istilah gold standard  
dimaksudkan bahwa 

di masa depan, 
teknik operasi yang 
dikembangkan akan 
selalu berorientasi 
pada kenyamanan 

pasien, dimana proses 
operasi memberikan 
efek yang minimal 

dan pemulihan yang 
lebih cepat❞

 perawatan yang lama dan rasa nyeri berkepan-
jangan. Dan yang paling penting, sangat baik 
dari sisi estetika atau kosmetik. 

Kaitan dengan Ginekologi
Hampir semua kasus ginekologi dapat 

dikerjakan dengan teknik laparoskopi. Penggu-
naan laparoskopi secara luas digunakan pada 
kasus endometriosis, mioma uteri, kanker/
keganasan; bahkan prosedur sederhana seperti 
sterilisasi (keluarga berencana).

“Laparoskopi juga menjawab tantangan 
di bidang infertilitas. Dengan gabungan teknik 
histeroskopi dan laparoskopi, kasus infertilitas 
dapat dieksplorasi penyebabnya,  sekaligus dila-
kukan tindakan untuk mengkoreksi kelainan 
yang ada tanpa meninggalkan scar (luka) yang 
luas,” ungkapnya, seraya menambahkan, selain 

Positioning, Computer Motion, Inc) yang 
sangat berguna untuk membantu operator 
dalam mengatur arah orientasi laparoscope. 
Tahap selanjutnya, perusahaan Intuitive 
Surgical, Sunnyvale, California menciptakan 
da Vinci Surgical System. Suatu teknologi 
kedokteran paling terkini yang memungkinkan 
ahli bedah untuk melakukan operasi sulit dan 
rumit melalui sayatan sangat kecil (minimally 
invasive surgery). 

Saat ini, kemajuan teknik bedah infasif 
minimal telah sampai pada Single Port 
Laparoscopy (hanya memanfaatkan satu 
lubang pada pusar pasien). Secara kosmetik 
akan jauh lebih baik, seakan tidak pernah 
dilakukan tindakan operasi sebelumnya.

sumber: dari berbagai sumber

JEJAK LANGKAH BEDAH MINIMAL INVASIF

di bidang ginekologi, laparoskopi juga dilakukan 
untuk kasus seperti usus buntu (appendektomi), 
operasi ginjal, kantung empedu, dan sebagainya.

Risiko Penerapan
Salah satu kelemahan laparoskopi adalah, 

tidak semua kondisi pasien dapat  menjalani 
prosedur ini. Pasien yang terlalu obese/gemuk, 
pasien dengan kehamilan dan sebagainya tidak 
dapat menjalani prosedur ini, dimana metode 
konvensional relatif lebih dapat ditoleransi oleh 
pasien tersebut. 

Wanita hamil tidak direkomendasikan 
untuk menjalani operasi laparoskopi. Alasannya, 
kata dr. Stella, dikarenakan teknik bius yang di-
gunakan adalah bius umum (general anesthesia) 
yang dalam dan penggunaan gas CO2 yang bila 
terjadi komplikasi dapat masuk dalam peredar-
an darah dan dapat bersifat toksik. Selain itu, 

rahim yang membesar pada  kehamilan dapat 
melimitasi ruang lapang pandang operasi 
sehingga menimbulkan kesulitan sendiri.

Laparoskopi juga tidak mungkin dilaku-
kan pada pasien dengan gangguan jantung 
berat, memiliki gangguan tekanan otak/kom-
presi otak, retinal detachment (layar mata 
lepas), atau memiliki tumor berukuran besar. 

Hingga saat ini, Mitra Keluarga Grup 
termasuk rumah sakit yang memiliki per-
alatan-peralatan  up to date untuk melaku-
kan prosedur laparoskopi. “Kasus-kasus yang 
sering ditangani meliputi endometriosis, 
mioma uteri (fibroids), angkat rahim (histe-
rektomi), kista ovarium, hingga infertiltas,” 
ucapnya.  (pnst)
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Hingga saat ini, penyebab kanker payudara 
belum diketahui secara pasti. Itu sebabnya 
disebut multifactorial disease. Namun, be-

berapa hasil studi menunjukkan angka statistik 
sebesar 5%-10% yang menghubungkan penye-
bab kanker payudara dengan faktor keturunan, 
dan  90%-95% dihubungkan dengan faktor 
lingkungan atau sporadis. Hasil studi lainnya 
menyebutkan beberapa jenis makanan tertentu, 
polusi, stress, kebiasaan merokok, dan banyak 
mengkonsumsi alkohol, sebagai faktor-faktor 
yang patut dicurigai. 

Sulitnya menemukan  kanker payudara 
secara dini menurut dr. Alfiah Amiruddin MD, 
MS: Pertama, umumnya pasien datang dengan 
benjolan yang tidak mereka sadari. Kedua, 
pasien menyadari adanya kelainan –benjolan di 

payudara— namun karena tidak sakit, mereka 
menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ketiga; 
Kebiasaan sebagian masyarakat yang masih 
menjadikan terapi alternatif sebagai terapi 
utama.

Data yang ada menyebutkan, tercatat 
lebih dari 20 jenis kanker payudara. Klinisnya 
ber beda-beda, mulai dari kanker payudara yang 
tidak bergejala sama sekali sampai yang telah 
mencapai stadium lanjut. Ciri dan tanda-tanda-
nya pun macam-macam, tergantung stadium 
dan jenisnya. 

Tidak Memandang Usia
Masih seperti kata dokter spesialis bedah 

khusus payudara yang berpraktik di RS Mitra 
Kemayoran ini, kanker payudara bisa menyerang 

siapa saja. Tanpa memandang usia, status sosial 
ekonomi, tingkat pendidikan, bahkan jenis 
kelamin. “Ya, wanita maupun pria sama-sama 
bisa terkena kanker payudara. Hanya memang, 
insiden kanker payudara pada pria masih di 
bawah 1%,” jelasnya.

Peliknya, tidak ada lagi patokan usia untuk 
kasus-kasus kelainan pada payudara. Dimasa 
lalu, kanker payudara identik dengan wanita 
berusia di atas 40 tahun. Saat ini, trennya 
telah bergeser pada usia yang jauh lebih muda. 
“Pasien termuda yang kami tangani di RS Mitra 
Kemayoran, berusia 17 tahun,” ungkapnya. 

Inflammatory type merupakan salah satu 
jenis kanker payudara yang tumornya sama 
sekali tidak teraba. Jenis ini lebih berbahaya. 
Seolah tidak ada  benjolan, karena sel kanker 
berada di bawah kulit. Yaitu dalam pembuluh 
limfe. “Namun, cirinya bisa dikenali pada kulit 
yang ter lihat lebih tebal dan berwarna kemerah-
an,” jelas dr. Alfiah seraya menambahkan, kedua 
tren ter sebut, sontak menepis anggapan yang 
 me nyatakan bahwa kanker payudara identik de-
ngan adanya benjolan dan lebih rentan terhadap 
wanita berusia di atas 40 tahun.

Deteksi Dini
Oleh sebab itu, peran deteksi dini kan-

ker payudara menjadi sa ngat penting. Untuk 
melakukan skrining kanker payudara, RS Mitra 
Kemayoran telah dilengkapi fasilitas digital 
mammografi plus kontras yang disebut CESM 
(Contrast Enhanced Spectral Mammography). 
Pemeriksaan mamografi yang menggunakan 
sinar X ini dapat mendeteksi kelainan pada 
payudara, bahkan dalam bentuk yang terkecil 
hingga 2mm atau mikro klasifikasi.

“CESM mampu menangkap secara jelas 
lesi-lesi kecil dan termasuk yang belum teraba 
dengan tangan,” ujar dr. Alfiah, seraya menam-

Kanker Payudara

Tanpa Mastektomi 
dan Kecacatan 
Seumur Hidup
Pengawasan dan deteksi dini penyakit kanker payudara menjadi wajib bagi kaum wanita. 
Penanganan dini dan cepat merupakan upaya terbaik untuk menghindari kecacatan akibat 
pengangkatan payudara (mastektomi).
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dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS
RS Mitra Kemayoran

❝Anggapan bahwa 
kanker payudara identik 
dengan adanya benjolan 
dan rentan menyerang 
wanita berusia di atas 

40 tahun telah bergeser 
pada kanker payudara 
tanpa benjolan, hingga  
serangan kepada usia 

yang jauh lebih muda❞

bahkan, karena itulah wanita berusia 40 tahun 
ke atas, disaran kan untuk melakukan skrining 
mammografi setahun sekali. Apalagi bagi me-
reka yang memiliki riwayat keluarga dengan 
kanker payudara. 

Dengan melakukan skrining sedari dini, 
diharapkan potensi adanya kanker payudara bisa 
segera terdeteksi. Dengan kata lain, jika datang 
ke dokter dengan tumor yang  kecil, maka 
penanganan cepat bisa dilakukan, sehingga 
memungkinkan Anda terhindar dari kecacatan 
payudara– yang menjadi momok menakutkan 
bagi kaum wanita. Selain itu, pasien tidak per-
lu melakukan kemo terapi atau diradiasi yang 
membutuhkan biaya cukup mahal. 

Teknik Terkini
Masih mengenai penanganan kanker 

payudara, RS Mitra Kemayoran tergolong up 
to date dengan pelayanan operasi terkini, yang 
disebut dengan breast otoplasty surgery dan 
breast conserving surgery. Prinsipnya adalah, se-
makin kecil tumor, maka semakin kecil peluang 

Skema Deteksi Mandiri

Lakukan pemeriksaan 
payudara mandiri secara 
regular, setiap bulan. 
Biasanya satu minggu 
setelah haid.

Lakukan treatment/upaya 
penyembuhan secara total, 
ketika terdeteksi sudah 
terkena kanker payudara. 
Hindari upaya penyembuhan 
yang hanya separuh jalan, 
dan kembali berobat dengan 
kondisi yang sudah lebih 
parah.

Melalui pemeriksaan 
rutin, diharapkan bisa 
mendeteksi adanya 
kelainan-kelainan pada 
payudara secara lebih 
dini.

Selain menekan biaya pengo-
batan, deteksi dini pada penyakit 
kanker payudara membuka pe-
luang  tidak dilakukannya mas-
tektomi, sehingga kehilangan 
payudara bisa dihindari.

untuk membuang payudara secara keseluruhan, 
dan tanpa mastektomi.

Untuk tumor maksimum sebesar 2 senti-
meter atau T1, atau potensi kanker payudara 
telah terdeteksi pada stadium awal, maka teknik 
operasi di atas bisa diterapkan. Bahkan, jika 
pemeriksaan dan konsultasi bisa dilakukan lebih 
awal, akan semakin banyak variasi operasi yang 
bisa dilakukan, sehingga peluang kehilangan 
payudara semakin mungkin untuk dihindari.

Terkait dengan fasilitas tersebut, RS Mi-
tra Kemayoran memiliki pelayanan One Stop 
Breast Clinic. Semua dilakukan dalam satu hari 
dan di tempat yang sama. Pasien tidak harus 
 bolak-balik, sehingga menghemat waktu dan 
 biaya.  Selain itu, pasien operasi hanya akan 
menjalani masa rawat inap yang singkat. “Hari 
ini operasi, besok bisa pulang dan kembali 
melakukan rutinitas harian seperti biasa. Setelah 
tiga hari, baru mereka dianjurkan untuk melaku-
kan pemeriksaan pasca operasi,” imbuhnya, 
menutup pembicaraan.  (bung)
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Selain untuk melengkapi kesempurnaan 
bentuk tubuh wanita, payudara merupakan 
bagian penting yang bertugas  mengelola 

kelenjar susu dan berfungsi menghasilkan 
nutrisi dalam bentuk air susu ibu bagi bayi 
atau balita. Begitu pentingnya peran payudara, 
bahkan nutrisi yang dihasilkan diakui sebagai 
susu terbaik dibanding beragam produk susu 
pabrikan. 

Itu sebabnya, sangat penting untuk memi-
liki payudara dengan kesehatan yang terjaga.  
Pasalnya, organ tubuh yang dalam istilah me dis 
disebut glandulla mammae --berasal dari baha-
sa latin-- ini memiliki peluang bagi tumbuh-
nya sel-sel berbahaya (keganasan) yang bisa 
sangat merugikan pemiliknya. 

Faktor Penyebab 
Hingga saat ini, tercatat lebih dari 

20 jenis kanker payudara. Klinisnya ber-
beda-beda, mulai dari kanker payudara 
yang tidak bergejala sama sekali 
sampai yang telah mencapai stadium 
lanjut. Ciri dan tanda-tandanya pun 
macam-macam, tergantung stadium 
dan jenisnya. Namun, penyebabnya be-
lum diketahui secara pasti, itu sebabnya 
di sebut juga multifactorial disease. 

Beberapa hasil studi menunjukkan angka 
statistik sebesar 5%-10% yang menghubungkan 
penyebab kanker payudara dengan faktor ketu-
runan, dan 90%-95% dihubungkan dengan fak-
tor lingkungan atau sporadis. Hasil studi lainnya 
menyebutkan beberapa jenis makanan tertentu, 
polusi, stress, kebiasaan merokok, dan banyak 
mengkonsumsi alkohol, sebagai faktor-faktor 
yang patut dicurigai. Di Indonesia, pasien kanker 
payudara umumnya datang ke rumah sakit de-
ngan kondisi stadium lanjut. 

Dengan adanya fenomena di atas, maka 

Mammografi Digital

Menjaga Kesehatan 
Payudara

sangat dianjurkan bagi wanita untuk melakukan 
skrining sebagai deteksi dini sekali gus antisipasi 
segera terhadap adanya kelainan pada payudara. 

Deteksi Dini 
Menurut dr. Maisie M.E. Johan, Sp.Rad, 

adanya kelainan pada payudara biasa nya sangat 
tergantung pada usia. Umumnya, lebih banyak 
ditemui pada wanita berusia di atas 40 tahun. 

Dengan mammografi digital, adanya kanker payudara bisa 
segera dideteksi. Antisipasi pada stadium awal, maka kehilangan 

payudara menjadi mungkin untuk dihindari.dr. Maisie M.E. Johan Sp.Rad
RS Mitra Kemayoran

Namun bukan tidak mungkin  muncul pada 
wanita di bawah usia 40 tahun. “Itu  sebab nya 
diperlukan pemeriksaan rutin untuk setiap 
wanita. Pemeriksaannya dilakukan dengan 
meng  gunakan mammografi dan USG mammae, 
sebagai metode skrining untuk mendiagnosa 
kanker payudara sedini mungkin, sehingga dapat 
segera ditangani dengan baik,” ujarnya.

Rekomendasi yang berlaku secara inter-
nasional -- meski tidak mempunyai gejala 
apa  pun—pada setiap wanita berusia 40 tahun 
ke atas, dianjurkan melakukan pemeriksaan 
 skrining mammografi secara rutin setiap tahun. 
Bahkan, untuk wanita dengan risiko tinggi, 
skrining MRI Payudara dan mamografi dianjur-
kan mulai usia 30 tahun. 

“Sebaiknya sekitar 1 minggu sesudah haid 
supaya lebih nyaman ketika dikompresi,” jelas-
nya seraya menambahkan, namun untuk wa nita 
dengan jaringan payudara yang masih padat, 
disarankan untuk melengkapinya dengan pe-

meriksaan USG payudara.

Teknologi Digital
Mammografi adalah teknologi 

skrining berupa gambar X-ray dari 
payudara. “Umumnya diterapkan 
melalui kompresi pada posisi dari atas-
bawah (CC) dan dari samping (MLO) 
untuk masing-masing payudara, de-
ngan waktu relatif singkat, tidak sampai 
1 menit,” jelasnya. 

 
Saat ini, Rumah Sakit Mitra Keluar-

ga (RSMK) Grup,  termasuk RS Mitra 
Kemayoran, telah didukung dengan tekno-

logi terkini untuk skrining/pemeriksaan 
kanker payudara, yaitu mammografi digital 
yang dilengkapi kemampuan kontras injeksi 
(CESM-contrast enhanced spectral mammogra-
phy), sejak akhir 2013.

“Selain lebih akurat dengan resolusi gam-
bar yang lebih jelas dan kompresi yang lebih 
ri ngan, digital mammografi memiliki tingkat 
radiasi yang sangat rendah. Jauh lebih rendah 
dibandingkan teknologi sebelumnya, mammo-
grafi non digital. Jadi relatif aman,” ungkapnya.

Hingga saat ini, mammografi masih meru-
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❝Mammografi masih menjadi 
standar terbaik sebagai metode 

skrining kanker payudara. 
Breast ultrasound (USG 

payudara), ductography, dan 
magnetic resonance imaging 
(MRI) merupakan beberapa 
teknik lain yang digunakan 
untuk memperkuat hasil 

mammografi❞

POSITIF PALSU: 
	S Mammografi kurang akurat untuk wanita di 

bawah 50 tahun.
	S Hasil dapat bervariasi di antara radiologist 

(radiologist yang lebih berpengalaman akan 
memiliki akurasi yang lebih tinggi).
	S Tidak adanya record mammogram sebelum-

nya untuk perbandingan karena mammografi 
dilakukan pada klinik yang berbeda setiap 
tahun. 

NEGATIF PALSU:
	S Mammografi akan memberikan hasil akurat 

pada payudara dengan jaringan lemak yang 
banyak, dan memberikan hasil kurang baik 
pada payudara padat yang kurang jaringan 
lemak. 
	S Benjolan dapat tersembunyi dari 

pemeriksaan mammografi pada payudara 
yang padat, atau kelihatan mencurigakan 
ganas, walaupun sebenarnya jinak. Pada 
payudara padat, akurasi akan meningkat 
bila mammografi dikombinasi dengan 
pemeriksaan USG Mammae.

KEMUNGKINAN HASIL MAMMOGRAFI

Berusahalah tetap tenang ketika memperoleh hasil abnormal dari mammografi digital. Data 
selama ini menyebutkan satu dari 10 wanita yang mendapatkan hasil mammografi abnormal 
terbukti menderita kanker payudara.

pa kan standar baku untuk melakukan skrining 
guna mendeteksi kemungkinan adanya kanker 
payudara. “Pemeriksaan ini cukup efektif dan 
terbukti mampu mendeteksi hingga 90 persen 
dari semua kanker payudara, sebelum tumor 
teraba,” ungkapnya. 

Bayangkan, sambungnya, mammografi 
dapat mendeteksi adanya kelainan sebelum 
seorang wanita dapat merasakan adanya gejala 
awal (benjolan) pada payudaranya. Jika ternyata 

kanker masih kecil, dan tidak menyebar, umum-
nya dapat segera ditangani dengan baik, sehing-
ga kehilangan payudara bisa dihindari.

Kombinasi Pemeriksaan 
Hanya memang, belum ada alat diagnostik 

yang sempurna, demikian juga mammografi. 
Pemeriksaan yang menggunakan teknik foto 
rontgen khusus payudara ini “agak” sulit untuk 
menembus tanda-tanda keganasan pada wanita 
muda yang payudaranya masih berkembang dan 
padat. 

Tak heran, kelemahan dari teknologi ini 
adalah kemungkinan memberikan hasil negatif 
palsu. “Salah satunya, bisa terjadi pada pemerik-
saan dengan payudara yang masih padat. Dima-
na 15% kanker tidak terdeteksi dengan peme-
riksaan mammografi saja,” sebutnya.

Atau sebaliknya, memberikan hasil positif 
palsu, “Dicurigai, tetapi ternyata bukan keganas-
an. Itu sebabnya, pada wanita tertentu dan 
kondisi tertentu, mammografi rutin biasa nya 
dikombinasikan dengan pemeriksaan imaging 
lainnya, seperti USG Payudara atau MRI,” jelas-
nya, seraya menambahkan, selain itu, sangat 
penting untuk menyimpan mammogram yang 
telah dibuat (sebelumnya), sebagai bahan per-

bandingan dengan hasil mammogram yang 
baru. 

Yang pasti, hasil mammografi akan sangat 
membantu dokter dalam memastikan apakah 
benjolan (jika ada) yang ditemukan itu jinak atau 
ganas. Lalu, membantu dalam menemukan loka-
si pertumbuhan tumor, dan yang paling penting 
adalah, membantu dalam menentukan tindakan 
atau terapi yang harus dilakukan ter hadap pa-
sien. “Karena itulah, skrining atau melakukan 
deteksi sedini mungkin, jauh lebih baik daripada 
menemukan kanker payudara pada stadium 
lanjut,” pesannya. 

sumber: artikel Deteksi Dini Kanker Payudara
 Rubrik Kesehatan MK Edisi No 4 – Maret 2012
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Mewujudkan
Obsesi Ayah
Penyuka berat mata pelajaran fisika dan kimia ketika di SMA ini 
mengaku agak kecewa ketika pengumuman hasil tes masuk perguruan 
tinggi saat itu (sistim penerimaan mahasiswa baru - Sipenmaru 1990), 
menempatkan nama Data Angkasa sebagai salah satu calon mahasiswa 
yang diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). 
Maklum, cita-citanya saat itu ialah masuk ke fakultas teknik kimia  
atau perminyakan.

❝Bagi sebagian 
besar perempuan, 

pemeriksaan 
organ intim akan 
lebih nyaman bila 

dilakukan oleh tenaga 
medis yang juga 

perempuan❞

yang gagal menja lani persalinan pervaginamnya, 
dan harus menjalani operasi caesar,” ungkapnya.

Lebih dari itu, ia pun sempat meng alami 
infertilitas. “Hingga 1,5 tahun usia pernikahan, 
saya tidak kunjung hamil. Sementara, saat itu 
sulit sekali mencari dokter kandungan perem-
puan di daerah (bahkan tidak ada), se hingga 
saya harus pulang pergi  Mataram - Jakarta 
 untuk periksa,” jelasnya.

Alhamdulillah, lanjut jebolan St. Peters 
College, New Zealand (AFS exchange students 
program), saat ini ia sangat bersyukur telah 
memperoleh amanah melalui 2 anak --Salma 
Salasabilla Feizal dan Raffi Athalla Feizal–- dari 
hasil pernikahannya dengan seorang spesialis 
konservasi gigi, drg. Andi Feizal Sp.KG.

Obsesi ke Depan
Saat ini, dokter yang menyelesaikan 

prog ram spesialisasi Obstetrics and Gynecolo-
gy di FKUI th 2006 ini mengaku fokus untuk 
membantu kaum perempuan yang bermasalah 
de ngan kesehatan reproduksi. Ia punya obsesi 
untuk mewujudkan terbentuknya women centre 
dalam lingkup RS dimana semua masalah pe-
rem puan bisa diatasi. Mulai awal pubertas hing-
ga menopause yang didukung dengan fasilitas, 
tenaga medis, maupun sarana dan prasarana 
yang baik di lingku ngan yang nyaman dan 
menyenangkan. Termasuk ketersediaan tenaga 
medis perempuan, jika memang diminta secara 
khusus oleh pasien. 

“Dengan begitu, pasien akan merasa nya-
man masuk ke dalamnya (feels at home),” papar 
dokter yang juga berharap bisa mendalami 
bedah laparoskopi untuk mendukung tatalaksa-
na yang lebih baik kepada pasien.

Di luar aktivitas profesinya, jadwal cuti 
senantiasa disesuaikan dengan saat anak-anak 
butuh bimbingan dalam menjalani ujian. “Pendi-
dikan anak-anak merupakan prioritas kami,” 
ujar pehobi membaca dan travelling ini. Tak 
heran, jika memiliki peluang ke luar kota selalu 
diusaha kan membawa kedua buah hatinya. 
“Sekaligus memanfaatkan waktu luang yang 

lebih banyak bersama keluarga,” 
timpalnya.  (pnst)

dr. Data Angkasa, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Memilih fakultas kedokteran  adalah 
dorongan kuat almarhum ayah. 
Menurutnya, profesi dokter bisa lebih 

berbuat banyak dalam membantu orang. Tidak 
tergantung dengan kon disi secara ekonomi 
-- untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit, 
dokter tidak  perlu mengeluarkan biaya— jadi, 
dalam kondisi eko nomi susah pun tetap dapat 
berguna untuk orang lain.  Disamping itu, dokter 
juga tidak tergantung pada lapangan pekerjaan 
orang lain.

“Butuh waktu yang cukup lama bagi saya 
untuk menyukai bidang kedokteran yang  lebih 
banyak mempelajari ilmu biologi,” ujar dr. Data 
Angkasa Sp.OG. Tapi pada akhirnya, ia me ng aku 
sa ngat bersyukur pada  pilihan itu. “Ternyata, apa 
yang ayah katakan benar semua,” ucapnya, lirih.

Pasti. Rupanya dorongan kuat sang ayah 
kepada putra-putrinya yang mengarahkannya 
masuk ke FKUI. Alhasil, 3 dari lima putra-putri-
nya berhasil menyandang gelar dokter. “Paling 
tidak, ayah telah berhasil mewujudkan obsesinya 
di masa lalu. Ya, beliau gagal menyelesaikan 
kuliah kedokterannya karena faktor biaya,” jelas 
dr. Data, mengenang. 

Bidang Obsgyn
Perihal bidang obsgyn yang kini digeluti-

nya pun punya kisah tersendiri. Menurut dokter 
praktik di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur 
sejak Februari 2014 ini, keputusannya 
memilih spesialisasi kebidanan dan 
kandungan terpicu saat ia menja lani 
PTT di Selong, Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat (NTB). “Angka kema-
tian ibu dan bayi di NTB saat itu cukup 
tinggi,” sebutnya. Umumnya akibat 
tatalaksana masalah kebi dan an yang 
masih sangat minim/terbatas. “Khu-
susnya dalam mena ngani pasien 
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Ada role model yang menancap kuat di 
benak Desak Gede Agung Suprabawati, 
yang sejak kecil kerap dibawa melakukan 

visit pasien dan membantu sang ayah di ruang 
praktik. Ikut merawat pasien, hingga mengoplos 
obat kemoterapi. “Saat itu, alm. Ayah memberi-
kan kemoterapi di kamar praktik,” ujar dokter 
spe sialis bedah onkologi di Rumah Sakit Mitra 
Ke luarga Surabaya ini.

Tak heran, gadis berdarah Bali yang 
se ja ti nya bercita-cita menjadi arsitek ini pun 
pupus. “Karena, ternyata saya sangat menikmati 
kegiatan tersebut,” jelasnya, mengungkap alasan 
mengapa ia memilih bidang kedokteran. 

Tidak tanggung-tanggung, lepas dari 
 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 
 (Unair), Surabaya, tahun 1988, pemilik darah 
seni yang gemar menyanyi dan menari ini fokus 
memperdalam ilmunya. Masih di Unair, tahun 
1999 ia menuntaskan studi lanjutannya sebagai 
spesialis ilmu bedah. Tahun 2006, ia meraih 
gelar sebagai Konsultan Bedah Onkologi dari FK 
Universitas Hasanuddin, Makassar. Tahun 2014, 
berhasil menyelesaikan program studi S3 di 
FK Unair. Tak heran, selain aktif sebagai dokter 
praktik, Dr. dr. Desak Gede Agung Suprabawati, 
Sp.B(K)Onk, juga berprofesi sebagai dosen di FK 
Unair

Concern pada Kanker Payudara
Tidak  berhenti sampai di situ, ibu tiga 

anak dari hasil pernikahannya dengan Dewa 
Gede Erwin Jaya, SE, ini aktif menggali penge-
tahuan mengenai pelayanan bedah onkologi 
--khususnya pada pasien kanker payudara, 
melalui berbagai international symposium, inter-
national scientific meeting, workshop, seminar, 
hingga kursus singkat di berbagai belahan dunia.

Saat ini, ia dikenal sebagai dokter ahli 

Dr. dr. Desak Gede Agung 
Suprabawati, Sp.B(K)Onk

(RS Mitra Keluarga Surabaya)

Concern 
pada Kanker 

Payudara
Arti kebahagiaan baginya adalah bila berhasil 

mengurangi penderitaan pasien. Sehat dan tetap 
beraktivitas dengan kualitas hidup yang baik.

❝Perkembangan diagnostik 
dan penanganan penyakit 

kanker payudara yang 
berkembang pesat,  

memungkinkan pasien tidak 
lagi mengalami kondisi cemas 

berkepanjangan karena 
harus kehilangan simbol 

kewanitaannya❞

yang sa ngat concern terhadap kanker payudara. 
Bahkan berharap agar masyarakat lebih aware 
terhadap kanker. “Jika mereka datang pada 
stadium dini, maka hasil pengobatan bisa men-
jadi maksimal. Bahkan, tidak harus kehilangan 
payudaranya dan bisa dilakukan rekonstruksi 
(operasi oncoplasty),” ujarnya. 

Hmm… bisa jadi, semua kegiatan, visi dan 
misi nya, juga menjadi role model bagi putra-
putri nya. Anak sulungnya, Desak Gede Agung 
Pramesti Devi pun mengikuti jejak sang bunda, 
dan telah menyandang gelar dokter.

Resep Simpel
Yang menarik, ibu dari tiga orang anak ini 

memiliki resep yang sangat simpel sebagai pere-
dam rasa jenuh dan penat setelah menjalani ru-
tinitas padatnya. Semua kegiatan yang dilakukan 
bersama keluarga, meski hanya sekadar main 
lego sambil menemani si bungsu, Desak Nyoman 
Savitri Indiraswari Devi, sudah merupakan obat 
yang sangat mujarab baginya.

 
“Enggak selalu harus keluar rumah. 

Selama bisa kumpul dan senda-gurau di tengah 
 keluar ga, saya sudah merasa sangat bahagia. 
Dua anak saya sudah dewasa, sehingga mereka 
jadi seperti teman. Sementara yang bungsu ma-
sih kelas 6 SD. Jadi kegiatan waktu luang saya 
sangat bervariasi, mulai dari menata ulang dan 
bersih-bersih kamar, main boneka, lego, karaoke, 
sampai jalan-jalan. Yang penting bareng keluar-
ga,” ucapnya membeberkan resep simpel dalam 
mengisi waktu luangnya.  (pnst)
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Siapa yang menyangka kalau dokter cantik 
dan halus ini terbilang akrab dengan dunia 
laki-laki, sebagai pecinta alam. Bayangkan, 

melintas sungai dan mendaki gunung merupa-
kan hal yang biasa, baginya. “Itu dulu, waktu 
masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran (FK Unpad),” ujar dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan yang berpraktik di RS 
Mitra Keluarga Depok ini, tersenyum.

Tak heran, dr. Marisa Anindya, Sp.OG, me-
ngaku sangat menikmati pengalamannya ketika 
menjalani tugas sebagai dokter PTT di Mappi, 
Papua. Istimewanya ketika melakoni pelayanan  
Puskesmas Keliling bersama petugas kesehatan 
setempat. “Wah, itu asyik banget. Perjalanannya 
lengkap, mulai dari jalan kaki, naik speed boat, 
sampan, dan ketingting (perahu kecil yang 
hanya muat 2-3 orang saja). Atau menembus 
risiko tinggi mengarungi laut, sungai, rawa 
hingga padang tandus, melewati 4-10 desa oleh 
4 orang kru Puskesmas --1 dokter dan lainnya 
bidan-- yang keseluruhan wanita, kecuali supir 
speed boat,” serunya, dengan wajah sumringah.

Dedikasi dan Integritas
Masih seperti kata dr. Marisa, disana lah 

untuk pertama kalinya ia melihat dedikasi dan 
integritas atas profesi kesehatan yang begitu 
tinggi dan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh 
para bidan-bidan hebat tersebut. “Mereka men-
jalani tugas dengan senyum keikhlasan, seolah 
lupa akan beratnya medan dan keluarga yang 
mereka tinggalkan di rumah,” urainya, dengan 

Satu Kata untuk

Ketika masih di bangku kuliah, Marisa Anindya dikenal akrab dengan kegiatan 
pecinta alam. Ia tercatat sebagai salah satu aktivis Atlas Medical Pioneer 
(AMP), kelompok  mahasiswa FK Unpad yang aktif melakukan kegiatan di 
alam terbuka dan memberikan bantuan medis secara berkala.

sorot mata menerawang. 

Berbekal pengalaman itu pula dr. Marisa 
mengaku memperoleh kepuasan batin yang 
amat sangat, bila berhasil meringankan masalah 
orang lain (pasien). Itu sebabnya pula, ia memilih 
menekuni bidang kebidanan dan kandungan dan 
menuntaskan studinya di Departemen Obstetri 
dan Ginekologi Universitas Indonesia, tahun 
2013 lalu.

Peduli Kesehatan Wanita
Saat ini, dokter yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap kesehatan wanita ini berharap 
kegiatan promotif dan deteksi dini penyakit 
kebidanan-kandungan harus memasyarakat 
dan terjangkau. Konseling pra-konsepsi hingga 
pelayanan kontrasepsi tersedia lengkap. Sarana 
dan prasarana pelayanan pun harus terkini, 
lengkap dan terstandarisasi. 

Itulah salah satu alasan mengapa ia memi-
lih bergabung di RS Mitra Keluarga Depok, sejak 
November 2013. Menurutnya, RS Mitra Keluarga 
adalah salah satu hospital group terbesar de-
ngan sarana prasarana serta sistem manajemen 
yang cukup baik, dan dimiliki oleh putra bangsa 
sendiri. “Jadi, bukan tidak mungkin jika RS Mitra 
Keluarga akan menjadi salah satu teladan dalam 
penanganan masalah kebidanan-kandungan 
secara lengkap, terpadu dan holistik,” harapnya, 
yakin.  (pnst)

❝Kesehatan merupakan 
salah satu pilar utama 
kekuatan suatu bangsa. 

Perempuan adalah 
kaum pencetak generasi 

penerus, sehingga 
kesehatan perempuan 

harus mendapat 
perhatian yang besar❞

dr. Marisa Anindya, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Depok

Kesehatan
Wanita
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❝Saat ada waktu luang, 
saya biasa mencoba 
makanan tradisional 

daerah setempat atau 
mengunjungi tempat-

tempat wisata yang ada, 
dan mungkin belum 

dikenal❞

dr. Brigitta Diana Suyono, Sp.OG
RS Mitra Keluarga Kenjeran

Ada banyak suka duka yang dilalui oleh 
dr. Brigitta Diana Suyono, Sp.OG yang 
dikenal ramah, sabar dan penuh perha-

tian ini. “Salah satunya, stres karena tuntutan 
standar pendidikan yang tinggi di Universitas 
Udayana (Unud), Bali. Namun, saya menjalani-
nya dengan penuh suka cita. Dengan menikmati 
waktu luang yang ada -- di luar tugas jaga dan 
tugas-tugas pendidikan— saya bisa menikmati 
indahnya Pulau Bali,” ungkap dokter yang me-
ngaku di sanalah ia menemukan tempat favorit 
yang paling pas untuk melepas penat, yaitu 
pantai.

 
Lebih dari itu, ada banyak hal yang dipela-

jari oleh ibu dua anak dari hasil pernikahannya 
dengan dr. Marinus Frederikus N. S, selama 
menghabiskan waktu di Bali. Yang cukup men-
cengangkan, ialah adat istiadat penduduk 
yang percaya akan hari baik dan tidak baik. 
“Bayangkan, mereka rela melakukan penundaan 
kelahiran hingga 1-2 hari. Alasannya, jika anak 
tersebut lahir di hari itu (tidak baik-red), orang 
tua harus menyedia kan sesaji atau melakukan 
upacara besar, agar sang anak terhindar dari 
gangguan roh jahat,” tutur dokter yang me ng-
awali karir sebagai dokter Obsgyn di RS Mitra 
Keluarga Surabaya dan bergabung di RS Mitra 
Keluarga Kenjeran, sejak bulan Juni 2014.

Ikut Puasa
Masih seperti kisah dr. Diana –begitu ia 

akrab disapa— saat perayaan hari raya Nyepi 
juga meninggalkan kesan yang sangat mem-
bekas. “Saya benar-benar merasakan gelap 
senyapnya dunia. Sungguh terasa damai. Tapi 
sayang, perut saya harus kelaparan. Ya, kebe-
tul an sehari sebelumnya saya tugas jaga di 
rumah sakit, dan lupa kalau tidak ada persediaan 
makanan di rumah. Akhirnya, saya harus me-
nikmati suasana nyepi dengan ikut berpuasa, 
karena tidak tahu kalau toko-toko sudah tutup 
sejak malam sebelumnya,” urainya, lagi-lagi 
dengan senyuman yang  tak pernah lepas dari 
paras cantiknya.

Soal suka-duka selama menjalani profesi 
sebagai dokter, ialah ketika pasien yang diban-
tunya bisa selamat dan kembali sehat. “Tidak ha-
nya ucapan terimakasih yang mereka sampaikan, 
tetapi satu peti salak Bali, pernah dikirimkan ke 

Menikmati

Sambil Bertugas
Bali, menjadi daerah dengan kenangan yang sangat spesial bagi dokter 
cantik kelahiran Surakarta, Maret 1983 ini. Selain menuntaskan PPDS I 

di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), ia menikmati waktu 
sambil menjalani tugas PTT, mulai dari Gianyar, Karangasem, Singaraja, dan 

Negara.

saya,” ucapnya seraya, menambahkan, “Dukanya 
ketika harus menyampaikan berita buruk, entah 
morbiditas maupun mortalitas ibu dan bayi,” 
imbuhnya. 

 
Pilihan Obsgyn

Menarik juga menyimak motivasi dr. Diana 
untuk memilih bidang obsgyn yang mengaku 
“tidak rela”, melihat ketimpangan jumlah dokter 
Obsgyn laki-laki yang jauh lebih banyak dari 
dokter perempuan. “Padahal Obsgyn adalah 
bidang yang berhubungan erat dengan urusan 
wanita,” sebutnya. 

Tapi itulah, “Saat junior, saya membantu 
persalinan, terjadi kegawatan obstetri di stosia 
bahu. Secara refleks, saya langsung naik bed pa-
sien dan melakukan penekanan pada symphisis. 
Padahal waktu itu saya sedang hamil 8 bulan. 
Sejak itulah saya tersadar, mengapa Sp.OG la-
ki-laki lebih banyak dibandingkan wani ta. Kare-
na, ternyata tugas dan pekerjaannya memang 
berat,” ucap dokter yang senantiasa berusaha 
meluangkan waktu untuk keluarga nya. Salah 
satunya, menekuni hobi renang dan travel ling 
bersama keluarga.  (pnst)

Indahnya Bali
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dr. Arina Yulli Roswiyati, MS

“TENSIVASKDEXA”

Sakit Menjelang Haid

Jawab
Terimakasih atas pertanyaannya Calista, salam kenal 

juga dari saya. Keluhan Calista sebenarnya cukup umum, 
dalam artian juga banyak dirasakan oleh para wanita. 
Ada beberapa keluhan yang berhubungan dengan mens-
truasi termasuk di dalamnya adalah premenstrual tension 
(ketegangan yang biasanya ada sebelum menstruasi). Ge-
jala umumnya dimulai dari 1 minggu sampai beberapa hari 
sebelum datangnya menstruasi, dan menghilang sesudah 
menstruasi datang. Namun, ada juga yang berlangsung 
terus sampai menstruasi berhenti. Gejala ini banyak di-
jumpai pada wanita umur 30 sampai 45 tahun. Penyebab 
yang jelas belum diketahui, akan tetapi kemungkinan 
diakibatkan ketidakseimbangan antara estrogen dan pro-
gesterone. Akibat dominasi estrogen terjadi retensi air dan 
edema pada beberapa tempat. Gejala klinisnya dalam ben-
tuk gangguan emosional, yaitu mudah tersinggung, sukar 
tidur, gelisah, sakit kepala, perut kembung, mual sampai 
muntah. Payudara terasa tegang dan sakit, bahkan pada 
beberapa kasus yang lebih berat, individu yang mengalami 
bisa merasa tertekan.

Selain premenstrual tension, sering kali wanita juga 
mengalami dismenore. Dismenore merupakan rasa sakit 

akibat menstruasi yang sangat menyiksa dengan rasa nyeri 
yang luar biasa. Selama  dismenore, terjadi kontraksi otot 
rahim akibat peningkatan hormon prostaglandin sehingga 
menyebabkan vasospasme (penyempitan) dari pembuluh 
darah yang mendarahi rahim, dan menyebabkan terjadinya 
iskemia. Selain itu, kram pada perut bagian bawah juga 
akan merangsang rasa nyeri disaat menstruasi. Faktor yang 
memperburuk dismenore adalah rahim yang menghadap 
ke belakang (retroversi), kurangnya berolahraga dan stress 
psikis atau stress sosial, dan kekurangan zat besi.

Dismenore dibedakan 2 macam yaitu primer dan 
sekunder. Pada yang primer (dialami oleh 50%  wanita)  
timbul saat masa remaja yaitu 2-3  tahun setelah mens 
pertama. Biasanya disebabkan bukan oleh penyakit, namun 
karena ketidakseimbangan hormonal, yang  akan berku-
rang dengan berjalannya waktu. Tepatnya setelah hormon 
tubuh lebih stabil atau dengan adanya perubahan pada 
rahim setelah menikah dan melahirkan. Pada dismenore 
primer keluhan biasanya berkurang dengan pemberian 
obat anti nyeri atau preparat hormonal.

Pada dismenore sekunder gangguan haid disebab-
kan adanya gejala penyakit yang berhubungan dengan 
kandungan, misalnya endometriosis, infeksirahim, kista/
polip, tumor sekitar kandungan,  kelainan kedudukan 
rahim yang dapat mengganggu organ dan jaringan di 
sekitarnya, pelengketan abnormal antar organ dalam perut, 
pemakaian kontrasepsi IUD dll. Ini memerlukan penangan-
an lanjut atau khusus.

Untuk memastikan apakah keluhan yang Calista 
alami saat mens terkait dengan penyakit atau tidak,  saya 
sarankan Calista melakukan pemeriksaan ke dokter kan-
dungan di RS. Jika diperlukan akan dilakukan beberapa 
pemeriksaan penunjang guna memastikan hal tersebut. 
Dengan pemastian diagnosis yang tepat, diharapkan 
keluh an Calista dapat ditangani dengan tepat.

Demikian jawaban pertanyaan dari saya. Semoga 
bermanfaat. Salam. 

Tanya 
Salam kenal,  
Dok, saya wanita belum menikah, umur 24 tahun. Saya ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan menstruasi. 

Saya mens teratur sebulan sekali selama 5 hari, namun yang saya keluhkan, 1 hari mau menstruasi perut saya sakit sekali. 
Di sekitar kemaluan terasa nyeri dan menjalar sampai ke pinggang.  Kepala juga terasa sakit. Karena merasakan sakit pe-
rut dan kepala itu saya jadi mudah marah. Yang saya takutkan, kandungan saya bermasalah, seperti menjadi tidak subur. 
Terkait dengan keluhan menstruasi ini, saya lihat tidak semua wanita memiliki keluhan seperti itu. Mohon pencerahan 
melalui jawabannya dok. Terimakasih.

Calista-Jakarta
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“TENSIVASKDEXA”
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korporasi

2014 - Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup melakukan “transformasi” dengan 
melakukan perombakan di semua unit layanan.

Transformasi
RS Mitra Keluarga

LONG TERM KEY STRATEGIES
1. Focus on Service Portfolio and Center of 

Excellence
2. Re-position and Laverage RSMK’s Brand 

Image
3. Embrace Customer Loyalty
4. Promote Lean Healthcare & Relevant 

Equipment
5. Nurture Medic and Non-Medic Talent 

Pool
6. One RSMK Standardization

❝What Service Are We In: 
Customer Focus-Driven 
General Hospital with Targeted 
Center of Excellence❞

Tonggak perubahan telah dipancangkan 
oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) 
Grup dengan secara bertahap melakukan 

perubahan layanan ke arah yang semakin baik.

Menurut Chief Operating Officer (COO) RS 
Mitra Keluarga Grup, dr. Francinita Nati, MM, 
perencanaan transformasi RSMK Grup telah 
dimulai sejak tahun 2013 dengan pertimbangan 
bahwa diusianya yang sudah 25 tahun RSMK 
mengabdi di bidang pelayanan kesehatan, sudah 
sepantasnya para pelanggan RSMK memperoleh 
layanan yang melebihi ekspektasi mereka.

Saat ini RSMK Grup telah berkembang 
semakin besar dengan 11 RS yang tersebar di 
wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa 
Timur, dengan total jumlah karyawan 6000 
orang.

“Ekspansi terus dilakukan, bahkan harapan 

kami adalah satu cabang baru RSMK setiap 
tahun. Oleh karena itu, RSMK harus bebenah 
dengan pengelolaan yang lebih terarah dan ter-
ukur,” sebutnya.

Mission - Vision
“Mission (Misi) dan Vision (Visi) sebuah 

perusahaan sangat penting karena menentukan 
arah dan tujuan perusahaan. Menimbang Misi, 
Visi RSMK yang dimiliki sebelumnya sudah 
dianggap kurang pas untuk mendukung renca-
na dan tujuan dari proyek transformasi yang 
direncanakan, maka perlu melakukan review dan 
kemudian dirumuskanlah Mission-Vision dan 
Core Values yang baru,” papar dr. Francinita atau 
akrab disapa dr. Francine.

Mission (misi) RSMK yang baru adalah: 
We are committed to optimized million’s  quality 
of life by providing COMPASSIONATE –  TRUSTED 
– PATIENT ORIENTED. Sedangkan Vision (Visi) 
RSMK yang baru adalah : We desire to be the 
people-centered and leading edge healthcare. 
Dengan begitu, seluruh karyawan - karyawati 
RS, di semua lini layanan, dituntut harus selalu 
fokus pada people/pasien, “Pasien sebagai center 
layanan kami” kata dr. Francine.

Core Values
Untuk mendukung penerapan dan pelak-

sanaan Mission dan Vision RSMK,  dirumuskan 
pula nilai-nilai luhur perusahaan - Core  Values 
- yaitu GREAT;  atau yang terdiri dari kata 
 CarinG, Respect, Excellent, InnovAtive, Team-
work yang harus dipraktikkan, nampak, dan 
dirasakan penuh oleh seluruh komponen peru-
sahaan, mulai dari para karyawan-karyawati, 

dokter, perawat, rekan bisnis RS, hingga pada 
akhirnya dipersembahkan kepada pelanggan 
RSMK.

Sudah pasti, sesuai dengan arti dari kata 
GREAT, maka makna atau filosofinya adalah 
RSMK Grup yang semakin besar, semakin luar 
biasa pelayanannya. Pertanyaannya kemudian 
adalah, bagaimana menanamkan nilai-nilai 
luhur (Core Values perusahaan) ke dalam jiwa 
manajemen dan seluruh karyawan RSMK?

Bagaimana manajemen bersama seluruh 
karyawan bisa mengerti dan memahami tugas 
dan fungsi, serta tanggungjawab yang sejalan 
dengan Core Values yang telah ditetapkan, mulai 
dari top level hingga para karyawan, sehingga 
jalannya RSMK akan semakin bagus untuk 25 
tahun ke depan.

Kaitannya tentulah kualitas SDM (sumber 
daya manusia) dan IT (Information Technologie).

Dengan target ekspansi, pengembangan 
service, produk dan layanan yang dilakukan, ten-
tu harus didukung dengan kualitas SDM dan IT 
yang mumpuni. “Artinya, kita juga harus mem-
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❝Transformasi yang dilakukan 
segalanya berfokus pada 
pasien; Patient Centered - 
Patient Oriented❞

bangun talent pool di seluruh jajaran, mulai dari 
manajemen sampai ke level operasional. Mulai 
dari para dokter sampai ke tenaga-tenga teknis, 
seperti laboratorium, farmasi, radiologi, admi-
nistrasi, dan seterusnya pun harus dikembang-
kan sejalan dengan rencana bisnis, produktivitas, 
dan efisiensi yang juga harus ditingkatkan,” 
urainya.

Untuk mencapai target transformasi terse-
but, tentu membutuhkan waktu yang cukup 
panjang. “Tidak semudah membalik tangan,” 
imbuh dr. Francine. Namun tentu saja, “Harapan 
kami pada 2015 nanti, customer sudah bisa 
merasakan adanya perubahan layanan di rumah 
sakit Mitra Keluarga,” ucapnya.

Masih seperti kata dr. Francine, dipastikan 
Mitra Keluarga bertransformasi mulai tahun 
2014. “Semua rencana transformasi sudah ram-
pung dan segera di-deployment, diturunkan. 
Langkah utama yang dilakukan adalah sosialisasi 
dalam menyampaikan Strategy - Mission - 
Vision - Core Values kepada seluruh karyawan 
RS. Lalu, setiap departemen akan menjabarkan 
dan mengimplementasikan Strategy - Mission 
- Vision - Core Values yang telah ditetapkan 
sesuai dengan bidang tugas mereka.

One Standardization
Salah satu butir dari LONG TERM KEY 

STRATEGIES menyebutkan, One RSMK Stan-
dardization (poin 6). Maksud dan harapan dari 
poin tersebut adalah terciptanya keseragaman di 
seluruh RS Mitra Keluarga.  

Pasien dapat merasakan touch yang sama 
di seluruh RSMK. Ambil satu contoh, experience 

dalam bentuk kenyamanan pelayanan. Kecepat-
an proses pelayanan mulai dari daftar, periksa/
konsultasi, uji laboratorium, hingga prosedur 
penerimaan obat yang dilayani secara terpadu, 
nyaman, cepat, dan akurat. Sehingga experience 
flownya bagus, dan terbentuk sebagai ciri dari 
RS Mitra Keluarga.

Prinsip kedepannya, pelanggan RSMK bisa 
merasakan bahwa Mitra Keluarga telah berubah. 
“Semakin memposisikan diri sebagai Rumah 
Sakit yang unggul dalam pelayanan kesehatan di 
Indonesia dan berorientasi kepada pelanggan,“ 
urai dr. Francine sebelum menutup pembicaraan 
dengan team MK. 

❝Dengan dasar melakukan perubahan pada 
Mision, Vision, Core Values dan Strategy RS 
Mitra Keluarga hingga 25 tahun ke depan, 

diharapkan proyek transformasi yang di kick 
off oleh CEO Ir. Rustiyan Oen, MBA, di bulan 

Mei 2014, mampu membawa perubahan besar 
terhadap layanan RS Mitra Keluarga di mata 

para pelanggannya❞



a32 mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

 Edisi 12 - Juni 2014

health & lifestyle

Ada banyak cara yang ditawarkan untuk 
melunturkan lemak. Sebut saja dengan 
melakukan olahraga dasar seperti lari, 

lompat dan lempar, secara rutin. Persoalan-
nya, tak sedikit yang terhenti di tengah jalan. 
Biasanya, karena bosan dengan olahraga yang 
itu-itu saja. Alhasil, upaya mengikis lemak yang 
dilakukan tidak pernah tercapai. Tumpukan le-
mak tetap bercokol di dalam tubuh. Meresahkan 
dan menjadi problem yang seolah tak pernah 
selesai.

Saat ini, ada cara menarik untuk menu-
runkan lemak. Olahraga alternatif yang lebih 
menyenangkan itu dikenal dengan sebutan 
senam Zumba. Teknik olah tubuh asal Amerika 
Selatan ini termasuk dalam kategori dance fit-
ness, karena di dalam latihan terdapat gerakan 
tarian yang dipadukan dengan metode interval 
training untuk meningkatkan pembakaran kalori 
dan pembentukan tubuh.

Senam ini juga sangat berguna dalam 
melatih otot-otot tubuh seperti, otot pinggul, 
pinggang, dan kaki. Setiap gerakan Zumba me-
mungkinkan tubuh untuk bergerak lepas layak-
nya orang berdansa, sehingga menjadikan latih-
an ini sangat menyenangkan. Konon, gerakan 
yang mantab dengan iringan musik cepat akan 
memompa semangat untuk bergerak lebih keras 

dan menantang tubuh untuk membakar kalori 
lebih banyak. 

Itu sebabnya, dengan melakukan senam 
Zumba diyakini efektif untuk menurunkan 
berat badan, sekaligus membentuk tubuh le-
bih langsing dan seksi. Tak heran, senam yang 
diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001 
oleh Beto Perez, pencipta sekaligus instruktur 
senam Zumba dari Miami ini, sangat digemari 
oleh kaum wanita.

Memang, bagi sebagian orang yang baru 
pertama melihat, akan berpikir bahwa senam ini 
tampak sulit dan melelahkan. Namun, jika sudah 
mencobanya, bisa dipastikan bakal “ketagihan” 
dan ingin selalu mengulanginya. 

Variasi Gerakan
Gerakan senam Zumba terdiri dari ber-

bagai variasi tarian bergaya latin yang meng-
gabungkan unsur tarian lain seperti, meringue, 
pop, reggaeton, cumbia, mambo, salsa, flamen-
co, rumba, dan calypso. Kombinasi latihan squat 
dan lunges juga banyak diterapkan dalam senam 
ini. Zumba bisa dilakukan dalam tempo yang 
cepat dan lambat, sehingga penikmat Zumba 
dapat terhindar dari kebosanan, memiliki ge-
rakan yang lebih lincah dan lebih banyak otot 
yang bekerja.

Gaya hidup seimbang antara mulut, pikiran, dan otot adalah kunci untuk 
hidup sehat. Kesehatan secara fisik, harus diimbangi dengan kesehatan 

mental, cara mengelola stres, dan asupan gizi pendukung.

Menurut Beto Perez, senam Zumba meru-
pakan bentuk penerapan dari metode HIIT (high 
intensity interval training), yakni latihan kardio 
yang dilakukan dalam waktu singkat dengan 
intensitas tinggi, sehingga sangat membantu 
dalam proses pembakaran lemak dan penurunan 
berat badan.

Dengan semua keunggulannya itu, tak 
heran jika senam asal Amerika Selatan itu mem-
peroleh respon positif dari berbagai kalangan, 
terutama kaum wanita. “Saya langsung jatuh 
cinta pada kelas ini setelah ikut kelas pertama. 
Gerakannya menyenangkan. Lebih mirip menari, 
tetapi sebenarnya berolahraga. Kita tidak sadar 
sedang berolahraga sampai selesai,” ungkap 
Marry Allen, anggota kelas yang mengaku ber-
hasil menurunkan bobot lebih dari 26 kilogram 
setelah mengikuti kelas Zumba selama 18 bulan.

Senada dengan Marry, Tanya Loraine me-
nuturkan bahwa ia berhasil menurunkan berat 
badan hingga 22,5 kilogram  hanya dalam waktu 
setahun melakukan senam Zumba. “Hebatnya, 
ketika melakukan medical check up tahunan, 
dokter saya tidak lagi menyarankan konsumsi 
obat yang biasa saya minum. Sementara dosis 
obat-obatan lainnya dikurangi hingga separuh. 
Jelas, tekanan darah saya telah jauh menjadi 
lebih baik,” ujarnya.

TURUNKAN

BERAT BADAN
DENGAN CARA

MENYENANGKAN

Senam

“Penelitian 
membuktikan bahwa 

semakin banyak 
kalori yang dibakar, 
seseorang bisa lebih 
bahagia. Saat tubuh 

bergerak sambil 
mendengar hentakan 

musik cepat yang 
gembira, tubuh akan 

melepas hormon yang 
bisa membuat Anda 
lebih bahagia. Anda 
akan mendapatkan 

tubuh fresh dan pikiran 
yang lebih tenang 
setelah melakukan 

senam Zumba”
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Zumba Fitness:
Untuk tingkat 
remaja sampai 
dewasa. Berguna 
untuk membantu 
pertumbuhan 
dan meningkatkan 
kesehatan.

7 Manfaat Senam Zumba

Mengencangkan Tubuh

Membuat Anda Lebih Rajin Senam

Memacu Semangat

Mengurangi Berat Badan Dengan Luar Biasa

Bisa Dilakukan Semua Umur

Mengatasi Stres

Memperbesar Interaksi Sosial

sumber: huffingtonpost.com

Menariknya, testimoni di atas diperkuat 
oleh juru bicara The American College of Sports 
Medicine, dokter Pamela Peeke yang mengakui 
manfaat Zumba pada kesehatan. “Zumba me-
mang sangat baik bagi kesehatan kardiovaskular 
dan mengencangkan otot-otot. Tetapi masih 
banyak unsur lain yang juga harus diperhatikan. 

Misalnya, diimbangi dengan menjaga kesehatan 
secara mental, cara mengelola stres, dan asupan 
gizi pendukung,“ urainya seperti dikutip huffing-
tonpost.com.  (pnst)

3 Kategori Kelas Zumba Sesuai Kemampuan dan Usia

Zumba Gold:
Untuk tingkatan 
lanjut usia, 
gerakan dansanya 
dirancang untuk  
memperkuat tulang 
dan berfokus pada 
kelenturan tubuh.

Zumbatomic :
Untuk tingkatan anak-anak usia 4-12 tahun. 
Gerakannya bermanfaat untuk meningkatkan 
kesehatan tubuh, kelenturan, serta konsentrasi anak.

Zumba Fitness diciptakan seorang 
dancer sekaligus koreografer asal Kolumbia, 
Alberto “Beto” Perez, di Miami. Beto Perez 
berkolaborasi dengan dua entrepreneur, 
Alberto Perlman dan Alberto Aghion pada 
1990, dan mulai memperkenalkan senam 
Zumba, dan mendirikan kantor pusatnya di 
Miami.

Hanya dalam beberapa tahun, 
popu laritas program tari atau senam ke-
bugaran asal Amerika Selatan ini meram-
bah hingga di seantero Amerika.

Saat ini, tak kurang dari 14 juta 
orang di 150 negara mengikuti kelas-kelas 
Zumba setiap minggu. Senam Zumba mulai 
diperkenalkan di Indonesia pada tahun 
2001 oleh Beto Perez sendiri.

Konvensi Zumba tahun 2013 di 
Orlando, semakin menunjukkan popularitas 
program kebugaran tersebut. Lebih dari 
8.000 penggemar Zumba dari seluruh dunia 
berkumpul untuk mengikuti acara yang 
berlangsung selama empat hari.

Zumba yang Mendunia
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health & lifestyle

SIGI WIMALA

INVESTASI KESEHATAN
Harus MENJADI BUDAYA

Vaksinasi HPV dan skrining berkala sebagai deteksi dini terhadap 
kanker serviks merupakan investasi kesehatan yang harus 

menjadi budaya bagi wanita.

Sebelumnya, artis film dan model cantik 
Sigi Wimala termasuk wanita yang sangat 
awam dengan istilah  human papilloma 

virus (HPV). Namun ketika Sanofi Pasteur MSD 
– sebuah perusahaan yang fokus pada produksi 
dan distribusi vaksin-  menghubungi dan me-
ngajaknya melakukan campaign tentang bahaya 
kanker serviks, seketika itu pula wanita kelahir-
an Jakarta 21 Juni 1983 ini terdorong untuk 
berpartisipasi pada program sosialisasi yang 
direncanakan. 

“Saya tinggal di kota besar, setiap hari 
ter hubung dengan dunia maya, membaca berita, 
tetapi tidak pernah mengetahui ada bahaya 
yang sangat mengancam kaum wanita. Kalau 
saya saja enggak tau, artinya ada berapa  banyak 
wanita yang tidak mengerti tentang HPV?” 
urainya, menjelaskan.

 
Bayangkan, HPV merupakan biang penye-

bab penyakit kanker serviks yang menempati 
urutan teratas di antara berbagai jenis kanker 
yang menyebabkan kematian pada perempuan 
di seluruh dunia. “Di Indonesia, setiap tahun 
ter deteksi lebih dari 15.000 kasus, 8000 kasus di 
antaranya berakhir dengan kematian,” ungkap 
peraih predikat aktris pendatang baru terbaik 
versi Indonesian Movie Awards 2007, melalui 
film Tentang Dia.

Langkah Preventif
Ironisnya, tak banyak pula kaum  wanita 

yang aware bahwa penyakit mematikan itu 
se benarnya bisa dicegah.  “Salah satunya 
dengan melakukan langkah-langkah preventif 
seperti vaksinasi HPV, tes papsmear, atau rutin 
 medical check up dan skrining yang diperlukan,” 
 paparnya. 

 
Menurut wanita yang dinobatkan sebagai 

Duta Kanker Serviks sejak tahun 2007 ini, ia 
telah membuktikan bahwa banyak sekali wanita 
yang belum tergerak untuk mengambil langkah- 
langkah preventif terhadap bahaya kanker ser-
viks. Betul, uji kesehatan seperti papsmear atau 
skrining kanker di wilayah organ reproduksi me-
mang bukan hal yang menyenangkan bagi kaum 
wanita. Sementara, biaya vaksinasi HPV masih 
tergolong mahal bagi sebagian besar orang. 

Tetapi kembali lagi, vaksinasi atau skrining 
sebagai deteksi dini terhadap penyakit kanker, 
terutama kanker serviks,  seharusnya dilihat 
sebagai investasi kesehatan yang harus men-
jadi prioritas. “Karena, dengan vaksinasi dan 
rutin melakukan deteksi dini, berarti kita sudah 
melindungi diri terhadap bahaya virus HPV,” 
jelasnya.

Multitasking 
Masih seperti kata Sigi, wanita saat ini 

cukup ambisius dengan beragam kegiatan yang 
menyita waktu. Multitasking. Menjadi ibu rumah 
tangga sekaligus career women, dan masih aktif 
di berbagai organisasi sosial. Tak heran urusan 
kesehatan kerap terlupakan oleh mereka. Tapi 
anehnya, meski telah memiliki pengetahu an 
tentang kesehatan, bahkan berkali-kali diingat-

kan, tetap saja mereka lebih betah duduk 
 “cream  bath” berjam-jam di salon dibanding 
pergi ke dokter untuk melakukan investasi kese-
hatan. 

“Untuk apa indah di luar, tetapi kesehatan 
tubuh –terutama di wilayah organ reproduksi 
yang memiliki peran sangat vital— tidak terjaga,” 
kilah sang ambassador yang tergolong aktif 
menggelar sosialisasi tentang bahaya kanker 
serviks melalui beragam bentuk campaign, 
workshop maupun seminar awam. 

Pengalaman lainnya menunjukkan, sudah 
ikut workshop, diberi penjelasan – lengkap 
 de ngan pemaparan gambar-gambar akibat virus 
HPV yang sangat tidak nyaman untuk dilihat--  
tetap saja belum sepenuhnya men-drive mereka 
untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan 
skrining atau vaksinasi HPV.  “Awareness-
nya masih sulit untuk dibangun. Harapannya, 
 de ngan sosialisasi terus menerus yang didukung 
media, semoga bisa membuat mereka sadar 
akan kesehatan, memahami pentingnya deteksi 
dini dan menjadikan vaksinasi HPV sebagai 
budaya kaum wanita,” bebernya, dengan wajah 
antusias.  (pnst)
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MENETAPKAN OLAHRAGA SEBAGAI GAYA HIDUP

Kesibukan mantan Gadis Sampul 1999 
ini di pentas entertainment memang jauh 
menurun. Sigi Wimala mengaku lebih fokus 
untuk mengurus putri semata wayang,  Maxin 
Sara, hasil pernikahannya dengan sutradara 
muda Timo Tjahjanto. “Saya  enggak pakai nan-
ny. Maxin masih balita dan harus memperoleh 
perhatian penuh dari ibunya,” ucap nominator 
pemeran utama wanita terbaik Piala Citra Festi-
val Film Indonesia (FFI) 2005 ini. 

Tapi jangan tanya soal aktivitas olah raga. 
Seketat apapun waktu yang tersita untuk me-
ngurus putrinya, Sigi tetap bisa “mencuri“ waktu 
untuk olah tubuh. Salah satunya ialah saat 
menunggu Maxin sekolah yang  dimanfaatkan-
nya untuk nge-gym. “Lumayan, dapet colongan 
sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk nge-gym,” 
ujarnya dengan gaya bicara yang khas dan 
senyum tak pernah lepas dari wajahnya. 

Tak hanya itu. Week end jam 4 dini hari 
ketika Maxin masih terlelap, Sigi sudah berada di 
jalan untuk bersepeda.  “Jadi enggak guilty feeling, 
karena pas Maxin bangun saya sudah di rumah. 
Dia enggak sadar kalau saya baru pulang jogging 
dan bersepeda,” ungkap pecinta olahraga lari sejak 

masih belia ini. 

Prinsipnya, tiada hari tanpa olahraga.  
Uniknya, enggak cuma lari dan bersepeda yang 
digelutinya.  Artis sekaligus model cantik ini 
juga rutin berlatih boxing dan pilates.  Jadi, tak 
usah heran jika perempuan yang memilih olah-
raga sebagai gaya hidup ini dinobatkan sebagai 
ambassador untuk memasyarakatkan olahraga 
lari di Indonesia dari salah satu produk sepatu 
bergengsi, sejak tahun 2009.

Aktif berolahraga merupakan gaya hidup 
yang sehat dan positif. Mudah dan murah, 
seperti lari yang bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja. Sendiri atau ramai-ramai. “Itu se-
babnya, olahraga itu harus contagious (menular 
dan ditularkan),” kata Sigi. Hanya memang, 
sambungnya, ia tak mungkin mengajak semua 
orang untuk berolahraga lari. “Ada yang lebih 
suka games sport, seperti tennis, basket, boxing, 
dan seterusnya, atau olah tubuh seperti yoga, 
pilates, senam dan lainnya. Enggak masalah. 
Intinya, tubuh harus ditopang dengan olahraga. 
Jadi cari saja motivasi yang kuat dan bisa enjoy 
melakukannya,” anjurnya. 
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wisata

Lokasinya di Desa Pemo, Kecamatan Keli-
mutu, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Teng-
gara Timur (NTT). Masyarakat setempat 

me ya kini adanya kehidupan lain di balik misteri 
Danau Kelimutu, dan percaya bahwa Danau Keli-
mutu merupakan tempat bersemayamnya arwah 
nenek moyang mereka. 

Gunung yang meletus terakhir pada 1886 
ini kental dengan nuansa gaib, dan memiliki tiga 
kawah raksasa yang berubah wujud menjadi 

Pesona gunung di Pulau Flores, Nusa Tenggara 
Timur (NTT) ini luar biasa. Memiliki tiga kawah yang 
membentuk danau dengan tiga warna yang berbeda. 
Uniknya, warna ketiga danau akan berubah-ubah seiring 
berjalannya waktu.

Danau Kelimutu

PESONA GAIB di Nusa Nipa

danau. Ketiga danau yang bertengger di 
posisi 1.690 meter di atas permukaan laut 
(puncak Gunung  Kelimutu) dan mengu-

asai lahan seluas 1.051.000 m2 dengan volume 
air sekitar 1.292 juta m3 itu, masing-masing 
memiliki nama. 

Danau pertama disebut sebagai Tiwu Ata 
Mbupu (danau arwah para orang tua). Masya-
rakat di sekitar puncak Kelimutu (Desa Moni, 
Ko’a Nara) meyakini Tiwu ata Mbupu adalah 
danau yang dihuni oleh arwah para orang tua 
yang memberikan ketenangan dan kesuburan. 
Danau kedua disebut sebagai Tiwu Nuwa Muri 
Ko’o Fai (danau arwah muda-mudi), danau 
ini dihuni oleh arwah para muda-mudi yang 

melambangkan cinta kasih yang tulus antara 
pria dan wanita. Danau ketiga, disebut Tiwu Ata 
Polo (danau arwah para tukang tenung atau 
 suanggi). Sementara, Kelimutu sendiri merupa-
kan gabungan kata dari “keli” yang berarti 
gunung dan “mutu” yang berarti mendidih. 

Danau Tiga Warna
Danau Kelimutu menjadi semakin menarik 

karena ketiga danau tersebut memiliki warna 
yang berbeda. Lebih dari itu, entah karena ada-
nya unsur magis atau sebab kejadian alam, 
warna permukaan ketiga danau senantiasa ber -
ubah-ubah, seiring berjalannya waktu. Itu se-
babnya,  wisatawan lebih mengenalnya sebagai 
Danau Tiga Warna. Menurut kepercayaan pen-
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CARA MENUJU KE SANA
Pasti, tujuan pertama untuk mencapai lo-

kasi Gunung dan Danau Kelimutu adalah transit/
singgah di Kupang, ibukota Propinsi Nusa Teng-
gara Timur (NTT) terlebih dahulu. Dari Kupang, 
bisa menggunakan pesawat tujuan Kota Ende, 
di Pulau Flores, dengan jarak tempuh sekitar 40 
menit. 

Tiba di Ende, perjalanan dilanjutkan de-
ngan menggunakan angkutan umum (minibus) 
ke Desa Kaonara. Jaraknya 93 km dari Ende, 
dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Dari sini, 
keagungan Gunung Kelimutu telah terlihat jelas. 
Namun, Anda harus menyusuri jalan sepanjang 
2,5 km untuk bisa sampai ke lokasi wisata, Da-
nau Kelimutu.

Tak usah khawatir, akomodasi di sekitar 
lokasi wisata cukup memadai. Ada pondok jaga, 
shelter berteduh untuk pengunjung, lengkap 
dengan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), dan 
lahan parkir yang mampu menampung sekitar 
20 mobil. Di bagian lainnya, ada beberapa los-
men kecil dan rumah makan yang siap menya-
jikan makanan untuk sekadar mengganjal perut.

❝Selain panorama dan keindah-
an alamnya, Gunung dan Danau 
Kelimutu memiliki daya magis 
yang luar biasa. Masyarakat se-
tempat sangat meyakini adanya 
kehidupan lain di balik misteri 
Danau Kelimutu. Tiap kawah 
Danau Kelimutu memiliki makna 
yang mengandung kegaiban itu 
sendiri❞

RITUAL KHUSUS
Masyarakat Lio pada umumnya sangat 

percaya bahwa setiap orang Flores yang 
sudah meninggal pasti akan bersemayam di 
antara ketiga kawah, Danau Kelimutu.

Pada saat-saat tertentu, masyarakat 
setempat melalui mosalaki sebagai kepala 
suku, melakukan ritual khusus (sesajen) 
untuk memberi makan para arwah yang 
mendiami Danau Kelimutu.

Hal ini dimaksudkan untuk meminta 
kesuburan dan menjaga keselamatan warga 
yang tinggal di sekitar Danau Kelimutu.

duduk setempat, masing-masing warna Danau 
Kelimutu memiliki arti dan kekuatan alam yang 
sangat dahsyat.

Batas antar danau adalah dinding batu 
sempit yang mudah longsor. Dinding ini  sangat 
terjal dengan sudut kemiringan 70 derajat. 
Ketinggian dinding danau berkisar antara 50 
sampai 150 meter. Ketiga warna ini mulai ber-
ubah sejak 1969 saat meletusnya Gunung Iya di 
Ende, dan perubahan warna itu pernah serupa. 
Air di salah satu tiga kubangan berwarna merah 
dan dapat menjadi hijau tua serta merah hati; 
di kubangan lainnya berwarna hijau tua menjadi 
hijau muda; dan kubangan ketiga berwarna 
coklat kehitaman. 

pnst - dari berbagai sumber

Pertama kali ditemukan oleh Van Such 
Telen, warga negara Belanda, tahun 1915. 
Namun, pesona dan keindahannya mulai 
dikenal luas setelah Y. Bouman menulis ten-
tang  fenomena alam Danau Kelimutu pada 
tahun 1929. Sejak saat itulah, meski dianggap 
sakral dan angker oleh masyarakat setempat, 
wisatawan asing mulai berdatangan untuk 
menyaksikan langsung pesona dan keajaiban 
Danau Kelimutu. Mereka yang datang bukan 
hanya pencinta keindahan, tetapi juga peneliti 
yang ingin menyibak fenomena kejadian alam 
yang amat langka.

 

Ya, Pulau Flores memang menyimpan 
banyak kekayaan alam yang luar biasa indah. 
Pulau yang dijuluki ‘NUSA NIPA’ oleh masya-
rakat setempat, atau ‘CABO DE FLORES’ dari 
bahasa Portugis oleh M. S Cabot, ini memang 
pantas disebut pesona dunia. Saat ini, Danau 
Kelimutu yang terletak di puncak Gunung 
Kelimutu ini masuk dalam rangkaian Taman 
Nasional Kelimutu, dan ditetapkan sebagai 
kawasan Konservasi Alam Nasional sejak 26 
Februari 1992. 

REKAM JEJAK
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dapur

Selain lezat dan menyumbang berbagai 
nutrisi, salad buah memiliki peran  penting 
pada program diet sehat. Kandungan vita-

min, mineral, dan serat pada buah-buahan juga 
sangat berperan dalam mengurangi risiko ber-
bagai penyakit.

Untuk tujuan menurunkan berat badan, 
mulailah menyantap salad buah atau sayur 
hijau. Sebuah studi menunjukkan dengan 
 mengonsumsi menu rendah kalori, seperti salad 
buah dan sayuran di bawah 150 kalori, mampu 
meningkatkan kepuasan atau rasa kenyang dan 
memangkas total jumlah kalori yang seharusnya 

dikonsumsi selama makan. Motonya ‘bigger is 
better’, tapi yang dimaksud dengan moto ini 
adalah volume saladnya bukan jumlah kalorinya. 
Namun, dianjurkan untuk mengurangi dressing 
serta pernak-pernik yang berlemak, seperti krim, 
keju dan mayonnaise.

Alternatif pilihan buah yang baik untuk 
salad adalah blueberry, raspberry, strawberry, 
apel dan anggur. Biasanya, ditambahkan bebera-
pa jenis buah. Tujuannya untuk menghadirkan 
aneka cita rasa, tekstur,  warna-warni menarik, 
dan manfaat yang lebih banyak. 

Salad Buah

Sensasi Menyenangkan
untuk Kesehatan
Salad buah merupakan menu pamungkas yang paling mudah dibuat dan banyak variasinya. Ada sensasi 
menyenangkan saat menyantapnya. Dingin, renyah dan segar!

BAHAN

	• Siapkan bahan utama membuat salad --berbagai jenis buah 
sesuai selera—seperti apel, mangga, anggur, blueberry, 
raspberry, strawberry, jeruk limau, lemon dan seterusnya 
(sesuai selera).

	• Potongan selada (tergantung selera).

	• Pilihan bahan dari sumber organik lebih disarankan. 

	• Kacang almond (kenari belanda), kismis, jeruk 
lemon (bahan-bahan ini juga ditujukan 
untuk menonjolkan rasa buah dan 
asam sitrus dari lemon untuk 
mencegah buah-buahan 
berubah warna menjadi 
kecokelatan). 

	• Garam atau gula.

CARA MEMBUAT

�	Siapkan pilihan buah yang sudah diproses 
(sudah dikupas dan tidak berbiji). 

�	Cuci besih, tiriskan dan keringkan dengan 
baik. 

�	Potong membentuk dadu atau sesuai selera. 

�	Campur semua bahan dan masukkan buah 
ke dalam mangkuk, lalu peras satu buah 
jeruk limau ke dasar mangkuk. 

�	Tambahkan garam atau gula (sesuai selera). 

�	Simpan ke dalam lemari pendingin untuk 
memperoleh salad buah yang dingin, renyah 
dan segar. 

�	Taburkan beberapa bahan yang menarik 
untuk keragaman rasa dan tekstur, seperti 
kismis, almond cincang, jeruk lemon, 
sebelum disajikan dan dinikmati.

❝Mengonsumsi makanan tinggi 
serat akan membantu menurunkan 
kolesterol dan mencegah konstipasi 
pada pencernaan. Konsumsi serat 
yang lebih banyak akan membuat 

perut lebih kenyang --porsi 
menyantap menu utama menjadi 

lebih sedikit-- sehingga efektif dalam 
mendukung program penurunan 

berat badan❞

--The Volumetrics Eating Plan, oleh Barbara 
Rolls, PhD--
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FYI (FOR YOUR INFO)

	• Buah-buahan berwarna putih dan hijau 
termasuk jenis yang banyak mengandung 
berbagai mineral.

	• Selain mineral,  buah-buahan berwarna 
hijau juga memiliki kandungan vitamin B 
yang sangat baik untuk sirkulasi sistem 
metabolisme.

	• Buah-buahan berwarna merah termasuk 
fitokimia seperti semangka, tomat, straw-
berry dan lainnya memiliki kontribusi khusus 
dalam mengurangi kerusakan internal.

	• Buah-buahan berwarna kuning;  jeruk, nanas, 
jagung kuning sangat bermanfaat untuk 
mengurangi risiko terkena katarak. 

	• Selain mengandung vitamin A, buah jeruk 
juga efektif dalam mencegah kanker.

	• Buah merah dan biru seperti apel dan anggur 
hitam berfungsi meningkatkan sirkulasi 
darah sehingga melindungi tubuh terhadap 
penyakit jantung.

SALAD DAN ANTI KANKER

Banyak sekali bukti bahwa buah dan 
sa yuran memiliki kandungan serat dan nutri-
si yang tinggi sehingga dapat memberikan 
kontri busi yang besar dalam menjaga kese-
hatan se ca ra keseluruhan. Penikmat  salad 
buah dan sayuran hijau akan memperoleh 
asupan antioksidan seperti vitamin C, E, asam 
folat, likopen, dan beta karoten (terutama jika 
mentah).

Antioksidan adalah zat yang dapat 
melin dungi tubuh dari kerusakan akibat papar-
an radi kal bebas. Studi dari National Cancer 
Institute menemukan, diet kaya akan buah 
dan sayuran akan memperkecil risiko kanker di 
kepala dan leher.
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agenda kegiatan

KELAPA GADING

SPECIAL EVENT
Gathering Pasien & Keluarga Penderita 
Kanker
Buka Puasa Bersama
Jumat, 18 Juli 2014, Pk. 17.30 - 19.00
Pembina: dr. Gerry Heryati, Sp.RM, MARS
Restoran Dapur Solo Cab. 2
Jl. Danau Sunter Utara No. 7 Sunter II
Sunter - Jakarta Utara 14350

Prenagen Pregnancy Journey & Belly Dance
Sabtu, 27  September 2014, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

SEMINAR AWAM
Gangguan Irama Jantung
Minggu, 28 September 2014, Pk 15.00 - 17.00
Pembicara: DR. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP
PT. Vale Indonesia 

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia pada 
Bayi
Kamis, 11 September 2014, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:	 •	 dr.	Isabella	Riandani,	Sp.A
	 •	 dr.	Ruankha	Bilommi,	Sp.BA
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading
Akreditasi IDI

Current Management of Cardiac Arrhythmias
Senin, 29 September 2014, 16.00 - selesai
Pembicara: DR. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP
PT Vale Indonesia

TALKSHOW
Tuntaskan Amandel yang Membandel
Selasa, 22 Juli 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ricky Yue, Sp.THT
Radio Sonora 92.0 FM

Serba Serbi Sakit Perut pada Anak
Selasa, 5 Agutus 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	Ruankha	Bilommi,	Sp.BA
Radio Sonora 92.0 FM

Jantung Koroner
Selasa, 26 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Utojo Lubiantoro, Sp.JP
DAAI	TV,	Program	Dunia	Sehat

Infertilitas pada Pria dan Wanita
Selasa, 2 September 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)
Radio Sonora 92.0 FM

PRENATAL CLASS
Nutrisi Tepat Ibu Hamil
Sabtu, 05 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Siap Hadapi Persalinan
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Aman Melewati Masa Nifas
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Dahsyatnya Manfaat ASI
Sabtu, 26 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Pemeriksaan & Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 02 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

9 Bulan yang Menakjubkan
Sabtu, 09 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Nutrisi Tepat Ibu Hamil
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Siap Hadapi Persalinan
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Aman Melewati Masa Nifas
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Dahsyatnya Manfaat ASI
Sabtu, 06 September 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Pemeriksaan & Perawatan Bayi Baru Lahir
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

9 Bulan yang Menakjubkan
Sabtu, 20 September 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading

Nutrisi Tepat Ibu Hamil
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading
   
SENAM
Hidup Optimis! Tetap Nyaman dengan 
Diabetes
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 07.00 - 10.00
dr,	Suryo	Dharmono,	Sp.KJ
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading
Senam Diabetes & Seminar Awam

Senam Diabetes Mellitus
Sabtu, 6 September 2014, Pk. 07.00 - 08.00
dr.	Suryo	Dharmono,	Sp.KJ
Lapangan Parkir RSMK Kelapa Gading
Senam Diabetes & Seminar Awam

DONOR
Rabu, 13 Agustus 2014, Pk. 08.30 – 12.00
Auditorium Lt. 6, RSMK Kelapa Gading
Pendaftaran tutup Pk. 11.30
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RS MITRA KEMAYORAN

SEMINAR AWAM
Restfull Sleep Easy Breathing & Healthy Body

Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 14.00 - 17.00
Pembicara: dr. Satrio Tjondro, Sp.KFR
Mall	Pondok	Indah

Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 14.00 - 17.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
Mall Bintaro

Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 15.00 - 17.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
Pondok	Indah	Mall

Sabtu, 13 September 2014, Pk. 15.00 - 17.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT
Lotte Kuningan

TALKSHOW
Radio Sonora 92.0 FM

Mengurangi Rasa Lelah dan Mengantuk 
Diperjalanan Jauh
Rabu, 23 Juli 2014, Pk. 09.00 - 10.00
Pembicara: dr. Andreas Prasadja, RPSGT

Darah Tinggi dan Stroke
Selasa, 19 Agustus 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Taswin Prawira, Sp.PD

Sering Pikun atau Dimensia
Selasa, 16 September 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Metta Yani, Sp.S

PRENATAL CLASS
Tanda - tanda Persalinan Normal
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Bidan RS Mitra Kemayoran

Persalinan Normal dan Sesar
Sabtu, 26 Juli 2014, Pk. 11.00 - 12.00
dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG

Penjelasan Vaksinasi pada Anak
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
dr. Soenarto, Sp.A

Cara Memijat Bayi yang Benar
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 11.00 - 12.00
Bidan RS Mitra Kemayoran
   
SENAM
Edukasi Diabetes Mellitus
“Sharing	Kesehatan	Diabetes	Mellitus”
9 Agustus 2014, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara:	dr.	Irwan	Tjahjadi	

Edukasi Diabetes Mellitus
16 Agustus 2014, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara:	dr.	F	Eliana	Taufik,	Sp.PD-KEMD

Edukasi Diabetes Melitus
23 Agustus 2014, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara: dr. Metta Yani, Sp.S

Edukasi Diabetes Mellitus 
30 Agustus 2014, Pk. 07.30 - 10.00
Pembicara: dr. Esti Wardani, Sp.M

PROMO
Paket Liburan Sekolah Sirkumsisi/Sunat
14 Juni - 14 Agustus 2014

Paket Meriah Kemerdekaan Discount 10%
17 Agustus - 31 Agustus 2014
·	 Pemeriksaaan Laboratorium
·	 Bonedensitometry
·	 Mammografi
·	 dan USG 4 Dimensi

DONOR
Donor Darah
24 Juli 2014, Pk. 09.00 - 11.30
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran

23 Oktober 2014, Pk.09.00 - 11.30
R. Auditorium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran
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SEMINAR AWAM
Rahasia Mengoptimalkan Potensi Buah Hati 
Sejak dalam Kandungan
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Exstracorporeal Shock Wave Lithotripsy 
(ESWL)
Kamis, 21 Agustus 2014, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Entjeng Hidayat, Sp.U
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

TALKSHOW
Radio Dakta Bekasi (107 FM)

Faktor Risiko Bayi Kuning
Kamis, 14 Agustus 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Vaya Dasitania, Sp.A, Mkes

PRENATAL CLASS
Gizi pada Ibu Hamil dengan Hiperemesis
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 12.00 - 13.00
dr. Hadi.S.M, MS, Sp.GK
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi
  
Manajemen Laktasi
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 12.00 - 13.00
Bidan Ida Zuraida
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

Makanan Pendamping Asi
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 12.00 - 13.00
RR. Endang Poedjiastoeti, S.Gz
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00 & 16.00 - 18.00
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

Senam Osteoporosis
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Lapangan Parkir Ruko Bekasi Mas,
Seberang RSMK Bekasi

LAIN-LAIN
Gathering	Pasien	DM
Apakah Supplement Dibutuhkan bagi Pasien 
DM
Sabtu, 16 Agustus 2014
dr. Hadi. S. M, MS, Sp.GK
Auditorium Lt. 6 RSMK Bekasi

BEKASIBEKASI TIMUR

SPECIAL EVENT
Perayaan Ulang Tahun RSMK Bekasi Timur 
Ke-10
Jumat, 11 Juli 2014, Pk. 17.00 - 18.00
Lobi RSMK Bekasi Timur

Lomba Dongeng Anak
Dalam Rangka Memperingati HUT RSMK Bekasi 
Timur Ke-10
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 12.00 - 18.00
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

SEMINAR AWAM
Menjaga Kadar Gula Darah Terkontrol
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Yusalena	Sophia	I,	Sp.PD
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Antiplatelet and Lipid Controlling in Acute 
Coronary Syndrome
Kamis, 04 September 2014, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:	•	 dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP.	FIHA
	 •	 dr.	Erwin	S	Setiawan,	Sp.JP
Burangrang Hall, Hotel Horison Bekasi 

TALKSHOW
Radio Dakta Bekasi (107 FM)

Virus Mers
Kamis, 10 Juli 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	Yusalena	Sophia	I,	Sp.PD
   
Bells Palsy
Kamis, 11 September 2014, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara:	dr.	G.A	Putu	Yunihati,	Sp.S

PRENATAL CLASS
Mengenal dan Menjadikan Anak Cerdas
Sabtu, 05 Juli 2014, Pk. 11.30 - 12.00
Dra.	Destryna	N	Sahari,	MA
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

Common Problem in Young Infant
Sabtu, 09 Agustus 2014, Pk. 11.30 - 12.00 
dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur  
  
Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Metode 
Kangguru
Sabtu, 20 September 2014, Pk. 11.30 - 12.00
Kartika, Amd. Keb
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

SENAM
Senam Diabetes
Sabtu, Pk. 07.00 - 08.00
Halaman Parkir RSMK Bekasi Timur
    
Senam Stroke
Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur
    

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur

PROMO
Promo Harga Khusus
Dalam Rangka HUT RSMK Bekasi Timur Ke-10
Jumat, 11 Juli 2014
Diskon	10%:	 •	Radiologi
	 	 •	Laboratorium
	 	 •	Paket	MCU	Cardio	Advanced	dan		
   Cardio Basic
Harga	Khusus	Treadmill	Rp.	400.000

DONOR
Donor Darah
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 08.00 - 12.00
Auditorium Lt.5 RSMK Bekasi Timur 

WARU

SEMINAR AWAM
Tempat: Auditorium Lt. 5 RSMK Waru

Virus Mers
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Bambang Simon, Sp.P

Waspadai Hepatitis di Sekitar Kita
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Ulfa	Kholili,	Sp.PD

Tips Menyusui untuk Ibu Bekerja
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ari Setyawati, Sp.A

Mata Kering Jangan Abaikan
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Victor S Tendean, Sp.M

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

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

LAIN-LAIN
Buka Bersama Pocari Sweat
Kamis, 3 Juli 2014, Pk. 16.00 – selesai
Auditorium Lt. 5 RSMK Waru
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SURABAYA

SEMINAR AWAM
Sakit Maag, Bolehkah Berpuasa?
Sabtu, 5 Juli 2014
Pembicara: dr. Hery Purbayu, Sp.PD-KGEH
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Mengapa Penderita Diabetes Harus Suntik 
Insulin?
Sabtu, 19 Juli 2014
Pembicara: dr. Dany Irawan, Sp.PD
Eni Ulfasari, Amd.Gz 
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Pentingnya ASI & Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Sabtu, 9 Agustus 2014
Pembicara: dr. Dina Angelika, Sp.A
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Road Show: Back to School
Sabtu, 23 Agustus 2014
Pembicara:	 •	dr. Stephani Dwiastuti, Sp.A
	 •	drg. David, Sp.KGA
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Cantik dengan Bedah Plastik Estetik
Sabtu, 13 September 2014
Pembicara: dr. Tjandra Purnawan, Sp.BP
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Waspada Penyakit Jantung pada Usia Muda
Sabtu, 27 Juli 2014
Pembicara: dr. J. Nugroho EP, Sp.JP (K)
Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

SENAM
Senam Pagi
Tempat: Area parkir lobby RSMK Surabaya

Senam libur ... puasa
Juli 2014

Senam Diabetes Seri 2
Sabtu, 16 Agustus 2014

Senam Jantung Sehat
Sabtu, 30 Agustus 2014

Senam Diabetes Seri 3
Sabtu, 6 September 2014

Senam Lansia Bugar
Sabtu, 20 September 2014

Senam Hamil
Tempat: Auditorium Lt 6 RSMK Surabaya

Tips Memilih Botol Bayi yang Aman
Sabtu, 5 Juli 2014, Pk. 08.00
dr. Brown

Tips Memandikan Bayi
Minggu, 6 Juli 2014, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Seputar Bank Darah Tali Pusar
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 08.00
Cellsafe

Tips Persiapan Program ASI Eksklusif
Minggu, 13 Juli 2014, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Tips Merawat Kulit Bayi
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 08.00
Pigeon

Mengenal Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
Minggu, 20 Juli 2014, Pk. 09.00
Ahli Gizi

Tehnik Memberi Pijatan pada Bayi Anda
Sabtu, 26 Juli 2014, Pk. 08.00
Pijat Bayi 

Melatih Cara Mengejan yang Benar
Minggu, 27 Juli 2014, Pk. 09.00
Bidan

Melatih Cara Mengejan yang Benar
Sabtu, 2 Agustus 2014, Pk. 08.00
Bidan

Tips Memandikan Bayi
Minggu, 3 Agustus 2014, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Tips Merawat Kulit Bayi
Sabtu, 9 Agustus 2014, Pk. 08.00
Pigeon

Menu Sehat Saat Kehamilan
Minggu, 10 Agustus 2014, Pk. 09.00
Ahli Gizi

Tips Memilih Botol Bayi yang Aman
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 08.00
dr. Brown

Melatih Teknik Pernafasan Menjelang 
 Persalinan
Minggu, 17 Agustus 2014, Pk. 09.00
Bidan 

Seputar Bank Darah Tali Pusar
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 08.00
Cellsafe

Cara Merawat Puting Susu selama Menyusui
Minggu, 24 Agustus 2014, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Pijat untuk Bayi Baru Lahir
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 08.00
Pijat Bayi

Tips Persiapan Program ASI Ekslusif
Minggu, 31 Agustus 2014, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Tips Memilih Botol Bayi yang Aman
Sabtu, 6 September 2014, Pk. 08.00
dr. Brown

Melatih Cara Mengejan yang Benar
Minggu, 7 September 2014, Pk. 09.00
Bidan

Seputar Bank Darah Tali Pusar
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 08.00
Cellsafe

Tips Memandikan Bayi
Minggu, 14 September 2014, Pk. 09.00
Kamar Bayi

Tips Merawat Kulit Bayi
Sabtu, 20 September 2014, Pk. 08.00
Pigeon

Tips Persiapan Program ASI Ekslusif
Minggu, 21 September 2014, Pk. 09.00
Klinik Laktasi

Tehnik Memberi Pijatan pada Bayi Anda
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 08.00
Pijat Bayi

Mengenal Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 
Minggu, 28 September 2014, Pk. 09.00
Ahli Gizi
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DEPOK

SPECIAL EVENT
Perayaan Ulang Tahun RSMK Depok
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 08.00 – selesai
KIDS DAY OUT
Talk	Show:	Solusi	Tepat	Atasi	Alergi	bagi	si	Kecil
Lomba:	 Foto	Selfie,	Mom	&	ME
 Bayi Merangkak
dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

SEMINAR AWAM
Seminar Komunitas PERSADIA
Pengaturan Pola Makan bagi Penderita DM
Selama Bulan Puasa
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 17.00 – selesai
Pembicara: dr. Laila Hayati, Sp.GK
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

9 Bulan yang Menakjubkan
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 08.00 – selesai
Pembicara: dr. Marissa Anindya, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Trik Jitu Atasi dan Cegah Obesitas
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 08.00 – selesai
Pembicara: dr. Laila Hayati, Sp.GK
Auditorium Lt.5, RSMK Depok

Seminar Komunitas KECC
Pendarahan Saluran Cerna
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 08.00 – selesai
Pembicara: dr. Andry Surandy, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Seminar Komunitas
Women’s Secret
Sabtu, 27 September 2014, Pk. 08.00 – selesai
Pembicara: dr. Marissa Anindya, Sp.OG
 dr. Gayanti Germania, Sp.KK
D’Mall Depok

PRENATAL CLASS
Edukasi	Seputar	Kehamilan	dan	Persalinan

Makanan Cerdas Bagi Ibu Hamil
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 11.00 – selesai
Ahli	Gizi
Auditorium Lt. 4, RSMK Depok

Keputihan pada Masa Kehamilan
Sabtu, 09 Agustus 2014, Pk. 11.00 – selesai
Pembicara: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

Mengenal Jenis Kontraksi
Sabtu, 06 September 2014, Pk. 11.00 – selesai
dr. Alexy Oktoman, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok
   
SENAM
Senam Diabetes Mellitus
Rabu & Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 - 11.00

DONOR
Donor	Darah
Give the Gift of Live
Sabtu, 21 Juni 2014, Pk. 09.00 - 12.00
PMI Depok
Auditorium Lt. 5, RSMK Depok

LAIN-LAIN
Promo
•	 Treadmill
•	 Pemeriksaan	Laboratorium
 (Kolesterol Total, Trigliserida, Asam Urat, HDL, LDL)
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CIBUBUR

SPECIAL EVENT
Kultum & Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Jumat, 11 Juli 2014, Pk. 15.00 – selesai
Masjid Darussalam, Kota Wisata

Tausyiah Ramadhan
(dimeriahkan dengan Lomba Menganyam Kulit 
Ketupat & Lomba Kreasi Hijab)
Jumat, 18 Juli 2014, Pk. 15.00 - 19.00
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur

Dongeng Anak & Atraksi Sulap
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Bersama	Kak	Eva
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur

SEMINAR AWAM
Ceramah	Kesehatan

Seberapa Besar Risiko Anda Terkena Stroke?
Rabu, 16 Juli 2014, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:	dr.	Everhardus	Sebastian,	Sp.S
Komunitas Angklung Bunda Teresa, Kota Wisata

Halal - Bihalal bersama Komunitas 
Cibubur Motorcycle Community
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: dr. Mirsyam Ratri W, Sp.P
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur

Halal - Bihalal bersama Komunitas 
Paguyuban Dharma Wulan Sentul
Sabtu, 6 September 2014, Pk. 09.00 - 13.00
Pembicara: dr. IGM. Febri Siswanto, Sp.OT
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur

Seputar Tumbuh Kembang Anak
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara:	•	 dr.	Aryana	Diani,	Sp.A
	 •	 dr.	Dessy	Afrianty,	Sp.A
Auditorium lt. 4 RSMK Cibubur

Seputar Perawatan Kulit & Kecantikan
Sabtu, 20 September 2014, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara:
	 •	 dr.	Ilmi	Silmiaty,	Sp.KK
	 •	 dr.	Erivia	D.	Pangkahila,	Sp.KK,	M.	Biomed
Auditorium lt. 4 RSMK Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Stroke Update Management
Kamis, 25 September 2014, Pk. 12.00 - 17.00
Pembicara:	•	 dr.	Everhardus	Sebastian,	Sp.S
	 •	 dr.	Dewi	Asih,	Sp.Rad
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur

PRENATAL CLASS
Perubahan Kulit pada Masa Kehamilan & 
Menyusui
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 11.00 - 12.00
dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur
   

CIKARANG

SPECIAL EVENT
Dunia Anak
Sabtu, 19 Juli 2014, Pk. 09.00 - 11.00
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

SEMINAR AWAM
Sabtu, 16 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara:	dr.	Evelyn	Tunardy,	Sp.OG
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

Belly Dance & Seminar Awam
Sabtu, 13 September 2014, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Nancy Liona, Sp.OG
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

SEMINAR ILMIAH
Kamis, 28 Agustus 2014, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:	•	 dr.	Agung	Sapta	Adi,	Sp.An
	 •	 dr.	Antonius	Anton,	Sp.A
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

TALKSHOW
Radio Dakta

Jumat, 04 Juli 2014, Pk. 14.00 - 15.00
Pembicara: dr. Wiro Anton Sumilat

Jumat, 08 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 10.00
Pembicara: Dokter Spesialis Anak

Jumat, 05 September 2014, Pk. 09.00 - 10.00
Pembicara: Dokter Penyakit Dalam

PRENATAL CLASS
Sabtu, 12 Juli 2014, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: dr. Yulia Antolis, Sp.A

Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 11.30 - 12.30
Pembicara: dr. Frengky Susanto, Sp.A
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

Sabtu, 20 September 2014, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. N.P Tietien Sri K, Sp.OG
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang
  
DONOR
Bakti Sosial Donor Darah
Sabtu, 30 Agustus 2014, Pk. 08.00 - 12.00
PMI Kabupaten Bekasi
Auditorium Lt. 4 RSMK Cikarang

PROMO
Liburan Sekolah
•	 Paket	Medical	Check	Up
•	 Paket	Vaksin	Influenza
•	 Paket	Vaksin	Hepatitis	B
15 Juni s/d 15 Juli 2014

Harga Khusus Terapi Rehab Medik
Terapi Penanganan Nyeri & Terapi Laser
15 Mei s/d 15 Juli 2014

Harga Khusus bagi Paguyuban Dharma 
Wulan, Bogor
•	 Tindakan	Artroplasti
•	 Terapi	Penanganan	Nyeri	Post	Tindakan	Artroplasti
•	 Terapi	Laser
1 Juli s/d 31 Agustus 2014

Harga Khusus bagi Paguyuban Dharma 
Wulan, Bogor
•	 Kamar	Perawatan
•	 Medical	Check	Up
•	 Pemeriksaan	Laboratorium
•	 Pemeriksaan	Radiologi
•	 Farmasi
1 Juli 2014 s/d 30 Juni 2015

Harga Khusus Deteksi Dini Jantung
Medical	Check	Up
15 Juli s/d 15 Agustus 2014

Harga Khusus bagi Komunitas Angklung 
Mother Teresa, Kota Wisata

•	Kamar Perawatan
•	 Medical	Check	Up
•	 Pemeriksaan	Laboratorium
•	 Pemeriksaan	Radiologi
•	 Farmasi
1 Agustus 2014 s/d 31 Juli 2015

Gebyar Kemerdekaan
•	 Potongan	harga	Pemeriksaan	Laboratorium	(kar-
bohidrat,	fungsi	ginjal,	fungsi	lemak,	fungsi	hati)

•	 Potongan	harga	Kamar	Perawatan
•	 Potongan	harga	Pemeriksaan	Radiologi	 

(MRI & CT Scan)
17 Agustus s/d 17 September 2014

DONOR
Donor Darah
Sabtu, 9 Agustus 2014, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 4 RSMK Cibubur
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TEGAL

SPECIAL EVENT
Special Ramadhan
Buka Puasa Bersama Karyawan RSMK Tegal
Kamis,10 Juli 2014, Pk. 16.00 – selesai
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal

Halal Bi Halal RSMK Tegal 
Bersama Perusahaan dan Asuransi Rekanan
Sabtu, 09 Agustus 2014, Pk. 10.00 – selesai
Mc. Donald Tegal
Jl. Mayjed Sutoyo

Lomba Balita Ceria & Lomba Membaca
Minggu, 21 September 2014, Pk. 08.00 – selesai
Balita	Ceria	Kategori	A:	Usia	1	-	3	Tahun
																						Kategori	B:	Usia	3	-	5	Tahun
Lomba	Membaca:	Usia	5	-	6	Tahun
Juri: Dokter Spesialis Anak & Psikolog Anak, Guru TK
Lobby Rawat Jalan RSMK Tegal

SEMINAR AWAM
Periode Emas Siapkan Anak ke Masa Depan & 
Belly Dancexercise
Sabtu, 23 Agustus 2014, Pk. 09.00 – selesai
Pembicara:	•	 dr.	Lisdayanti	Sp.OG
	 •	 Instruktur	senam	Belly	Dance
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Fasilitas:	Snack,	Lunch,	Seminar	Kit,	Doorprize

KENJERAN

SEMINAR AWAM
Touch Stimulation in Pregnancy & New Born
Sabtu, 9 Agustus 2014, Pk. 09.00 - selesai
Pembicara:	 dr.	Benediktus	Arifin,	MPH,	Sp.OG
	 dr.	Noershanti	Ramadhani,	Sp.A
Auditorium Lt. 6 RSMK Kenjeran
Fasilitas: free snack & doorprize   
  
SENAM
Senam Hamil
Sabtu dan Minggu, Pk. 09.00
Pembicara:	 Dokter	Spesialis,	Bidan,	Ahli	Gizi	&	

Fisioterapi
Auditorium Lt. 6 RSMK Kenjeran
Biaya: 40.000/datang
Paket Senam 10x: Rp 350.000
Free	Souvenir	Cantik

PRENATAL CLASS
Pijat Medis Bayi dan Perawatannya
Senin – Sabtu, Pk. 09.00 - 11.00
Bidan RSMK Tegal
Nurse Station Anyelir Lt.2, RSMK Tegal
 
SENAM
Senam Boyok
Sabtu, Pk. 08.00 – selesai
Tim Fisioterapis RSMK Tegal
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Minggu Pertama dan Ketiga  Tiap Bulan

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 10.00 – selesai
Bidan Linda
Auditorium Lt. 4, RSMK Tegal
Gratis Free Milk dari prenagen

PROMO
Discount 15 & 20%
Kamar perawatan VIP dan SUPER VIP
Periode Juli - Agustus 2014
*Berlaku untuk pasien umum   
  
Discount 15%
Pemeriksaan Laboratorium
*khusus  rawat jalan

Paket Khitan
Khitan	Liburan
Periode Bulan Juni - Juli 2014
Poli	Bedah	RSMK	Tegal
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Wasir merupakan salah satu penyakit yang 
sangat mengganggu dan berpengaruh 
dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini 

disebabkan karena rasa kurang nyaman yang kerap 
kali timbul. Lebih dari itu, jika tidak segera dilakukan 
pengobatan, wasir berpotensi menimbulkan rasa sakit 
berkelanjutan. Tapi itulah, umumnya penderita wasir 
enggan atau takut dioperasi.

Berkaitan dengan fenomena itulah, RS Mitra 
Keluarga Kelapa Gading mengadakan seminar awam 
berjudul “Atasi Wasir Dengan Metode Terkini”, pada 
Sabtu, 14 Juni 2014.

Acara seminar yang menghadirkan pembicara, 
DR. dr. Harmin Sarana, MM, FS, Sp.KL, Sp.B(K) dan 
moderator, dr. Simon Nanlohy itu sekaligus dituju-
kan untuk memperkenal kan teknik operasi doppler, 
yaitu teknik operasi dengan menggunakan prinsip 
mengikat dan menjahit wasir ke jaringan yang lebih 
dekat.

Kelebihan dari teknik ini ialah, mampu memi-
nimalisir rasa nyeri, tidak menimbulkan strikura 
(penyempitan) anus, dan menjanjikan proses pemu-
lih an yang lebih cepat. 

Tak heran, tema pembahasan seminar yang 
menarik dan mampu memberikan pence rahan itu 
memperoleh sambutan hangat peserta. Hal itu ter-
lihat dari antusias peserta dalam sesi tanya jawab, 
khususnya dari para peserta yang notabene merupa-
kan penderita wasir. Melalui kegiatan ini, diharapkan 
dapat menambah wawasan mengenai bahaya wasir 
dan cara pengobatannya. 

RS MITRA KEMAYORAN bekerjasama 
dengan Pink Shimmerinc, menggelar Talk-
show Kesehatan, “Let’s Beat Breast Cancer”. 
 Talkshow yang menghadirkan pembicara   
dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS (Consultant 
Breast Surgeon di Mitra Kemayoran  Hospital) 
dan Dinda Nawangwulan (Founder Pink 
Shimmerinc) itu berlangsung di Audi torium 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), 
 Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu, 
7 Mei 2014. Selain dihadiri lebih dari 100 
mahasiswa dan mahasiswi, talkshow tersebut 
juga menampilkan para suvivor (penderita 
kanker payudara) untuk berbagi dan menceri-
takan pengalaman pribadi mereka.

Inti pesan dari talkshow tersebut adalah 
me nyampaikan kemajuan di bidang operasi 
kanker payudara. “Kalau sebelumnya operasi 
kanker payudara berarti mengangkat seluruh 
payudara, kini dokter hanya membuang 
tumornya, tanpa harus mengubah bentuk 
payudara,” jelas dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS. 

Di sisi lain, teknik biopsi pun telah 
 mengalami kemajuan yang cu kup  berarti. 
“Saat ini, tindakan biopsi tidak harus dilaku-
kan di ruang operasi. Prosedurnya tak 
lebih dari 10 menit, dan pasien tidak perlu 
menjalani rawat inap,” imbuhnya. Namanya, 
core needle biopsy. Teknik ini me mungkinkan 
biopsi kanker dilakukan hanya dengan meng-
gunakan jarum. “Tanpa operasi dan tanpa 
bekas luka. Hanya ada bekas suntikan jarum 
yang besar nya sekitar 2 mm,” ungkapnya. 

kilas berita

Talkshow Kesehatan

Breast Cancer Awarness

KEMAYORANKELAPA GADING

Seminar Awam

Atasi Wasir dengan 
Metode Terkini

Masih seperti kata dr. Alfiah, teknik lain 
yang juga berkembang ialah yang disebut 
dengan sentinel lymph node biopsy. Suatu 
metode  biopsi terkini untuk mengambil 
contoh  jaringan pada kelenjar getah bening 
ketiak, tanpa harus membuang kelenjar getah 
 bening di ketiak. Dengan teknik ini, pengang-
katan kelenjar getah bening yang tidak sesuai 
bisa dihindari. Salah satunya risiko terjadinya 
pembengkakan di tangan pasien yang mem-
buatnya tampak seperti tangan Popeye. 

Masih ada lagi, yaitu mastektomi yang 
merupakan operasi untuk mengangkat sel 
tumor saja. Mastektomi skin and nipple 
 sparing merupakan pengobatan kanker 
payu dara de ngan membuang isi payudara 
yang terpenga ruh, namun tetap menyisakan 
kulit dan puting sehingga pe rempuan tidak 
 benar-benar kehi langan payudaranya. 
Bahkan, ada pula microdochectomy, yaitu 
pengobatan untuk masalah nipple discharge 
(puting mengeluarkan cairan saat tidak me-
nyusui) dengan hanya membuang saluran 
susu yang bermasalah. 
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Kecendrungan meningkatnya penyakit jan-
tung di Indonesia beberapa waktu terakhir 
ini dirasa cukup signifikan. Salah satunya 

adalah penyakit jantung koroner. Tekanan 
da rah tinggi, kencing manis, kadar kolesterol 
darah yang tinggi merupakan beberapa pemicu 
timbulnya penyakit ini. Sementara, sarana ke-
sehatan, tenaga medis yang terlatih dan mampu 
mena ngani kasus ini belum cukup memadai.

Untuk memberikan wawasan dan solusi 
perihal fenomena di atas, RS Mitra Keluarga 
Bekasi Timur mengadakan Seminar Awam 
bertajuk “Pena nganan Penya kit Jantung Tanpa 
Operasi”   de ngan menghadirkan dr. Faris Basa la-
mah, Sp.JP, FIHA sebagai pembicara.

BEKASI TIMUR

 Seminar Awam

 Penanganan Penyakit
Jantung Tanpa Operasi

Acara seminar yang berlangsung di Hotel 
Grand Situbuleud, Purwakarta, pada Sabtu 10 
Mei 2014 itu dibuka oleh sambutan Manager 
Marketing RS Mitra Keluarga Bekasi Timur,  
dr. Francisca Dewi Permatasari. 

Pada kesempatan itu dr. Faris Basalamah, 
Sp.JP, FIHA mengatakan bahwa masyarakat tidak 
perlu cemas dengan penyakit jantung koroner. 
Saat ini, prosedur dan penangannya bisa 
dilakukan tanpa operasi, atau dengan tindakan 
Angioplasti Koroner, yaitu melebarkan pembuluh 
darah jantung dengan ballon dan dipasang ring/
stent. “Prosedur ini sangat aman dengan kom-
plikasi dan risiko yang sangat rendah,” jelasnya. 

Acara yang dihadiri masyarakat kota Pur-

wakarta ini berlangsung menarik dan interaktif. 
Hal itu terlihat dari antusiasme peserta melalui 
banyaknya pertanyaan yang diajukan. Dengan 
adanya respon positif peserta, pihak RSMK ber-
harap acara seminar ini bisa menjadi informasi 
yang bermanfaat, khususnya sebagai wawasan 
terhadap penyakit jantung koroner. 
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Dalam rangka menjalin keakraban 
dan mempererat hubungan ker-
jasama dengan para provider dan 

komunitas di Cikarang dan sekitarnya, 
RS. Mitra Keluarga Cikarang berpartisi-
pasi dalam acara D’Khaya ngan Senior 
Golf Tournament, pada 13 Juni 2014. 

Acara yang berlangsung di 
Jababeka Golf & Country Club ini 
diikuti oleh para pemain golf senior 
yang berdomisili di Cikarang, Bandung, 
Karawang dan Jakarta. Yang menarik, 
sebelum memulai aktivitas turnamen, 
dilakukan pemeriksaan kesehatan 

Saat ini, cidera akibat aktivitas, terutama 
karena olahraga dapat ditangani dengan 
metode minimal invasif dengan teknik 

arthroscopy (teknik pembedahan melalui luka 
goresan yang kecil & menggunakan video 
kamera yang dimasukkan ke dalam sendi) 
maupun arthrosplasty (ganti sendi), agar kem-

CIBUBUR

Talkshow Kesehatan

Penanganan Nyeri Sendi dengan 
Teknik Arthroscopy dan
Arthrosplasty

bali dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Sayangnya, seringkali masyarakat awam 
enggan ditangani dengan menggunakan metode 
ini. Umumnya, faktor yang menjadi penyebab 
diantaranya adalah:

•	 Ketidaktahuan masyarakat awam akan 
pentingnya penanganan segera atas keluh-
an yang dialami

•	 Ketakutan masyarakat awam bila mende-
ngar kata “operasi”, sehingga lebih memilih 
pengobatan alternatif dalam menangani 
keluhannya

•	 faktor biaya, dan lainnya.

Atas pertimbangan pada fenomena di 
atas, sekaligus untuk menambah wawasan 
& pengetahuan mengenai penanganan nyeri 
sendi, RS Mitra Keluarga Cibubur mengadakan 
talkshow kesehatan bertajuk “Waspadai Nyeri 
Pada Sendi Anda”, pada Sabtu, 10 Mei 2014. 

Talkshow tersebut menghadirkan 
narasumber dr. IGM. Febri Siswanto - Spesialis 
Ortopedi & Traumatologi (Cedera Olahraga/
Arthroscopy), dr. Jamot Silitonga - Spesialis 
Ortopedi (Sendi Panggul & Lutut/Arthroplasty), 
dan dr. Ade Sri Wahyuni - Spesialis Kedokteran 
Fisik & Rehabilitasi. Adapun acara tersebut 
dikhususkan hanya bagi pasien Ortopedi RS 
Mitra Keluarga Cibubur yang sebagian besar 
mengalami nyeri pada sendi.

Selanjutnya, pada Rabu, 18 Juni 2014, 
RS Mitra Keluarga Cibubur kembali menggelar 
talkshow kesehatan yang mengangkat tema 
“Healthy Joints For Life”. Talkshow lanjutan ini 
menghadirkan narasumber dr. Jamot Silitonga 
dan dr. Ade Sri Wahyuni. Talkshow ke-2 ini 
diramaikan oleh 50 peserta dari komunitas 
Paguyuban Dharma Wulan, Cabang Bogor.

Acara talkshow semakin hidup dengan 
adanya testimoni dari beberapa pasien yang 
sudah pernah menjalani operasi dengan 
 tekhnik arthroscopy, maupun ganti sendi (ar-
throplasty) di RS Mitra Keluarga Cibubur.

Dengan adanya acara ini, diharapkan 
kesadaran peserta seminar terhadap penting-
nya penanganan segera atas keluhan yang 
dialami semakin meningkat. Di sisi lain, bisa 
mengurangi kekhawatiran/ketakutan peserta 
terhadap tindakan operasi dengan teknik 
arthroscopy dan arthrosplasty, sekaligus lebih 
mengetahui dan memahami terapi lebih lanjut 
setelah dilakukan tindakan. 

Golf Tournament

Check up
Sebelum Tanding

kepada para peserta. Pemeriksan kesehatan 
yang dilakukan diantaranya cek tekanan 
darah, gula darah, asam urat, pemeriksaan 
lemak tubuh dan kepadatan tulang. 

Terlihat wajah antusias peserta  dalam 
melakukan pemeriksaan kesehatan  tersebut. 
Apalagi, seusai mengunjungi stand dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan,  setiap 
peserta  berkesempatan memperoleh 
 souvenir menarik dari RS Mitra Keluarga 
Cikarang. 

CIKARANG
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Kepolisian Rebuplik Indonesia (Polri) men-
catat kasus kecelakaan lalu lintas yang 
meningkat setiap tahunnya. Dampak yang 

dialami korban kecelakaan tersebut mulai dari 
luka-luka, cacat tetap, bahkan tidak sedikit 
yang tewas akibat kecelakaan.

Keterlambatan pertolongan medis 
dan minimnya pengetahuan Polantas untuk 
melakukan tindakan penanganan pertama 
merupakan salah satu faktor tingginya kasus 
kematian.

Terkait dengan fenomena tersebut, 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok (RSMKD), 
merasa perlu memberikan pembekalan dan 
menambah wawasan mengenai pertolongan 
pertama pada korban kecelakaan lalu lintas ke-

Sabtu, 10 Mei 2014 RS Mitra Keluarga Bekasi 
mengadakan seminar awam yang meng-
angkat tema Bedah Laparoskopi.  Seminar 

ini bertujuan untuk memberikan informasi me-
ngenai kemajuan di bidang pembedahan, yaitu 
teknik bedah laparoskopi.

Seminar yang membahas mengenai 
ke ung gulan bedah laparoskopi yang hanya me-
nerapkan sayatan kecil, sehingga kerusakan ja-
ringan dan nyeri pascaoperasi menjadi minimal, 
serta pemulihan yang lebih cepat, berlangsung 

DEPOK

BEKASI

Seminar Komunitas

Penanganan Pasca Trauma
Kecelakaan Lalu Lintas

Seminar Awam

Bedah
Laparoskopi

di Auditorium Lt. 6 RS Mitra Keluarga Bekasi. 

Seminar yang menghadirkan pembicara dr. 
Ferdy Limengka, Sp.B-FINACS, dan dr. Dumar-
nisa Ginting sebagai moderator itu diramaikan 
oleh sekitar 80 orang peserta yang merupakan 
warga Bekasi dan sekitarnya. Bahkan, ada pula 
warga Cileduk yang turut hadir demi menambah 
wawasan tentang bedah laparoskopi.

Tak hanya ramai, seminar pun berlangsung 
menarik karena dr. Ferdy mampu membawakan-

nya dengan selingan humor yang menyegarkan 
suasana. Sehingga, selain mampu menepis 
sua sana tegang, peserta tampak semakin asyik 
mengikuti jalannya seminar dengan respon yang 
cukup antusias melalui berbagai pertanyaan 
yang diajukan.

Melalui seminar ini,  diharapkan peserta 
yang datang akan memiliki bekal pengetahuan 
mengenai teknik bedah laparoskopi, sehingga 
tidak lagi memiliki persepsi menakutkan pada 
tindakan bedah. Kesempatan itu juga diman-
faatkan untuk menginformasikan bahwa fasi-
litas itu tersedia dan bisa dilakukan di RS Mitra 
Keluarga Bekasi. 

pada Polantas di wilayah 
Depok dan sekitarnya. 
Untuk itu diselenggarakan 
Seminar dengan tema,  “Pe-
na nganan Pasca Trauma pada 
Kecelakaan Lalu Lintas”. 

Acara yang berlangsung 
di audi torium Polres Depok 
pada 14 Juni 2014 mengha-
dirkan pembicara dr. Harjanto 
 Effendi, Sp.OT dan dr. Yantoko, Sp.BP-RE 
dari RS Mitra Keluarga Depok. Tampak hadir 
Kapolres Depok, Bapak Kombes Pol. Ahmad 
Subarkah, SIK, SH beserta lebih dari 50 Polantas 
di jajarannya.

Tak hanya wawasan mengenai penangan-

an kecelakaan lalu lintas yang diberikan, 
Polantas ini juga dibekali pelatihan mengenai 
bagaimana melakukan bantuan hidup dasar 
kepada korban kecelakaan dengan benar. 
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Sabtu, 12 April RS Mitra Keluarga Tegal mengge-
lar seminar dengan tema Kegawatdaruratan 
Kasus Bedah Pada Bayi Baru Lahir. Acara yang 

diselenggarakan di Karlita International Hotel itu 
dihadiri sekitar 400 bidan dari wilayah Kota Tegal, 
Kab. Tegal, Brebes, dan Pemalang. 

Meski merupakan seminar untuk bidan ber-
akreditasi IBI, namun pembicara yang didaulat 
untuk menyampaikan materi kali ini bukanlah dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan, melainkan dokter 
spesialis anak dan dokter spesialis bedah anak.

Acara yang diawali dengan sambutan oleh 
Ketua IBI Kota Tegal, dan Direktur RS MK Tegal itu 
berlanjut dengan presentasi RS oleh marketing RS 
Mitra Keluarga Tegal.

Pembahasan materi diawali dengan presentasi 
dr. Felix Candra Sutanto Sp.A mengenai “Muntah 
pada Bayi dan Anak”. Presentasi kedua, disampaikan 
oleh dr. Ruankha Bilommi Sp.BA yang membawakan 
judul “Atresia Duodenum dan Usus Halus”.

Usai menyampaikan materi sesi tanya jawab 
pun ramai ditunggu-tunggu oleh peserta. Tak sabar 
untuk segera mendapatkan jawaban, peserta berebut 
mengajukan pertanyaan pada kedua pembicara. 
Acara semakin meriah ketika sesi tanya jawab ditutup 
dengan pembagian doorprize dan makan siang 
bersama. 

TEGAL

Seminar

Penanganan Terkini
Kasus Bedah pada 
Bayi Baru Lahir

Dalam rangka meningkatkan technical 
skill fisioterapi dalam penanganan 
pasien dengan gangguan central nervus 

system (CVA/post stroke), RS Mitra Keluarga 
Waru mengadakan seminar dan workshop 
fisioterapi, BOBATH TRAINING CAMP 2: 
POSTURAL CONTROL & LOCOMOTION, pada 
tanggal 17, 18, 24, 25 Mei 2014. Seminar 
dan workshop ini merupakan kelanjutan dari 
pelatihan, New BOBATH SERIES: Introduc-
tion, sharing, and handling about of bobath 
concept, yang berlngsung pada  September 
– Oktober 2013 lalu. 

Seminar dan workshop tentang pena-
nganan stroke terkini dengan pendekatan 
konsep bobath ini menghadirkan instruktur 
Agus wiyono, AMF, senior fisioterapist de-
ngan sertifikat International Advance Course, 
Seoul 2010, 2011 dan Osaka 2012. Konsep 
bobath adalah pendekatan penyelesaian 
masalah dengan assessment dan treatment 
dari individual dengan mempengaruhi tonus, 
gerakan, dan fungsi karena gangguan sistem 
saraf pusat. Goal dari treatment dengan kon-
sep bobath adalah mengoptimalkan fungsi 
dengan memperbaiki postural control dan 
fasilitasi gerak selektif. 

Pelatihan yang diadakan selama 4 hari 
tersebut lebih banyak membahas tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan postural 

WARU

Seminar dan Workshop Fisioterapi

Bobath Training Camp 2:
Postural Control & Locomotion

control, mekanisme postural control, fungsi 
sistem saraf pusat dalam mengontrol posture 
dan gerakan, hingga assessment problem dan 
fungsi serta melakukan treatment yang tepat 
dengan pemahaman konsep bobath. Disam-
ping itu juga dibahas tentang locomotion, 
khususnya bagaimana melakukan treatment 
berjalan pada pasien post stroke.

Seminar & workshop tersebut mengga-
bungkan pelatihan dengan mendatangkan 
penderita stroke untuk dilakukan assessment 
problem fungsi sampai dilakukan treatment 
langsung ke pasien/penderita stroke. Dengan 
dilakukannya pelatihan semacam ini, diharap-
kan mampu meningkatkan technical skill dari 
fisioterapi, khususnya para fisioterapist di 
RS. Mitra Keluarga Waru, dalam menangani 
pasien stroke/gangguan syaraf pusat. 
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Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) 
Kota Surabaya ke-721, Pekan Imuninasi 
Nasional dan Hand Hygiene Day, yang jatuh 

pada bulan yang sama, RS Mitra Keluarga Sura-
baya  menyikapinya dengan menggelar seminar 
awam yang mengangkat tema, Vaccination 
Update, pada 31 Mei 2014.

Acara yang menghadirkan dr. M. Connie 
Untario, Sp.A (K), sebagai pemandu acara ini 
ditujukan agar para orang tua lebih memahami 
tentang pentingnya imunisasi bagi anak-anak. 

Seminar Awam

Vaccination Update
dan Lomba Menggambar

SURABAYA

“Bahwa imunisasi merupakan investasi kesehat-
an untuk anak-anak,” jelas dr. Connie. 

Untuk memeriahkan suasana dan memberi 
hiburan kepada anak-anak yang hadir, acara 
tersebut diselingi dengan lomba menggambar 
dengan tema: Jaga Kesehatan dengan Cuci 
Ta ngan. Bahkan, para orang tua pun memper-
oleh kesempatan mengikuti lomba Vaccination 
Update yang menawarkan hadiah total uang 
tunai senilai Rp 1,5 juta. 

Pemenang Quiz Vaccination Update

Pemenang Lomba Menggambar
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jadwal praktik dokter kebidanan & kandungan

*Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini.
*Jadwal selengkapnya dapat dilihat di www.mitrakeluarga.com

RSMK KELAPA GADING

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Cahyadi Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

dr.Sugi Suhandi, Sp.OG
Senin & Rabu: 09.00-12.00 & 14.00-16.00
Selasa & Kamis: 09.00-12.00 & 17.00-20.00
Jumat: 09.00-12.00
Sabtu: 09.00-12.00 & 14.00-18.00

dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)
Senin, Kamis & Jumat: 16.00-20.00
Selasa & Rabu: 09.00-12.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Widayanto Soeratman, Sp.OG
Senin & Rabu: 10.00-12.00 
Selasa: 19.00-20.00
Jumat: 09.00-11.00

dr. Bambang Winarno, Sp.OG
Rabu: 16.00-21.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Bambang Dwipoyono, Sp.OG (Onk), M. S
Senin & Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 18.00-20.00

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

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

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu:

10.00-15.00 & 16.00-21.00
Selasa & Jumat: 16.00-21.00

dr. Marko Antonio, Sp.OG
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 14.00-20.00

KLINIK M-BRIO
(KLINIK FERTILITAS & REPRODUKSI)
dr. Boy Abidin, Sp.OG (K)
Senin & Kamis: 09.00-12.00

dr. Budi Wiweko, Sp.OG*
*Dengan Perjanjian

KONSULTAN FETOMATERNAL
(USG 4 DIMENSI)
dr. Yuditiya Purwosunu, Sp.OG (K)
Selasa & Kamis: 16.00-21.00

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

RS MITRA KEMAYORAN

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Nining Haniyanti, Sp.OG
Selasa: 11.00-13.00
Rabu: 14.00-15.00
Jumat: 12.00-13.00

dr. Yahya Darmawan, Sp.OG
Senin - Jumat: 10.00-21.00
Sabtu: 10.00-17.00

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

dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG
Senin: 08.00-21.00
Selasa - Kamis: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00 & 16.00-21.00

dr. Andi Hudono, Sp.OG
Senin & Jumat: 18.00-21.00
Selasa - Kamis: 16.00-21.00

dr. Ekarini Aryasatiani, Sp.OG (K)
Senin, Rabu & Kamis: 18.00-21.00
Selasa & Jumat: 17.00-21.00
Sabtu: 10.00-12.00

dr. Billiater Sinaga, Sp.OG*
Senin, Rabu & Jumat: 20.00-21.00*
Kamis: 13.00-15.00*
Sabtu: 18.00-20.00*
* Dengan Perjanjian

SPESIALIS BEDAH PAYUDARA
dr. Alfiah Amiruddin, MD, MS
Senin: 17.00-20.00
Selasa: 08.00-12.00 & 17.00-21.00
Rabu & Kamis: 17.00-21.00

SPESIALIS BEDAH TUMOR
dr. Gede Haryanto, Sp.B (Onk)
Senin – Jumat: 10.00-21.00
Sabtu: 10.00-17.00

RSMK SURABAYA

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Dwi Meinindah, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-13.00 & 18.30-21.00
Selasa & Kamis: 09.00-13.00

dr. Harry Kurniawan Gondo, Sp.OG
Senin - Jumat: 16.00-18.30
Sabtu: 14.00-17.00
*Minggu sesuai perjanjian

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

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

dr. Sigit Soeryono, Sp.OG
Senin - Jumat: 09.00-11.00 & 19.00-21.00
Minggu: 09.00-11.00 (I & III)

dr. Sunaryadi, Sp.OG
Rabu: 11.00-13.00
Jumat: 09.00-11.00

KONSULTAN FETOMATERNAL
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar, Sp.OG (K)
Selasa: 17.00-19.00
Kamis: 18.30-20.00

USG 4 Dimensi
Rabu & Kamis: 17.00-19.00

SPESIALIS BEDAH TUMOR & KANKER
dr. Desak Agung Suprabawati, Sp.B(K)Onk
Senin: 18.00-20.00
Kamis: 17.00-19.00
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RSMK BEKASI

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Senin & Rabu: 08.00-21.00
Kamis: 13.00-16.30
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Basuki Sudaryanto, Sp.OG
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 17.00-19.00
Kamis: 14.00-16.00
Sabtu: 08.00-10.00 & 20.00-21.00

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

dr. Lydia Liliana, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-14.00

dr. Antony Atmadja, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-14.00 & 18.00-21.00
Selasa & Kamis: 16.00-19.00

dr. Gatot Purwoto, Sp.OG (K)
Selasa: 19.00-21.00

RSMK CIKARANG

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Ni Putu Titien Sri Kusumayanti, Sp.OG
Senin - Jumat: 09.00-14.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Nancy Liona Agustdi, Sp.OG
Senin, Selasa, Kamis - Sabtu:

08.30-13.00 & 17.00-20.00
Rabu: 08.30-13.00

dr. Evelyn Tunardy, Sp.OG
Senin - Jumat: 08.00-13.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-13.00

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

dr. Herman Trisdiantoro, Sp.OG, MARS
Selasa & Jumat: 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Kamis & Sabtu: 17.00-21.00

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

09.00-13.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 09.00-18.00

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG 
Senin & Jumat: 17.00-21.00
Selasa & Kamis: 08.00-13.30 & 17.00-21.00
Rabu: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.30

SPESIALIS BEDAH TUMOR & KANKER
dr. Wim Panggar Besi, Sp.B(K)Onk
Selasa: 16.00-18.00
Jumat: 16.00-18.00*
* Datang Langsung
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RSMK CIBUBUR

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. R. Purbonoto, Sp.OG
Senin & Jumat: 08.00-14.00
Selasa – Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 & 18.00-20.00

dr. Novi Gracia, Sp.OG
Senin: 18.00-20.00
Selasa & Jumat: 09.00-13.00 & 18.00-20.00
Sabtu: 08.30-13.00

dr. W. Dwi Putri, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Selasa, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00

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

KONSULTAN FETOMATERNAL
dr.Gatot Abdurrazak, Sp.OG (K)
Selasa & Kamis: 16.00-18.00

RSMK KENJERAN

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Senin - Jumat: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 18.00-20.00

dr. Ninuk Dwi Ariningtyas, Sp.OG
Senin - Rabu: 15.00-17.30
Kamis: 19.00-21.00

dr. Benediktus Arifin, MPH, Sp.OG
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00
Kamis: 15.30-18.00
Sabtu: 10.00-12.00

RSMK TEGAL

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

dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-21.00

dr. Budi Satriyo, Sp.OG
Senin & Kamis: 15.00-18.00

RSMK BEKASI TIMUR

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Senin & Jumat: 09.00-14.00
Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Chrisdiono M Achadiat, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-21.00*
Selasa: 17.00-21.00
Rabu & Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
*) dengan perjanjian

dr. Data Angkasa, Sp.OG
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu:

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG
Senin: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Rabu: 10.00-20.00
Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 10.00-16.00

dr. Kusmaryati, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat: 09.00-14.00 & 17.30-20.00

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

08.30-14.00 & 17.30-21.00

SPESIALIS BEDAH TUMOR
dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K)Onk
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 09.00-14.00
Selasa & Jumat: 11.00-14.00

RSMK WARU

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Rachmad Poedyo, Sp.OG
Senin & Selasa: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Rabu: 09.00-13.00 & 17.00-18.30
Kamis & Jumat: 09.00-13.00
Sabtu: 13.00-15.00
Minggu: Perjanjian

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

dr. Eston Aryawan H, Sp.OG
Senin & Rabu: 08.30-12.30 & 18.00-21.00
Selasa, Kamis – Sabtu: 08.30-12.30
Minggu: 10.00-12.30

dr. Ernawati Darmawan, Sp.OG
Selasa & Kamis: 18.30-20.00
Rabu: 15.30-17.00
Jumat: 19.30-21.00
 
dr. Niken Wening S, Sp.OG
Selasa, Kamis & Jumat: 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS BEDAH TUMOR
dr. Eka Setya Rahardja, Sp.B(K)Onk
Kamis: 19.00-21.00

RSMK DEPOK

SPESIALIS KEBIDANAN
dr. Reza Kamal, Sp.OG
Selasa & Rabu: 09.00-13.00
Jumat: 09.00-12.00
Sabtu: 18.00-20.00

dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin, Kamis & Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Rabu & Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-21.00

dr. Afra Tangdialla, Sp.OG
Senin: 17.00-21.00
Selasa & Rabu: 10.00-13.00
Kamis & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Alexy Oktoman, Sp.OG
Senin: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Kamis & Jumat: 18.00-21.00

dr. Jolanda Refanya Labora, Sp.OG
Senin - Jumat: 08.00-14.00 & 17.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Senin, Kamis - Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00
Selasa & Rabu: 17.00-21.00

SPESIALIS BEDAH TUMOR & KANKER
dr. Budi Harapan Siregar, Sp.B (Onk)
Senin & Sabtu: 17.00-20.00
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Jl.  Alternatif Transyogi, Cibubur
Telp. (021) 843 11 777; Fax. (021) 843 11 661

Email: cibubur@mitrakeluarga.com

Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Telp. (031) 99000880; Fax. (031) 99000885

Email: kenjeran@mitrakeluarga.com
           marketing.kjr@mitrakeluarga.com

Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang, Cikarang
Telp. (021) 8984 0500; Fax. (021) 8984 5489

Email: cikarang@mitrakeluarga.com

Jl. Sipelem No.4, Kemandungan, Tegal
Telp. (0283) 340 399; Fax. (0283) 350 999

Email : tegal@mitrakeluarga.com

Jl. Jend. S. Parman No.8, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8542 111; Fax. (031) 8534 333

Email : waru@mitrakeluarga.com

Jl. Margonda Raya, Pancoranmas Depok 
Telp. (021) 7721 0700; Fax. (021) 7721 2155

Email: depok@mitrakeluarga.com

Jl. Jendral Ahmad Yani, Bekasi Barat
Telp. (021) 885 3333; Fax. (021) 884 2550

Email: bekasi@mitrakeluarga.com

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), Kemayoran, Jakarta 
Telp. (021) 654 5555; Fax. (021) 654 5959

Email: kemayoran@mitrakeluarga.com

BEKASI
Operasional: 8 November 1993

KEMAYORAN
Operasional: 8 Januari 1998

Jl. Bukit Gading Raya Kav.2 Kelapa Gading, Jakarta
Telp. (021) 4585 2700; Fax. (021) 4585 2727

Email: kelapagading@mitrakeluarga.com

Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut,
Margahayu, Bekasi Timur 

Telp. (021) 8 9999 222; Fax. (021) 882 0707
Email: bekasitimur@mitrakeluarga.com

Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit, Surabaya 
Telp. (031) 7345 333; Fax. (031) 7345 955

Email: surabaya@mitrakeluarga.com

SURABAYA
Operasional: 2 Oktober 1998

KELAPA GADING
Operasional: 28 November 2002

BEKASI TIMUR
Operasional: 11 Juli 2004

DEPOK
Operasional: 7 Juli 2008

TEGAL
Operasional: 5 Februari 2009

WARU
Operasional: 9 September 2009

CIKARANG
Operasional: 12 Mei 2010

CIBUBUR
Operasional: 1 Maret 2011

KENJERAN
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KENJERAN

Untuk Informasi dan Appointment hubungi:

www.mitrakeluarga.com

* Syarat dan Ketentuan Berlaku

PAKET PERSALINAN

Mulai Sabtu, 19 Juli 2014
Tempat di Auditorium Lt. 6

Dibawakan Oleh
Instruktur Berpengalaman

NORMAL Rp 6.375.000
SECTIO Rp 14.500.000

031 - 99 000 880
ext: 1502

Senam Hamil

Biaya Senam
Rp 40.000

FREE
Souvenir	Cantik

Free Voucher

Pijat Bayi

Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114



DEPOK


