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fokus

Bedah Saraf 
Komprehensif, Upaya 
untuk Hasil Terbaik

Dalam dunia medis, Ilmu 
Saraf dan Bedah Saraf adalah 
bidang  kedokteran 
yang terkait  dengan 
pencegahan,  diagnosis 
dan  perawatan gangguan 
yang mempengaruhi 
sistem saraf ke seluruhan 
termasuk otak, tulang 
 belakang, saraf tulang 
belakang dan sistem ekstra-
kranial serebro vaskular.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

B
edah saraf adalah suatu prosedur 
medis yang bertujuan untuk 
melakukan diagnosis atau 

  mengobati penyakit yang melibatkan 
sistem saraf. Bedah saraf tidak hanya 
dilakukan pada otak, namun juga pada 
saraf tulang belakang dan serabut saraf 
tepi yang menyebar ke seluruh bagian 
tubuh,  seperti pada wajah, tangan, dan 
kaki.

Bedah saraf juga dianggap prosedur 
rehabilitatif yang efektif bagi mereka 
yang menderita kondisi neurologis 
 degeneratif. Namun, umumnya 
menjadi pilihan terakhir ketika metode 
konvensional tidak memberikan hasil 
yang diharapkan.

Setiap jenis operasi, termasuk yang 
dilakukan dengan menggunakan 
teknik minimal invasif, memiliki risiko 
dan dapat menimbulkan komplikasi 
tertentu. Sehingga, konsultasi 
 pasca bedah saraf sangat penting 
dan perlu dilakukan secara rutin. 
Tujuan utamanya adalah memantau 
 pemulihan  pasien dan menilai 
keberhasilan prosedur bedah. Hal ini 
biasanya  dijadwalkan 1 - 2 minggu 
setelah pembedahan saraf untuk 
memberikan  cukup waktu bagi pasien 
beristirahat dan memulihkan diri. 

Meskipun dokter memberikan 
instruksi perawatan dan penanganan 
pasca bedah yang dapat membantu 
kesembuh an pasien. Namun, pasien 
tetap perlu menjalani konsultasi pasca 
bedah. Sebab, melalui konsultasi ini 
setiap komplikasi (jika ada) dapat 
diatasi dan segera diobati.

Melihat betapa tindakan bedah saraf 
bisa membantu orang mencapai 
kesembuhan, Mitra Keluarga berusaha 
untuk memberikan pelayanan 
terbaiknya. Mulai dari dokter-dokter 
yang berkualitas, peralatan yang 
memadai hingga pelayanan pasca 
pasien melakukan tindakan bedah 
saraf.

Melalui artikel yang kami sajikan 
kali ini, kami berharap pembaca 
dan pelanggan Mitra Keluarga lebih 
mengetahui tentang penyakit yang 
berhubungan dengan saraf dan 
bagaimana mencari solusi yang tepat 
untuk mengobatinya. Karena kami 
yakin dengan ilmu dan pengetahuan 
yang dimiliki, akan lebih memudahkan 
pasien menentukan tindakan yang 
akan dilakukannya. 

Layanan Jakarta Heart & 
Vascular Center
•	Angiografi (Kateterisasi Jantung)

•	PCI: Balonisasi & Pemasangan Stent, Rotablator, IVUS, OCT

•	PTA: Balonisasi Pembuluh Darah Otak, Tangan, Kaki, Ginjal

•	Open Heart Surgery (Operasi Bedah Pintas Koroner/
Bypass, Penggantian Katup, Jantung Bawaan)

•	Pemasangan Pacu Jantung Permanen

•	Terapi Gangguan Kelistrikan atau Irama Jantung

•	TEVAR & EVAR (Endovascular Graft Aneurisma Aorta)

Informasi & Pendaftaran:
Mitra Keluarga Kelapa Gading
Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Kelapa Gading - Jakarta
Telp. Tel. (021) 4585 2700 / 4585 2800 (ext. 1555 / 1666)
Email: kelapagading@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga

mitrakeluargakelapagading

mitrakeluarga.com
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MAJALAH KELUARGA ANDA

B
eberapa waktu lalu, ramai  berita 
tentang seorang dokter ahli yang 
dikenal dengan metode ‘cuci 

otaknya’. Pro dan  kontra pun terjadi.
 
Berlatar belakang dari pro dan kontra 
tersebut, di edisi ini kami  menyajikan 
tema Penyakit Saraf; Pencegahan, 
Diagnosis dan Terapi untuk Anda.

Penyajian beberapa artikel di edisi 
kali ini diharapkan dapat memberikan 
 pengetahuan kepada masyarakat dan 
menjelaskan topik-topik yang beredar 
di masyarakat.  Diharapkan masyarakat 
awam memperoleh pengetahuan yang 
benar. 

Berbagai ulasan penyakit yang 
berhubungan dengan  penyakit saraf 
kami sajikan untuk Anda  ketahui, Mulai 
dari Digital Subtraction  Angiography 
(DSA), stroke hemoragik, parkinson, 
 alzheimer, sindrom guillian barre, dan 
saraf terjepit. Tak hanya tentang  penyakit 
yang berhubungan dengan saraf tetapi 
juga pengobatan dan  terapinya. Dalam 
artikel tips kami tampilkan bagaimana 
mencegah dan mengatasi stroke. 

Penyakit Saraf

Pencegahan, 
Diagnosis dan Terapi

Brain & Spine Centre di Surabaya, kami 
perkenalkan pula. Tak lupa ada pula 
artikel Kuliner yang membahas  tentang 
makanan yang berkhasiat menjaga 
 kesehatan otak dan sistem saraf. 

Harapan kami dengan sajian kali ini yang 
dibahas oleh dokter yang kompenten 
di  bidangnya,  masyarakat faham akan 
penyakit yang berhubungan dengan 
saraf. Karena  dengan mengetahuinya 
lebih awal,  penyakit itu dapat dicegah, 
pengobatan nya pun bisa lebih awal 
dilakukan.

Perlu diketahui, menurut data 
Kementrian Kesehatan, jumlah dokter 
syaraf di  Indonesia masih belum banyak. 
Mitra Keluarga dalam hal ini, ingin 
 memberikan pelayanan terbaiknya 
dengan  menghadirkan dokter-dokter 
ahli yang ditunjang dengan peralatan 
yang mumpuni.

Akhir kata kami  berharap apa yang kami 
sajikan di nomor ini bisa memberikan 
pengetahuan yang lebih baik dan 
bermanfaat untuk Anda.  
Selamat membaca! 
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B
eberapa waktu lalu, ramai diperbincangkan di 
masayarakat seputar Digital Substraction Angiography 
(DSA). dr. Fritz Sumantri, Sp.S, FINS, FINA dari Mitra 

Keluarga Bekasi Timur mengatakan bahwa DSA adalah suatu 
software yang dipergunakan oleh dokter intervensi untuk 
melihat bagian-bagian otak yang tertutup oleh tulang. Dengan 
DSA diharapkan bagian yang tertutupi akan terlihat lebih 
jelas, karena gambaran tulang ini nantinya akan dihilangkan. 
Dengan alat ini daerah-daerah yang terletak dibawah tulang 
bisa terlihat jelas. “Cara kerjanya menghilangkan gambaran 
tulang yang timbul. DSA digunakan untuk melihat pembuluh 
darah khususnya daerah otak? Kenapa di daerah ini? Karena 
di daerah kepala banyak tulang yang menumpuk sehingga 
apabila software DSA dilakukan disini akan tampak terlihat 
dengan jelas,” ujar dr. Fritz. 

dr. Soewandi, Sp.Rad(K)IR dari Mitra Keluarga Kelapa Gading 
menambahkan, bahwa Digital Subtraction Angiography adalah 
pemeriksaan yang memberikan gambar lumen (permukaan 
bagian dalam) pembuluh darah, termasuk arteri, dan vena. 
Gambar ini diperoleh dengan menggunakan mesin Sinar-X 

bantuan komputer yang rumit. Media kontras khusus (cairan 
bening) biasanya disuntikkan agar gambaran pembuluh darah 
mudah dilihat.

PENYAKIT YANg MEMBUTUHKAN PEMERIKSAAN DSA
Dikalangan masyarakat, banyak yang mengidentikkan kalau 
DSA itu adalah “cuci otak”. Dimana pasien setelah melakukan 
DSA merasa lebih segar dan bisa berpikir lebih lancar. Melihat 
banyaknya anggapan ini, dr. Fritz mengatakan bahwa kalau 
ada yang menyebut DSA sebagai terapi cuci otak, menurutnya 
itu pemahaman yang salah. Karena kembali lagi menurutnya 
pada kenyataanya bahwa DSA hanya software untuk melihat 
pembuluh darah yang ada di bawah tulang. Yang ada 
menurutnya pemeriksaan DSA otak, bukan cuci otak. “Kalau 
DSA biasa itu untuk diagnosis saja. Nah, kalau DSA yang 
dimodifikasi belum ada di guideline (kedokteran) mana pun di 
dunia,” tegasnya.

Di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini tindakan DSA mulai 
ramai dimanfaatkan. Ini dikarenakan banyaknya jumlah 
pasien stroke dan masyarakat sendiri sudah sadar terhadap 

pentingnya penatalaksanaan stroke secara baik. “Stroke 
penyakit yang menyebabkan kematian paling banyak nomor 
tiga di dunia dan nomor 1 di Indonesia. Dalam 10 tahun 
terakhir penderita stroke semakin meningkat. Bahkan menurut 
Kementrian Kesehatan, 12 dari 1000 meninggal akibat 
stroke. Karenanya untuk menekan angka kefatalan, maka 
diperlukan pemeriksaan lebih muktahir. Salah satu diantaranya 
pemeriksaan DSA otak.

Indikasi tindakan DSA sangat ketat dan tidak dapat dilakukan 
secara sembarangan. Karena apabila kita melakukan DSA 
pada pasien yang tidak harus dilakukan DSA dan timbul efek 
samping, akan merugikan pasien.

Lalu bagaimana DSA yang sebaiknya? “Teknik pemeriksaan 
ini pada umumnya digunakan untuk mendiagnosis berbagai 
penyakit pembuluh darah seperti mendiagnosis penyakit 
vaskuler obstruktif yang disebabkan oleh penyumbatan atau 
penyempitan dalam lumen arteri dan vena. DSA dilakukan juga 
untuk mendiagnosis Aneurisma Otak (khususnya Aneurisma 
Intrakranial), pendarahan pada pembuluh darah, Arterio-
Venous malformations (hubungan abnormal antara arteri dan 
vena), serta memeriksa vaskularitas tumor/kanker. 

Sebelum DSA harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan 
seperti MRI (Magnetic Resonance Imaging) dan atau CT Scan. 
Nah, setelah hasilnya ada dan memang diperlukan, maka DSA 
baru dilakukan,” tutur dr. Soewandi.

Lebih lanjut dr. Fritz mengatakan bahwa DSA dilakukan jika 
dokter mencurigai ada kelainan penyempitan dan kelainan-
kelainan lainnya, tumor pembuluh darah di otak dan di leher 
serta gangguan-gangguan lain yang ada di kepala. “Mereka 
yang memerlukan DSA ini ada tiga kriteria. Yang pertama 
orang-orang yang sudah pernah terkena stroke lebih dari 1 
(satu) kali. Yang kedua orang-orang yang mengalami stroke 
dibawah usia 45 tahun dan yang terakhir mereka yang sudah 
terkena stroke satu kali dan memiliki risiko mayor lebih dari 
satu, seperti hipertensi, kelainan jantung, pernah terkena 
stroke dan mempunyai kencing manis,” ujar dr. Fritz.

DSA merupakan tindakan untuk mendapatkan gambar 
pembuluh darah pada organ tubuh dengan menyemprotkan 
zat kontras agar dapat dideteksi oleh alat X-ray melalui film. 
Terdapat dua fungsi tindakan DSA. Pertama adalah fungsi 
diagnostik atau mendeteksi kondisi pembuluh darah, seperti 
kelainan pada pembuluh darah, risiko stroke, penyempitan 
pembuluh darah, dan adanya sumbatan pada pembuluh 
darah. Kedua, fungsi terapeutik atau sebagai tindakan untuk 
pengobatan pada gangguan pembuluh darah dengan cara 
memasukkan obat atau alat.

Berbagai pengobatan bisa dilakukan dengan DSA. Di 
antaranya, embolisasi pembuluh darah yang mengalami 
varises otak, coiling untuk aneurisma, pemasangan ring 
pada pembuluh darah otak, serta penanganan stroke karena 
penyumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah.

Digital Substraction Angiography

DSA, Pemeriksaan untuk 
Pembuluh Darah Otak
Data dari Kementrian Kesehatan saat ini menunjukkan, stroke menjadi salah satu penyakit 
penyebab kematian terbesar di Indonesia. Bahkan dalam 10 tahun terakhir ini, semakin 
meningkat. Padahal jika diketahui lebih awal dan bisa didiagnosis, stroke bisa dicegah. Salah 
satu alat penunjang untuk melihat adanya penyumbatan pembuluh darah di otak adalah 
Digital Substraction Angiography (DSA).

❝Kalau ada yang menyebut DSA sebagai 
terapi cuci otak, itu pemahaman 

yang salah. Karena pada kenyataanya 
DSA hanya software untuk melihat 

pembuluh darah yang ada di bawah 
tulang. Yang benar adalah pemeriksaan 

DSA  otak, bukan cuci otak❞

dr. Fritz Sumantri, Sp.S, FINS, FINA
Mitra Keluarga Bekasi Timur

❝DSA dilakukan untuk mendiagnosis 
Aneurisme Otak (khususnya 

Aneurisme Intrakranial), pendarahan 
pada pembuluh darah, Arterio-
Venous malformations, serta 

memeriksa vaskularitas tumor/
kanker. Sebelum DSA harus 

dilakukan pemeriksaan pendahuluan 
seperti MRI dan CT Scan❞

dr. Soewandi, Sp.Rad(K)IR
Mitra Keluarga Kelapa Gading
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Metode tindakan DSA dilakukan dengan cara 
membuat sayatan kecil pada pangkal paha atau 
pembuluh darah tangan. Kemudian, melalui 
sayatan, alat kateter dimasukkan menuju ke 
target tempat yang dicurigai terdapat kelainan. 
”Namun, sebelum melakukan tindakan DSA, 
pasien wajib melakukan pemeriksaan pada fungsi 
ginjal. Fungsi ginjal harus bagus, jika tidak bagus 
maka kontras tidak bisa terbuang sehingga 
berakibat toxic pada tubuh,” papar dr. Soewandi.

Risiko tindakan DSA kini lebih kecil dibandingkan 
dengan tindakan konvensional, di mana 
pasien harus menjalani operasi vital, seperti 
pembukaan tempurung kepala yang juga dapat 
mengakibatkan infeksi. Tindakannya dilakukan 
dengan teknik operasi minimal invasive sehingga 
aman, tanpa nyeri, dan minim risiko.

DSA sendiri bisa dilakukan berkali-kali asal masih 
sesuai indikasi medis. Untuk efek sampingnya 
apabila DSA dilakukan oleh dokter yang sudah 
terbiasa, efek samping seperti kemati an dan 
cacat sangat minimal. “Efek yang bisa terjadi baik 
itu dilakukan oleh dokter yang sudah terbiasa 
atau tidak, akan menimbulkan hematom, adanya 
bercak hitam di daerah paha yang dimasuk kan jarum. Namun 
bercak ini akan hilang dalam 2-3 minggu.

DSA bisa dilakukan di rumah sakit yang mempunyai 

laboratorium kateter dan dokter intervensi. Mitra Keluarga 
sendiri di beberapa cabangnya sudah bisa melakukan ini. 
Bahkan ke depannya pelayanan untuk DSA akan lebih 
dikembangkan. Dan tentunya DSA yang dilakukan di beberapa 
cabang Mitra Keluarga sesuai dengan kode etik IDI. 
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Bedah Saraf, Tak Hanya 
Diagnosis dan Pengobatan tapi 
juga Pencegahan dan Rehabilitasi

Salah satu bidang kedokteran yang mempunyai banyak cabangnya adalah 

bedah saraf, karena memiliki banyak tahapan. Masing-masing tahapan ini 

membutuhkan kepatuhan dan komitmen yang kuat baik dari pasien atau pun 

keluarga untuk mencapai kesembuhan maksimal.

S
eiring dengan perkembangan teknologi kedokteran, 
ilmu bedah mengalami perkembangan dari waktu ke 
waktu. Perkembangan ilmu bedah di Indonesia dapat 

dilihat dari kemampuan ahli-ahli bedahnya yang merupakan 
produk dari program pendidikan dokter spesialis bedah. 
Adapun ilmu yang berhubungan dengan imu penyakit syaraf 
adalah Neurologi dan bedah saraf.

Neurologi adalah Penyakit yang mempengaruhi otak, sistem 
saraf dan sumsum tulang belakang biasanya didiagnosis 
dengan pemeriksaan neurologis. Jangan tertukar dengan 
pemeriksaan kejiwaan, yang terutama berfokus pada perilaku 
pasien. Adalah penting untuk memahami bahwa penyakit 
mental biasanya diklasifikasikan secara terpisah dari gangguan 
sistem saraf pusat. Gangguan neurologis utama meliputi 
cerebral palsy, gangguan bicara dan bahasa, tumor otak, dan 
gangguan gerakan seperti penyakit Parkinson dan penyakit 
Huntington.

BEDAH SARAF DAN IlMU SARAF
Bedah saraf merupakan bidang kesehatan khusus yang 
berpusat pada pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan 
rehabilitasi gangguan yang menyerang sistem saraf, yang 
meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. 
Bidang ini menangani seluruh sifat-sifat penyakit termasuk 
penyakit bawaan, trauma, terkait dengan infeksi, dan 
degeneratif.

Salah satu contoh kondisi penyakit bawaan adalah 
hidrosefalus, sedangkan kasus penyakit yang berhubungan 

dengan infeksi, contohnya meningitis dan mielomeningokel. 
Kedua penyakit ini umumnya menyerang pasien anak-anak. 
Yang lebih umum menyerang orang dewasa adalah kondisi 
neurologis traumatis, yang merupakan trauma kepala atau 
tulang belakang yang dapat menyebabkan perdarahan 
dalam, sementara penyakit degeneratif termasuk aneurisma 
dan penyakit parkinson lebih umum menyerang pasien yang 
lebih tua. Karena sifatnya yang meluas, ilmu saraf dibagi 
dalam berbagai kategori, termasuk ilmu saraf umum dan 
sejumlah cabang khusus.

Bedah saraf melibatkan penggunaan berbagai metode 
bedah untuk memeriksa dan mengobati kondisi saraf. 
Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dari 
metode bedah saraf konvensional dengan metode alternatif 
yang lebih modern. Sementara metode konvensional 
membutuhkan bedah terbuka dimana dokter bedah 
membuka tengkorak untuk menjangkau otak, metode yang 
baru saja dikembangkan saat ini memungkinkan dokter 
bedah untuk melakukan pembedahan dalam mengatasi 
penyakit saraf melalui celah kecil. Metode ini menggunakan 
mikroskop, endoskop, dan yang paling baru, metode 
neuroradiologi. Saat ini, teknik bedah terbuka biasanya 
dilakukan untuk kasus trauma atau keadaan darurat.

Bedah mikro, atau bedah saraf mikroskopis menggunakan 
teknologi mikroskopis untuk memungkinkan dokter bedah 
mengobati daerah yang sakit pada otak melalui lubang kecil. 
Saat ini, bahkan tindakan bedah kompleks seperti penjepitan 
aneurisma atau tulang belakang seperti mikrodisektomi atau 

laminektomi dapat dilakukan melalui bedah mikroskopis, 
yang membuat tindakan bedah saraf menjadi lebih rendah 
risiko.

Terlepas dari istilah “ahli bedah saraf”, seorang ahli bedah 
saraf tidak hanya terlibat dalam perawatan bedah penyakit 
saraf. Kenyataannya, ahli bedah saraf umumnya terlibat 
dalam mendiagnosis suatu penyakit dan mengembangkan 
rencana pengobatan dan perawatan yang optimal.

Maka dari itu, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk 
melakukan pengobatan untuk masalah saraf yang Anda 
miliki, tindakan terbaik adalah untuk mengunjungi dokter 
ahli saraf dan atau bedah saraf. Gejala umum dari gangguan 
saraf termasuk sering sakit kepala, sakit saraf, fungsi saraf 
terhambat, sakit punggung, sakit kaki, sakit leher, kehilangan 
keseimbangan, dan gerakan yang tak terkendali. Namun, 
tidak semua masalah saraf memiliki gejala yang sama, 
sehingga sangat penting bagi Anda untuk mengunjungi 
dokter terlebih dahulu.

DIgITAl SUBTRAcTION ANgIOgRAPHY (DSA)
Salah satu tindakan yang berhubungan dengan penyakit saraf 
yang dibahas di sini adalah Digital Subtraction Angiography 
(DSA). Dua pakar dokter yang kompeten bicara tentang DSA 
dan pelaksanaanya, dr. Soewandi, Sp.Rad(K)IR dan dr. Fritz 
Sumantri, Sp.S, FINS, FINA dari Mitra Keluarga Bekasi Timur. 
Menurut dr. Soewandi, DSA dilakukan untuk mendiagnosis 
Aneurisme Otak (khususnya Aneurisme Intrakranial), 
pendarahan pada pembuluh darah, Arterio-Venous 

malformations, serta memeriksa vaskularitas tumor/kanker. 
Sebelum DSA harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan 
seperti MRI dan CT Scan.

Sementara dr. Fritz mengatakan, bahwa DSA adalah suatu 
software yang dipergunakan oleh dokter intervensi untuk 
melihat bagian-bagian otak yang tertutup oleh tulang. Dengan 
DSA diharapkan bagian yang tertutupi akan terlihat lebih jelas. 

Dikalangan masyarakat, banyak yang mengidentikkan kalau 
DSA itu adalah “cuci otak”. Dimana pasien setelah melakukan 
DSA merasa lebih segar dan bisa berpikir lebih lancar. Melihat 
banyaknya anggapan ini, dr. Fritz mengatakan bahwa kalau 
ada yang menyebut DSA sebagai terapi cuci otak, menurutnya 
itu pemahaman yang salah. Karena kembali lagi menurutnya 
pada kenyataanya bahwa DSA hanya software untuk melihat 
pembuluh darah yang ada di bawah tulang. Yang ada 
menurutnya pemeriksaan DSA  otak, bukan cuci otak.  “Kalau 
DSA biasa itu untuk diagnosis saja. Nah, kalau DSA yang 
dimodifikasi belum ada di guideline (kedokteran) mana pun di 
dunia,” tegasnya.

STROKE PENYEBAB KEMATIAN TERTINggI
Dulu, banyak orang meninggal karena penyakit jantung. 
Penyakit yang tidak menular (PTM) ini pun dikenal sebagai 
pembunuh nomor satu di Indonesia. Kini, penyakit tidak 
menular yang menyebabkan kematian terbanyak adalah 
stroke. Diduga, gejala dan tanda-tanda penyakit jantung lebih 
mudah disadari masyarakat ketimbang stroke. 
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Stroke adalah penyakit yang ditandai dengan kematian 
jaringan otak. Penyakit ini bisa terjadi akibat berkurangnya 
aliran darah dan oksigen ke otak karena adanya sumbatan, 
penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah. Pukovisa 
mengatakan, sekarang ini stroke tidak hanya menyerang 
kelompok usia 55-64 tahun. Orang yang relatif lebih muda 
pun rentan stroke. 

Data Riskesdas 2007 menyebutkan, angka kematian akibat 
PTM meningkat dari 41,7 persen pada tahun 1995 menjadi 49,9 
persen pada tahun 2001 dan 59,5 persen pada tahun 2007. 
Penyebab kematian tertinggi dari seluruh penyebab kematian 
adalah stroke (15,4 persen), disusul hipertensi, diabetes, kanker, 
dan penyakit paru obstruktif kronis. Di perkotaan, kematian 
akibat stroke pada kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,9 
persen, sedangkan di perdesaan sebesar 11,5 persen. Hal 
tersebut menunjukkan stroke menyerang usia produktif.

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S, dari Mitra Keluarga Cibubur 
mengatakan ada dua jenis stroke yang harus Anda ketahui, 
Stroke Hemoragik dan Stroke Non Hemoragik. Stroke non  
hemoragik atau lebih tepat disebut stroke iskemik merupakan 
jenis stroke terbanyak/sering terjadi. Stroke jenis ini adalah 
yang paling sering terjadi. Sekitar 80-90% dari semua stroke 
adalah stroke iskemik. Stroke Non Hermoganik terjadi karena 
ada sumbatan pada pembuluh darah otak yang menyebabkan 
otak kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga terjadi 
gangguan fungsi otak secara mendadak.  

Bahasan lain tentang penyakit yang berhubungan dengan 
bedah saraf juga kami bahas di sini. Seperti Sindrom Guillain-
Barre (SGB), Parkinson dan Saraf terjepit. SGB adalah sebuah 

gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang saraf. 
Lemah dan kesemutan pada kaki, biasanya menjadi gejala 
yang paling awal. Sensasi ini dapat dengan cepat menyebar, 
yang akhirnya dapat melumpuhkan seluruh tubuh orang 
tersebut.

Penyakit Parkinson adalah degenerasi sel saraf secara bertahap 
pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan 
tubuh. Gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit ini 
adalah terjadinya tremor atau gemetaran. Sedang Penyakit 
alzheimer merupakan penyakit yang bersifat kronik progresif, 
seiring dengan berjalannya waktu. Namun deteksi dini akan 
sangat bermanfaat dalam menghambat atau memperlambat 
progresifitas penyakit. Yang tidak kalah pentingnya ialah 
mencegah munculnya Alzheimer. Gaya hidup sehat sangatlah 
penting. Konsumsi makanan sehat, olah raga rutin, hubungan 
sosial yang baik, akan menjaga kita tetap sehat saat fase 
lanjut usia. Hindari faktor risiko penyakit yang bisa mengarah 
Alzheimer, seperti stroke, darah tinggi, sakit jantung, maupun 
diabetes melitus. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial 
sangatlah dibutuhkan pasien Alzheimer.
 
Melihat akibat penyakit saraf yang diderita oleh pasien. Untuk 
penyembuhan maksimal, keluarga juga sedapat mungkin bisa 
berkesinambungan membantu dokter. Membatu agar pasien 
bisa bersemangat dan merasa didukung ketika menghadapi 
sakit yang dideritanya ini. 



14 | Edisi 25 - 2018 Edisi 25 - 2018 | 15

referensi

Stroke Hemoragik & Non Hemoragik

Bisa Disembuhkan jika Ditangani 
dengan cepat dan Tepat
Stroke hemoragik dan non hemoragik, dua jenis stroke yang seringkali memiliki gejala 
yang sama, karena masing-masing mempengaruhi aliran darah di otak. Segera dapatkan 
pertolongan medis untuk memastikan jenis stroke dengan pemeriksaan penunjang seperti cT-
Scan otak

❝Lakukan deteksi dini dengan 
USG Carotis Doppler untuk 
memeriksakan diri Anda dari 

potensi terkena stroke❞

 
dr. Robert loho, Sp.S
Mitra Keluarga Bekasi

S
troke merupakan salah satu penyakit mematikan yang 
banyak dialami oleh penduduk di berbagai negara. Dari 
riset kesehatan data RI tahun 2013 menjelaskan peringkat 

angka kejadian stroke meningkat dari 8,3/1000 menjadi 
12,1/1000 penduduk. Hasil ini menyebabkan stroke menjadi 
salah satu penyebab utama angka kematian dan kecacatan di 
Indonesia.

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S, dari Mitra Keluarga Cibubur 
mengatakan ada dua jenis stroke yang harus Anda ketahui, 
yaitu Stroke Hemoragik dan Stroke Non Hemoragik. Stroke 
non hemoragic atau lebih tepat disebut stroke iskemik 
merupakan jenis stroke terbanyak/sering terjadi. Stroke jenis 
ini adalah yang paling sering terjadi. Sekitar 80-90% dari 
semua stroke adalah stroke iskemik. Stroke Non Hemoragik 
terjadi karena ada sumbatan pada pembuluh darah otak yang 
menyebabkan otak kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga 
terjadi gangguan fungsi otak secara mendadak.  

Sedang stroke hemoragik menurut dr. Robert Loho, Sp.S dari 
Mitra Keluarga Bekasi adalah gangguan aliran pada otak akibat 
pecah (ruptur)/pembuluh darah otak. Dikatakan oleh   
dr. Robert Loho, seseorang mengalami stroke hemoragik, bisa 
disebabkan karena tekanan darah tinggi, kelainan pembuluh 

darah otak, kelainan faktor-faktor pembeku darah, pengguna-
an obat-obat kekentalan darah yang tidak terkontrol baik dan 
penyakit-penyakit darah, seperti hemofilia, C cell dan anemia.

Baik stroke non hemoragik maupun hemoragik perlu 
mendapat penanganan dan observasi dokter di rumah sakit. 
Untuk menentukan jenis stroke yang diderita, dokter akan 
melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis pada pasien, 
serta memastikan jenis stroke dengan pemeriksaan penunjang 
seperti CT-scan otak. Penanganan di rumah sakit dapat berupa 
observasi kondisi pasien secara ketat, pemberian oksigen jika 
diperlukan, pemberian cairan infus, dan pemberian obat-
obatan sesuai jenis stroke.

lAKUKAN FAST
Bagaimana mendiagnosis seseorang terkena Stroke Non 
Hemoragik? Diagnosis secara dini dapat dilakukan pasien 
ataupun keluarga pasien dengan mengenali keluhan atau ge-
jalanya yaitu dengan FAST. F(Face), wajah yang tidak simetris/
mencong sebelah. A (Arm), lemah separung badan/anggota 
gerak. S (Speech), bicara pelo/sulit bicara dan T (Time), segera 
bawa ke rumah sakit (<6jam) agar dapat segera ditangani. 

Untuk stroke Hemoragik menurut dr. Robert Loho, biasanya 
gejalanya lebih berat. Mulai sakit kepala, muntah-muntah, 

pusing, kesadaran menurun sampai koma, biasanya tekanan 
darah pada saat serangan sangat tinggi. Lumpuh separuh 
badan dan kejang-kejang. 

“Walaupun semua gejala tersebut dapat saja terjadi salah 
satunya saja, akan tetapi kombinasi dari beberapa gejala itu 
lebih mungkin terjadi bersamaan. Dalam hal penanganan 
stroke yang cepat, sangat penting mengetahui kapan waktu 
pertama kali gejala itu timbul, apalagi bila pasien itu sudah 
diketahui kembali normal dari stroke-nya, karena dengan 
begitu para medis dapat memberikan langkah awal dengan 
terapi fibrinolitik yang menjadi pilihan pertama,“ ujar dr. 
Everhardus.

Dikatakan oleh dr. Everhadus, seseorang dapat terkena 
stroke bila mempunyai faktor risiko yaitu hipertensi, diabetes, 
hiperkolesterol, aktifitas fisik yang kurang, pola hidup tidak 
sehat, merokok, kegemukan dan kekentalan darah. Gejala 
stroke timbul mendadak, kadang disertai gejala pendahuluan 
seperti kesemutan/rasa baal sebelah wajah atau lengan dan 
kaki, kadang langsung timbul kelumpuhan.

Pengobatan untuk penyakit stroke bergantung pada 
beberapa hal, seperti jenis stroke dan berapa lama penyakit 
itu berlangsung. Semakin cepat Anda mencari pertolongan 
setelah serangan stroke, maka semakin besar kemungkinan 
Anda akan pulih. Untuk stroke iskemik atau stroke non 
hemoragik, pengobatan kerap bergantung juga pada riwayat 
kesehatan masing-masing orang. Diagnosis stroke dapat 
diketahui dari keluhan pemeriksaan saraf dan pemeriksaan 
penunjang (CT Scan/MRI otak).

Untuk menghindari penyakit ini, kenali/idenifikasi faktor 
risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, 
dan kekentalan darah. Jika ada anggota keluarga yang 
terkena serangan stroke segera dibawa ke rumah sakit untuk 
mendapatkan terapi segera, agar stroke dapat sembuh 
sempurna/total.  

“Pencegahan stroke hemoragik tentunya tergantung pada 
kelainan yang ada pada seseorang, karena stroke hemoragik 
yang terbanyak disebabkan karena hipertensi, maka sebaiknya 
sering kontrol tekanan darah dan obat tekanan darah harus 
rutin diminum. Jangan hanya diminum bila ada gejala, dengan 
kata lain jangan menunggu serangan stroke hemoragik. Untuk 
kesembuhan total tentunya bisa tergantung dari besarnya 
pendarahan, lokasi pendarahan dan cepatnya mendapatkan 
penanganan. Biasanya hasilnya kurang baik bila pendarahan 
pada terjadi pada batang otak,” jelas dr. Robert Loho, Sp.S dari 
Mitra Bekasi.

Selain itu juga perlu menerapkan perilaku hidup sehat dengan 
olah raga rutin, istirahat cukup, jauhi merokok dan mengobati 
faktor risiko tersebut seperti minum obat teratur untuk 
hipertensi dan diabetes. 

Keluarga Menjadi Tumpuan 
Kesembuhan Penderita Stroke

Stroke adalah peristiwa yang mengubah dan 
mempengaruhi hidup seseorang baik secara fisik maupun 
emosional. Bila dalam keluarga ada yang mengalami atau 
menderita stroke itu bukan hanya membawa dampak 
buruk bagi si penderita saja, akan tetapi juga akan 
berdampak pada seluruh anggota keluarga yang lain, baik 
secara fisik, psikologis dan finansial.

Dampak psikologis bagi mereka yang terkena stroke ini 
berupa perubahan mental, yaitu daya pikir, kesadaran, 
konsentrasi, kemampuan belajar dan fungsi intelektual 
lainnya. Semua hal tersebut dengan sendirinya akan 
mempengaruhi kondisi psikologisnya. Marah, sedih 
mereka merasa dirinya tidak berdaya atau tidak berguna 
lagi, menjadi beban moral, merasa minder, dan malu. 
Jangankan untuk kembali bisa bekerja seperti semula, 
bahkan keluar rumah saja atau bertemu orang lain merasa 
malu, hal ini yang menurunkan semangat hidupnya.

Dukungan keluarga sangat penting, selain keinginan 
yang kuat dari diri sendiri untuk mencapai kesembuhan, 
keluarga adalah faktor penting dalam mendampingi. 
Hambatan yang sering dihadapi keluarga adalah 
komunikasi yang sulit karena anggota keluarga yang 
menderita stroke biasanya sulit berkomunikasi secara 
normal, sehingga pasien menjadi tidak sabar, mudah 
marah, dan kadang menunjukkan perilaku seperti anak-
anak. Yang tak kalah penting juga keluarga harus bisa 
memahami dan menyadari bahwa perilaku negatif yang 
dilakukan tidak bermaksud ditujukan kepada orang 
disekitarnya atau keluarga, harus berlaku lebih positif 
dan mendukung. Hentikan kemarahannya dengan 
menenangkan dan melakukan penguatan positif dengan 
berdoa dan bersabar.

❝Semakin cepat pertolongan medis 
dilakukan setelah serangan stroke, 
maka semakin besar kemungkinan 

pemulihannya❞

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S
Mitra Keluarga Cibubur

DR. Anastasia Sri Maryatmi, M.Psi
Mitra Keluarga Cibubur
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A
da dua istilah yang perlu dibedakan, yaitu  Penyakit 
Parkinson (Parkinson Disease), dan Parkinsonism. 
Penyakit Parkinson (PP) adalah bagian dari  Sindroma 

 Parkinsonism dengan gejala-gejala TRAP, yaitu Tremor 
 (gemetar), Rigiditas (kekakuan tubuh), Akinesia (sulit berjalan), 
Instabilitas Postural (gangguan keseimbangan). Hal ini terjadi 
akibat degene rasi Ganglia basalis (batang otak bagian tengah) 
terutama Subs tan sia nigra, sehingga menyebabkan berkurang-
nya  enzim dopamin yang penting untuk menjaga sikap dan 
gerakan tubuh yang normal.

PP merupakan penyakit yang berkaitan dengan usia. Secara 
patologis, PP ditandai oleh degenerasi sel-sel saraf yang ber-
pigmen neuromelamin, terutama di pars kompakta substansia 
nigra yang disertai inklusi sitoplasmik eosonofilik (lewy bodies) 
atau disebut juga Parkinsonism idiopatik atau primer. Sedang-
kan Parkinsonism adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala 
TRAP akibat penurunan kadar dopamin dengan berbagai 
macam sebab (stroke, tumor, infeksi dll). 

gEJAlA NON MOTORIK DAPAT DIIDENTIFIKASI lEBIH DUlU
Diagnosis PP dipikirkan apabila pada seseorang ditemukan 
minimal salah satu gejala berupa tremor, rigiditas, akinesia 
dan gangguan postural. Gejala yang menunjang tegaknya 
diagno sis PP adalah gejala bersifat asimetris pada saat kejadi-
an,  tremor saat istirahat (resting tremor) dan berespon baik 
terhadap terapi penganti dopamin. 

Perlu diketahui bahwa pada PP ini, selain gejala motorik, dapat 
juga ditemukan gejala non motorik yang sudah dapat diidenti-

fikasi sebelum gejala motorik, diantaranya adalah masalah 
neuropsikiatri (depresi, gangguan cemas, apatis dan psikosis), 
gangguan tidur, gangguan otonom (konstipasi, hipotensi 
ortostatik, disfungsi seksual).Tidak ada test laboratorium yang 
mendukung, sedang CT dan MRI kepala tidak memberikan 
informasi yang  berarti. 

BERHUBUNgAN DENgAN SANITASI YANg KURANg BAIK
Risiko menderita PP diduga berhubungan dengan pola hidup 
sehari-hari seperti hygiene sanitasi yang kurang baik, konsumsi 
air sumur, paparan pestisida, trauma kepala berulang, paparan 
logam berat pada industri (besi, seng, tembaga, merkuri, 
magnesium dan mangan), riwayat keluarga dengan penyakit 
neurologi dan riwayat depresi. Tetapi hubungan yang signfikan  
dari tiap-tiap faktor risiko tersebut dengan kejadian PP masih 
kontroversi. 

Menurut Power dan teman-teman yang melakukan peneliti-
an kasus kontrol berbasis populasi di Seatle, risiko  meningkat 
pada konsumsi tinggi zat besi, terutama jika dikombinasi 
 dengan konsumsi mineral mangan. Beberapa makanan yang 
mengandung tinggi mangan dan tinggi zat besi misalnya 
bayam, kacang lima, peas, roti, gandum, kacang tanah, dan 
biji-bijian lain.

Faktor lain yang juga dihubungkan dengan risiko menderita PP 
adalah faktor demografi seperti umur, jenis kelamin dan ras. 
Pertambahan umur merupakan faktor risiko PP yang paling 
nyata. Onset (mulai timbulnya penyakit) paling banyak ditemu-
kan antara umur 45 dan 70 tahun, dan usia puncak onset pada 

dekade keenam. Rasio laki-laki dan perempuan adalah 3:2. 
Kejadian PP pada orang kulit hitam hanya ¼ dari kejadian pada 
orang kulit putih.

Hubungan rokok dan konsumsi kafein serta alkohol terlihat 
pada penelitian kasus kontrol tetapi hubungan yang signifikan 
tidak jelas. Faktor genetik masih dianggap memainkan peran-
an penting pada kasus PP; namun lingkungan dan gaya hidup 
memberikan kontribusi yang cukup besar pada timbulnya 
PP. Beberapa studi juga melaporkan konsumsi lemak akan 
meningkatkan risiko PP. Antioksidan terutama vitamin E dikata-
kan bersifat protektif terhadap penyakit ini, tetapi beberapa 
studi yang lain memperlihatkan bahwa hal tersebut  tidak 
benar. 

Bagaimana gejala penyakit ini mulai diderita seseorang? 
Gejala awal penyakit ini dapat sangat ringan dan perjalanan 
penyakit nya berlangsung perlahan-lahan memberat (pro-
gressif),  sehingga seringkali terlepas dari perhatian. Biasanya 
pada tahap awal hanya mengeluhkan sedikit gemetar (sering-
kali pada awal hanya satu sisi, tapi setelah beberapa tahun 
 mengenai kedua sisi). Gejala lain yang mungkin timbul berupa 
badan terasa kaku atau gerakan terasa lebih lambat atau 
merasa goyah saat berdiri atau kaki diseret saat berjalan atau 
ayunan lengan berkurang saat berjalan atau merasakan kurang 
bergairah atau sedikit murung. Seiring waktu gejala lebih nyata 
sehingga pasien umumnya datang berobat ke dokter dalam 
kondisi yang sedikit lebih parah.

Karena keluhan atau gejala tidak diketahui dengan pasti, maka 
sebaiknya apabila ditemukan gejala-gejala yang tersebut di 
atas, sesegera mungkin memeriksakan diri ke dokter. Hal ini 
penting untuk segera memastikan tidak ada penyebab lain 
yang dapat menimbulkan gejala yang menyerupai PP

lAKI-lAKI lEBIH RENTAN TERKENA
Diketahui bahwa PP merupakan penyakit idiopatik (penyebab 
pasti masih belum diketahui). Saat ini masih diduga disebabkan 
oleh kombinasi berbagai faktor risiko. Sehingga untuk mence-
gahnya adalah menghindari faktor risiko yang bisa dihindari.

Pada stadium awal, lebih ditekankan pada nutrisi dengan diet 
sehat berupa buah-buahan dan sayuran; aktivitas berupa 
edukasi, aerobik, penguatan, peregangan dan latihan keseim-
bangan. Keputusan memulai terapi obat-obatan (farmakologi) 
pada pasien PP bila sudah dirasakan mengganggu aktivitas 
atau pekerjaan). Terapi obat bertujuan untuk modifikasi penya-
kit dan neuroproteksi. 

Menurut rekomendasi Persatuan Dokter Saraf Indonesia 
(PERDOSSI), pilihan obat lini pertama harus didasarkan pada 
karakteristik klinis (dominan tremor atau tidak), usia pasien saat 
onset penyakit (kurang atau lebih dari 60 tahun), gaya hidup 
pasien, pilihan pasien (setelah diberi informasi), efek samping 
obat dan faktor biaya.

Umumnya pemberian dosis obat dimulai dari dosis terendah 
dan disesuaikan dengan respon terapi. Untuk ini diperlukan 
kontrol rutin dan pengawasan dari dokter. Pada kasus  stadium 
lanjut didapatkan pilihan terapi operatif seperti ablative/lesion-
ing (thalamotomy, pallidectomy), deep brain stimulation, dan 
streotactic brain lession

Untuk Parkinson sekunder sangat tergantung dari etiologi 
penyebabnya, di mana gejala akan berkurang apabila  penyakit 
primer dapat diatasi. Sebaliknya pada PP yang idiopatik ini 
bersifat progresif, sesuai dengan tingkat hilangnya sel-sel 
pembentuk dopamin, sehingga yang dapat dilakukan adalah 
mempertahankan agar perjalanan PP tidak terlalu progresif 
dan fungsi motorik dan non-motorik lainnya dipelihara secara 
optimal. Di Indonesia insiden PP diperkirakan 10 orang per 
100.000 setiap tahunnya dan estimasi sementara terdapat 
sekitar 200.000 – 400.000 penderita, di mana laki-laki lebih 
banyak terkena dibandingkan perempuan (3:2). Diperkirakan 
dalam 25 tahun mendatang, penderita PP akan mencapai dua 
kali lipat dari sekarang. Adapun perkembangan penatalaksana-
an PP ini juga dinilai baik, selain ketersediaan obat-obatan 
yang relatif mudah didapatkan, juga di beberapa pusat rujuk-
an sudah mampu dilakukan terapi operatif pada pasien PP 
 dengan hasil yang cukup baik. 

Hingga saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan 
secara pasti penyebab kenapa PP lebih banyak ditemukan 
pada laki-laki. Namun pada beberapa penelitian diduga terkait 
adanya faktor protektif dari hormon estrogen pada wanita, 
lebih tingginya kejadian trauma kepala minor dan  terkena 
paparan toksin selama bekerja pada laki-laki, dan terkait 
kerentan an gen pada kromosom seks. 

Penderita Parkinson

Perlu Bantuan 
Orang lain 
dalam Melakukan 
Rutinitasnya

Risiko terjadinya penyakit Parkinson diduga berhubungan erat dengan pola hidup  sehari-
hari seperti hygiene sanitasi yang kurang baik, konsumsi air sumur, paparan pestisida, trauma 
kepala berulang, dan paparan logam berat.

dr. Opik Jamaludin, Sp.S
Mitra Keluarga Kalideres

Tahapan Penyakit Parkinson

Menurut Hoehn and Yahr, dalam journal 
kesehatannya, “Parkinsonism: onset, progression and 
mortality”. Neurology, perjalanan penyakit ini terdiri dari 
3 tahapan:

	Stadium I: Gejala dan tanda pada satu sisi (biasanya 
berupa tremor pada satu anggota gerak), ringan, 
tidak menimbulkan kecacatan.

	Stadium II: Gejala bilateral, terdapat kecacatan 
minimal, sikap/cara jalan terganggu.

	Stadium III: Gerak tubuh nyata melambat, 
keseimbangan mulai terganggu saat berjalan/
berdiri, disfungsi umum sedang.

	Stadium IV: Terdapat gejala yang lebih berat, masih 
dapat berjalan hanya untuk jalan tertentu, rigiditas 
dan bradikinesia, tidak mampu berdiri sendiri, 
tremor dapat berkurang dibanding sebelumnya.
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S
eiring dengan semakin lanjutnya usia, akan meningkat 
pula potensi terjadinya penurunan kemampuan berpikir. 
Penurunan tersebut terutama terganggunya fungsi 

memori atau daya ingat. Orang awam sering menyebutnya 
sebagai kepikunan.

Meskipun tidak sama persis, kepikunan dalam ilmu kedokteran 
diidentikkan dengan demensia. dr. Yudhi Adrianto, Sp.S, FINA, 
dari Mitra Keluarga Kenjeren mengatakan bahwa demensia 
memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya meliputi 
gangguan memori, namun juga terjadi gangguan pada proses 
berpikir, pemecahan masalah, berbahasa, berperilaku serta 
fungsi kognitif lain yang berakibat munculnya gangguan 
pada aktivitas pekerjaan, aktivitas sosial, maupun hubungan 
interpersonal.

Alzheimer merupakan jenis demensia terbanyak dengan angka 
kejadian yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. 
Sekitar 5% usia diatas 60 tahun dan hampir 50% usia diatas 85 
tahun. 

TIDAK ADA SATU FAKTOR TUNggAl
Penyakit Alzheimer, pertama kali dijelaskan oleh ahli saraf 
Jerman, yaitu Alois Alzheimer. Seiring dengan progresifitas 
penyakit,  jenis kelainan yang didapatkan pada penyakit 
Alzheimer berupa amyloid plaque dan neurofibrillary tangles, 
terus berkembang, menyebabkan kematian sel-sel otak.
 
Hingga saat ini, tidak ada satu faktor tunggal yang dapat 
diidentifikasi sebagai penyebab penyakit Alzheimer. 
Kombinasi beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi 
usia, pembawaan genetik, faktor lingkungan, gaya hidup dan 
kesehatan umum, meningkatkan risiko munculnya penyakit 
Alzheimer. 

Pengaruh genetik yang diturunkan pada generasi selanjutnya 
tampaknya tidak terlalu berpengaruh. Memang didapatkan gen 
tertentu yang berpengaruh pada onset munculnya Alzheimer. 
Namun, dalam sebagian besar kasus, pengaruh gen penyakit 

Alzheimer yang diwariskan oleh orang tua tampaknya kecil. 

DIMUlAI DARI lUPA
Perjalanan penyakit pada penderita Alzheimer berjalan 
secara bertahap, mulai dari mudah lupa/forgetfulness lalu 
berkembang menjadi mild cognitive impairment (MCI) 
dan berlanjut ke demensia Alzheimer. Penyakit Alzheimer 
mempunyai karakteristik khusus ialah kemunduran fungsi 
intelektual dan perilaku berjalan lambat bertahap (gradual), 
progresif.

Pada fase awal Alzheimer, pada umumnya akan muncul gejala 
mudah lupa/forgetfulness yang berefek  pada pekerjaan 
dan hubungan sosialnya. Pasien menjadi muncul keluhan 
dalam penemuan kata, kesulitan menyelesaikan tugas yang 
kompleks misal mengurusi keuangan, perencanaan belanja 
dan pengambilan keputusan. 

Berikutnya, bisa muncul gangguan perilaku berupa agitasi, 
waham dan gangguan pola tidur dan bisa ngluyur/ wandering. 
Bahkan pada fase yang lanjut akan terjadi kemunduran 
yang bermakna pada aktivitas rutin harian, seperti makan, 
berpakaian, mandi, buang air besar dan kecil, serta selalu 
tergantung orang lain. Komunikasi sangat terbatas (gangguan 
bahasa), dan berjalan perlu bantuan. Pada stadium akhir 
Alzheimer hanya berbaring ditempat tidur/bedridden, dengan 
posisi menekuk/flexion deformities, hanya diam/mute dan 
kesulitan menelan/disfagia, berat badan menurun. 

Evaluasi penderita demensia biasanya meliputi pemeriksaan 
klinis saraf/neurologi, asesmen neuropsikologi, kejiwaan/
psikiatri, pemeriksaan neuro-imaging dan laboratorium. 
Asesmen berperan penting, sebagai kunci dalam menentukan 
pendekatan pengobatan yang tepat dan efisien.

Pengobatan pada penyakit Alzheimer meliputi pengobatan 
dengan obat dan terapi perilaku. Terdapat beberapa jenis obat 
untuk Alzheimer untuk menghambat progresifitas penyakit. 
Terapi perilaku juga memegang peranan penting, agar dapat 
meningkatkan kemampuan intelektual seperti membaca, 
menghafal dan lainnya, bertujuan untuk membuat otak tetap 
berfungsi baik.

Penyakit ini bersifat kronis progresif dengan rentang waktu 
3-20 tahun dengan rata-rata 7–10 tahun. Timbulnya rigiditas, 
halusinasi, waham menunjukkan adanya penurunan fungsi 
fisik dan intelektual dengan cepat. Terjadi kerentanan terhadap  
trauma dan infeksi. Penyebab kematian penderita sering 

Alzheimer/Demensia

gangguan Daya Ingat dan Fungsi 
Mental Penting lainnya 
Demensia memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya meliputi gangguan memori, namun 
juga terjadi gangguan pada proses berpikir, pemecahan masalah, berbahasa, berperilaku serta 
fungsi kognitif lain.

dr. Yudhi Adrianto, Sp.S, FINA
Mitra Keluarga Kenjeran

karena pneumonia, malnutrisi, dehidrasi, sepsis karena luka 
akibat tirah baring yang sama atau infeksi saluran kencing.

Lebih jauh dr. Yudhi Adrianto mengatakan bahwa Alzheimer 
merupakan penyakit yang bersifat kronik progresif, seiring 
dengan berjalannya waktu. Namun deteksi dini akan sangat 
bermanfaat dalam menghambat atau memperlambat 
progresifitas penyakit. Yang tidak kalah pentingnya ialah 
mencegah munculnya Alzheimer. Gaya hidup sehat sangat 
penting. Konsumsi makanan sehat, olah raga rutin, hubungan 
sosial yang baik, akan menjaga kita tetap sehat saat fase lanjut 
usia. 

Disarankan olehnya untuk menghindari faktor risiko penyakit 
yang bisa mengarah Alzheimer, seperti stroke, darah tinggi, 
sakit jantung, maupun diabetes melitus. Dukungan keluarga 
dan lingkungan sosial sangatlah dibutuhkan pasien dengan 
Alzheimer. 

Berikut ialah faktor yang dapat dimodifikasi pada penyakit Alzheimer:

Faktor Merugikan Faktor Bermanfaat

Stroke, Hipertensi, Diabetes Mellitus,

Hiperlipidemia, Merokok, Hiperhomosisteinemia,

Post-Menopause, Cedera Kepala,

Kadar Vitamin B12 Rendah

 Pendidikan

 Memanfaatkan waktu luang untuk aktifitas intelektual 

( intellectual leisure activity)

 Olaraga (physical activity)

 Konsumsi ikan laut dan lemak polisaturasi

❝Mencegah munculnya Alzheimer merupakan satu 
hal yang tidak kalah penting. Menjaga gaya hidup 
sehat dengan konsumsi makanan sehat, olah raga 

rutin, hubungan sosial yang baik, akan menjaga kita 
tetap sehat saat fase lanjut usia❞
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indrom guillain-Barre (SgB) merupakan polineuropati 
akut yang disebabkan oleh reaksi autoimun terhadap 
saraf perifer yang ditandai dengan gejala dan tanda 

 paralisis lower motor neuron (LMN ) akut disertai disosiasi sito-
albumin pada cairan serebrospinal. SGB merupakan penyebab 
kelumpuhan LMN akut utama di dunia setelah era eradikasi 
polio. Perjalanan penyakit SGB bersifat monofasik dan per-
burukan gejala dan gejala akan berlangsung dari awal onset 
penyakit hingga menetap /membaik tidak lebih dari 28 hari.

Dijelaskan oleh dr. IB Wiweka Sastrawan, Sp.S dari Mitra 
 Keluarga Depok, Insiden SGB berkisar antara 0,81 - 1,89 kasus 
per 100.000 penduduk pertahun, lebih jarang ditemukan pada 
anak dibandingkan  dewasa dan meningkat seiring bertambah-
nya usia, laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

TIMBUl AKIBAT RESPON AUTOIMUN
Di Indonesia, penelitian di RSUPN Cipto Mangunkusumo  
(RSCM) Jakarta menunjukkan jumlah kasus baru SGB yang 
dirawat sekitar 7,6 kasus / tahun, terutama dewasa muda 
 dengan rerata usia 40 tahun dan rasio laki-laki : perempuan 
adalah 1,2 : 1.

SGB diperkirakan timbul sebagai akibat dari respon autoimun 
yang dipicu oleh suatu penyakit yang diderita  sebelumnya atau 
berbagai kondisi medis lainnya.

Pada SGB, dua pertiga kasus didahului infeksi pada saluran 
pernafasan atas atau gastrointestinal dengan keluhan umum 
demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek dan diare. Pada 31% 
kasus SGB ditemukan Campylobacter jejuni pada analisis 
fesesnya.

Secara biokimiawi terjadi pelepasan neurotransmiter asetilkolin 
dalam jumlah besar sehingga menyebabkan defisit sebagai 
gangguan konduksi saraf dan paralisis.

Kondisi lain yang dapat memicu SGB adalah haemophilus 
infeksi, mycoplasma pneumonia, cytomegalovirus, epstein 
barr virus dan varicella zoster virus, adanya kelainan autoimun 
lain yang diderita sebelumnya, obat imunosupresan dan pasca 
pembedahan.

Kelainan SGB pada ekstremitas saraf berupa kelemahan 
gangguan sensorik, berupa kesemutan.

gEJAlA SgB
Ganguan  sensoris menunjukkan dominasi pada awal kejadian 
berupa kesemutan pada kaki diikuti pada tangan. Nyeri 
terutama nyeri pada punggung umum dijumpai. Kelemahan 
berkembang kemudian dengan menjalar dari bawah ke atas 
biasanya di kedua sisi tubuh.

Pada kasus yang berat, pernafasan dan pergerakan bola mata 
dapat terpengaruh. Kelemahan maksimum terjadi dalam dua 
hingga tiga minggu setelah onset dan progresivitas berhenti 
setelah lima minggu.

DETEKSI DINI DAN PENANgANAN SEgERA
Jika Anda menemukan beberapa gejala yang mengarah ke 
SGB, sebaiknya lakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemerik-
saan, diantaranya pemeriksaan labolatorium. Pemeriksaan 
laboratorium biasanya digunakan untuk menyingkirkan 
 kemungkinan diagnosis lain serta menyimpulkan status fung-
sional dan prognosis dengan lebih baik. Pungsi lumbal (LP) 
rutin dilakukan pada pasien terduga SGB. Tujuan utama dilaku-
kan LP adalah menyingkirkan diagnosis banding dan bukan 
untuk mendiagnosis SGB.

Selain pemeriksaan laboratorium, juga dilakukan pemerik-
saan konduksi saraf. Perubahan konduksi saraf yang berarti 
umum nya dijumpai setelah dua hingga tiga minggu perjalanan 
penyakit. Penurunan kecepatan hantar rangsang hingga 20% 
dari normal dihubungkan dengan prognosis yang lebih buruk. 
Beberapa tipe gangguan yang mungkin dijumpai antara lain: 
blok kunduksi, pemanjangan masa laten distal, penurunan 
 amplitude potensial aksi otot dan penurunan kecepatan 
 konduksi saraf.

Penatalaksanaan SGB sebaiknya melibatkan multidisiplin yang 
tepat. Risiko kematian diperkirakan 5% diseluruh dunia yang 
diakibat kan oleh sepsis, emboli pulmonal dan disotonomia. 
Prinsip utama dalam penanganan kasus SGB adalah deteksi 
dini dan penanganan segera. Prinsip-prinsip terapi SGB adalah: 
Terapi suportif: monitoring ketat tanda vital, defisit neurologik, 
fungsi bulbar, dan status pernafasan. Pencegahan aspirasi, 

Sindrom Guillain-Barre

gangguan Sistem Kekebalan 
Tubuh yang Menyerang Saraf
Sindrom guillain-Barre adalah penyakit autoimun yang tergolong langka. Sistem kekebalan  
tubuh yang seharusnya melindungi justru menyerang sistem saraf perifer yang bertanggung 
jawab mengendalikan pergerakan tubuh.

proteksi jalan udara, dukungan ventilasi pada kasus yang be-
rat, hidrasi adekuat, mobilisasi untuk mencegah trombosis 
vena dalam, fisioterapi, pencegahan dan pengobatan infeksi 
sekunder.

Imunnoterapi diberikan dalam jangka waktu 4 minggu sejak 
gejala pertama kali dan manfaat maksimum diberikan  dalam 
jangka waktu 2 minggu pertama pada pasien yang tidak 
 mampu berjalan. Sebagai imunnoterapi pemberian plasma-
feresis dan immunoglobulin intravena (IVIg) mempunyai 
efektifitas yang sama. Kelebihan IVIg adalah tingkat kepatuhan 
yang lebih tinggi dan pemberian yang lebih mudah dibanding-
kan plasmaferesis.

Pemberian plasma feresis yang diikuti oleh IVIg tidak lebih baik 
dibanding masing-masing terapi diberikan secara mandiri.
Pemberian kortikosteroid oral atau intravena tidak bermanfaat. 
Imobilitas selama perawatan meningkatkan risiko  thrombosis 
vena dalam dan emboli pulmonal. Pencegahan dengan pem-
berian heparin intrakutan dan kaus kaki kompresif. Risiko ter-
jadi gagal nafas dapat terjadi setiap saat.

Gangguan saraf otonom sering ditemukan seperti aritmia, 
fluktuasi tekanan darah, gangguan bak, bab dan keringat. Nyeri 
sering dijumpai pada awal perjalan penyakit sampai pemulih-
an. Menentukan prognosis pada SGB menggunakan tiga kom-
ponen utama yaitu riwayat diare sebelumnya, usia > 60 tahun 
dan nilai SGB disability score pada minggu kedua sejak gejala 
pertama. Ketiga faktor tersebut menentukan peluang pasien 
SGB untuk dapat berjalan mandiri enam bulan setelah onset. 

dr. IB Wiweka Sastrawan, Sp.S
Mitra Keluarga Depok
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S
araf terjepit atau istilah medis HNP (herniasi nukleus 
pulposus) adalah kondisi herniasi/keluarnya bagian 
nukleus pulposus ke canalis spinalis sehingga menekan 

saraf. Salah satu gejala yang sering menjadi keluhan penderita 
HNP adalah nyeri punggung bawah. Untuk memastikan 
bagaimana mendiagnosis seseorang terkena saraf terjepit, 
dapat dilakukan melalui anamnesis (tanya jawab) yang 
dilakukan dokter, pemeriksaan klinis dan neurologis serta 
pemeriksaan penunjang tambahan (seperti Radiologis: MRI/
Magnetic Resonance Imaging), Neurofisiologis: NCV-EMG 
(Nerve Conduction Velocity-Electromyography)

Lebih jauh dr. Devi Ariani S, Sp.S dari Mitra Keluarga Waru 
mengatakan, ada 4 fase seseorang terkena saraf terjepit. Mulai 
ringan sampai dengan berat. Yaitu, protrusi diskus, prolaps 
diskus, extrusi diskus dan sequestrasi diskus. Penyebab HNP 

bisa bermacam-macam. Salah satu faktor risiko HNP adalah 
proses penuaan.

Faktor-faktor risiko HNP lainnya adalah genetik yang berperan 
mempercepat degenerasi material diskus, kegemukan 
(kegemukan yang berlebihan menambah tekanan pada 
vertebra), aktivitas yang kurang/aktivitas kerja duduk lama, 
mengangkat atau memutar benda berat, latihan fisik berat, 
gerakan berulang, paparan getaran yang menetap, merokok, 
riwayat trauma punggung

Gejala bervariasi tergantung lokasi, tersering di daerah 
tulang ekor (lumbal) dengan gejala nyeri punggung bawah, 
kesemutan pada tungkai dan betis, sedangkan bila herniasi 
diskus pada level leher (servikal), maka bisa muncul nyeri 
leher sampai dengan kesemutan pada lengan, sampai 
bahu. ”Jika sudah terdapat gejala tersebut, segeralah ke 
dokter, terutama apabila sudah muncul gejala berupa nyeri/
kelemahan/rasa kesemutan/tebal pada satu sisi dan diperparah 
oleh batuk, bersin, angkat berat dan membungkuk. Dokter 
akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Dari anamnesis 
(tanya jawab) menunjukkan karakteristik nyeri sesuai lokasi, 
terdapat riwayat mengangkat beban berat dan berulangkali. 
Dari pemeriksaan fisik didapatkan keterbatasan gerak pada 

Saraf Terjepit

Jaga Berat Badan 
Agar Tekanan Tulang 
Belakang Tidak  
Terlalu Berat
Dengan menjaga berat badan, duduk dengan sikap tubuh 
yang benar, olahraga, serta mengetahui mengangkat beban 
secara benar, saraf terjepit bisa dihindari.

dr. Devi Ariani S, Sp.S
Mitra Keluarga Waru

salah satu sisi, gerakan tungkai ke depan menyebabkan nyeri 
pada tungkai karena adanya regangan saraf yang mengalami 
inflamasi. Pada pemeriksaan foto rontgen seringkali tampak 
normal atau kadang dijumpai penyempitan ruang antar tulang 
belakang, spondilolisthesis, serta perubahan degenerative,” 
ujar dr. Devi Ariani S, Sp.S.

Pengobatan dibagi menjadi konservatif non operatif seperti 
farmakologis/obat-obatan untuk mengurangi nyeri dan 
inflamasi, relaksan/pelemas otot, tirah baring serta terapi 
fisik seperti streching, exercise dan penggunaan alat bantu 
seperti korset lumbal. Terapi manajemen nyeri intervensi juga 
merupakan pilihan alternatif yang bisa dipertimbangkan seiring 
dengan majunya teknologi saat ini. Bila selama 6-12 minggu 
tidak berespon, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan 
terapi pembedahan pada HNP ini.

Menjaga berat badan sehingga tekanan pada tulang belakang 
tidak terlalu berat, duduk dengan sikap tubuh yang benar, 
olahraga untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot, 
mempelajari tehnik mengangkat yang benar dan ergonomis, 
hindari berkendara dalam waktu lama, merupakan cara 
mencegah terkena saraf terjepit.

Tindakan operasi tak harus dilakukan untuk penyembuhannya.  
Pada awalnya akan dilakukan tindakan konservatif non ❝Nyeri akibat pecah bantalan tulang belakang 

(herniasi nukleus pulposus– HNP) sering menjadi 
penyebab terjadinya saraf terjepit. Segera 

periksakan diri Anda untuk menentukan tindakkan 
medis yang diperlukan❞

operatif. Terapi manajemen nyeri 
intervensi juga merupakan pilihan 
alternatif yg bisa dipertimbangkan 
seiring dengan majunya teknologi 
saat ini. Bila tidak berhasil, 
sering kambuh dan timbul 
penyulit/komplikasi maka akan 
dipertimbangkan tindakan operatif.

Prognosis HNP pada umumnya 
baik. Dengan pengelolaan dini, 
gejala HNP akan sembuh dalam 
waktu 4-6 minggu. Terlebih saat 
ini, perkembangan diagnosis dan 
terapi untuk HNP di Indonesia telah 
berkembang dengan baik. Tindakan 
Minimal Invasive Spine Surgery 
telah dapat dilakukan di Indonesia. 
Karenanya segeralah periksakan diri 
Anda. Karena jika dibiarkan dapat 
menyebabkan kelumpuhan, disfungsi 
ereksi, nyeri menahun, cedera 
saraf permanen dan menyebabkan 
sindroma cauda equina yang ditandai 
rasa tebal di dubur dan gangguan 
BAB dan BAK. 
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Rehabilitasi Medik Bobath dan PNF

Mengembalikan Fungsi Fisik  
yang Hilang
Metoda ini melibatkan proses fasilitasi dari tim medis, termasuk menanyakan tujuan yang ingin 
dicapai oleh pasien, dimana pasien harus berpartisipasi secara aktif di dalamnya.

R
ehabilitasi medik, atau sekarang juga dikenal sebagai 
ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi merupakan suatu 
upaya medis yang bertujuan untuk meningkatkan atau 

bahkan mengembalikan kemampuan fungsional dan kualitas 
hidup pasien yang mengalami gangguan fisik atau  disabilitas. 
Metode Bobath dan PNF (Proprioceptive  Neuromuscular 
 Fascilitation) sendiri merupakan suatu bentuk metode 
 rehabilitasi medik pada kasus-kasus neurologis. Proses 
 rehabilitasi ini bersifat multidisiplin yang melibatkan dokter, 
fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, ortotis prostetis, 
bahkan juga psikolog. Sedang Rehabilitasi kognitif melibatkan 
psikolog dan neuropsikolog. Tujuan reheabilitasi kognitif ada-
lah mengurangi dampak kelainan kognitif terhadap kehidupan 
sehari-hari seseorang dengan kelainan defisit neurologis, ter-
utama dengan kelainan kognisi.

Menurut dr. Rene Rizaldi Pradnasurya, Sp.KFR dari Mitra 
 Keluarga Cikarang, terapi dengan metode Bobath ataupun 
PNF merupakan suatu proses yang komprehensif, melibatkan 
proses fasilitasi dari tim medis, termasuk menanyakan tujuan 
yang ingin dicapai oleh pasien, sampai pada proses latihan 
yang dilakukan secara berulang dimana pasien harus berparti-
sipasi secara aktif di dalamnya. Diharapkan selama metode ini 
dilakukan, terjadi proses pembelajaran (motor learning) yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan fungsi fisik dari pasien itu 
sendiri.

Untuk Strategi rehabilitasi kognitif, dr. Nora Taofik, Sp.KFR 
dari Mitra Tegal mengatakan ada beberapa macam. Satu, 
mengembalikan fungsi yang terganggu dengan metode latih-
an repetisi, sama seperti jika seseorang melakukan gerakan 
yang berulang-ulang, maka akan terbentuk pola gerakan 
seperti yang dilatih. Dua, mengoptimalkan fungsi yang  tersisa. 
Teknik ini dilakukan, jika strategi pertama tidak dapat  dicapai. 
Tiga, kompensasi dengan menggunakan kemampuan yang 
masih ada (substitusi), Empat, menggunakan dukungan 
lingkungan dan alat untuk kompensasi fungsional terganggu. 
Sebagai contoh, pada gangguan memori: dapat menggunakan 
catatan kegiatan sehari-hari, atau menggunakan reminder 
pada handphone.

Untuk metode Bobath / PNF terapi dilakukan dengan 
 pen dekat an yang juga berfokus untuk mengembalikan 
 kapasitas / fungsi fisik yang hilang tersebut melalui  proses 
motor learning dan neuroplastisitas. Pengaruh signifikan 
yang didapat yaitu sesuai dengan tujuan akhir yang ingin 
 dicapai, yaitu pasien dapat kembali sebisa mungkin melakukan 
 aktivitas kehidupan sehari-harinya dengan lebih mandiri,  tetapi 

itu semua bukan proses yang instan, harus ada 
 tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Untuk rehabilitasi kognitif yang berkembang 
saat ini adalah dengan virtual reality. Keunggulan 
 terapi ini dibandingkan terapi rehabilitasi  kognitif 
tradisional maupun dengan komputer adalah: 
 virtual reality memberikan lingkungan 3D atau 4D, 
sehingga membantu penderita lebih mudah ber-
imajinasi dalam melakukan latihan. Latihan dapat 
dilakukan seperti kegiatan nyata, seperti  aktivitas 
memasak, menyetir dan lain-lain. Program virtual 
reality bermacam- macam sesuai target yang  ingin 
dicapai. Sebagai contoh, untuk melatih  fungsi 
 eksekusi, dapat menggunakan program IREX 

 system. Permainannya dapat berupa bermain menangkap 
bola, menagkap bola dan berubah menjadi burung dan lain-
lain.

Untuk rehabilitasi Bobath, latihan yang diberikan akan  sangat 
tergantung dari kondisi/masalah yang ada pada pasien. 
 Latihan-latihan tersebut dapat berguna, misalnya untuk 
 mengurangi ketegangan/tonus otot, melatih posisi dan postur, 
keseimbangan, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk 
melatih kondisi pasien ke pola gerakan normal semaksimal 
mungkin yang dapat membantu pasien dalam melakukan 
 aktivitas sehari-hari. Keberhasilan terapi pada pasien tidak bisa 
diukur dengan angka. harus pula didukung bukan hanya oleh 
tim medis, tapi juga oleh keluarga/caregiver.

Sedang rehabilitasui kognitif, terapi dapat diberikan 5x per 
minggu, 1x terapi selama 30 menit, dengan 5 program 
 permainan, masing- masing permainan 5 menit,  diantara 
 permainan satu dengan lainnya diberikan istirahat 2 menit. 
 Perubahan signifikan tercatat setelah 5 minggu terapi. 
 Perubahan yang dinilai adalah perbaikan dalam aktifitas 
 sehari-hari penderita. 

dr. Nora Taofik, Sp.KFR
Mitra Keluarga Tegal

dr. Rene Rizaldi Pradnasurya, Sp.KFR
Mitra Keluarga Cikarang
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T
ak pernah bercita-cita ingin jadi dokter sejak kecil, 
 cita-cita ini menurutnya muncul saat menempuh 
pen didikan SMAnya di SMA Kolese Kanisius, Jakarta. 

 “Mungkin terkesan klise, tetapi menolong orang lain adalah 
alasan saya menjadi dokter,” ujar pria kelahiran Jakarta, 22 Juli 
1980 ini.
 
Didukung penuh oleh kedua orang tuanya, lulus SMA tahun 
1998, ia langsung meneruskan pendidikannya di Fakultas 
Kedokteran UNIKA Atma Jaya dan menggambil  spesialis bedah 
saraf di Universitas Padjajaran Bandung. Di keluarganya sendiri 
tak ada yang berprofesi sebagai dokter. 

Kenapa memilih spesialis bedah saraf? “Bagi saya salah satu 
bidang ilmu yang paling menarik adalah ilmu penyakit saraf 
karena organisasi struktur, jaras dan fungsinya yang  kompleks 
namun logis dan sistematis. Apalagi bila dikombinasi  dengan 
ilmu bedah maka ilmu bedah saraf menjadi ilmu paling 
menantang karena tidak hanya membutuhkan pengetahuan 
yang matang tentang struktur saraf manusia tetapi juga mem-
butuhkan fine motor skill yang sangat baik selain ketelatenan 
dan ketelitian dalam setiap tindakan,” ujar DR. dr. Mardjono 
Tjahjadi, Sp.BS, Ph.D dari Mitra Keluarga Kemayoran. 

 “Begitu juga dengan pemilihan subspesialisasi/clinical 
 fellowship di bidang bedah dan intervensi penyakit pembuluh 
darah otak, seperti aneurisma otak, AVM, stroke, dll. Penyakit- 
penyakit ini merupakan salah satu bidang yang masih menjadi 

tantangan besar dalam dunia kedokteran. Banyak temuan 
metode dan pengobatan yang baru untuk menangani pasien 
dengan kasus penyakit pembuluh darah otak tersebut. Maka-
nya saya tertarik sekali,” sambungnya.  

DEMI KOMITMEN PENUH MEMBERIKAN YANg TERBAIK 
 UNTUK PASIEN
Berprofesi sebagai dokter, tentunya banyak suka dan duka 
yang dialaminya. Menurutnya, ia sangat bahagia bila melihat 
pasien pasca operasi atau pasca intervensi dapat kembali 
sehat, tersenyum dan beraktivitas dengan keluarganya.  “Di sisi 
lain, rasa sedih terkadang muncul saat saya harus meninggal-
kan keluarga demi komitmen pekerjaan saya dan melewatkan 
fase-fase perkembangan anak-anak saya. Tetapi ini merupa-
kan komitmen atas karir dan jalan hidup yang sudah saya pilih. 
Saya bersyukur semua anggota keluarga memahami kondisi 
pekerjaan saya,” ujar ayah dari Jason, Joya dan Juna.

Meski ia mengakui kerap melewatan fase pertumbuhan anak-
nya, bersama istrinya, dr. Agatha Narinda Dhaniarti Mardjono, 
Sp.KFR, yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, ia saling 
support satu sama lain dalam mendidik dan membesarkan 
anak-anaknya. Dengan harapan anak-anak mereka tetap 
mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. 

Berbicara mengenai dukungan keluarga untuk karirnya ini, 
diakuinya dukungan keluarganya sangat luar biasa. Istri dan 
anak-anaknya bisa memahami profesinya yang kerap  bekerja 

tanpa kenal waktu. “Keluarga adalah sumber kekuatan fisik 
dan mental untuk terus memberikan yang terbaik untuk 
 pasien-pasien yang saya tangani,” ungkapnya.  
 
Memilih menjadi dokter ahli bedah saraf, bukanlah hal yang 
mudah. Menurutnya, bidang pekerjaan bedah saraf itu sangat 
rumit dan sangat erat sekali dengan kualitas hidup penderita-
nya, sehingga tantangan terbesar seorang dokter spesialis 
bedah saraf adalah meraih kesempurnaan pada kondisi yang 
tidak sempurna. Untuk mencapai hal itu, menurutnya dalam 
membuat clinical dan surgical judgement haruslah benar- 
benar matang. Kesehatan dan keselamatan pasien baginya 
adalah yang utama. 

“Bagi saya semua kasus bedah saraf adalah menantang, karena 
setiap manusia diciptakan unik dan berbeda, sehingga masing- 
masing kasus memiliki pendekatannya sendiri. Saya selalu 
mempelajari dengan seksama setiap kasus yang akan saya 
tangani dan selalu mendiskusikannya dalam tim dokter dan 
tim bedah. Kami selalu berkomitmen penuh pada setiap kasus 
yang kami tangani, sekali lagi karena bidang pekerjaan  bedah 
saraf adalah otak dan sistim saraf yang “Delicate”  (Sangat 
 halus) sehingga penanganannya harus extra, extra, extra 
 hati-hati,” ujarnya.

Untuk menambah kemampuannya, ia tak pernah putus untuk 
selalu belajar dan belajar. Setelah lulus mengambil spesial 
 Bedah Saraf di tahun 2012 ia tercatat pernah  menempuh pen-
didikan Subspesialis/Clinical fellowship di bidang micro surgery 
untuk neurovascular di  University of Helsinki  Central  Hospital, 

Finlandia, tahun 2014. Subspesialis/Clinical fellow ship di 
bidang neurointervensi untuk neurovascular di Seoul  National 
University Hospital Bundang, Korea Selatan,  tahun 2016 
dan Doktoral dalam clinical science di bidang  penangan an 
 aneurisma otak di University of Helsinki, Finlandia tahun 2017. 

Pria yang hobi naik gunung dan berpetualang ini pernah 
memenangkan beberapa kejuaraan. Diantaranya, Juara ke 1 
dalam presentasi karya ilmiah pada Pertemuan Ilmiah Tahun-
an Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia ke 13, tahun 
2008 dan juara ke 1 dalam presentasi karya ilmiah pada 
Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf 
Indonesia ke 16, tahun 2011.

Bergabung di Mitra Keluarga sejak bulan Maret, tahun 2015, 
ia berharap Mitra Keluarga tetap terus berkomitmen meng-
ikuti perkembangan Ilmu dan teknologi kedokteran bedah 
saraf yang sangat dinamis dan terus berkembang, dengan 
peningkatan dukungan riset - teknologi dan pengembangan 
pendidikan berkelanjutan demi terciptanya kualitas pelayanan 
kesehatan yang prima untuk masyarakat Indonesia. 

Ditanya soal kegiatan luangnya, dokter yang murah senyum 
ini mengakui jika ia kerap memanfaatkan waktu luangnya 
untuk berolahraga, membaca majalah kedokteran, hiking serta 
rekreasi bersama keluarga. “Saya berusaha menyempatkan 
diri berolahraga paling tidak 2 kali dalam seminggu.  Menjaga 
makan juga salah satu yang saya lakukan untuk menjaga 
stamina tubuh. 

Bidang pekerjaan bedah saraf itu sangat rumit dan sangat erat sekali dengan kualitas hidup 
penderitanya.

Tertantang Menjadi 
Sempurna di 
Keadaan yang 
Tidak Sempurna

DR. dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS, Ph.D
Mitra Keluarga Kemayoran

❝Bidang 
pekerjaan bedah 
saraf adalah otak 
dan sistem saraf 
yang sangat 
rentan terhadap 
kerusakan 
permanen, 
sehingga harus 
betul-betul 
berhati-hati❞
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K
eahliannya sebagai dokter dengan spesialisasi radiologi 
intervensi ini banyak dicari orang. Jadwalnya terbilang 
sangat padat. Untuk membuat janji konsultasi dengan 

dokter yang murah senyum ini, pasien dituntut harus  sabar. 
Namun, kesabaran menunggu jadwal dan bisa bertemu 
langsung akan terbayarkan saat bertemu dengannya.

Dengan gayanya yang santai, dokter yang mempunyai jabatan 
Kolonel ini siap mendengarkan semua keluhan dan mem beri-
kan solusi yang tepat untuk pasiennya. Secara detail,  
dr. Soewandi akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh 
pasiennya. Anggota keluarga yang datang menemani  pasien 
pun diberikan penjelasan yang sama.

BERASAl DARI KElUARgA SEDERHANA
Profesi sebagai dokter sudah ditekuninya selama kurang 
lebih 43 tahun, tepatnya dimulai sejak ia lulus dari Fakultas 
Kedokter an Universitas Sriwijaya, Palembang, Selama meniti 
karir sebagai dokter tentu banyak pengalaman dan prestasi 
yang diraihnya. Salah satunya ia pernah ditugaskan di daerah 
yang sedang mengalami konflik, Seroja, Timor Timur tahun 
1978-1979.

Menjadi dokter bagi pria yang menghabiskan masa kecilnya 
di Bengkulu dan Palembang, bukanlah cita-citanya. Kondisi 
 keluarganya yang masuk dalam kategori keluarga sederhana 
dengan anggota keluarga yang cukup banyak dan penghasil-
an orang tua yang tidak menentu membuatnya tak pernah 
bermimpi untuk menjadi dokter. Tapi garis tangan hidupnya 
 sepertinya tak bisa dihindari. Saat kelulusan SMA, iseng ia 
mencoba mengikuti tes ujian masuk Fakultas Kedokteran, tak 

disangka, ia diterima sebagai mahasiswa Fakultas  Kedokteran 
Universitas Sriwijaya, di Palembang.  Mengetahui anaknya 
diterima menjadi mahasiswa kedokteran, dikatakan  olehnya, 
saat itu orang dan keluarga besarnya  sangat senang dan 
bekerja keras mencari biaya untuk pendidikannya. “Karena 
kondisi yang tidak menentu, kuliah nya tidak semulus seperti 
dibayangkan. Saya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa 
menyelesaikan pendidikan di fakultas kedokteran ini. Dan 
menjadi kebanggaan tentunya saat saya bisa lulus jadi dokter,” 
ujar dr. Soewandi.

Lulus tahun 1975, ia mengabdikan diri  menjadi dokter di 
sebuah rumah sakit angkatan darat  dengan  menjadi  tenaga   
honor KESDAM IV SRIWIJAYA, PAMA  KESDAM X/ Lamb dan 
menjadi dokter Yonif 631 merangkap Ka  Kesdim 1011/Kapuas.  
Hingga pernah ditugaskan tahun 1978-1979 mengikuti 
  Operasi Seroja Timor Timur. Hingga akhirnya di tahun 1983 ia 
menjadi Perwira Pertama Jawatan Kesehatan Angkatan  Darat. 
Ingin mendapatkan ilmu kedokteran yang lebih tinggi, 
 tahun 1987, dr Soewandi mengambil pendidikan spesialis di 
 UNPAD BANDUNG. Ilmu Radiologi menjadi pilihannya saat 
itu, ia sendiri memilih spesialiasi ini karena bidang ini masih 
 jarang yang menekuninya. Untuk menambah keahliannya, 
 berbagai training diikutinya. Diantaranya, 1994 mengikuti 
 Metodist Neuroscience Hospital Memphist di USA dan training 
 Fujita Health University, Japan. Di tahun 1996, Training Cours 
GDC System, Royal Perth, Australia.

TIDUR ADAlAH “ME TIME” NYA
Sebagai dokter ahli radiologi intervensi, penampilan dan 
bawa an dr. Soewandi bisa dibilang santai dan bersahaja. Ia 

terlihat sangat dekat dengan pasien dan keluarganya. Sore itu 
saat kami sedang mewanwancarainya sesaat sebelum operasi, 
ia terlihat akrab dengan anggota keluarga pasien yang akan 
menjalani operasi DSA. Keluarga pasien yang ditanganinya 
di ajak melihat langsung proses operasi lewat layar monitor. 
Dengan ramahnya ia menjelaskan apa yang akan dilakukannya 
saat operasi. Melihat gaya dr. Soewandi ini, keluarga pasien 
terlihat tak ragu meminta bantuannya untuk menasehati 
anggota keluarga yang jadi pasiennya itu untuk menjalani 
hidup sehat.

Menjadi dokter dengan keahlian yang mumpuni, tentunya 
membuat waktu kerjanya sangat padat. Pernah menurutnya 
ia  bekerja untuk 5 RS sekaligus. Terbayangkan kondisinya saat 
itu,  waktu istirahatnya saat kurang. Saat ini sendiri ia bekerja 
untuk 3 buah RS. Ini pun sudah menyita waktunya, pagi-pagi 
sekali sehabis olahraga ia sudah pergi, dan baru bisa pulang 
ke  rumah malam hari. Diakuinya, saat ada waktu luang, ia 
menghabiskannya dengan tidur. “Tidur itu Me-Time saya,” 
 ungkapnya.

Beruntung diakuinya ia punya keluarga yang sangat 
mendukung prestasinya. Istri dan ketiga anaknya sangat 
paham akan profesi ayahnya ini. “Anak saya yang ketiga 

tertarik menjadi dokter dengan keahlian yang sama. Ia tertarik 
 karena melihat bagaimana saya bekerja, ia sering mengantar 
dan menjemput ayahnya ke RS. Saat ini sambil menempuh 
ilmu spesialiasinya, ia menjadi asisten saya,” ujar dr. Soewandi 
sambil memperkenalkan anaknya yang sore itu menjadi 
asistennya. 

Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dr. Soewandi  terbilang 
masih bugar dan energik. Saat ditanya apa rahasianya,  ia me-
ngatakan olahraga dan makan makanan yang bergizi menjadi 
kunci utama kesehatannya. “Setiap pagi, saya selalu olahraga 
aerobic, baik itu jalan ataupun lari minimal selama 30 menit. 
Pola makan juga saya jaga. Karena tak bisa dihindari,  penyakit 
itu timbul sebagai hasil dari apa yang kita ,” lakukan dan apa 
yang kita makan. Makanya olahraga itu sangat pen ting,” 
 ungkapnya membocorkan rahasia bugarnya.

Keahliannya yang mumpuni dibidang radiologi intervensi, 
diamalkan untuk membantu pasien-pasien yang 
membutuhkan. Saat Mitra Keluarga Kelapa Gading membuka 
pelayanan DSA (Digital Subtraction Angio graphy) dengan 
mesin yang cangih, ia dipercaya untuk mengembangkan 
layanan tersebut. 

Sikapnya yang ramah ditunjang dengan bidang 
keahlian yang masih jarang dan mumpuni, membuat 
banyak pasiennya rela antri menunggu untuk bisa 
brekonsultasi dengannya.

Dokter yang 
Ramah dengan 
Keahlian Mumpuni

dr. Soewandi, Sp.Rad(K)IR
Mitra Keluarga Kelapa Gading
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dokter anda

STROKE  
DI USIA MUDA

dr. Irwan Tjahjadi

Jawab

Salam Sejahtera Ibu Widyastuti,

Terima kasih Ibu Widyastuti atas pertanyaannya. Berbicara 
mengenai stroke kita selalu membagi menjadi dua kategori:
1. Stroke karena pecahnya pembuluh darah (Stroke 

Haemorrhagic).
2. Stroke karena penyumbatan pembulu darah (Stroke Non 

Haemorrhagic).

Stroke secara sederhana dapat disebabkan karena:
a. Kelainan dari pembuluh darah, seperti adanya Aneurisma 

(pembuluh darah yang tipis dan rapuh).
b. Komponen darah yang abnormal sehingga mengganggu 

faktor pembekuan darah.

Sedang faktor pencetusnya, bisa bermacam-macam seperti:
•	 Dari dalam tubuh kita sendiri, seperti kelainan-kelainan 

bawaan sejak lahir yang mengganggu anatomi pembuluh 
darah maupun komponen darah kita.

•	 Dari luar tubuh kita, seperti kurang istirahat, rokok, alkohol, 
termasuk penyakit yang didapat seperti Hipertensi, 
Cholesterol, Diabetes Melitus dan lain sebagainya.

Melalui faktor-faktor tersebut diatas inilah yang membuat 
stroke tidak mengenal batas usia, kapan pun dan dimana pun 

Tanya

Dear Dokter,
Perkenalkan nama saya, Widyastuti, usia 30 tahun. Beberapa 
waktu lalu saya sempat melihat berita ada seorang anak muda 
yang terkena stroke, padahal usianya masih 30 tahun.

Yang ingin saya tanyakan, kenapa stroke saat ini bisa 
menyerang mereka yang usianya masih muda? Padahal 
biasanya stroke dialami oleh mereka yang usianya sudah lanjut 

dan mempunyai riwayat hipetensi? Sejak kapan pergeseran ini 
mulai terjadi dan bagaimana agar terhindar dari stroke?  
Terima kasih.

Widyastuti
Jemur Sari, Surabaya

serta dapat terjadi di usia muda sampai usia lanjut.

Kalau melihat dari semua faktor tersebut, stroke ini dapat 
terjadi di segala usia, tetapi sebenarnya kita dapat memperkecil 
kemungkinan risiko terjadinya stroke melalui pola hidup kita.

Sangatlah penting menjaga hidup kita dengan baik melalui 
pola hidup sehat, seperti makan tidak berlebihan dengan 
jenis makanan 4 sehat 5 sempurna serta pola makan yang 
teratur. Istirahat cukup, 6 – 8 jam sehari saat istirahat malam 
hari, serta olah raga teratur agar daya tahan tubuh dapat lebih 
prima, serta hindari hal-hal, seperti kurang istirahat, stres yang 
berkepanjangan, merokok, alkohol dan lain sebagainya, karena 
semua faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya 
stroke. 

Demikian penjelasan singkat yang bisa kami berikan. Semoga 
bu Widyastuti sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan 
selalu menjaga pola hidup yang baik. Salam sehat selalu. 
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PARTNERS gATHERINg
Mitra Keluarga mengadakan partners gathering di Hotel 
JW Marriot Jakarta, dengan tema “Lets Fly Higher to Shine 
Brighter”. Acara ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan 
kerjasama yang baik dengan para rekanan atau mitra dari Mitra 
Keluarga.

Acara partners gathering Mitra Keluarga diharapkan menjadi 
acara rutin tahunan, agar dapat menjalin silaturahmi 
dan memberikan informasi terkini seputar layanan dan 
perkembangan Mitra Keluarga. Dalam hal ini rekanan atau 
mitra kerja memiliki peran yang penting dalam mendukung 
kemajuan Mitra Keluarga dengan mitra usaha yang beragam. 
Hubungan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip Good 
Corporate Governance perlu dilakukan agar kedua belah pihak 
saling percaya dan bekerja secara profesional.

Sinergi dan kerjasama ini bertujuan supaya Mitra Keluarga 
dan para rekanan atau mitra kerjanya bisa bersama-sama 
berkembang dan maju. Mitra Keluarga berupaya untuk 
menciptakan pelayanan yang berkualitas, sebagai salah satu 
kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dalam acara yang dihadiri para direksi Mitra Keluarga ini, juga 
digelar MIKA AWARDS 2018. MIKA AWARD 2018 ini merupakan 
ajang pemberi penghargaan bagi rekanan dalam dua kategori. 
Kategori Best Enterprise, peringkat I Yakes Telkom Divre II, 
peringkat II PT PLN Distribusi Jawa Timur, peringkat III PT 
Bridgestone Tire Indonesia. Untuk kategori Best Insurance, 
peringkat I PT Asuransi Astra Buana, peringkat II PT Asuransi 
Jiwa InHealth Indonesia, dan Juara III PT Prudential Life 
Assurance.

Mitra Keluarga Terus 
Kembangkan Pelayanan
Beragam inovasi dan pemberian pelayanan terbaik terus dilakukan oleh Mitra Keluarga. Mulai 
dari membuka cabang, memberikan penghargaan untuk mitra terbaiknya dan membuka 
pelayanan BPJS.

SOFT OPENINg MITRA KElUARgA gADINg SERPONg 
Pada tanggal 4 Juni 2018, Mitra Keluarga Gading Serpong 
resmi beroperasi sebagai Rumah Sakit Umum dengan tipe 
C. Acara Peresmian diisi dengan syukuran dan buka puasa 
bersama dan dihadiri oleh direksi, karyawan dan tokoh-tokoh 
masyarakat di sekitar Mitra Keluarga Gading Serpong yang 
berlokasi di Jl. Raya Legok - Karawaci, Kel. Medang, Kec. 
Pagedangan, Kab. Tangerang 1533.

Pembukaan cabang terbaru Mitra Keluarga di wilayah Gading 
Serpong diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya yang 
saat ini pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Berdiri kokoh 
dengan 8 lantai, Mitra Keluarga Gading serpong dipersiapkan 
untuk dapat melayani seluruh lapisan masyarakat baik umum, 
perusahan maupun jaminan kesehatan nasional (JKN). 
Pelayanan yang ada di Mitra Keluarga Gading Serpong antara 
lain: Rawat Inap, Poli Spesialis dan Sub Spesialis. Ditunjang 
dengan pelayanan 24 jam: IGD, Laboratorium, Radiologi, 
Farmasi, Kamar Bedah dan Pelayanan Penunjang lainnya.

dr. Irene Girsang selaku direktur Mitra Keluarga Gading 
Serpong menyampaikan bahwa dengan total tempat tidur 
sementara sejumlah 87 tempat tidur dan akan berkembang 
hingga mencapai 200 tempat tidur dan fasilitas yang 
menunjang dan memadai, Mitra Keluarga Gading Serpong 
akan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 
bagi warga Tangerang Raya terutama untuk pelayanan gawat 
darurat dan pelayanan intensif. 

MITRA KElUARgA BEKERJASAMA DENgAN BPJS
Setelah Mitra Keluarga Tegal dan sejalan dengan salah satu 
misi Mitra Keluarga untuk memberikan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat luas dari berbagai kalangan, terhitung Maret 
2018 lalu, Mitra Keluarga Bekasi Timur, Kalideres dan Waru 
resmi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Nota kerjasama ditandatangani oleh direktur dari masing-
masing cabang Mitra Keluarga dan direktur BPJS Kesehatan  
masing-masing kota.

Pelayanan yang bisa digunakan dengan BPJS ini meliputi rawat 
jalan dan rawat inap. BPJS kesehatan menjamin pelayanan 
rawat jalan dan rawat inap selama sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan, yaitu kartu peserta aktif dan membawa 
surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Sedangkan untuk pelayanan IGD, BPJS Kesehatan menjamin 
biaya penyakit/kondisi pasien gawat darurat tanpa 
memerlukan rujukan. 

Di acara yang penuh keakraban ini digelar juga talkshow 
dengan tema “Healthy Life Style” bersama dr. Michael 
trianto,Sp.KO dan dr. Gracia JMT Winaktu, MS, Sp.GK. 
Kemeriahan partners gathering Mitra Keluarga pun dilanjutkan 
dengan penampilan dari Ken Fantasy yang memukau para 
hadirin. 

MITRA KElUARgA BERPARTISPASI DAlAM FASHION SOIREE
Pada tanggal 02 Agustus 2018, para Direktur Human 
Resources (HR) yang tergabung dalam HR Director 
Indonesia (HRDI), menyelenggarakan Fashion Soiree dalam 
memperingati satu tahun berdirinya HR Director Indonesia 
(HRDI), yang diselenggarakan di Main Atrium Lotte Shopping 
Avenue, Jakarta. Penyelenggaraan acara tersebut diisi 
dengan Seminar tentang “Future of Work, Challenges, and 
Opportunities in Disruption Era” yang dibawakan oleh CC 
Human Capital Development PT. Astra International Tbk dan 
acara dilanjutkan dengan fashion show oleh para Direktur 
Human Resources dengan balutan batik karya desainer lokal, 
dimana acara ini juga sebagai ajang mempromosikan Produk 
Batik yang menjadi identitas Indonesia.

Mitra Keluarga turut serta mengambil bagian dalam perhelatan 
yang baru pertama kali ini diadakan. Partispasi ini dalam 
bentuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pengunjung 
dalam acara tersebut. Selain itu Ibu Sandra Wowiling yang 
merupakan HR Director Mitra Keluarga yang juga menjadi  

anggota dalam forum HRDI tampil sangat menawan bersama 
HR Director Indonesia lainnya berjalan dan berlenggok di 
catwalk dengan menampilkan busana bertema casual dan 
batik bak pragawati profesional. 
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kesehatan

D
alam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya, dan ingin 
memberikan pelayanan paripurna untuk pasiennya 

dalam mencapai kesehatan yang terbaik, Mitra Keluarga 
Surabaya mendirikan Brain & Spine Center (BSC). Dimana 
fasilitas tersebut diarahkan untuk memberikan layanan 
terhadap kasus kelainan otak dan tulang belakang.

Bertempat di area Darmo Satelit Surabaya, Brain & Spine 
Centre Mitra Keluarga Surabaya ini menyediakan pelayanan 
terpadu dan tercanggih untuk kelainan-kelainan di otak dan 
tulang belakang. Mengusung konsep pendekatan secara 
multidisiplin dan teknik operasi “minimal invasive” dengan 
ditunjang alat dan instrumen terbaru BSC siap melayani pasien 
yang datang dengan pelayanan medis dan bedah sesuai 
standar internasional. 

UNTUK PENDERITA gANgUAN FUNgSI SARAF
Siapakah yang membutuhkan Brain and Spine Center? Brain 
and Spine Center ditujukan kepada mereka yang mengeluhkan 
hal-hal yang berhubungan dengan gangguan fungsi saraf 
seperti stroke, nyeri pada sebagian atau seluruh kepala, nyeri 
pada wajah, nyeri pada leher, nyeri pada tulang belakang 
(punggung hingga pinggang), kedutan pada wajah, dan 
sebagainya. 

Terapi/pengobatan akan bergantung pada diagnosis yang 
dialami pasien. Untuk menentukan kelainan atau diagnosis, 
pasien akan menjalani wawancara, pemeriksaan fisik dan bila 
perlu disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang 
seperti CT Scan, MRI/MRA, DSA (Digital Substraction 
Angiography), dan sebagainya. Setelah ditentukan diagnosis 
atau kondisi pasien, baru ditentukan penatalaksanaan terhadap 
kelainan tersebut yang bisa berupa terapi dengan obat-

Pelayanan 
Terpadu 
Kelainan Otak 
dan Tulang 
Belakang

obatan, fisioterapi atau pun tindakan medis, misalnya tindakan 
intervensi nyeri bahkan operasi.

Tim medis Brain and Spine Center telah menjalani clinical 
fellow, artinya selain telah mengantongi gelar dokter dan 
mendalami spesialisasi bedah saraf, tim medis kami telah 
melakukan pembelajaran di dalam dan luar negeri untuk 
memperoleh ilmu dan keahlian pada bidang yang khusus 
dari ilmu bedah saraf. Dokter yang praktik di Brain and Spine 
Center merupakan para dokter Spesialis Bedah Saraf kelas 
internasional, bahkan diantaranya ada yang merupakan guru 
besar spesialis bedah saraf di Indonesia. Dengan pengalaman 
yang mumpuni di dalam maupun luar negeri. 

Sebagai salah satu bagian dari Mitra Keluarga, Brain and 
Spine Center dilengkapi dengan fasilitas peralatan yang 
memadai dan canggih. Dimana semua keperluan peralatan 
untuk tindakan sudah tersedia bagi pasien. Hal ini tentunya 
sejalan dengan visi dan misi BSC, dimana visinya ingin menjadi 
penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada 
pelanggan. Dengan misi berkomitmen untuk mengoptimalkan 
kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh 
kasih sayang, terpecaya dan fokus pada pelanggan.

Siap melayani pasien dari diagnosis dini untuk kelainan-kelainan pada saraf otak dan tulang belakang hingga melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan.

Untuk berkonsultasi kepada dokter ahli kami, bisa 
menghubungi kami untuk appointment via:

Telpon : (031) 7345333 ext: 5225 
  085 707070 190 
Whatsapp : 085 707070 190
Email : konsultasi@bscmitra.com 
Direct Message : Instagram @bedahsarafindonesia

Senior Consultant Brain 
& Spine Center Prof. Dr. 
dr. Abdul Hafid Bajamal, 

Sp.BS(K)

Dr. dr. Asra Al Fauzi, SE, MM, 
Sp.BS(K), FICS, IFAANS

Dr. dr. Eko Agus Subagio, 
Sp.BS(K)

dr. Erliano Sufarnap, Sp.BS dr. Nur Setiawan Suroto, 
Sp.BS(K)

Beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada Brain & Spine Center Surabaya, diantaranya:

�	DSA (Digital Substraction Angiography) 

�	Thrombectomy (tindakan untuk membebaskan 
pembuluh darah di otak agar tidak terjadi stroke 
penyumbatan)

� Clipping dan Coiling Aneurisma

� Pengangkatan kelainan pembuluh darah di otak seperti 
AVM dan Cavernoma

� Operasi HNP (Herniated Nukleus Pulposus)/saraf kejepit 
dengan minimal invasive (operasi dengan ukuran 
sayatan yang kecil)

� Operasi pengangkatan tumor otak maupun tumor pada 
tulang belakang

� Operasi perdarahan otak akibat cedera kepala.

� Operasi pada kasus cedera tulang belakang

� Terapi intervensi nyeri

Kelainan yang sama terhadap beberapa pasien bisa 
dilakukan penanganan yang berbeda. Hal ini bergantung 
dari banyak factor, termasuk tingkat kesembuhan pasien. 
Begitu pula dengan tahapan pengobatan yang dilakukan.
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wisata

G
o! Wet grand Wisata Bekasi ini dibangun oleh Sinar-
mas Land seluas 7,5 ha dengan 21 thrilling slides 
yang memacu adrenalin pengunjungnya. Khusus 

 dirancang oleh White Water Canada, Go! Wet Waterpark 
Grand  Wisata Bekasi hadir untuk memberikan pengalaman 
baru dan  sensasi extreme yang tidak terlupakan untuk para 
pengunjung nya. Meski berada di dekat kompleks perumahan 
untuk mencapai ke arena ini sangatlah mudah. Akan banyak 
petunjuk untuk menuju ke sana.

Saat membeli tiket pengunjung akan dikenakan biaya deposit 
Rp. 150.000 (untuk weekday). Dimana Rp. 100.000 nya untuk 
bayar sewa loker atau baju renang atau pembelian makanan  
dan minuman selama didalam GO! Wet Waterpark dan 
Rp.50.000 jaminan saja agar gelang kuning atau smart 
card yang diberikan tidak hilang. Setelah permainan uang 
dapat di refund sesuai sisa dari pemakaian. Harga tiket untuk 
weekday dan weekend tentunya berbeda.  Untuk mendapa-
tkan harga yang lebih murah, Anda dapat memanfaatkan 

 promo yang sering diadakan dan bekerja sama dengan bank.  

WAHANA GO! WET
Terdapat 14 jenis permainan yang tersedia di GO! Wet Water-
park, pengunjung bisa pilih sesuai keinginan sendiri. Tak perlu 
khawatir jika tidak membawa ban karena memang setiap wa-
hana memiliki warna ban yang berbeda. Bahkan setiap bannya 
pun memiliki kegunaan masing-masing. 

GO! SPLASH
Wahana permainan yang dapat dinikmati tak hanya oleh 
anak kecil saja melainkan juga bisa dimainkan oleh orang 
dewasa. Permainan ini dilengkapi dengan 8 water slide yang 
berbeda porosnya. Beragam water slide ada disini, sehingga 
 wahana GO! Splash selalu digandrungi oleh anak-anak dan 
juga orang dewasa.

Banyak sekali permainan santai yang ditawarkan selain water 
slide yaitu naik keatas tangga dengan banyaknya air mancur 

diatas. Tak hanya itu saja, Go! Splash juga terbilang tempat 
yang menggemaskan untuk mengabadikan moment bersama 
orang tersayang disini. Warnanya yang terbilang sangat cerah 
pun bisa juga disebut spot yang instagramable. Kedalaman air 
masih terbilang aman untuk anak-anak berlarian di arena ini. 

GO! PLAY 
Wahana ini khusus untuk anak-anak yang dibawah 7 
 tahun. Wahana yang memang didesain khusus agar anak 
 bermain dengan rasa aman dan nyaman. Di wahana ini ada 
 beberapa water slide yang berwarna merah dan kuning. 
Kedua water slide tersebut memiliki panjang yang berbeda 
dan juga tantangan yang berbeda. Ajaklah sang buah hati 
berpetualang untuk merasakan sensasinya meluncur di water 
slide yang berbeda. Water slide yang berwarna merah bisa 
dilakukan sekaligus oleh tiga orang dan water slide yang ber-
warna kuning terdapat satu liukan yang membuat poros lebih 
melengkung.

GO! FUN 
GO! Fun pun masih ditempat yang sama seperti GO! Play wa-
hana ini juga dapat membuat anak dengan nyamannya berlari 
kesana kemari dengan kedalam air yang hanya 0.3 meter. Ter-
dapat banyak permainan air mancur yang dimana anak dapat 
dengan puasnya memasuki sebuah lorong dengan kondisi air 
yang terus berjatuhan dari atas.

GO! BOOMER DAN GO! AROUND
Tak hanya itu saja, di dekat wahana tersebut sebenarnya ter-
dapat wahana GO! BOOMER dan GO! AROUND yang dapat 
dilakukan oleh anak berumur di atas 5 tahun yang  dilengkapi 
dengan ban berwarna kuning yang berukuran lebih kecil 
menyesuaikan lingkar pinggul anak-anak. Wahana tersebut 
memberikan sensasi kepada anak berputar-putar di dalam 
corong yang lebih kecil hingga meluncur bebas ke satu poros.
Kalau GO! AROUND anak-anak dapat berseluncur bebas 
 dengan menggunakan ban yang telah tersedia. Water slide 
tersebut dapat dilakukan oleh 2 orang sekaligus dengan 
 bentuk ban yang berbeda.  

GO! SPRAY
GO! SPRAY juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur 
karena memang cipratan air dari sebuah gentong yang besar 
tidak lah terlalu kencang dan masih aman dilakukan oleh anak 
kecil. Saat air akan penuh maka akan ada suara alarm yang 
 terus menerus berbunyi sebagai petanda bagi para pengun-
jung untuk segera berkumpul dibawah gentong raksasa.

Alarm berbunyi terbilang cukup lama, adalah sekitar 50 detik 
belum juga tumpah airnya bikin rasa deg-degan dan penasar-
an saat menunggu kecipratan air, byarrrrrrrr. 

gO! WAVE
Wahana kolam ombak yang dapat dilakukan oleh semua umur 
tapi tetap dengan pengawasan orang tua jika anak berumur 
dibawah 7 tahun bermain di wahana ini. Telah disediakan 

pelampung dan juga ban, pengunjung dapat bebas  memilih 
apakah mau pakai pelampung atau pakai ban agar terasa 
lebih nyantai saat ombak menerjang. Permainan ini tidak 
masalah untuk siapapun asalkan selalu dalam pengawasan 
orang tua. Kedalaman kolam mencapai 180 cm dibagian ujung 
 kolam. Jika ombak menerjang berarti kedalaman akan terus 
 bertambah.

GO! TWIST
Wahana memacu adrenaline ini sangat cocok bagi kamu yang 
suka sekali tantangan. Karena ketinggiannya hingga 90 derajat 
membuat kalian merasakan sensasinya terombang-ambing 
didalam lorong terbuka hingga tertutup. Berseluncur dengan 
kecepatan air yang membuat ban yang berisikan 3 orang ter-
pelanting ke kanan dan kiri seakan tubuh terasa ingin terpental 
kedepan akan tetapi tangan berpegangan kuat dibagian geng-
gaman pada ban sehingga hal itu tak akan terjadi. Maka dari 
itu, permainan ini tidak diperbolehkan untuk anak kecil. Ada 
batas maksimal tinggi badan untuk bisa bermain GO! TWIST. 
Ketinggian 120 cm diperbolehkan untuk permainan ini.

GO! FLASH
Wahana ini pun sama hanya bisa dinikmati untuk 3 orang saja. 
Wahana ini masih terbilang lebih aman untuk berseluncur ria 
karena hanya ada dua spot yang dimana pengunjung akan 
merasakan seperti terpental dengan semburan air yang telah 
bersiap dibagian ujung lorong.

GO! SPIN
Keberadaan corong raksasa dengan ketinggian 16 meter men-
jadi idola para pengunjung untuk menikmati water slide ini. 
Wahana ini bisa dikmati untuk berdua dengan ban yang ber-
beda. Melihat dari atas kecepatan setiap ban yang keluar dari 
lorong berbeda-beda. Tidak ada yang sama.

GO! LAZY
Wahana water slide ini memang dapat dinikmati oleh semua 
umur. Bisa dengan menggunakan ban atau tidak mengguna-
kan apapun. Kondisi air di GO! LAZY seakan memiliki arus 
kecil yang tenang sehingga setiap ban yang berasa di wahana 
tersebut akan mengelilingi kolam mengikuti arah arus air. 

Go! Wet

Tawarkan Sensasi Extreme yang 
Menyenangkan
Bekasi mempunyai wahana wisata air berstandar internasional dengan permainan yang 
menyenangkan. Tak hanya buat anak-anak, wisata air ini cocok untuk refreshing keluarga.
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kuliner

Diet Sehat

Nutrisi dan Kesehatan 
Saraf
Menjaga kesehatan sistem saraf dengan diet, merupakan faktor 
yang dapat dikontrol, sehingga sebaiknya dilakukan untuk 
mencegah gangguan pada sistem saraf.

M
akanan sehat adalah makanan yang dapat 
menyediakan nutrisi yang optimal bagi tubuh sesuai 
dengan kebutuhan tubuh. Tidak ada satu jenis 

makanan super yang dapat memenuhi semua kebutuhan 
tubuh. Lalu, apakah makanan sehat dapat mempengaruhi 
kesehatan saraf? Jawabannya adalah ya.

Sistem saraf adalah sistem dalam tubuh yang paling kompleks, 
bekerja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mengatur 
aksi reaksi di antara komponen-komponen dalam tubuh 
untuk menjaga lingkungan normal, stabil dan seimbang 
yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi baik, termasuk 
proses berpikir, pergerakan, pernapasan, detak jantung, 
bahkan panca indera. Perkembangan dalam dunia neurosains, 
nutrisi neurosains, dan neurologi membuktikan bahwa 
nutrisi dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi 
otak. Perubahan dan adaptasi dari sistem saraf ini disebut 
neuroplastisitas. Otak dalam sistem saraf membutuhkan 
pasokan energi yang konstan dalam jumlah yang besar, kurang 
lebih 25% dari laju metabolisme basal. Energi itu berasal 
dari makanan yang kita makan. Energi ini penting untuk 
mempertahankan struktur dan fungsi otak.

DIET SEHAT UNTUK KESEHATAN SARAF
Diet seimbang adalah diet paling baik untuk meningkatkan 
kesehatan saraf dan otak. Diet seimbang terdiri dari cukup 
protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, sesuai 
dengan kebutuhan. Berbagai nutrisi dapat menyebabkan efek 
neuroplastisitas positif dan negatif. Yang berefek postif, antara 
lain asam lemak omega-3, vitamin B, C, D, E. Yang berefek 
negatif, antara lain makanan tinggi lemak trans, tinggi lemak 
jenuh, dan tinggi karbohidrat sederhana atau karbohidrat yang 
dimurnikan.

Karbohidrat merupakan sumber bahan bakar otak yang 
utama. Minimal 130 gram karbohidrat per hari dibutuhkan 
untuk metabolisme otak. Karbohidrat bisa diperoleh dari nasi, 

kentang, gandum, dan hindari karbohidrat sederhana seperti 
gula pasir, dan tepung-tepungan beserta produk turunannya. 
Protein dibutuhkan dalam jumlah yang cukup sesuai 
kebutuhan. Bahan makanan sumber protein ada dua yaitu 
hewani (daging ayam, ikan, telur) dan nabati (tahu, tempe, 
kacang-kacangan). Protein akan rusak dengan pemanasan 
suhu tinggi dan lama, sehingga sebaiknya hindari menggoreng 
rendam bahan makanan sumber protein.

Lemak adalah komponen utama dari membran sel otak 
dan selubung mielin di sekitar sistem saraf. Selama 2 tahun 
pertama kehidupan, otak membutuhkan asam lemak esensial 
untuk tumbuh dan berkembang. Asam lemak omega-3 (EPA 
dan DHA) termasuk asam lemak esensial, artinya tidak dapat 
dibuat oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari luar tubuh 
dalam diet. Bahan makanan sumber asam lemak omega-3 
ini antara lain minyak ikan, ikan salmon, tuna, minyak nabati 
seperti kanola, flaxseed, kedelai. Pengolahan ikan sebaiknya 
tidak digoreng karena akan melarutkan asam lemak esensial 
nya. Hindari sumber lemak yang berasal dari lemak padat dan 
makanan yang digoreng.

Vitamin dan mineral juga diperlukan dalam jumlah yang 
cukup sesuai kebutuhan. Bahan makanan sumber vitamin dan 
mineral adalah sayuran dan buah-buahan yang beragam dan 
beraneka warna. Konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi 
dalam satu hari, dimana per porsinya adalah seukuran satu 
mangkuk kecil atau satu cup. Konsumsi sayur dan buah dalam 
jumlah cukup juga dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan 
serat, di mana serat ini dapat mempertahankan kesehatan 
saluran cerna. Serat juga dapat mengontrol kadar kolesterol 
dalam darah sehingga mempertahankan kesehatan pembuluh 
darah.

Perlu diperhatikan juga kesehatan saluran cerna. Berbagai 
penelitian menunjukkan keseimbangan flora usus dan 
kesehatan saluran cerna terhadap kesehatan sistem saraf. 

Kesehatan saluran cerna dapat menstimulasi sistem imun 
dan mencegah inflamasi pada sistem saraf. Gangguan pada 
keseimbangan flora usus dapat mempengaruhi memori, 
mood, kognisi, juga berhubungan dengan berbagai gangguan 
seperti alkoholisme, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, 
restless leg syndrome. Keseimbangan flora usus ini dapat 
diperoleh dengan diet seimbang, konsumsi probiotik dan 
prebiotik. Yogurt merupakan salah satu bahan makanan 
sumber probiotik. Konsumsi yogurt dianjurkan, tetapi pilihlah 
yogurt dengan kadar pemanis yang paling rendah atau tanpa 
pemanis. Prebiotik bisa diperoleh dari bahan makanan yang 
berserat.

Selain diet, perlu diperhatikan juga aktivitas fisik yang cukup, 
agar peredaran darah lancar, menangkal radikal bebas, dan 
meningkatkan sistem imun. Hindari juga konsumsi kalori 
berlebihan, merokok, konsumsi alkohol, serta stres dan polusi. 
Tidur yang cukup juga dianjurkan, dan hindari begadang 
tengah malam, agar hormon melatonin dapat bekerja 
maksimal sebagai antioksidan kuat.

Diet seimbang untuk kesehatan saraf bukan hanya dibutuhkan 
saat sakit, tetapi lebih dibutuhkan oleh semua orang 
pada semua rentang usia, khususnya pada usia janin dan 

bayi dimana pada saat-saat itu terjadi pertumbuhan dan 
perkembangan otak yang pesat (usia emas perkembangan 
otak). Pada usia dewasa diet seimbang juga dapat meredam 
radikal bebas (bersifat antioksidan) dan meredam inflamasi. 
Sifat antiosidan dan antiinflamasi ini dibutuhkan untuk 
mempertahankan kesehatan pembuluh darah, yang 
memperdarahi organ-organ termasuk sistem saraf, agar tidak 
terjadi penyumbatan yang dapat menyebabkan penyakit 
serebrovaskuler. 

dr. Monique c. Widjaja, Mgizi, Sp.gK
Mitra Keluarga Gading Serpong
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agenda kegiatan

BEKASI

SEMINAR AWAM
Memahami Nyeri Sendi
Selasa, 07 Agustus 2018, Pk. 17.00 - 19.00
Pembicara: dr. Harjanto Effendi, Sp.OT
Candi Fitness Lt. 2, Depan Metropolitan Mall Bekasi

Metabolic Syndrome & Pencegahannya 
melalui Healthy Style
Kamis, 16 Agustus 2018, Pk. 13.00 - 15.00
Pembicara: dr. Titik Haryati
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Cibitung

Healthy Life Style
Senin, 20 Agustus 2018, Pk. 17.00 - 19.00
Pembicara: dr. Andrian Hok Halim, Sp.PD
Bandar Jakarta - Summarecon Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Improving the Quality of Lipid & 
Hypertension Care in Patient Management
Kamis, 30 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	M.	Djamal	A.	Hasan,	Sp.JP
	 •	dr.	Andrian	Hok	Halim,	Sp.PD
Auditorium, Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

PRENATAL CLASS
Pentingnya Imunisasi untuk Bayi & Balita
Sabtu, 25 Agustus 2018, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Auditorium, Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Senam 40+
Untuk Usia 40 tahun ke Atas Guna Cegah Stroke, 
Hipertensi & Penyakit Jantung
Pk. 07.00 - 08.00
Terbuka untuk Umum
Auditorium, Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

Senam Hamil
Sesi I : Pk. 10.00 - 12.00
sesi II : Pk. 16.00 - 18.00
Auditorium, Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

PROMO
Paket Vaksin Ca Cerviks 3x suntik : Rp 2.5 juta
s/d 30 September 2018

s/d 31 Desember 2018
Program TABUMIL (Tabungan Ibu Hamil)
dengan DP 6 Juta dapat free: 

•	 Upgrade kamar 1 tingkat
•	 senam hamil
•	 bingkisan menarik untuk buah hati

Paket Katarak & Skrining:
•	 Paket Katarak Gold Rp. 13.9 juta
•	 Paket Katarak Silver Rp. 11.9 juta
•	 Paket Skrining:

 » Kanker Prostat Rp. 450 ribu
 » Kanker Paru Rp. 550 ribu
 » Kanker Hati Rp. 1.1 juta
 » Deteksi Dini Stroke Rp. 900 ribu

 

Medical Check Up Lansia
Usia = atau Lebih dari 50 tahun

•	 Pria Rp. 2.528.000
•	 Wanita Rp. 2.635.500

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Konstipasi pada Anak
Sabtu, 11 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ruankha Bilommi, Sp.BA
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur
 
Mengenal Osteoporosis
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 09.00 - 11.30
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

TALK SHOW
Radio Dakta Bekasi
Sinusitis
Kamis, 31 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Selvina Maryones Rossary, Sp.THT-KL

PRENATAL CLASS
Psikologi Anak
Sabtu,14 Juli 2018
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Gejala dan Tanda Persalinan
Sabtu,04 Agustus 2018
Pembicara: dr. Chrisdiono M Achadiat, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Management Laktasi
Sabtu,15 september 2018
Pembicara: Bd. Kartika
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 04 Agustus 2018, Pk. 08.30 - 11.30
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur
 
LAIN-LAIN
Gathering Pasien Diabetes
“Metode Pola Hidup Diabetes Mellitus”
Sabtu, 07 Juli 2018, Pk. 13.00 - 16.00
Pembicara: dr. Yusalena, Sp.PD 
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Gathering Pasien Hemodialisa
“Hemodialisa dan Bahagia Tingkatkan Kualitas 
Pasien Gagal Ginjal”
Sabtu, 30 September 2018, Pk. 10.00 - 15.00
Pembicara: dr.David Kristanto,Sp.PD
Tempat: Hotel Aston Bekasi

DEPOK

SPECIAL EVENT
HUT Persadia Cab Kota Depok  Unit Mitra 
keluarga Depok
Rabu, 15 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 11.00
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

SEMINAR AWAM
Health Talk Finalis Abang Mpok Depok
“Mengenal Nyeri Pinggang dan Penanganannya”
Senin, 06 Agustus 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. P.B Didiet, Sp.OT
Balai Kota Depok

Wujudkan si Kecil yang Alergi Tetap 
Berprestasi 
Sabtu, 11 Agustus 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. Anita Kartika Sari, Sp.A 
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Health Talk Perusahaan - MNC 
“Gaya Hidup Mempengaruhi Produktivitas dalam 
Pekerjaan (Focus pada Gangguan Pencernaan dan 
Typhoid)”
Senin, 13 Agustus 2018
Kantor MNC
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Apa itu Osteoartritis: Gejala, Penyebab, 
Diagnosis, dan Cara Mengobati
Sabtu, 15 September 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

SEMINAR ILMIAH
Updates on Chronic Disease Management 
Focus Osteoarthritis & Dyslipedemia
Kamis, 09 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 15.00
Pembicara:	 •	dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.OT
	 •	dr.	Andry	Surandy,	Sp.PD
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

Perkenalan Senam Nifas
Sabtu, 25 Agustus 2018, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Bd. Sri Nurhayati

1.000 Hari Pertama Kehidupan si Kecil 
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Bd. Sri Nurhayati

Mitos vs Fakta Perawatan Bayi Baru Lahir 
Sabtu, 20 Oktober 2018, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Ni Ketut Adiana, AMdKep

PROMO
Paket Harga Khusus
s/d Desember 2018
1. Persalinan Normal Rp. 5.300.000
2. Persalinan Sectio Caesaria Rp. 13.500.000
3. Kateterisasi Jantung Femoral Rp. 8.650.000
4. Katerisasi Rp. 10.100.000

DONOR DARAH
Aksi Donor Darah
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 09.00 - 11.30

CIBUBUR

SEMINAR AWAM
Asupan Gizi Seimbang untuk Moms dan si 
Kecil
Sabtu, 27 Oktober 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Aryana Diani, Sp.A
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

SEMINAR ILMIAH
A Current Perspective on Pain Control with 
NSAID’s
“What is the Latest Evidence Tell Us?”
Rabu, 8 Agustus 2018, Pk. 11.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	IGM	Febry	Siswanto,	Sp.OT
	 •	dr.	Bona	Adhista,	Sp.PD
Resto Pondok Kemangi Cibubur

TALK SHOW
Asma pada Lansia
Rabu, 1 Agustus 2018, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Mirsyam Ratri, Sp.P, FCCP, FAPSR 
Komunitas Lansia Kota Wisata

Healthtalk dan Mini MCU
“Gaya Hidup Mempengaruhi Produktivitas dalam 
Pekerjaan”
14 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Studio MNC Group Kebon Jeruk

Risiko Katarak pada Usia Lanjut
Rabu, 10 Oktober 2018
Pembicara: dr. Diansyah Gustini, Sp.M
Komunitas Lansia Kota Wisata

PRENATAL CLASS
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil
Sabtu, 25 Agustus 2018
Pembicara: dr. Gunawan Sutanto, Sp.U

Periode Emas 1000 Hari Pertama Kehidupan
Sabtu, 22 September 2018
Pembicara: dr. Aryana Diani, Sp.A

Pentingnya Perawatan Gigi dan Mulut Ibu 
Hamil
Sabtu, 13 Oktober 2018
Pembicara: drg. Muhammad Ihsan Rizal, M.Kes

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

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00

•	 Jangan Panik Saat Proses Persalinan
•	 Atasi Gangguan Kulit pada Ibu dan Bayi

•	 Nutrisi Ibu Hamil
•	 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
•	 Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)

Instruktur Bidan
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
Promo Paket Operasi: Melahirkan Normal, 
Operasi Caesar, Operasi Amandel, Operasi Batu 
Empedu, dan Operasi Usus Buntu
15 Februari 2016 s/d 31 Desember 2017

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

Promo Cicilan 0% BCA
Promo pemegang kartu BCA
05 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2019

Promo Cicilan 0% Mandiri
Promo pemegang kartu Mandiri
November 2015 s/d 17 September 2020

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

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

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

SENAM
Senam Sehat
Setiap Sabtu, Pk. 06.00 - 08.00
Halaman Samping Mitra Keluarga Kalideres

DONOR DARAH
Donor Darah Tahunan
Sabtu, 18 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

CIKARANG

SEMINAR AWAM
Kenali Gejala Stroke Sejak Dini dan 
Penanganannya
Sabtu, 20 Oktober 2018, Pk. 08.30 - 11.00
Spesialis Syaraf & Spesialis Rehab Medik
R. Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR ILMIAH
Penatalakasaan dan Penanganan 
Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus
Sabtu, 25 Agustus 2018, Pk. 08.30 - 15.00
Spesialis Anak dan Spesialis Obgyn

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan
“Hypnobirthing dan Mengatasi Kekhawatiran Pra 
Persalinan”
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 11.30 - 12.30
Tim Bidan MKC
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

Manfaat Pijat Bayi bagi Pertumbuhan
Sabtu, 13 Oktober 2018, Pk. 11.30 - 12.30
Tim Fisioterapi
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cikarang

GADING SERPONG

SPECIAL EVENT
Pemeriksaan MCU Mini
Senin – Minggu,  06 - 12 Agustus 2018,
Pk. 10.00 - 21.30
•	 Konsultasi Dokter Umum
•	 Pemeriksaan Gratis:

a. Skrining Mata oleh dokter spesialis
b. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
c. Kolesterol
d. Asam Urat
e. Tekanan Darah

Ground Floor Summarecon Mall Serpong 1 (depan 
Mother Care)
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Pemeriksaan MCU Mini Gratis
Senin – Minggu, 21 - 26 Agustus 2018,
Pk. 10.00 - 21.30 
Terdiri dari:
•	 Konsultasi Dokter Umum
•	 Pemeriksaan Skrining Mata (Oleh dokter spe-

sialis)
•	 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
•	 Kolesterol
•	 Asam Urat
•	 Tekanan Darah

Main Atrium Aeon Mall
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan Kesehatan tentang Katarak & Skrining 
Mata Rabu, 29 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 12.00 
Pembicara: dr. Reinie Natali Christine, Sp.M
Bojong Nangka, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan Kesehatan tentang Hipertensi pada 
kehamilan
Rabu, 19 September 2018, Pk. 09.00 - 12.00 
Pembicara: dr. Christine Wigin, Sp.OG, M.Kes
Kelapa Dua, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Penyuluhan Kesehatan tentang diare oleh dokter 
spesialis
Rabu, 17 Oktober 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Legok, Kab. Tangerang
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

SEMINAR AWAM
Gejala Stroke Sejak Dini & Penangan Pasca 
Stroke
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:	 •	dr.	Tri	Wahyudi,	Sp.S,	FINS
	 •	dr.	Eriana,	Sp.KFR
Auditorium Lt. 7 Mitra Keluarga Gading Serpong

SEMINAR ILMIAH
Ikatan Bidan Indonesia
Sabtu, 20 Oktober 2018, Pk. 08.00 - 12.00
Pembicara:	 •	dr.	Jimmy	P.	Wirawan,	Sp.OG
	 •	dr.	Rudy	Ciulianto,	Sp.A
Auditorium Lt. 7 Mitra Keluarga Gading Serpong

TALK SHOW
Nutrisi Baik untuk Pasien Manula
Selasa, 28 Agustus 2018, Pk. 11.00 - 12.00
Program “Dunia Sehat” di Daai TV
Stasiun Tv Daai Tv, Tzu Chi Center, Tower 2 lt. 1-5,  
Jl. Boulevard, Pantai Indah Kapuk, Jakarta

PRENATAL CLASS
Kenali Kegawatdaruratan pada Kehamilan
Sabtu, 25 Agustus 2018, Pk. 08.30 - 09.00
Pembicara: dr. Jimmy Panji Wirawan, Sp.OG
Auditorium Lt. 7 Mitra Keluarga Gading Serpong

Pentingnya Vaksinasi pada Anak
Sabtu, 29 September 2018, Pk. 08.30 - 09.00
Pembicara: dr. Rudy Ciulianto, Sp.A
Auditorium Lt. 7 Mitra Keluarga Gading Serpong

SENAM
Senam Hamil
Sabtu (Kecuali hari libur nasional)
Mulai 11 Agustus 2018, 07.00 - 09.00
Bersama: Dokter Spesialis & Bidan
Snack, & Goodie Bag
Biaya: Rp. 25.000 (per kedatangan)
Auditorium Lt. 7 Mitra Keluarga Gading Serpong

Senam Jantung Sehat
Sabtu, 01 September 2018, Pk. 06.30 - 10.00
Program:
•	 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu & Tekanan 

Darah (Gratis)
•	 Edukasi Kesehatan oleh dokter tim PPIRS 
•	 Doorprize & Snack

Halaman Depan Mitra Keluarga Gading Serpong
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

Senam Diabetes
Sabtu, 01 Oktober 2018, Pk. 06.30 - 10.00
Program:
·	 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu & Tekanan 

Darah (Gratis)
·	 Edukasi Kesehatan oleh dokter tim PPIRS 
·	 Doorprize & Snack

Halaman Depan Mitra Keluarga Gading Serpong
Syarat: Follow salah satu akun Mitra Keluarga

PROMO
Paket Melahirkan
·	 Melahirkan Normal: Rp. 5.900.000,-
·	 Melahirkan Sectio: Rp. 8.500.000,-

Paket sudah termasuk:
-	 Jasa dokter
-	 Obat dan alat kesehatan 
-	 Kamar operasi
-	 Kamar perawatan kelas 3 untuk 2 hari
-	 Pemeriksaan laboratorium penunjang untuk 

proses melahirkan
-	 Vaksin

Berlaku s/d 31 Desember 2018

Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar  
Rp. 650.000,-
Paket sudah termasuk:
•	 Konsultasi	dokter	umum
•	 Hematologi	Lengkap
•	 Kreatinin
•	 SGOT
•	 Asam	Urat
•	 SGPT
•	 Kolesterol	Total
•	 Alkali	Fosfatase
•	 HDL
•	 Gula	Darah	Puasa
•	 LDL
•	 Ureum
•	 Urine	Lengkap

Berlaku s/d 31 Desember 2018

Paket Operasi Katarak Rp. 8.850.000,-
Paket sudah termasuk :
•	 Tindakan	Operasi
•	 Lensa
•	 Obat	pulang

Ketentuan:
•	 Hanya	1	mata
•	 Sudah	termasuk	konsultasi	dokter	pasca	

operasi
Berlaku s/d 31 Desember 2018

Cicilan 0 % untuk BCA & Mandiri
Tenor waktu 3 s/d 6 bulan
*syarat & ketentuan berlaku

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

PROMO
Berlaku bagi Pasien Umum, Tidak Berlaku bagi 
Perusahaan dan Asuransi

Promo Pap Smear Rp. 315.000
Harga Normal Rp. 458.000
Berlaku hingga Akhir 2018

Paket Ca Serviks 3x Suntik Rp. 2.5 Juta
Harga normal 3.3 Juta
Berlaku hingga Akhir 2018

Promo Merdeka Partus SC dan Normal
Diskon 17 %
Berlaku 15 - 22 Agustus 2018

Promo Skrining Diabetes (GDP, GD2PP, UL)
Rp. 170.845
Harga Normal 219.00
Berlaku 15 - 31 Agustus 2018

Promo Kolesterol
(Kolesterol Total, LDL, HDL, TG)
Rp. 170.845
Harga Normal Rp. 344.000
Berlaku 15 - 31 Agustus 2018

Scalling Rahang Atas dan Bawah Rp. 600.000
Harga Normal Rp.  789.000
Berlaku 15 - 22 Agustus 2018

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



44 | Edisi 25 - 2018 Edisi 25 - 2018 | 45

agenda kegiatan

KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Hari Anak Nasional
“Be Healthy, Be A Star”
Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Si Buah Hati
Sabtu, 11 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 11.00 
Pemeriksaan: Tekanan Darah dan GDS
Eco Park - Ancol

Pemeriksaan GDS dan Tensi
Rabu, 15 Agustus 2018
MNC Group

TALK SHOW
Ceramah Kesehatan: Gerd
Rabu, 8 Agustus 2018, Pk. 14.00 - 16.00 
Pembicara: dr. Victor
Ass. Great Eastern

Ceramah Kesehatan: Kualitas ASI menentukan 
pertumbuhan Pertumbuhan Anak
Rabu, 8 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Liva Wijaya, Sp.OG
PUSKESMAS Kebon Kosong 1

Ceramah Kesehatan: Gerd
Rabu, 15 Agustus 2018, Pk. 14.00 - 16.00 
Pembicara: dr. Victor
Ass. Great Eastern

Ceramah Kesehatan: Gerd
Rabu, 16 Agustus 2018, Pk. 14.00 - 16.00 
Pembicara: dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Ass. Great Eastern

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

SENAM
Senam Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 08.00 - 10.00
Perawat, Ahli Gizi, Rehab Medik, dan Dokter

PROMO
Promo Sunat/Sirkumsisi
•	 Sunat  Biasa tanpa bius umum Rp. 3.000.000
•	 Sunar Biasa dengan bius umum  

Rp. 4.500.000,-
•	 Sunat dengan Harmonic Scapel tanpa bius umum 

Rp. 5.075.000,-
•	 Sunat dengan Harmonic Scapel + Bius Umum Rp. 

6.575.000,-
Berlaku 1 Juni - 31 Agustus 2018

Promo Pemeriksaan Hepatitis
Hepatitis  B (Anti HBS) Rp. 397.500,-                                                                                                                       
Hepatitis C   (Anti HCV Total ) Rp. 372.250,-
Berlaku 1 Agustus - 1 November 2018

Paket Cimino Shunt Rp. 6.400.000,- 
Tindakan oleh dr. Alexander Jayadi, SpB(K)V 
(Ahli Bedah Konsultan Vaskuler) 
 
Cimino:
Operasi menghubungkan pembuluh darah untuk 
akses cuci darah permanen dengan tujuan menjaga 
kelancaran aliran darah ke mesin saat proses cuci 
darah. 

Promo Vaksin Kanker Serviks! 
Berlaku mulai 23 April 2014 - 31 Desember 2018 
Harga khusus Rp. 2. 800.000
(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Harga tersebut sudah termasuk:
•	 Biaya vaksin gardasil (3 buah), jasa dokter 

spesialis obgyn suntik dan - konsultasi (1kali), 
administrasi (3x)

•	 Pendaftaran dilakukan di Counter Poli Kebidanan
•	 Vaksinasi dilakukan oleh dokter spesialis obgyn* 

(terlampir)
•	 Tidak berlaku untuk pasien asuransi dan 

perusahaan
•	 Program promosi ini tidak dapat digabungkan 

dengan program promosi lainnya

Catatan:
•	 Vaksinasi pertama: 23 April - 31 Desember 2018
•	 Vaksinasi kedua: 2 bulan setelah vaksinasi 

pertama
•	 Vaksinasi ketiga: 6 bulan setelah vaksinasi 

pertama
•	 Kartu vaksin disiapkan oleh petugas counter, 

dilengkapi oleh perawat poli dan dokter obsgyn
•	 Pada saat vaksinasi kedua dan ketiga, pasien wajib 

menujukkan kartu vaksinasi
•	 Ketepatan waktu vaksinasi merupakan tanggung 

jawab pasien

Daftar Nama Dokter Obsgyn 
Program Paket Harga Khusus Vaksinasi Kanker 
Serviks (Periode : 23 April  - 31 Desember 2018)

1. dr. Yahya Darmawan, Sp.OG
2. dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG
3. dr. Liva Wijaya, Sp.OG
4. dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG

Keterangan:
•	 Daftar nama tersebut diatas bisa mengalami 

penambahan
•	 Perubahan penambahan akan diinformasikan 

kemudian

Promo Bank Mandiri
1. Diskon 15% Kamar Rawat Inap VIP dan SVIP
2. Diskon 20% USG Mammae
3. Diskon 30% Pemeriksaan Laboratorium: Skrining 

DM (GDP, HBA1C, UL)
•	 Harga Normal: Rp. 345.000,-
•	 Harga Promo  : Rp. 241.500,-

Syarat dan Ketentuan:
1. Berlaku untuk pemegang kartu debit atau kartu 

kredit Bank Mandiri
2. Pembayaran  menggunakan kartu debit atau 

kredit Bank Mandiri
3. Hanya berlaku untuk pasien umum, tidak berlaku 

untuk pasien dengan jaminan Asuransi atau 
Perusahaan

4. Promo no.1 berlaku untuk pasien rawat inap
5. Promo no. 2 & 3 hanya berlaku untuk pasien 

rawat jalan
6. Promo ini tidak dapat diuangkan dan 

digabungkan dengan program promo atau 
diskon lainnya

7. Program berlaku mulai 2 November 2017 s.d. 30 
April 2019

8. Demi	kenyamanan,	mohon	konfirmasi	1	hari	
sebelumnya

9. Program berlaku disemua Mitra Keluarga Group

DONOR DARAH
Kamis, 26 Juli 2018, Pk. 08.30 - 11.00
Kamis, 25 Oktober 2018, Pk. 08.30 - 11.00

KELAPA GADING

SEMINAR AWAM
Prenatal Yoga & Talkshow
Tips dr. Boy “Bugar & Cantik selama Masa 
Kehamilan”
Sabtu, 11 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Boy Abidin, Sp.OG (K) 
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

Membangun Ikatan Kasih Ibu & Bayi melalui 
Baby Spa di Rumah
Sabtu, 8 September 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Jaya Sjamsoedin
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

A-Z ASI & Post Partum Blues
Sabtu, 22 September 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Brigitta Godong
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

TALK SHOW
Health Talk: Sex Stroke
Sabtu, 29 September 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara:  dr. Boy (dr. Oz) & dr. Yudiarta
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

SENAM
Senam Diabetes
Diabetes Terkontrol, Ginjal Terjaga
Minggu, 30 September 2018, Pk.5.30 - Selesai
Lapangan Parkir Mitra Keluarga Kelapa Gading

PROMO
SK berlaku, periode s.d Desember 2018

Paket Operasi Sectio
Paket Kls 3 s.d kelas VIP
Harga mulai Rp. 17.500.000,-

Paket Operasi Katarak
ODC Rp. 12.600.000,-

DONOR DARAH
Kamis, 9 Agustus 2018, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

LAIN-LAIN
Senam Hamil & Prenatal Class
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00
Bidan	Bersertifikat
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading 
Biaya Rp. 70.000,-/orang (pasien lama),  
Rp. 80.000,-/orang (pasien baru)
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SURABAYA

SEMINAR AWAM
Metode Dry Needling untuk Mengatasi Nyeri
25 Agustus 2018, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Ellina Yustiono, Sp.S
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya
 
Persiapan MPASI untuk Buah Hati Anda
Sabtu, 29 September 2018, Pk. 9.30
Pembicara: dr. Stephanie Dwiastuti, Sp.A
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

Problematika dan Penanganan Radang Sendi
Sabtu, 15 September 2018, Pk. 9.30
Pembicara:	dr.	Taufin	Warindra,	Sp.OT
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

TALK SHOW
Smoking Cessation
16 Agustus 2018, Pk. 10.00
Pembicara: dr. Rikky Lusman, Sp.PD
PGN Saka Manyar Gresik

PRENATAL CLASS
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00 & 
Minggu, Pk. 09.00 - 10.00
Bidan, Kamar Bayi, Klinik Laktasi, Gizi, Pijat Bayi, 
Pigeon, Prenagen
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

PROMO
Syarat dan ketentuan berlaku

Berlaku s/d September 2018
•	 Paket Papsmear - Jasa dokter , Papsmear, 

Alkes Rp 500.000

•	 Paket Papsmear USG Kandungan 
Rp 700.000

Berlaku s/d Desember 2018
•	 MCU Baby Siter Rp. 399.000

•	 Paket Persalinan Normal:
» Kelas III  Rp.  8.000.000
» Kelas II  Rp.  9.657.000
» Kelas I  Rp.  11.450.000

•	 Paket Persalinan Sectio:
» Kelas III  Rp.  17.700.000
» Kelas II  Rp.  19.835.000
» Kelas I  Rp.  22.285.000

•	 Paket Sleeptest Rp. 2,400,000

•	 Paket Katarak Diamond - Phaco Multifokal 
Rp. 19.750.000

•	 Paket Katarak Platinum - Phaco Monofokal 
Rp. 11.250.000

•	 Paket Katarak Silver - Phaco Monofokal 
Rp. 10.250.000

•	 Paket Katarak Gold-Sics Rp. 6.750.000

•	 Paket Bonedensitometry 2 Bagian 
Rp. 751.000

KENJERAN

SEMINAR AWAM
Kenali dan Jangan Anggap Remeh Varises
Sabtu, 11 Agustus 2018, Pk. 07.30 - Selesai
Pembicara: dr. Niko Azhari Hidayat, Sp. BTKV
Auditroium Lt. 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Scavenger Hunt SD Cita Hati
Rabu, 15 Agustus 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. Amelia
SD Cita Hati Surabaya

Customer Engagement Nasabah BCA dan 
Seminar
“Kenali dan Jangan Anggap Remeh Penyakit Varises”
Rabu, 15 Agustus 2018, Pk. 17.30 - Selesai
Pembicara: dr. Niko Azhari Hidayat, Sp. BTKV
Bank BCA Cabang Veteran Surabaya

Kolesterol, Fakta Vs Mitos, Kapan Perlu di 
Obati?
Sabtu, 25 Agustus 2018, Pk. 07.30 - Selesai
Pembicara: dr. Prettysun Ang Mellow, Sp. PD
Auditroium Lt. 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Seminar “Gizi”
Jumat, 31 Agustus 2018, Pk. 08.00 – Selesai
Pembicara: dr. Amelia
SD Cita Hati Surabaya

Brain Gym
Sabtu, 8 September 2018, Pk. 07.30 - Selesai
Pembicara: dr. Ida Yuanita, Sp. KFR
Auditroium Lt. 6, Mitra Keluarga Kenjeran

Autoimun
Sabtu, 29 September 2018, Pk. 07.30 - Selesai
Pembicara: dr. Yuliasih, Sp. PD-KR
Auditroium Lt. 6, Mitra Keluarga Kenjeran

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

SENAM
Senam Osteoporosis
Pk. 05.30 - 07.00
Area Parkir Depan Mitra Keluarga Kenjeran
•	 Sabtu, 11 & 25 Agustus 2018
•	 Sabtu, 8 & 29 September 2018

PROMO
Promo Paket Merdeka 1 Rp 500.000,-
1 Agustus 2018 - 31 Agustus 2018
•	 Darah Lengkap
•	 GDP
•	 GD2JPP
•	 Profil	Lemak
•	 Renal Function Test
•	 Asam Urat
•	 Liver Function Test
•	 Konsul dokter Penyakit Dalam (Optional) dan 

Konsumsi)

Promo Paket Merdeka 2 Rp 1.100.000,-
1 Agustus 2018-31 Agustus 2018
•	 Darah Lengkap
•	 GDP
•	 GD2JPP
•	 Profil	Lemak
•	 Renal Function Test
•	 Asam Urat
•	 Liver Function Test
•	 Urin Lengkap
•	 Foto Thorax
•	 USG Abdomen
•	 ECG, Konsul dokter Jantung/dokter Penyakit 

Dalam (Optional)
•	 Pemeriksaan Fisik dan Konsumsi

WARU

SPESIAL EVENT
Pemeriksaan MCU Mini Gratis
Setiap tanggal 25 di bulan Agustus & September 
2018, Pk. 09:00 - 12:00
Pemeriksaan gratis:

•	 Tekanan Darah
•	 Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
•	 Kolesterol
•	 Asam Urat

SEMINAR AWAM
Sabtu, 4 Agustus 2018, Pk. 09:00
Gedung Islamic Center, Brebes

Kenali dan Cegah Sinusitis dan Tonsilitis
Pembicara: dr. Fahmi Novel, Sp.THT

Menjaga Kesehatan Lambung
Pembicara: dr. Novidasari, Sp.PD

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai

PROMO
Paket Pemeriksaan Ginjal
Rp. 800.000
Berlaku s/d Desember 2018
*Syarat dan ketentuan berlaku

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

Parent’s Baby Class
Senin, Rabu & Sabtu, Pk. 09.00 – 10.00

Akupuntur
Rabu, Pk. 08.00 *sesuai perjanjian

TEGAL

agenda kegiatan

SEMINAR ILMIAH
Penanganan Gawat Darurat pada Pelayanan 
Primer Faskes Tingkat 1
Sabtu, 15 September 2018, Pk. 08.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	Agus	Setiyana,	Sp.An
	 •	dr.	Sigid	Djuniawan,	Sp.U
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Dokter Anak, Fisioterapis, Ahli Gizi dan Bidan
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111 ext. 
1551, 1552, 1553

SENAM
Pk. 07.00 - 08.00
Halaman Parkir Mitra Keluarga Waru

Senam Lansia
Sabtu, 11 Agustus 2018

Senam Diabetes
Sabtu, 25 Agustus 2018

DONOR DARAH
Bersama PMI Sidoarjo
Rabu, 01 Agustus 2018, Pk. 08.00 - 13.00
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
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life. love.
laughter.

Melayani 
dengan 
hati dan 
cinta

Paket 
Promo 
2018

Kepada Keluarga Indonesia,
Mitra Keluarga  bangga telah melayani kesehatan Anda dan 

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

Salam,
Mitra Keluarga

Informasi dan Pelayanan:
Mitra Keluarga Cibubur
Tel. (021) 8431 1771 & (021) 8431 1777

mitrakeluarga.com mitrakeluarga Mitra Keluarga Cibubur

Berlaku sampai dengan 12 bulan

MANFAATKAN CICILAN

0%

Promo Paket Operasi
Persalinan Normal  Rp.  3.500.000,-
Operasi Sesar  Rp.  10.800.000,-
Operasi Sesar + MOW  Rp.  11.800.000,-

Operasi Usus Buntu Biasa  Rp.  8.300.000,-
Teknik Laparoskopi  Rp.  14.500.000,-

Operasi Batu Empedu
Teknik Laparoskopi  Rp.  20.000.000,-

Operasi Amandel
Khusus Anak  Rp.  6.200.000,-

Paket Sudah Termasuk:
•	 Tindakkan di Kamar Operasi
•	 Rawat Inap

Berlaku s/d 31 Desember 2018
*Syarat & Ketentuan Berlaku

KELAPA GADING
Buka Puasa Bersama

Edukasi cuci Tangan yang Baik dan 
Benar

Senin, 4 Juni 2018, Mitra Keluarga Kelapa Gading bekerjasama 
dengan Lions Club Jakarta menyelenggarakan buka puasa 
bersama dengan Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan 
Cahaya Jaya Kelapa Gading dan Anak-anak jalanan disekitar 
Kelapa Gading.

CIKARANG
Simposium Ilmiah

Penanganan dan Penatalaksanaan 
Kegawatdaruratan Obstetri dan 
Neonatus

Sabtu, 25 Agustus 2018, Mitra Keluarga Cikarang mengadakan 
Seminar Ilmiah bekerja sama dengan IDI Kabupaten Bekasi dan 
beberapa Sponsor seperti Kalbe Farma dengan menghadirkan 
narasumber dokter spesialis Anak dan dokter spesialis Obgyn. 
Seminar yang bertemakan Penanganan dan Penatalaksanaan 
Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus diadakan di Hotel 
Holiday Inn Jababeka Cikarang dan dihadiri oleh 100 dokter 
umum yang berdomisili di wilayah Cikarang.

Registrasi ulang dibuka mulai pukul 08.00 hingga pukul 09.00 
WIB, sementara menunggu acara dimulai peserta seminar bisa 
melakukan Mini Medical Check Up seperti Cek Gula Darah 
oleh Gluco DR, dan Kadar Lemak tubuh, selain itu para peserta 
dapat melakukan foto-foto di booth yang disediakan panitia. 

Tepat pukul 09.00 WIB acara Seminar dibuka dengan opening 
ceremony Dance Corporate Song Mitra Keluarga yang 
diikuti oleh seluruh peserta seminar, dan dilanjutkan dengan  
sambutan oleh direktur Mitra Keluarga Cikarang, dr. Sri 
Widiyaningsih.
 

Acara yang diselenggarakan di lokasi Yayasan Cahaya Jaya, 
Jl. Kelapa Hibrida VII blok RB No. 14 dimulai sejak Pk. 15.00 - 
16.30 WIB. Sambil menunggu waktu berbuka puasa acara diisi 
dengan edukasi mengenai pentingnya cuci tangan yang baik 
dan benar, disampaikan oleh dr. H. Ahmad Aulia Jusuf, AHK, 
PhD. 

Topik pertama yang dibahas dalam seminar, yaitu tentang 
Penanganan dan Penatalakasanaan Kegawatdaruratan 
Neonatus oleh dr. Monica Sampurna, Sp.A dan kemudian 
dilanjutkan tentang Penanganan dan Penatalaksanaan 
Kegawatdaruratan Obsteri oleh dr. Nancy Liona Agusdin, 
Sp.OG. Disela-sela sesi, MC memberikan sedikit permainan 
untuk mengembalikan konsentrasi peserta seminar. Keseruan 
acara tidak berhenti disitu, hingga di akhir acara para peserta 
diberi kejutan dengan beberapa doorprize yang sangat 
menarik, dan doorprize utama adalah voucher belanja senilai 
1 juta rupiah. Setelah pembagian doorprize tersebut acara 
dilanjutkan dengan foto bersama dan santap siang bersama. 
Tak lupa pembagian sertifikat seminar IDI dibagikan sebelum 
para peserta pulang. 
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CIBUBUR
Seminar Awam

Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks

Sabtu, 21 April 2018, bertepatan dengan peringatan Hari 
Kartini, Mitra Keluarga Cibubur mengadakan seminar awam 
bertema “Kartini Indonesia Bebas Kanker Serviks” dengan 
narasumber dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG selaku dokter spesialis 
kebidanan dan kandungan di Mitra Keluarga Cibubur. Acara 
yang diselenggarakan pukul 09.00 – 12.00 WIB di Auditorium 
lantai 4 ini dihadiri sekitar 80 peserta yang didominasi oleh 
wanita.

Seminar yang bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan 
tentang penyakit kanker serviks ini bertambah seru ketika 
sesi tanya jawab. Para peserta dengan antusias berkonsultasi 
seputar gejala serta pencegahannya. Mereka saling berbagi 
pengalaman, bahkan salah seorang peserta adalah seorang 
survivor kanker serviks. Di akhir acara tim Mitra Keluarga 
Cibubur menginformasikan promo paket vaksinasi dengan 
harga terjangkau untuk vaksin kanker serviks. Dengan 
demikian diharapkan agar masyarakat dapat terhindar dari 
bahaya kanker serviks. 

WARU
Prenatal class

Senam Yoga Prenatal

Kehamilan sering mebuat tubuh cepat lelah dan ingin terus 
berbaring santai. Namun, tidak bergerak aktif di masa hamil 
justru dapat membuat tubuh menjadi tidak bugar dan mem-
persulit proses persalinan. Salah satu olahraga yang relatif 
aman dilakukan adalah senam hamil. Senam hamil meliputi 
latihan-latihan untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan dan 
menjaga sistem kardiovaskular. Olah raga ini aman di lakukan 
di berbagai usia kehamilan.

Yoga prenatal merupakan salah satu bentuk senam yoga yang 
khusus di desain untuk masa kehamilan. Biasanya prenatal 
yoga fokus melatih pernafasan, latihan untuk area pinggul, dan 
pose-pose restorasi yang bermanfaat untuk mengembalikan 
energi di kala merasa lelah akibat  perubahan hormonal dalam 
tubuh. Karena nilai manfaatnya itulah  Mitra Keluarga Waru 
mengadakan Senam Yoga Prenatal yang diselenggarakan pada 
Minggu, 28 April 2018 yang di lanjut kan dengan bincang sehat 
seputar kehamilan bersama dr. Hanifa Erlin, Sp.OG.

Acara senam yoga dihadiri oleh 40 orang peserta. Acara 
kemudian dilanjutkan dengan bincang sehat yang membahas 
 mengenai manfaat senam hamil baik secara fisik maupun se-
cara  psikologis. 

TEGAL
Seminar Awam

Terapi Sentuhan pada Bayi

Sabtu, 28 April 2018, Mitra Keluarga Tegal menyelenggarakan 
seminar awam dengan tema “Terapi Sentuhan pada Bayi, 
Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak dengan Terapi 
Sentuhan Sejak Bayi”. Seminar menghadirkan dr. Felix C 
Sutanto, Sp.A (dokter spesialis anak) dan dr. Nora Taofik, 
Sp.KFR (spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi) dengan 
dipandu oleh dr. Gilang Bagus Pratama selaku moderator.  

BEKASI
Seminar Parenting

Mengoptimalkan Tumbuh Kembang 
Balita

Mitra Keluarga Bekasi mengelenggarakan seminar parenting 
pada Jum’at, 04 Mei 2018 dengan tema “Mengoptimalkan 
tumbuh kembang balita dan Pentingnya asi eksklusif”. Topik 
ini dipilih untuk memberikan edukasi kepada para orang tua 
untuk menambah wawasan dalam dunia parenting.

Acara seminar parenting yang diadakan di Auditorium Mitra 

Acara dimeriahkan dengan “Mannequin Challenge” yang 
diikuti oleh semua peserta seminar dan moderator. Antusias 
peserta dalam acara ini terlihat dari banyaknya pertanyaan 
yang disampaikan kepada para narasumber. Acara diakhiri 
dengan pembagian doorprize kepada peserta seminar yang 
beruntung. 

Keluarga Bekasi ini, secara resmi dibuka oleh dr. Arina Yuli 
Roswiyati, MS selaku perwakilan dari pihak manajemen MItra 
Keluarga Bekasi. Hadir 2 (dua) Narasumber, yaitu dr. Tisa Rori, 
Sp.A dan dra. Destryna Nainggolan, MA.CH.

dr. Tisa Rori, Sp.A hadir sebagai narasumber memulai 
pembahasan Pentingnya ASI Eksklusif pada Bayi, ASI & Sistem 
kekebalan tubuh, alasan mengapa Ibu harus menyusui, ASI & 
Perkembangan anak hingga cara penyimpanan ASI perah. 

Narasumber berikutnya, dra. Destryna Nainggolan, MA.CH. 
menyampaikan materi “Mengoptimalkan tumbuh kembang 
balita”. 
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KALIDERES
gathering

Jaga Kesehatan ala Komunitas captain 
gold - grab car

Kondisi jalanan yang sering tidak bersahabat, seperti macet 
dan polusi tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para 
pengemudi Grab Car dalam menjaga kesehatannya. Salah 
satu bentuk upaya para pengemudi Grab Car khususnya 
Captain Gold yang tergabung dalam beberapa komunitas 
untuk menjaga kesehatan mereka adalah dengan mengadakan 
Kopdar, bekerjasama dengan Mitra Keluarga Kalideres dan 
Mitra Keluarga Gading Serpong.

Acara yang diselenggarakan di Bumi Serpong Damai tanggal 
9 Mei 2018 tersebut diisi dengan pemeriksaan kesehatan 
(mini MCU) gratis. Pada moment tersebut juga dibentuk 
dan dilantik Tim Khusus pertolongan kecelakaan lalu lintas 
serta Tim Khusus pertolongan pada pengemudi yang 
sakit. Para Tim Khusus tersebut secara sukarela menjadi 
koordinator penyelamat untuk para anggota Captain Gold 
yang mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun sakit dengan 
menggerakkan anggota terdekat membawa korban ke Rumah 
Sakit yang sudah bekerjasama. 

KENJERAN
Senam

Sehat ling Tien Kung

Kali ini ada yang berbeda dari kegiatan senam yang diseleng-
garakan oleh Mitra Keluarga Kenjeran. Senam Osteoporosis 
yang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, kali ini dilanjut-
kan senam Ling Tien Kung sebagai senam tambahan.

Adanya senam tambahan ini semakin menambah semangat 
peserta senam untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya warga di 

KEMAYORAN
Seminar Komunitas

Penyuluhan Nyeri Tulang Belakang

Nyeri pada tulang belakang di masyarakat sangat bermacam-
macam yang terkadang bisa menyesatkan. Mitra Keluarga 
Kemayoran bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan 
meluangkan waktu untuk memberikan sharing session kepada 
rekan-rekan provider Asuransi dan Mitra usaha dari Mitra 
Keluarga Kemayoran dengan menghadirkan dr. Facrisal Ipang, 
Sp.OT (K) sebagai narasumbernya.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran 
dihadiri sekitar 75 relasi perusahaan yang bekerjasama dengan 
BPJS Ketenaga Kerjaan. Tidak hanya itu, dalam memeriahkan 
acara ini Mitra Keluarga Kemayoran memberikan pemeriksaan 
gratis dan hadiah hiburan. 

sekitar Mitra Keluarga Kenjeran, anggota komunitas Ling Tien 
Kung se Surabaya terlihat antusias menghadiri kegiatan ini dan 
saling berbagi pengalaman kepada peserta yang lain. 

Semangat untuk selalu hidup sehat adalah hal yang mendasari 
mereka untuk rutin berolahraga. “Semoga kegiatan seperti ini 
akan terus di kembangkan oleh Mitra Keluarga Kenjeran dan 
tentunya tidak menutup kemungkinan untuk bisa divariasikan 
dengan senam yang lain agar tidak bosan”, ucap salah satu 
peserta. 
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SURABAYA
Seminar Awam

Demensia (Kepikunan) pada Usia lanjut

Sebagai wujud kepedulian Mitra Keluarga Surabaya terhadap 
para lansia, maka pada bulan Mei 2018 diadakan seminar 
awam sekaligus memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2018. 
Menghadirkan 2 (dua) pembicara yang sangat kompeten 
dibidangnya yaitu Dr. dr. Paulus Sugianto, Sp.S (K) dan Ibu 
Jennie Kisdharjanti, Psikolog mengupas tuntas tentang 
“Demensia (Kepikunan) pada Usia Lanjut dan Peranan Keluarga 
dalam Mengatasinya”.

BEKASI TIMUR
gathering Pasien Diabetes

Metode Pola Hidup Diabetes

Salah satu hal yang harus diingat oleh penderita diabetes 
adalah penyakit yang dideritanya tidak bisa sembuh sampai 
kapan pun. Hal yang paling utama untuk dilakukan para 
pengidap diabetes, yaitu memerhatikan dan mengendalikan 
kadar gula darahnya. Bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, 
maka bukan tidak mungkin pengidap diabetes dalam keadaan 
darurat dan berbahaya. Hal tersebut disampaikan oleh dr. 
Yusalena Sophia, Sp.PD pada acara gathering pasien diabetes 
di Auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur pada Sabtu,07 
Juli 2018 Pk.13.00 s/d 16.00 WIB.

dr.Yusalena,Sp.PD juga menambahkan bahwa bila kadar gula 
darah tidak terkontrol dengan baik, maka bukan tidak mungkin 
penderita diabetes akan mengalami berbagai komplikasi 
kesehatan yang buruk.

Kegiatan gathering ini ditujukan baik bagi pasien diabetes 
maupun keluarga pasien tersebut. Selain berbagi  pengetahuan 
dan pengalaman dari tenaga medis dan pasien maupun 
 keluarga, kegiatan ini juga bertujuan menambah semangat 
bagi pasien, meningkatkan kepatuhan pasien untuk berobat 
dan melaksanakan diet sesuai kebutuhan pasien diabetes 
dan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga dapat ber-
aktivitas dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 

DEPOK
Penyuluhan Kesehatan

Persiapan Kesehatan Selama Bulan 
Puasa

Sejak berdiri pada tahun 2008, Mitra Keluarga Depok (MKD) 
senantiasa memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat 
di Depok dan sekitarnya dan memberikan pelayanan 
kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Depok dan sekitarnya.

Dalam rangka menyambut Bulan Puasa kemarin Mitra 
Keluarga Depok melakukan beberapa kali penyuluhan 
kesehatan untuk persiapan kesehatan memasuki bulan puasa. 
Penyuluhan kesehatan ini dilakukan 2 kali pada komunitas 
Senam Persedia Depok dan Komunitas Yoga Depok. Peserta 
yang hadir antusias sehingga ke depannya akan menjadi 
agenda rutin Mitra Keluarga Depok dalam memberikan 
Penyuluhan Kesehatan. 

Seminar Awam ini dihadiri 135 peserta yang merupakan 
anggota dari Komunitas Persadia (Persatuan Diabetes 
Indonesia), Komunitas Senam Taichi, Komunitas Perwatusi 
Surabaya (Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia), 
Komunitas Jantung Sehat (KJS), Lansia Puskesnas Tanjungsari, 
Komisi Wanita Gereja Katholik Aloysius Gonzaga. Acara 
semakin menarik dengan beberapa game yang diadakan. 
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS BEDAH SARAF
Dr. dr. Med. Jimmy Sugiarto, Sp.BS
Jumat: 16.00-18.00

SPESIALIS SARAF
dr. Yudiarta, Sp.S
Senin - Jumat: 08.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Harry Hartono, Sp.S
Senin, Rabu - Jumat: 18.30-21.00
Selasa: 08.30-10.30 & 18.30-21.00
Sabtu: 09.00-12.00

dr. Poppy K. S, Sp.S
Senin & Jumat: 16.00-18.00
Selasa: 16.00-18.30
Kamis: 09.00-12.00

dr. Amanda Tiksnadi, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Amalia Evianti, Sp.Rad
Selasa & Kamis: 17.00-22.00
Sabtu: 09.00-15.00

dr. Edwin M. Hilman, Sp.Rad
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 15.00-20.00

dr. Kahar K, Sp.Rad
Senin & Jumat: 17.00-20.00

dr. M.S Netavya, Sp.Rad
Senin, Rabu & Jumat: 09.00-14.00
Selasa & Kamis: 09.00-15.00

dr. Mahendro Aji, Sp.Rad
Senin - Sabtu: sesuai perjanjian

dr. Soewandi, Sp.Rad
Senin - Sabtu: sesuai perjanjian

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Dina S. Utomo, Sp.KFR
Kamis: 16.00-20.00
Jumat: 13.00-20.00

dr. Gerry Heryati, Sp.KFR, MARS
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 09.00-12.00

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

dr. Anita Ratnawati, Sp.KFR
Senin & Rabu: 16.00-19.00

dr. Gunawan Kurniadi, Sp.KFR
Selasa & Sabtu: 16.00-20.00
Rabu & Jumat: 09.00-12.00

dr. Octavina Alsim, Sp.KFR
Sabtu: 13.00-16.00

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

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

B E K A S I

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Chandra Satria Ibrahim, Sp.BS
Selasa: 19:00-21:00

dr. Med Jimmy Sugiarto, Sp.BS
Sabtu: 10:00-12.00

SPESIALIS SARAF
dr. Bastian, Sp.S
Senin - Kamis & Sabtu: 

10.00-14.00 & 18.00-21.00
Jum’at: 10.00-14.00

dr. Robert Loho, Sp. S
Senin - Jumat: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Rahmi Afifi, Sp.Rad
Minggu: 10.00-14.00 & 17.00-21.00

dr. Alexander Lago, Sp.Rad
Senin-Jum’at : 08.00-09.00
Senin & Rabu : 17.00-21.00

dr. Linda Suyanti, Sp.Rad
Selasa, Kamis & Jum’at : 09.00-16.00

dr. Elia Semiarti, Sp.Rad
Selasa, Kamis & Jum’at : 09.00-16.00

dr. Ratri Dianti, Sp.Rad
Selasa, Kamis Jum’at : 16.00-21.00
Sabtu : 13.00-21.00 Minggu ke 2,3,5

dr. Merry Zustianova, Sp.Rad
Senin & Rabu : 09.00-16.00
Sabtu: 09.00-13.00

dr. Sony Sutrisno, Sp.Rad
Senin & Rabu : 09.00-16.00
Kamis : 16.00-21.00
Sabtu : 13.00-21.00 Minggu ke 1 & 4

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Eni Nuryani, Sp.RM
Rabu & Sabtu: 10.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. Inawati, Sp.RM
Senin & Jumat: 10.00-14.00 & 16.00-18.00

dr. Vico Lie Bing Hoat, Sp.RM
Selasa & Kamis: 10.00-14.00 & 17.00-19.00
 
SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Hadi M.S., MS, Sp.GK
Selasa & Kamis: 11.00-13.00

B E K A S I  T I M U R

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Chandra Satria Ibrahim, Sp.BS
Selasa: 17.00-19.00

dr. Hanif Gordang Tobing, Sp.BS
Senin & Kamis: 17.00-19.00

SPESIALIS SARAF
dr. Daniel Polhaupessy, Sp.S
Senin - Sabtu: 09.00-14.00

dr. Fritz Sumantri, Sp.S
Rabu & Jumat: 18.00-20.00

dr. G.A Putu Yunihati, Sp.S
Senin, Selasa & Jumat:

08.00-14.00 & 16.30-19.00
Rabu & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-13.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Eni Nuryani, Sp.RM
Senin: 09.00-12.00
Kamis: 10.00-13.00 & 17.00-19.00
Jumat: 10.00-13.00

dr. I Nyoman Murdana, Sp.RM
Senin & Jumat: 17.00-19.00

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

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

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

.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
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C I K A R A N G

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Wimbo Indratno H, Sp.BS
Senin: 19.00-21.00
Selasa: 15.00-17.00
Rabu: 18.00-20.00

SPESIALIS SARAF
dr. Rina Astuti, Sp.S
Senin - Jumat: 09:00-12:00

dr. Serly, Sp.S
Senin: 17.00-19.00
Selasa & Rabu: 18.30-20.30
Kamis & Jumat: 16.00-18.00
Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Andi Amirudin Nontji, Sp.Rad
Selasa & Kamis: 11.00-14.00
Rabu & Jumat: 09.00-14.00
Sabtu: 10.00-15.00

dr. Dwidjo Siswojo, Sp.Rad
Senin: 08.00-14.00 & 14.00-21.00
Rabu & Jumat: 07.00-09.00
Sabtu: 07.00-09.00 & 18.00-21.00

dr. Merry Zustianova, Sp.Rad
Selasa & Kamis:

08.00-11.00 & 14.00-20.00
Rabu: 17.00-20.00
Jumat: 14.00-20.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Rene Rizaldi Pradnasurya, Sp.RM
Selasa & Jumat: 14.00-17.00

dr. Sri Prasetyowati, Sp.KFR
Senin, Kamis & Sabtu: 10.00-14.00
Rabu: 10.00-14.00 & 17.00-19.00

D E P O K

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Adi Sulistyanto, Sp.BS
Selasa, Kamis & Jumat: 16.00-19.00

dr. Yudi Yuwono, Sp.BS
Senin & Kamis: 19.30-21.00
Rabu: 20.30-21.00

SPESIALIS SARAF
dr. Hendro Birowo, Sp.S
Rabu & Sabtu: 17.00-20.00
Jumat: 16.00-18.30

dr. I.B Wiweka Sastrawan, Sp.S
Senin, Selasa & Kamis:

09.00-13.00 & 18.00-20.00
Rabu, Jumat & Sabtu: 09.00-13.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Lindarawati Tjuatja, Sp.KFR
Senin: 09.00-13.00
Kamis & Sabtu: 09.00-13.30

dr. Abner Penalemen, Sp.KFR
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-19.00
Selasa: 10.00-14.00 & 17.00-19.00

dr. Aulia Fitria, Sp.KFR
Rabu & Jumat: 09.00-13.00

C I B U B U R

SPESIALIS BEDAH SARAF
Dr. dr. Mohamad Saekhu, Sp.BS
Senin: 17.00-19.00
Rabu: 16.00-18.00
Sabtu: 08.00-11.00

SPESIALIS SARAF
Dr. dr. Agus S. Solichien, Sp.S
Selasa & Sabtu: 17.00-19.00
Kamis: 16.00-18.00

dr. Everhardus Sebastian, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00 & 
17.00-20.00
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 09.00-13.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Biddulth Sujana, Sp.Rad
Selasa - Sabtu: 17.00-20.00

dr. Dewi Asih, Sp.Rad
Senin: 09.00-14.00 & 18.00-20.00
Selasa - Sabtu: 09.00-14.00

K A L I D E R E S

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. M. Sinatrya Caropeboka, Sp.BS
Selasa & Jumat: 08.00-14.00

SPESIALIS SARAF
dr. Thomas Henry B.P, Sp.S
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

dr. Opik Jamaludin, Sp.S
Senin - Sabtu: 09.00-13.00 & 16.00-20.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Eva Permatasari, Sp.KFR
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 10.00-12.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Veronica Wijaya, Sp.GK
Selasa: 17.00-19.00*
Sabtu: 14.00-16.00
*dengan perjanjian

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. M. Sinatrya Caropeboka, Sp.BS
Senin, Rabu, & Sabtu: 08.00-14.00

SPESIALIS SARAF
dr. Debby Amelia, Sp.S
Senin, Selasa, & Kamis: 18.00-20.30
Jum’at: 17.00-20.00

dr. Dina Listyaningrum, Sp.S, M.Si, Med
Senin - Jum’at: 09.00-12.00

dr. Tri Wahyudi, Sp.S, FINS
Senin - Sabtu: 07.30-09.00
Kamis & Jum’at: 15.00-17.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Raditya Utomo, Sp.Rad
Senin - Jum’at: 08.00-13.00

dr. Henry Tungadi, Sp.Rad
Senin - Sabtu: 15.00-20.00

dr. Zerry Aulia, Sp.Rad
Senin, Kamis, &Jum’at: 09.00-14.00

dr. Febrina M. Gunawan, Sp.Rad
Selasa & Rabu: 09.00-14.00
Sabtu: 09.00-15.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Eriana, Sp.KFR
Senin, Rabu, Jum’at : 08.00-12.30 wib

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

dr. Luh Eka Purwani, Sp.GK, M.Kes
Senin, Rabu, Jum’at : 09.30-12.00

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

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

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

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

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Laila Hayati, Sp.GK, M.Gizi
Senin & Rabu: 17.00-19.00

K E M A Y O R A N

SPESIALIS BEDAH SARAF
Dr. dr. Med. Jimmy Sugiarto, Sp.BS
Senin: 17.00-18.00
Rabu & Kamis: 17.00-19.00

dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS, PhD
Selasa & Kamis: 08.00-14.00
Sabtu: 08.00-12.00

SPESIALIS SARAF
dr. Metta Yani, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 08.00-14.00
Selasa: 08.00-16.00
Kamis: 09.00-16.00
Sabtu: 08.00-13.00

dr. Parlin Susanto, Sp.S
Senin: 11.00-12.00 & 19.00-20.00
Selasa: 19.00-20.00
Rabu & Kamis: 18.00-20.00
Jumat: 10.00-11.00
Sabtu: 18.00-20.00

dr. Wita Judhiyanti, Sp.S
Senin, Rabu & Kamis: 16.00-18.30
Selasa & Jumat: 16.00-18.00

dr. Yosephine, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-18.00
Sabtu: 08.00-11.00

dr. Yani, Sp.S
Selasa & Kamis: 17.00-18.30
Jumat: 18.00-20.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Hanna Sahelangi, Sp.Rad
Senin & Rabu: 18.00-20.00

dr. Maisie ME Johan, Sp.Rad
Senin, Rabu, Jumat: 09.00-16.00

dr. Damayanti Sekarsari, Sp.Rad
Selasa, rabu & Jumat: 18.00-20.00

dr. Lisa Irawati, Sp.Rad
Senin, Selasa & Kamis: 18.00-20.00

dr. Krisandi Susanto, Sp.Rad
Senin - Jumat: 09.00-18.00
Sabtu: 09.00-18.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr.  Satrio Tjondro, Sp.KFR
Senin, Rabu & Kamis: 13.00-19.00
Selasa: 10.00-19.00
Sabtu: 12.00-17.00

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

dr. M. E. Dana, Sp.KFR
Rabu, Kamis & Sabtu: 08.00-12.00

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

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

.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
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KElAS NORMAl SEcTIO SEcTIO + MOW

III Rp. 7.300.000,- Rp. 14.700.000,- Rp. 16.700.000,-

II Rp. 9.200.000,- Rp. 19.800.000,- Rp. 22.200.000,-

I C Rp. 11.300.000,- Rp. 22.000.000,- Rp. 25.200.000,-

Paket Persalinan

Informasi lebih lanjut hubungi:
Mitra Keluarga Waru
Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru - Sidoarjo
Tel. (031) 8542 111, 8543 111 Fax. (031) 8534 333

mitrakeluarga.com mitrakeluarga Mitra Keluarga Waru

Syarat & Ketentuan:

1. Paket di atas termasuk kamar, jasa + visit dokter & obat-obatan selama 
hari perawatan sesuai ketentuan.

2. Paket di atas tidak berlaku bila ada kondisi darurat (CITO) atau penyulit 
ibu dan anak/bayi kembar.

3. Paket dapat berubah sewaktu-waktu.

S U R A B A Y A

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Eko Agus Subagyo, Sp.BS(K)
Senin & Kamis: 15.30-18.30

dr. Erliano Sufarnap, Sp.BS
Senin: 19.00-21.00
Selasa & Rabu: 09.00-17.00
Jumat: 08.00-11.00

dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS(K)
Rabu: 18.00-21.00
Sabtu: dengan perjanjian

Dr. dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS(K)
Senin: 10.00-12.00
Selasa & Rabu: 19.00-21.00
Kamis: 10.00-12.00 & 19.00-21.00
Jumat: 10.00-11.00

SPESIALIS SARAF
dr. A. Firdaus Sani, Sp.S
Rabu & Jumat: 19.00-21.00

dr. Ellina Yustiono, Sp.S
Senin - Sabtu: 10.00-17.00

dr. Johannes SW, Sp.S
Senin - Jumat: 13:30-15:00

dr. Nirwan Soemargo, Sp.S
Senin & Rabu: 18.00-19.30
Selasa & Kamis: 15.00-16.00

Dr. dr. Paulus Sugianto, Sp.S(K)
Senin, Rabu & Kamis: 14.30-16.30
Jumat: 12:30-14:30

dr. A. Iskandar, Sp.S
Senin - Jumat: 08.00-10.30 & 19.45-20.45
Sabtu: 08.00-10.30

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K)
Senin: 16.00-18.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Farida Agustina, Sp.KFR
Senin, Rabu - Jumat: 08.00-10.30

dr. Meisy Andriana, Sp.KFR(K)
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 17.30-19.30

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

SPESIALIS GIZI KLINIK
Ahli Gizi
Senin - Jumat: 10.00-15.00
Sabtu: 10.00-13.00

W A R U

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Wihasto S, Sp.BS
Jumat: 19.00-21.00

Dr. dr. Asra Al Fauzi, Sp.BS(K)
Senin: 19.30-21.00
Jumat: 07.30-08.30

SPESIALIS SARAF
dr. Biati Widjaja, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-21.00
Selasa & Kamis: 15.00-18.00

dr. Devi Ariani S., Sp.S
Senin: 15.30-16.30
Selasa & Kamis: 18.30-21.00
Jumat: 14.30-16.30
Sabtu: 15.30-18.00

dr. Hermanto Swatan, Sp.S
Senin - Sabtu: 10.00-12.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. I Putu Alit Pawana, Sp.KFR
Senin, Selasa & Kamis: 19:00-21:00
Rabu & Jumat: 16:00-17:00
Sabtu: 11:00-13:00

dr. Zakir Iskandar, Sp.KFR
Senin, Kamis & Sabtu: dengan perjanjian
Rabu: 18.00-20.00
Jumat: 09.00-12.00

SPESIALIS RADIOLOGI
dr. Lenny Violeta, Sp.Rad
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

dr. Astrid Widiasari, Sp.Rad
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

dr. Widiana Feriastuti, Sp.Rad
Senin - Sabtu: 09.00-12.00

SPESIALIS GIZI KLINIK
Ahli Gizi
Senin - Jumat: 09.00-15.00
Sabtu: 09.00-13.00

T E G A L

SPESIALIS SARAF
dr. Indrawan Mardik, Sp.S
Selasa & Rabu: 12.00-13.00

dr. Sunarto, Sp S
Senin - Sabtu: 17.00-18.30

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Abdal Hakim Tohari, Sp.KFR-MMR
Senin - Sabtu: dengan perjanjian

dr. Nora Taofik, Sp.KFR
Senin - Sabtu: 08:00-13:00 & 17:00-19:00

K E N J E R A N

SPESIALIS BEDAH SARAF
dr. Ananda Haris, Sp.BS
Rabu & Jumat: 18.00-20.00*
* dengan perjanjian

SPESIALIS SARAF
dr. Hermanto Swatan, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 16.00-18.30
Selasa & Kamis: 18.00-21.00

dr. Yudhi Adrianto, Sp.S
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN 
REHABILITASI
dr. Ida Yuanita, Sp.KFR
Senin: 10.00-13.00
Rabu: 10.00-13.00 & 18.00-20.00
Kamis: 17.00-20.00
Jumat: 10.00-12.00 & 17.00-20.00
Sabtu: 08.00-10.00

dr. Dyah Intania, Sp.KFR
Senin: 18.00-20.00
Selasa: 19.00-20.00

.Jadwal Praktik dokter sesuai tema edisi ini*
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Anda 
adalah 
keluarga 
kami

Layanan

24 Jam

Mitra Keluarga selalu bersama Anda, sebagai teman 
terpercaya untuk layanan kesehatan, karena Anda adalah 
keluarga

JABODETABEK  TEGAL & SURABAYA

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

BEKASI TIMUR KALIDERES SURABAYA
Jl. Raya Pengasinan, Rawa Semut Jl. Peta Selatan No. 1, Jakarta Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit
Tel. (021) 8 9999 222 Tel. (021) 22523700 Tel. (031) 7345 333, 
bekasitimur@mitrakeluarga.com kalideres@mitrakeluarga.com surabaya@mitrakeluarga.com 

CIBUBUR KELAPA GADING KENJERAN
Jl. Transyogi Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Jakarta Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (021) 843 11 777 Tel. (021) 4585 2700 Tel. (031) 99000880
cibubur@mitrakeluarga.com kelapagading@mitrakeluarga.com kenjeran@mitrakeluarga.com 

CIKARANG KEMAYORAN WARU
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang Jl. HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (021) 8984 0500 Tel. (021) 654 5555 Tel. (031) 8542 111, 
cikarang@mitrakeluarga.com kemayoran@mitrakeluarga.com waru@mitrakeluarga.com

DEPOK
Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas
Tel. (021) 7721 0700
depok@mitrakeluarga.com

Temukan lokasi kami di:

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat
Segera
hadir

Mitra Keluarga
Bintaro

Sehat Bersama Mitra Keluarga
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Promo 
Women’s 
Health

Hingga
30 

Desember
2018

Kepada Keluarga Indonesia,
Semangat untuk hidup yang lebih baik, terinspirasi 

dari hangatnya cinta dan senyuman keluarga
Salam,

Mitra Keluarga

Paket Khusus Wanita
• Pap Smear  Rp. 315.000 (harga normal Rp 458.000)

•	Vaksin Ca Cervix (3x suntik)  Rp. 2.500.000 (harga normal Rp 3.3 juta)

Informasi & Pendaftaran:
Mitra Keluarga Cikarang
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang, Cikarang
Tel. (021) 8984 0900 ext: 0 (informasi) / 1570 (MCU)
Email: cikarang@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga

mitrakeluargacikarang

mitrakeluarga.com

Syarat dan Ketentuan:
•	 Tindakan	Pap	Smear	dilakukan	oleh	Dokter	Spesialis	Obgyn
•	 Untuk	Pap	Smear	belum	termasuk	biaya	konsultasi	dokter	obgyn	dan	administrasi
•	 Pendaftaran	dilakukan	di	Counter Spesialis (untuk Pap Smear) dan di Counter MCU (untuk paket 

Vaksin Ca Cervix)
•	 Berlaku	untuk	pasien	umum
•	 Pembayaran	dengan	cara	tunai,	debit,	atau	kartu	kredit


