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Orthopaedi
Arthroscopy : alat yang dapat meneropong kedalam sendi se-
hingga kelainan dalam sendi bisa dilihat secara langsung yang 
memungkinkan tindakan pembedahan minimal invasive, luka 
operasi lebih kecil, pemulihan lebih cepat dan risiko lebih kecil.
Total Knee Replacement ;
Merupakan tindakan penggantian sendi lutut.
Total Hip Replacement ;
Merupakan tindakan penggantian sendi panggul.
Minimal Invasive Spine Surgery;
Berbagai metode bedah tulang belakang tulang belakang 
dengan risiko minimal

Merupakan cabang ilmu bedah yang mempelajari tentang cedera akut, kronis dan trauma serta gangguan lain alat gerak.
Fasilitas Orthopaedi di RS Mitra Kemayoran :

Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur) Kemayoran, Jakarta 10630
Tel. (62-21) 654 5555 Fax. (62-21) 654 5959

Email: kemayoran@mitrakeluarga.com

JAKARTA ORTHOPAEDIC CENTER

Tim Dokter: 
1.  Dr. Roy Edward, SpOT
 (Spesialis Bedah Orthopaedi & Traumatologi)
2.  Dr. Andito Wibisono, SpOT
 (Spesialis Bedah Orthopaedi & Traumatologi)
3.  DR. Dr. Luthfi Gatam, SpOT (K-Spine)
 (Spesialis Bedah Orthopaedi & Traumatologi 
 Konsultan Spine)
4.  Dr. Fachrizal Ipang, SpOT (K)
 (Spesialis Bedah Orthopaedi & Traumatologi )

RS MITRA KEMAYORAN
JAKARTA CERT NO. : 2005-1-0790

ISO 9001 : 2008
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Fokus

Usia produktif merupakan suatu masa dimana hidup 
sangat dinamis, energik dan penuh kreatifitas. Namun ke-
sempatan tersebut  bisa lenyap begitu saja. Bahkan hanya 
terbaring tak berdaya akibat men derita penyakit tertentu 

pada organ-organ penting di dalam tubuh. 

Kita tidak bisa terhindar dari sumber–sumber penyakit, seperti 
virus, bakteri, protozoa, jamur, dan sebagainya. Semua sumber pe-
nyakit itu berada sangat dekat di lingkungan sekitar kita. Lingku ng-
an di manapun kita berada. Karena itulah, pemahaman mengenai 
pencegahan dan pengetahuan tentang bagaimana proses penye-
baran bibit penyakit itu menjadi penting. 

Perilaku dan gaya hidup masyarakat perkotaan yang kurang 
memproteksi diri atas datangnya penyakit, patut menjadi perhati-
an. Mulai dari pola makan dan higienitas yang kurang terjaga, 
hingga gaya hidup bebas yang bisa memicu risiko terjangkitnya 
penyakit. 

Atas pertimbangan itulah, majalah Mitra Keluarga No. 6 Edisi 
Bulan September 2012, mengulas lebih dalam  penyebab, penye-
baran, risiko, pencegahan  serta  terapi  menyangkut  penyakit  di 
usia produktif  pada   organ ginjal , organ  hati, penyakit kanker dan  
penyakit yang me nyerang  immunitas / daya tahan  tubuh. 

Sehat

di Usia Produktif

Ulasan mengenai vaksinasi juga di sertakan, karena  beberapa 
penyakit dapat dicegah terjadinya lewat program vaksinasi. 
Deteksi  awal   lewat  program health screening  dan  test labora-
torium  perlu dipahami juga kepentingannya  karena   pada be-
berapa penyakit ada yang sama sekali tidak menunjukkan gejala.

Sehat bukanlah suatu kebetulan. Diperlukan upaya 
pemeliha raan dan pencegahan yang jauh lebih efektif diban-
ding pe ngobat an. Kita tentu sependapat: Kesehatan adalah 
investasi yang tak ter nilai harganya.

dr. Francinita Nati, MM.
Pemimpin Redaksi

Diperlukan pemahaman mengenai upaya pencegahan  agar  penyakit tidak menjadi kro-
nis. Dibutuhkan juga pengetahuan tentang bagaimana virus atau bakteri dapat  masuk 
ke dalam tubuh.

JAKARTA ORTHOPAEDIC CENTER
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Dari Redaksi

Pertama-tama, tentu saja segenap jajaran redaksi dan staf majalah Mitra Ke-
luarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, bagi mereka yang 
merayakannya. Tentu saja, bukan meriahnya perayaan hari kemenangan itu 
yang menjadi tujuan utama. Tetapi, keberhasilan dari nilai positif kembali ke 

fitrah sebagai manusia. Selamat.

Terkait nuansa lebaran yang biasanya sangat kental dengan makanan berlemak, bersan-
tan, serta aneka ragam camilan (kue) berkalori tinggi, kami ingin sekadar meng ingat kan, 
bahwa kembali ke fitrah bukan berarti sebebas-bebasnya menikmati sajian menggiurkan 
itu tanpa memperhatikan nilai gizinya.

Semua sajian itu, bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang, dan sangat merugikan 
kesehatan. Di sisi lain, pola makan dan gaya hidup masyarakat saat ini, sadar maupun 
tidak, memberi peluang sangat besar bagi datangnya berbagai penyakit yang bisa 
sangat merugikan kesehatan. Dan, lagi-lagi sadar atau tidak-- siapa pun dan dimana pun 
kita, tidak dapat terhindar dari penyebaran sumber–sumber penyakit, seperti virus, bak-
teri, protozoa, maupun jamur yang berada sangat dekat dengan lingkungan di manapun 
kita berada. 

Atas alasan itulah, majalah Mitra Keluarga No. 6 Edisi Bulan September 2012 mene-
tapkan topik utama yang mengangkat  tema “Tetap Sehat di Usia Produktif”. Ya, edisi 
kali ini berusaha mengulas secara tuntas mengenai pentingnya pemahaman terhadap 
pencegahan dan pengetahuan tentang bagaimana terjadinya hingga proses penyebara-
ran bibit penyakit berlangsung.

Mulai dari pentingnya menerapkan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan benar, 
perhatian pada higienitas di lingkungan sekitar, hingga perlunya melakukan vaksinasi 
dewasa, dan menyiapkan waktu untuk health screening secara berkala, sebagai cara 
terbaik untuk memperoleh kesehatan yang berkualitas. 

Itu sebabnya pula, sebagai tamu kami hadirkan Healthy Chef, Edwin Lau, yang me-
maparkan bagaimana sebaiknya menerapkan pola makan yang baik dan benar sesuai 
Trisula Kesehatan yang harus ditetapkan. Pada halaman Kuliner, disajikan acuan untuk 
menentukan menu sehat sarapan hingga makan malam. 

Bagaimanapun juga, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. 
Selamat membaca. Semoga bermanfaat dan salam sehat.

Mencegah
Jauh Lebih Baik daripada

Mengobati
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Sembuh Sempurna
   dalam Enam Bulan

Carrier Hepatitis B

Pagi di penghujung bulan Agus-
tus 2012 kemarin, menjadi pagi 
yang luar biasa cerah bagi Endang. 
Bagaimana tidak. Pasien dr. F.X 

Pridady, Sp.PD, KGEH, FINASIM di Rumah 
Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Kelapa Gading 
ini, memperoleh jawaban yang tak pernah 
disangka-sangka, bahkan terpikir sebelum-
nya. Ia sembuh total dari Hepatitis B yang 
diderita dalam enam bulan terakhir. 

Dokter Pridady, yang selama ini mena-
ngani Endang pun terhenyak ketika me-
nemukan fenomena kesembuhan pasien-
nya. “Ini mukjizat,” ucapnya, lirih. Namun, 
tambahnya, kesembuhan Endang meru-
pakan keniscayaan. Suatu kenyataan bahwa 
kesembuhan pasiennya bisa berlangsung 

cepat. Jarang sekali ada pengidap Hepatitis 
B bisa sembuh total dalam waktu singkat. 
Apalagi hanya enam bulan,” jelasnya kepada 
redaksi majalah Mitra Keluarga, di ruang 
praktiknya.

Bisa saja, kata dr. Pridady, kesembuhan 
itu merupakan efek positif dari rutinitas 
terapi oral, minum obat secara rutin dan 
tertib sesuai anjuran yang diberikan ke-
padanya. Saat berkonsultasi dengannya, ia 
menyarankan Endang untuk tertib minum 
obat oral satu kapsul setiap hari. “Tidak 
boleh lupa,” pesannya ketika itu.

Hasil Laboratorium 
Ya, itulah yang dialami Endang. Wanita 

berusia 52 tahun ini sebelumnya pun tak per-

Tubuhnya kembali memproduksi antibodi. Daya tahan tubuh 
dan kesehatannya mening kat. Bahkan kembali pulih. Ia sembuh 
total dari penyakit yang dideritanya, Hepatitis B.

nah menyangka jika ia akan mengidap pe-
nyakit Hepatitis B. Maklum, ia rutin  melaku-
kan medical check up, termasuk periksa darah 
berkala setiap enam bulan sekali. 

“Eh, hasil pemeriksaan laboratorium 
menyebutkan bahwa saya terinveksi virus 
Hepatitis B,” ujarnya dengan wajah heran, 
mengingat kejadian yang berlangsung 
tahun lalu. Persisnya, awal Agustus tahun 
2011. Apalagi, sergahnya, lapisan tengah 
dan lapisan dalam hati sudah terkena,” 
sebutnya.

Aneh. Tidak masuk akal, kata Endang, 
yang mengaku ia dan suaminya tidak 
begitu saja menerima informasi itu sebagai 
suatu kebenaran. “Bisa saja hanya karena 

Testimoni



ada kesalahan di laboratorium tersebut. 
Karena, bagaimana mungkin saya yang 
rutin melakukan pemeriksaan berakala 
bisa terjangkit virus Hepatitis?” ungkapnya 
dengan nada heran. 

Namun, rasa penasaran membawa me-
reka untuk melakukan tes darah di labora-
torium yang berbeda. “Hasilnya, tubuh saya 
langsung lemas, geram bercampur sedih. 

Karena hasil laboratorium kedua pun mem-
berikan laporan yang serupa. Saya terinfeksi 
dan positif mengidap Hepatitis B,” ucapnya, 
seraya menggambarkan betapa dunia pun 
langsung gelap seketika itu juga. 

Terapi Herbal
Di tengah rasa bimbang yang men dera-

nya, Endang hanya melakukan terapi herbal 
selama hampir sebulan penuh. Tetapi tidak 
ada hasilnya. Karena itulah, ia memutuskan 
untuk melakukan pengobatan penyakitnya 
melalui jalur medis. “Mama harus sembuh,“ 
ungkap putra-putrinya yang diam-diam 

kerap browsing mencari solusi untuk kesem-
buhan ibunda tersayang.

 
Mereka pula yang mengajukan nama 

dr. Pridady di RSMK Kelapa Gading yang 
diperolehnya pada salah satu situs internet. 
Bulan Februari 2012, saya dan suami pergi 
mengunjungi dr. Pridady untuk melakukan 
konsultasi. Kala itu, dr. Pridady menyarank-
an agar saya melakukan terapi oral, dan 

dilakoninya secara tertib. 

Ia juga masih ingat persis. Kala itu   
dr. Pridady hanya bisa mengatakan bahwa 
tingkat kesembuhannya hanya 50 persen. 
Itupun dalam waktu relatif lama. Bisa sam-
pai 10 tahun. Nah, yang 50 persen sisanya 
harus dibantu dengan doa,” pesannya ketika 
itu.

Sudah pasti, mengidap penyakit Hepatitis 
B tentu bukanlah pilihan menyenangkan. 
Enam bulan sebagai carrier Hepatitis dijalani 
Endang. Selama itu pula hidupnya serasa tak 

berarti. Hal yang bisa dilakukannya adalah 
berusaha melupakan penyakit yang diderita-
nya.

Salah satunya, melakukan traveling ke 
negeri Sakura pada bulan pertama melaku-
kan terapi obat oral. Syukurlah, saya ter-
golong orang yang tertib dalam segala hal. 
Kemanapun saya pergi, terapi minum obat 
setiap hari pun tak pernah absen,” ujarnya.

Apalagi, setiap hari pula, suami dan 
kedua anaknya pun tak pernah lupa meng-
ingatkannya. “Dukungan itu bukan sekedar 
mengingatkan minum obat saja. Doa yang 
tak pernah putus untuk memohon kesem-
buhan senantiasa kami panjatkan untuk 
kesembuhan Endang. Karena kami yakin, 
tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh, 
termasuk Hepatitis B,” ungkap sang suami, 
menutup pembicaraan dengan majalah 
Mitra Keluarga. (bung)

“Kesembuhan itu merupakan efek positif dari rutinitas terapi oral, minum obat 
secara rutin dan tertib sesuai anjuran yang diberikan”
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Vaksinasi maupun 
imunisasi biasanya 
diidentikkan dengan 
profilaksis terhadap 
penyakit tertentu 
yang diberikan hanya 
pada bayi dan anak-
anak. Saat ini, ada 
banyak penyakit yang 
bisa dicegah melalui 
vaksinasi pada orang 
dewasa.

dr. Daru Jaka, Sp.PD 
RSMK Tegal

Perkembangan dunia kedokteran 
–khususnya di bidang biologi 
molekuler-- yang semakin pesat 
pada dasawarsa terakhir ini, telah 

meningkatkan solusi kesehatan di bidang 
preventif medicine, seperti vaksinasi mau-
pun imunisasi terhadap penyakit-penyakit 
yang bersifat endemis. 

Memang, masyarakat tentu  cukup 
 akrab dengan pelayanan imunisasi 
 se bagai upaya penting untuk mencegah 
atau  me ng antisipasi penularan berbagai 
penyakit infeksi. Penerapannya diwajib-
kan untuk dilakukan sedini mungkin, se-
jak bayi hingga masa balita (usia di bawah 
lima tahun). Begitu pentingnya fasilitas 
kesehatan ini hingga pemerintah pun 
melaksanakan program imunisasi pada 
anak di tingkat pelayanan primer. 

Pertanyaannya kemudian adalah, 
 apa kah setelah melakukan semua pelayan-
an vaksinasi atau imunisasi di masa anak-
anak, bisa diartikan telah terbebas dari 
kemungkinan terjangkitnya berbagai 
infeksi penyakit endemis yang senan-
tiasa mengancam kualitas kesehatan 
se seorang, dimana saja dan kapan saja?

American Society of Internal Medicine, 
dalam pertemuan tahunannya di Atlanta, 
Amerika Serikat, menegaskan bahwa 
terdapat peluang besar untuk mencegah 
kematian melalui vaksinasi dewasa. Itu 
sebabnya, upaya untuk menggiatkan vaksi-
nasi dewasa perlu dimulai dengan meni ng-
katkan kepedulian masyarakat awam dan 
pemahaman petugas kesehatan terhadap 
pentingnya pencegahan melalui vaksinasi 
dewasa, seperti berikut ini:

Kesehatan

Vaksinasi
Orang Dewasa pun 
Perlu Imunisasi



Meningitis
Meningokokus 

Penyakit radang selaput 
otak ini biasanya disebabkan 
oleh bakteri neisseria meningi
tis. Gejalanya berupa demam, 
sakit kepala hebat, dan kejang- 
kejang. Bila berlanjut, mampu 
menyebar dengan sangat 
mudah dan cepat. Melalui 
udara, batuk, bersin dari orang 
yang telah terinfeksi bakteri, 
atau kontak dengan sekret 
pernapasan. ”Wabah” penyakit 
ini sering dijumpai pada jamaah 
haji di Saudi Arabia, sehingga 
jenis vaksin ini diwajibkan bagi 
mereka yang hendak pergi haji. 
Penularan penyakit ini mudah 
terjadi karena berkumpulnya 
jutaan orang pada satu waktu 
dan tempat, sehingga merebak-
nya pun sangat cepat.

Tetanus  
Tetanus adalah infeksi akut 

racun neurotoksin yang akibat 
bakteri Clostridium Tetani. Pe-
nyakit ini bisa membuat kejang 
otot, rahang terkancing atau 
trismus, gangguan napas, dan 
seringkali berujung pada kema-
tian. Bakteri biasanya masuk ke 
dalam tubuh manusia melalui 
luka yang kotor, luka terbuka, 
luka bakar maupun sisa-sisa 
akar gigi yang membusuk. Vak-
sin tetanus biasanya berbentuk 
TT (Tetanus Toxoid) yang dian-
jurkan dilakukan suntikan anti 
tetanus setiap interval 5 tahun.

Tifoid  
Lebih dikenal sebagai 

penyakit typhus atau demam 
tifoid yang disebabkan oleh 
bakteri Salmonella Typhosa. Pen-
derita akan mengalami demam 
subfebris sampai demam tinggi 
(di atas 40oC), sakit kepala, rasa 
lelah, dan hilang nafsu makan. 
Gejala lain, sakit pada perut, 
susah buang air besar, mual, 
dan menggigil. Pencegahan 
paling efektif ialah melalui 
vaksinasi typhus, pada semua 
golongan umur, dan diulang 
setiap tiga tahun.

Hepatitis A dan B  
Vaksinasi hepatitis B di-

per lukan untuk mencegah 
gang guan hati yang disebabkan 
virus hepatitis B (VHB). Gejala 
penyakitnya diawali dengan 
tim bulnya demam selama be-
berapa hari. Kemudian disusul 
dengan rasa mual dan keletihan 
meski telah beristirahat cukup. 
Urine (air seni) terlihat keruh. 
Bagian putih bola mata dan 
kuku berwarna kuning yang 
di kenal de ngan  ikterik. Penyakit 
ini biasa nya bersifat kronis dan 
kadang kala tidak menimbulkan 
gejala apapun, sehingga pen-
derita seringkali dijumpai sudah 
dalam kondisi lanjut.

Di Indonesia angka kejadian 
penyakit ini masih sangat tinggi. 
Pada orang de wa sa, manifesta-
sinya akan lebih parah, mulai 
dari mual muntah hebat, ikterik 
berat, hingga gejala ensefalopa-
ti. Vaksin hepatitis B dilakukan 
tiga kali yaitu bulan 0, 1 dan 
6 bulan kemudian. Vaksinasi 
hepatitis A dilakukan dua kali 
dengan rentang 6-12 bulan.
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Kesehatan

Yellow Fever (demam kuning)  
Demam Kuning (yel

low fever) adalah penya-
kit sistemik akut yang 
disebabkan Flavivirus. 
Pada kasus-kasus parah, 
infeksi virus yellow fever 
menyebabkan demam 
tinggi, perdarahan 
dalam kulit, dan nekro

sis (kematian) sel-sel ginjal dan hati. Kerusakan yang 
dilakukan virus yellow fever pada hati berakibat ikterik 
parah yang menguningkan kulit. Serangan ringan 
demam kuning memberikan gejala mirip flu.

Saat ini, yellow fever paling umum ditemukan di 
area-area tropis Afrika dan Amerika. Virus yellow fever 
ditularkan pada kebanyakan kasus melalui gigitan 
nyamuk. Di perkotaan, yellow fever dapat ditularkan 
oleh nyamuk aedes aegypti. Di hutan, yellow fever 
ditularkan dari monyet ke manusia oleh nyamuk-
nyamuk yang berkembang biak di lubang-lubang 
pohon. Biasanya vaksin ini diberikan pada wisatawan 
yang akan bepergian ke daerah endemik. Vaksinasi 
ini “wajib” dilakukan agar wisatawan tersebut tidak 
membawa bibit kuman tersebut ke daerah asal.

Parotitis (Mumps)Campak 
dan Rubella

* Parotitis (mumps) atau gon
dongan 
di sebabkan 
virus yang 
menyerang 
kelenjar air 
liur di mulut, 
dan banyak 
diderita anak-

anak dan orang mu da. Semakin tinggi usia 
 penderita, biasanya semakin berat. Gejala 
yang ditimbulkan biasanya demam yang 
diikuti pembengkak an kelenjar di sekitar 
rahang bawah yang bersifat unilateral, 
meskipun tidak jarang bersifat bilateral. 
Kebanyakan orang men derita penyakit 
mumps hanya sekali se umur hidup.  

* Campak (measles). Penyakit ini 
memiliki gejala- 
gejala demam, 
menggigil, 
ser ta hidung 
dan mata 
ber air. Timbul 
 ruam- ruam pa-
da kulit berupa 

 bercak dan bintil berwarna merah pada 
kulit muka, leher, dan selaput lendir pada 
mulut setelah hari kedua atau tiga setelah 
demam timbul.

* Rubella (campak Jerman), me-
rupa kan 
pe  nya   kit 
de ng an gejala 
 mun   culnya 
ruam-ruam 
pada kulit 
yang menye-
rupai  campak, 

radang selaput lendir, dan radang selaput 
tekak. Ruam ini biasanya hilang dalam 
waktu 2-3 hari. Penyakit ini biasanya me-
n yerang penderita berusia belasan tahun 
atau dewasa. Bila infeksi terjadi pada wani-
ta di awal-awal kehamilan, dapat menim-
bulkan ganggu an pertumbuhan bahkan 
menimbulkan kecacatan pada bayi.  

Pencegahan mumps, campak dan 
rubella paling efektif adalah melakukan 
vak sinasi MMR untuk kekebalan aktif ter-
hadap ketiga penyakit tersebut. Setelah 
lewat masa kanak-kanak, vaksinasi mumps 
tetap harus dilanjutkan, bersamaan de-
ngan campak dan rubella (vaksinasi MMR). 
Suntikan MMR diberikan sebanyak 2 kali 
dengan selang penyuntikan 1-2 bulan. 

Influenza  
Penyakit yang 

disebabkan virus dari 
keluarga Orthomyxoviri
dae ini menimbulkan 
wabah berulang dengan 
aktivitas kuat serta kejadi-
an infeksi dan kematian 
tinggi pada semua usia. 

Berbeda dengan batuk pilek biasa, influenza dapat 
mengakibatkan komplikasi berat. Virus influenza me-
nyebabkan kerusakan sel-sel selaput lendir saluran 
pernapasan sehingga penderita influenza sangat 
mudah terserang kuman lain, seperti pneumokokus, 
yang menyebabkan radang paru (pneumonia) yang 
berbahaya. Selain itu, apabila penderita influenza 
sudah mempunyai penyakit kronis lain sebelumnya 
(penyakit jantung, paru-paru, ginjal, diabetes dll), 
penyakit-penyakit itu dapat menjadi lebih berat aki-
bat influenza apalagi bila menyerang usia lanjut.

HPV (Human Papiloma Virus)
Setiap wanita berisiko terhadap infeksi virus 

HPV onkogenik, yang dapat mengakibatkan kanker 
serviks (leher rahim). Hingga saat ini, tercatat kurang 
lebih 100 tipe virus HPV telah teridentifikasi. Dari 
jumlah tersebut hanya 40 tipe virus HPV menyerang 
wilayah genital dan 15 jenis virus HPV diantaranya 
merupakan tipe onkogenik dan dapat menyebabkan 
kanker serviks atau lesi pra kanker pada permukaan 
serviks. Saat ini, telah dikembangkan vaksin HPV 
untuk mencegah infeksi HPV onkogenik. Diantara-
nya adalah, vaksin HPV 16 dan HPV 18 yang mampu 
mencegah kanker serviks hingga 70%. 

Rabies  
Penularan penyakit infeksi 

otak ini biasanya disebabkan 
gigitan atau cakaran hewan yang 
terinfeksi virus rabies, seperti 
anjing, kucing, kelelawar, monyet, 
dan lainnya. Vaksin diberikan 
melalui suntikan sebanyak 3 kali, 
yaitu hari ke-0, 7, dan 28. Na-
mun, orang dengan risiko tinggi 
terhadap rabies harus mendapat-
kan dosis booster vaksinasi rabies 
setiap 3 tahun. 

Japanese B 
Enchephalitis  

Penyakit ini disebabkan oleh 
virus yang menyebabkan in-
feksi pada otak. Virus ini biasanya 
dibawa oleh  nyamuk Culex yang 
hidup di daerah Asia (India Timur 
ke Korea, Jepang, dan Indone-
sia). Vaksinasi diberikan melalui 
suntikan pada hari ke-0, 7, dan 28. 
Dilakukan vaksinasi booster seta-
hun kemudian, dan diulang setiap 
3 tahun. Vaksin ini diberikan pada 
wisatawan yang akan bepergian 
ke daerah endemik.
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Mitra Utama

Pola makan, gaya hidup, higienitas yang 
terjaga, dan proteksi dengan antivirus 
merupakan upaya pencegahan yang ter-
baik. 

Tetap Sehat
di Usia Produktif

Ada banyak nama penyakit yang 
cukup akrab dan sering kali 
terdengar di telinga. Sebut saja 
penyakit jantung, liver, ginjal, 

paru-paru, diabetes mellitus, hipertensi, 
hepatitis, kanker, dan lainnya. Semua itu 
termasuk kategori penyakit dalam yang 
banyak menyerang usia produktif. 

Disebut penyakit dalam karena terkait 
erat dengan organ tubuh yang membentuk 
sistem kerjasama dan melakukan fungsi 
saling terkait, lebih kompleks yang berlang-
sung secara simultan.

 Ketika  salah satu organ tidak lagi 
berfungsi dengan baik, maka akan mem-
bawa dampak pada kinerja organ-organ 
lainnya. Ambil contoh, terjadinya kebocor-
an glomeru lus (saringan) pada ginjal yang 
disebabkan oleh intervensi penyakit 
diabetes mellitus (DM), hipertensi, Lupus 
Eritematosus Sistemik (LES), HIV, Hepatitis, 
dan lainnya.

Sistem Imun
Bahkan penyakit jantung koroner yang 

selama ini “seolah dimonopoli“ kalangan 
berumur pun banyak menyerang angkatan 
muda yang masih sangat produktif. Begitu 

pula dengan penyakit yang berhubungan 
dengan autoimun. Akhir-akhir ini dikabar-
kan banyak menyerang usia produktif. 

Autoimun merupakan terjadinya gang-
guan pada sistem imun dan membuat 
tubuh seseorang menghasilkan antibodi 
yang merusak sistem kekebalan tubuh 
akibat proses inflamasi ketika antibodi 
tersebut tidak lagi mengenal zat antigen di 
dalam tubuh. 

Kondisi ini akan menggerogoti daya 
tahan tubuh penderitanya, dan mengaki-
batkan kerusakan pada organ-organ terten-
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Mitra Utama

 “Penyakit hepatitis umumnya tidak menunjukkan gejala 
awal yang jelas. Biasanya baru diketahui secara tidak se
ngaja melalui hasil pemeriksaan laboratorium pada saat 

tes kesehatan atau health screening”

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
RSMK Bekasi Timur

dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD
RSMK Depok

tu. (baca hal 20Imunologi: Ketika Antibodi 
Tak Bekerja Semestinya). Sebut saja daya 
tahan tubuh yang tergerus pada penderita 
HIV, TBC, hepatitis, dan penyakit kronis lain-
nya, hingga autoimun yang bersifat sangat 
tidak aktif seperti pada penderita penyakit 
lupus dan alergi. 

Lupus
Penyakit yang sangat rentan terhadap 

infeksi yang akan memperberat kondisi 
penderita ini, banyak menyerang pria dan 
wanita di usia produktif. “Namun, cende-
rung pada wanita dengan perbandingan 

9:1,” kata dr. Nanang Sukmana, Sp.PD. KAI., 
di ruang praktiknya, RS Mitra Kemayoran.

Berbahaya atau tidaknya Lupus, tegan-
tung pada saat gejala awal ditemukan. 
Jika diketahui dini, maka memiliki peluang 
untuk ditangani secara baik. Peliknya, tanda 
awal penyakit lupus seringkali sukar dite-
mui, bahkan mirip dengan gejala penyakit 
ringan (biasa). Itu sebabnya, kebanyakan 
penderita baru diketahui setelah dalam 
keadaan terlanjur,” jelasnya.

Di sisi lain, kejadiannya tidak diketahui 
karena bukan penyakit turunan. Penyeba-
rannya tidak melalui genektikal dan tidak 
diturunkan. Kalaupun ada, biasanya terjadi 
secara kebetulan saja. Genektikal vektornya 
secara bersamaan terkena. Namun, literatur 
menyebutkan faktor yang mempengaruhi 
penyebaran penyakit lupus adalah genek-

tikal, hormonal, dan lingkungan. 

Jadi, sambungnya, lupus sebenarnya 
bukan penyakit langka seperti dugaan 
selama ini. “Di masa lalu, penyakit lupus 
jarang ditemukan karena pemeriksaan se-
cara lengkap untuk mendiagnosa penyakit 
ini belum tersedia. Saat ini, di beberapa 
pemeriksaan telah mampu mendeteksi 
gejala awal penyakit lupus secara lebih dini,” 
ungkapnya. 

Melalui beberapa pemeriksaan terha-
dap tanda-tanda awal lupus yang patut 
dicurigai, diantaranya terlihat pada suhu 
tinggi berkepanjangan yang tidak diketahui 
penyebabnya, rambut mulai rontok, seluruh 
badan terasa pegal pegal, muncul sariawan 
yang sulit sembuh, hingga kondisi fisik yang 
semakin lemah. 

Meski begitu, Odipus (orang yang hidup 
dengan lupus odipus) --begitu penderita 
lupus biasa disebut-- tetap dapat hidup 
seperti layaknya orang normal. Namun, 
harus berada di bawah pengawasan secara 
menyeluruh. Itupun bukan berarti dapat 
disembuhkan, tetapi agar terkontrol dan 
rutin menerapkan terapi obat telan atau 
suntik seumur hidup, seperti pada pen-
derita diabetes. 

Itulah peliknya beberapa penyakit 
dalam yang sangat merugikan kualitas 
kesehatan, terutama pada usia produktif. 
Penyebabnya macam-macam. Ada yang 
karena faktor keturunan (genetika) seperti 
diabetes mellitus, dan non genetika atau aki-

bat faktor eksternal, seperti lupus. Ada yang 
hadir dengan gejala dan ada yang tidak. 
Yang paling celaka, mirip penyakit biasa se-
hingga sulit terdeteksi, seperti sering terjadi 
pada penyakit akibat virus hepatitis yang 
bisa merusak organ vital, hati/liver.

Hepatitis
Ya, hepatitis adalah penyakit radang hati 

yang disebabkan oleh virus. Penyakit hepa-
titis disebut seperti nama masing-masing 
jenis virus yang menggunakan huruf abjad, 
mulai dari hepatitis A, B C, D, E, G, dan TT. 
Jenis virus hepatitis A, B, dan C merupakan 
jenis yang paling banyak menyerang ma-
nusia, terutama usia produktif. 

Menurut dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD, 
hepatitis A dan E merupakan penyakit 
dengan  distribusi global— yang erat kaitan-
nya dengan standar sanitasi/kesehatan 

suatu daerah. Penyebarannya berlangsung 
dari orang ke orang (faecal oral), melalui 
makanan dan minuman yang tercemar oleh 
virus hepatitis A atau E.

Memang, kedua virus tersebut hampir 
tidak pernah menimbulkan hepatitis kronik. 
Bisa sembuh sempurna, namun memerlu-
kan waktu antara 4-6 bulan, atau setelah 
memperoleh tes faal hati yang menjadi 
normal. “Faktor ini, akan menyebabkan 
kerugian dalam hal kehilangan produktifi-
tas kerja. Di sisi lain, membutuhkan biaya 
perawatan yang cukup tinggi,” ungkapnya, 
seraya menambahkan, bila dilakukan 
analisa manfaat biaya, tentu saja akan lebih 
ekonomis kalau dilakukan suatu usaha 
pencegahan. 

“Salah satunya ialah dengan menjaga 
kebersihan lingkungan dan kebersihan 
yang berhubungan dengan penyajian 
makanan. Bahkan, diperlukan melakukan 
imunisasi, baik pada anak-anak maupun 
dewasa,” timpal dr. Tri Sutowo, Sp.PD yang 
berpraktik di RSMK Bekasi Timur.

Berbeda dengan virus A dan E,  jenis 
infeksi virus hepatitis B (VHB) dengan 
prevalensi yang tinggi dan komplikasinya, 
masih menjadi masalah besar di Indonesia. 
Meski begitu, kata dr. Arief, hepatitis B akut 
bisa sembuh sempurna pada 90% kasus, 
sedangkan pada hepatitis kronik, prognosis 
untuk hilangnya virus amat sukar. 

“Pada hepatitis C lebih dari 40% akan 
berlanjut menjadi kronik. Sebagian memi-
liki peluang untuk berkembang menjadi 
sirosis hati (menciut dan mengeras). Hal ini 
merupakan tahap akhir dari per-
jalanan penyakit hati 
kronik (hepa- ti-
tis),” papar dr. 
M. Arief Se-
tiawan, Sp.PD, 
di ruang 
praktiknya, 
RSMK Depok 
ini, seraya me-
nambah-
kan, 
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Tips Mengantisipasi

Virus Hepatitis B
Uji tapis donor darah dengan uji diagnosis yang sensitif.
Sterilisasi instrumen secara adekuat-akurat. Alat dialisis digunakan secara individual. 
Untuk pasien dengan HVB disediakan mesin tersendiri. Jarum disposable dibuang ke 
tempat khusus yang tidak tembus jarum.
Tenaga medis senantiasa mempergunakan sarung tangan.
Perilaku seksual yang aman.
Penyuluhan agar para penyalah guna obat tidak memakai jarum secara bergantian.
Mencegah kontak mikrolesi, menghindar dari pemakaian alat yang dapat menular-
kan HVB (sikat gigi, sisir), berhati-hati dalam menangani luka terbuka.
Skrining ibu hamil pada awal dan pada trimester ke-3 kehamilan, terutama ibu yang 
berisiko terinfeksi HVB. Ibu hamil dengan HVB (+) ditangani terpadu. Segera setelah 
lahir, bayi di-imunisasi aktif dan pasif terhadap HVB
Skrining populasi risiko tinggi tertular HVB (lahir di daerah hiperendemis, homosek-
sual, heteroseksual, pasangan seks berganti-ganti, tenaga medis, pasien dialisis, 
keluarga dari pasien HVB kronis, kontak seksual dengan pasien HVB).
Imunisasi merupakan pilihan utama untuk pencegahan dengan angka keberhasilan 
yang tinggi.

Sumber: dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD , RS Mitra Keluarga Depok

karena dalam lima tahun selanjutnya bisa 
berkembang menjadi kanker hati (hepa
toma), dan menjadi kajian bidang hema-
tologi–onkologi. 

Faktor-faktor yang terkait erat (kuat) 
dengan terjadinya infeksi HCV adalah 
penggunaan narkoba suntik (injection drug 
use, IDU), dan perilaku seksual risiko tinggi. 
Rumitnya, infeksi HCV sangat jarang ter-
diagnosis pada saat infeksi fase akut. Pada 
sebagian besar penderita umumnya tidak 
menunjukkan gejala. 

“Kalaupun ada, biasanya hanya menun-
jukkan gejala ringan yang disebut jaundice, 
malaise, dan nausea. Bahkan, ketika infeksi 
telah berkembang menjadi kronik pun 
pada sebagian besar penderita tetap tanpa 
gejala. Ini menyebabkan sulitnya menilai 
perjalanan alamiah infeksi HCV,” ujarnya, 
lagi.

Ironisnya, data tentang efikasi terapi an-
tivirus untuk hepatitis C akut masih sangat 
terbatas, namun pemberian terapi dituju-
kan untuk mencegah terjadinya persistensi 
infeksi virus, yang dapat memicu terjadinya 
inflamasi hati kronik, dan statusnya berubah 
menjadi hepatitis autoimun. 

Itu tadi, imbuhnya, inflamasi yang meru-
pakan akibat dari zat antibodi di dalam 
tubuh tidak lagi mengenal antigen yang 
diproduksi dan menyebabkan kerusakan 
organ dan fungsi hati. “Kerusakan itu terjadi 
akibat proses inflamasi dari antibodi dan an
tigen di dalam tubuh penderita, maka status 
penyakitnya menjadi hepatitis autoimun. 
Bukan lagi hepatitis A, B, C, dan seterusnya,” 
sergah dr. Nanang Sukmana, Sp.PD KAI.

Sudah pasti, upaya pencegahan meru-
pakan hal terpenting. Secara garis besar, 
upaya pencegahan penyakit hepatitis 
terbagi menjadi upaya yang bersifat umum, 
dan upaya lebih spesifik dengan melakukan 
imunisasi VHB. “Sayangnya, vaksin untuk 
hepatitis A dan B memang sudah tersedia, 
tetapi belum ada vaksin untuk hepatitis C,” 
timpal dr. Tri Sutowo.

Bahkan, belum ada obat yang betul- 
betul manjur dan bisa menyembuhkan 
hepatitis kronik. Umumnya, hanya untuk 
menahan laju perkembangbiakan virus 
dan meningkatkan daya tahan tubuh. 
Memang, meski tidak mematikan virus 
secara langsung, obat-obatan tersebut 
sangat bermanfaat dalam menghambat laju 
kerusakan sel-sel hati, sehingga diharapkan 
dapat mencegah sirosis hati, kanker hati, 
dan kematian.

Menurut dr. Tri Sutowo, penularan 
hepatitis C kepada orang serumah jarang 
terjadi. Bahkan tidak menular melalui jabat 

tangan, berpelukan atau berciuman, batuk 
atau bersin, maupun peralatan makan dan 
minum,” urainya.

Upaya Pencegahan
Memang,  yang paling berbahaya 

adalah kanker, serangan jantung koroner, 
ganguan ginjal, liver, hipertensi, autoimun, 
hingga gangguan janin pada ibu hamil. 
Apalagi, ancaman penyakit yang bisa me-
r ongrong kualitas kesehatan manusia itu 
bisa menyerang siapa saja, termasuk usia 
produktif.  

Namun, semua penyakit itu sebenarnya 
bisa dicegah. Paling tidak, diantisipasi agar 
tidak ambil bagian di dalam tubuh manu-
sia. Terutama jika mengingat bahwa usia 
produktif merupakan suatu masa dimana 
hidup sangat dinamis, energik dan penuh 
kreatifitas. 

Itu sebabnya, penting untuk dipahami 
bahwa siapapun dan dimanapun Anda 
berada, tentu tidak bisa menjamin akan 
selalu bersih, dalam arti bebas dari  sumber–

sumber penyakit, seperti virus, bakteri, 
protozoa, jamur, dan sebagainya. Semen-
tara, semua sumber penyakit itu berada 
sangat dekat dengan Anda.  Hampir semua 
lingkungan di manapun Anda berada. 

Di sisi lain, pola makan dan gaya hidup 
bebas dan tidak sehat juga patut menjadi 
perhatian. Begitupula dengan higienitas 
yang terjaga dan perlunya pemeriksaan 
kesehatan, health screening secara tertib, 
hingga melakukan vaksinasi dewasa.

Karena, yang paling penting adalah 
menjalankan gaya hidup sehat sedari 
muda. Mulai dari tidak merokok, meng-
hindari makanan cepat saji, tidak minum 
alkohol secara berlebihan, tidak stres, dan 
rutin melakukan olahraga secara teratur. 
Dengan semua upaya itu, diharapkan Anda 
dapat terhindar dari serangan penyakit-
penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup 
tidak sehat. Seperti kata pepatah, pence-
gahan adalah lebih baik daripada pengo-
batan. (tim MK)
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Hepatitis A, B,C,D atau E, adalah 
hepatitis yang disebabkan oleh 
virus. Hepatitis A disebabkan oleh 
virus hepatitis A, B oleh virus hepa-

titis B dan seterusnya. Jadi tergantung jenis 
virusnya. Namun, virus yang satu tak bisa 
berubah menjadi virus yang lain.

Penularan tergantung jenis virus. Virus 
A dan E penularannya lewat makanan 
atau minuman yang terkontaminasi virus 
dalam feces penderita (istilahnya fecaloral). 
Sedangkan virus hepatitis B, C dan E melalui 
kontak dengan cairan tubuh penderita se-
perti darah, cairan mani, jarum suntik bekas 
dan lain lain. 

Penularan pada masa bayi atau masa 
kanak-kanak, sebagian besar tanpa gejala 
atau asimtomatik. Sebaliknya, pada orang 
dewasa sebagian besar menunjukkan gejala 
hepatitis akut. Nampak mirip flu, demam, 
nyeri otot, mual, nyeri perut disertai pe-
rubahan warna air seni menjadi seperti teh, 
merupakan gejala Hepatitis Akut.

Perjalanan penyakit seseorang yang ter-
tular virus hepatitis sangat tergantung pada 
jenis dan usia saat tertular. Hepatitis A dan E 
tidak pernah menjadi kronis dan umumnya 
sembuh total. 

Untuk hepatitis B, bila penularan terjadi 
pada saat bayi, maka 90% menjadi kronis. 
Sebaliknya hanya 5-10% yang jadi kronis 
bila tertular pada usia dewasa, sebagian 
besar sembuh dengan tanda menghilang-
nya HBsAg dan munculnya anti HBs dalam 
enam bulan. Penularan Hepatitis C, 70-90%  
akan menjadi kronis.

Sebagian kecil (kurang dari 1%) Hepa-
titis A  atau B Akut dapat memburuk tak 
terkendali (Hepatitis Fulminant) hingga 
menyebabkan gagal hati. Dalam situasi 
ini hanya cangkok hati segera yang dapat 
menyelamatkan nyawa pasien. 

Namun, hepatitis adalah penyakit 
menular, bukan penyakit turunan, maka 
penyebarannya bisa dicegah. Sanitasi dan 
hygiene personal sangat penting, pe-

makaian alat pribadi seperti pisau cukur, 
sikat gigi dan lainnya. Juga sangat pent-
ing adalah uji saring, terutama pada ibu 
hamil khusus untuk hepatitis B sebagai 
antisipasi untuk memutus rantai penu-
larannya pada bayi. Karena, bila penularan 
terjadi pada saat bayi, maka 90% menjadi 
kronis. (bung)

 “Diperlukan uji saring 
dan vaksinasi pada ibu 

hamil, sehingga pencega
han penularannya dapat 

segera dilakukan”.

Referensi

Hepatitis Akut

Bukan Penyakit

Keturunan

Hepatitis merupakan 
istilah umum untuk 
radang pada hati. 
Penyebabnya ber-
macam-macam. Bisa 
karena infeksi (virus, 
bakteri, jamur atau 
parasite) atau bukan 
infeksi (alcohol, obat-
obatan, penyakit 
metabolic atau pe-
nyakit autoimmune).

dr. Petrus Fr. C. Tan, Sp.PD
RSMK Bekasi

Sel yang terinfeksi virus Hepatitis A
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dr. F.X Pridady, Sp.PD, KGEH, FINASIM 
RSMK Kelapa Gading

Meski memiliki kemungkinan 
sembuh, penderita hepatitis 
B (VHB) dan hepatitis C (VHC), 
berpeluang menjadi hepatitis 

kronis. Berbeda dengan virus hepatitis A 
(VHA) yang sepak terjangnya hanya sampai 
pada hepatitis akut dan bisa disembuhkan 
secara total. 

Memang, virus hepatitis B dan C mem-
butuhkan rentang waktu cukup panjang 
–sekitar 20 hingga 30 tahun- untuk menjadi 
kronis. Namun, ada jenis virus aktif yang 
hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 
tahun untuk menciptakan kerusakan pada 
hati (menjadi kronik). Kondisi ini hanya 
dapat diketahui melalui diagnosa dan 
pemeriksaan darah penderita.

Jika tidak terdiagnosa secara pasti dan 
memperoleh penanganan medis sedari 
awal, penderita hepatitis B dan C bisa 
sangat berisiko. Pada tahap lanjut, hati akan 
mengkerut (sirosis) dan sebagian kecil bisa 
menjadi kanker hati. 

Pada umumnya, gejala hepatitis kronik 
maupun akut memiliki banyak persamaan. 
Biasanya ditandai dengan gejala demam, 
lalu terjadi penurunan kualitas fisik atau 
menjadi mudah letih. Hilang nafsu makan, 
disusul keluhan pada rasa mual dan 
muntah-muntah, hingga terjadi perubahan 
warna pada air seni yang menjadi kuning 
kecoklatan (seperti air teh). Pada beberapa 
kasus, kadang disertai dengan rasa nyeri di 
bagian kanan atas perut. 

“Ada pula penderita yang mengalami 
perut membesar berisi cairan, BAB (buang 
air besar) berdarah, dan tingkat kesadaran 
semakin menurun. Pada penderita hepati-
tis C, sering dijumpai manifestasi kelainan 
pada kulit,” urai dr. F.X Pridady, Sp.PD, 
KGEH, FINASIM. Untuk kepentingan dalam 
memastikan jenis virus itulah, sambungnya, 
pemeriksaan darah di laboratorium sangat 
diperlukan. 

 
Namun, persoalan lainnya adalah, gejala 

di atas sering dianggap sebagai flu biasa. 
Hanya masuk angin yang menimbulkan 
rasa mual dan muntah, sehingga tak sedikit 
kasus hepatitis yang tidak memperoleh 

Dibutuhkan 
pemeriksaan 
laboratorium 
untuk mendeteksi 
spesies atau jenis 
virus hepatitis 
yang bercokol 
di dalam tubuh 
penderita. Hal ini 
diperlukan untuk 
mendukung tata-
laksana pengo-
batan pasien. 

hepatitis A yang seharusnya bisa sembuh 
secara total, jika terdeteksi sejak dini. “Akibat 
ketidaktahuan dan salah penangan yang 
terjadi, penyakit hepatitis A akut yang se-
harusnya sembuh dalam waktu paling lama 
3 minggu, bisa berubah menjadi hepatitis 
fulminan,” timpal dokter praktik di RS. Mitra 
Keluarga Kelapa Gading ini.

Penderita hepatitis A, B atau C, diyakini 
bisa sembuh melalui pemberian virus dan 
didukung daya tahan tubuh yang mampu 
mematikan virus.  Namun, hepatitis A 
sewaktu-waktu bisa kambuh. Sedangkan 
hepatitis B dan C, baik pada penderita yang 
masih sakit maupun sudah sembuh, harus 
memproteksi dirinya dengan perlindungan 

“Hepatitis kronik dapat terjadi 
 akibat infeksi virus hepatitis B dan C” 

Terapi suntik ini berlangsung cukup lama, 
sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Selain itu, 
pasien wajib melakukan terapi oral dengan 
obat telan neocluside analagoe, minimal 
selama 3 tahun, untuk memperkuat sistim 
kekebalan tubuh. 

“Meski begitu, penanganan medis 
melalui kedua model pengobatan di atas 
pun tidak selalu menghasilkan kesembuhan 
hingga 100 persen. Maksimum cuma sekitar  
50 persen. Itupun tergantung jenis hepatitis 
kroniknya,” jelas dr. Pridady. (bung)

Hepatitis Kronik 

Proteksi dengan 

Antivirus 

penanganan secara medis. Padahal, semba-
rang minum obat-obatan atau segala jenis 
jamu tradisional yang banyak beredar di 
pasaran, dikhawatirkan justru akan memicu 
kerusakan pada hati. 

Bahkan, kelalaian yang tampaknya “se-
pele” itu, bisa berakibat fatal pada penderita 

anti virus (vaksinasi) sebelum berkembang 
menjadi hepatitis kronik.

Hingga saat ini, penanganan medis 
yang dilakukan pada penderita hepatitis 
kronik (hepatitis B dan C) ialah dengan 
memberikan suntikan intraferon, untuk 
mematikan virus hepatitis di tubuh pasien. 
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Hematologi merupakan 
kajian ilmu di bidang medis 
terkait produksi, fungsi 
dan kelainan sel darah dan 
cairan pembawanya. Di 
dalam tubuh manusia, ada 
berbagai jenis sel darah, 
mulai dari sel darah merah, 
darah putih (lekosit) dan sel 
darah pembeku (trombosit). 

Dalam praktik sehari hari, tak se-
dikit pasien yang datang dengan 
wajah pucat/ anemis (Hb turun 
di bawah normal), atau dengan 

tanda-tanda perdarahan (misal mimisan, 
bercak merah atau kebiruan di kulit). Pada 
leukimia akut, dapat diikuti gejala nyeri 
tulang dan kepala, ketika jumlah sel darah 
putih (lekosit) sangat meningkat.

 
“Terkait pengentalan darah, gejalanya 

bisa sangat bervariasi dan tidak spesifik 
se perti migrain, telinga berdengung, leher 

kaku dan pegal pegal. Timbul pembengkak-
an tungkai, hingga stroke/serangan jantung,  
bila terjadi penyumbatan pembuluh balik 
atau nadi,” ujar dr. Cosphiadi Irawan, Sp.PD, 
KHOM, FINASIM. 

Onkologi, merupakan bidang ilmu yang 
mempelajari proses diagnosis dan pengo-
batan, termasuk pemantauan dampak 
pengobatan dan perjalanan keganasan atau 
kanker. Jenis kanker sendiri berasal dari sel-
sel di dalam tubuh (yang mencapai 200-an 
jenis sel).

Dalam perkembangannya, Hematologi 
– Onkologi Medik (HOM) sangat terkait 
erat dengan berbagai jenis penyakit dalam 
seperti hati, paru, ginjal, maupun organ 
lain yang memiliki potensi keganasan atau 
akibat efek samping pengobatannya.

Ambil contoh, kaitannya dengan pe-
nyakit radang hati atau hepatitis, misalnya. 
“Pada awalnya, penderita hepatitis memang 
tidak ada hubungan langsung dengan 
bidang hematologi onkologi medik. Hanya 
saja, ketika peradangan berlanjut dan 
menjadi penyakit hati kronik (hati meng-
kerut/kering) yang disebut sirosis, dapat 
berkembang menjadi kanker hati (hepa
toma) dalam lima tahun selanjutnya. Maka 
ia mulai bersentuhan dengan Hematologi–

Hematologi-Onkologi Medik (HOM) 

Peran    Fungsinya
dalam Pengobatan Kanker/Keganasan

Onkologi (HOM),” ujar dr. Cosphiadi.

Pengobatan penyakit kanker (tu-
mor padat) pada stadium dini sangat 
mengandalkan bidang onkologi bedah 
untuk menjangkau kesembuhan. Dalam 
perkembangan selanjutnya, ternyata juga 
membutuhkan penanganan multi disiplin 
ilmu dalam sebuah tim yang melibatkan 
onkologi medik, radioterapi dan penunjang 
lainnya, seperti pemeriksaan laboratorium, 
patologi, dan lain-lain. “Terutama pada sta-
dium lanjut, ketika tumor sudah tak dapat 
dioperasi,” ujarnya.

Peran HOM
Pada keganasan kanker darah atau 

leukemia dan kanker getah bening yang 
terapi nya bertumpu pada kemoterapi (te-
rapi sistemik). Atau, beberapa kanker padat, 
seperti kanker payudara dan kanker tulang, 
yang dalam perkembangan peyakitnya 
memerlukan kemoterapi. Dimana terapi ini, 
bisa membawa efek samping pada fungsi 
ginjal, hati maupun darah.  

Itu sebabnya, diperlukan penanganan 
yang berkesinambungan dalam “menjaga” 
pasien agar senantiasa tepat dosis dan 
tepat waktu, selama menjalani protokol 
pengobatannya, sehingga target pengobat-
an dapat terpenuhi. Itu sebabnya seorang 
ahli penyakit dalam (HOM) adalah bidang 
yang tepat, karena memang dilatih dan 
di didik untuk bisa berhadapan dengan 
kondisi pasien secara holistik, meskipun 
harus diakui ini bukan tugas yang mudah.

Lebih jauh ia mengatakan, secara ter-
pisah ahli di bidang hematologi dan onkolo-
gi medik akan berperan dalam memutuskan 
proses pendekatan diagnostik dan berbagai 
pengobatan dengan pendekatan “personal/
taylor made” (protokol kemoterapi, dan lain-
nya yang dirancang berdasarkan karakter 
spesifik masing-masing pasien). Mereka 
juga yang akan melakukan pemantauan 
pasca pengobatan, terkait respon dan efek 
samping pengobatan, serta terapi paliatif 
suportif terkait nyeri, anemia, infeksi, nutrisi 
dan lainnya. “Inilah ruang lingkup hema-
tologi onkologi medik,” sebutnya.

Referensi



dr. Cosphiadi Irawan, Sp.PD, K-HOM, FINASIM 
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Penyebab Kanker
Pada prinsipnya proses berubahnya sel 

normal menjadi sel ganas dapat disebab-
kan oleh infeksi virus, kuman atau paparan 
bahan-bahan karsinogenik (bahan yang 
berpotensi mengubah sel normal menjadi 
sel ganas) lainnya. 

Memang, biasanya membutuhkan 
waktu yang cukup panjang. Begitu pula 
dengan pengaruh akibat radiasi, bahan 
pewarna buatan, formalin, dan bahan kimia 
lain yang kalau berulang pada titik tertentu 
akan memulai (inisiasi) proses yang bisa 
merangsang tumbuhnya sel-sel “tidak nor-
mal”. “Dan bila tubuh tidak bisa mengatasi 
kelainan tersebut, maka timbulah tumor 
dengan sel-sel kanker di dalamnya,” papar 
dr. Cosphiadi.

Karena begitu kompleksnya penya-
kit ini, menurut  dr. Cosphiadi Irawan, 
Sp.PD, KHOM, FINASIM yang berpraktik di 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading 
ini, penanganan penyakit kanker harus 
berpijak dan dikembangkan berdasarkan 
pendekat an multi disiplin (melibatkan 
berbagai keahlian). Khusus kanker darah, 
penangan annya memerlukan kemoterapi 
agresif dan ruang isolasi steril, lengkap 

dengan berbagai faktor penunjangnya. “Hal 
ini meng akibatkan timbulnya biaya yang 
mahal, sehingga sering kali tidak mampu 
ditanggung oleh pasien” jelasnya. 

 
Pada tumor padat stadium awal, seperti 

kanker usus besar, kanker payudara atau 
kanker mulut rahim, untuk mencapai 
kesembuhan pasien harus segera menjalani 
operasi secara baik sehingga bebas sel 
tumor pada daerah sayatannya. 

90% dari penderita kanker payudara 
stadium dini yang telah diterapi umumnya 
bisa mencapai masa bebas penyakit selama 
5-10 tahun. Namun kemungkinan kambuh 
selalu ada. Kasus terlama yang pernah di-
laporkan, mencapai hingga 20 tahun sejak 
divonis bersih dari kanker. “Hal inilah yang 
menyebabkan seorang penderita kanker 
harus memeriksakan diri secara berkala ke 
dokter,” terangnya. 

Pertanyaannya kemudian tentulah, 
apakah seorang penderita kanker bisa 
sembuh? “Bisa saja,” jawabnya, seraya 
menambahkan, ketika secara klinis (fisik) 
maupun laboratorium, dan dibuktikan 
melalui pemeriksaan radiologi (imaging 
seperti  CT-Scan/PET-Scan) tak lagi ditemu-

kan adanya sisa sel tumor, minimal selama 4 
minggu. “Maka ia dapat dikatakan sembuh,” 
urainya.

Di RS Mitra Keluarga, pasien yang terde-
teksi menderita kanker ditangani dengan 
melibatkan tim terpadu. Sehingga kapan 
seorang pasien harus melakukan terapi be-
dah, radioterapi, kemoterapi, hingga kapan 
terapi target ke tumor (TACI/TACE) akan 
diputuskan bersama oleh tim dokter yang 
menanganinya. (bung) 
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Nephrology

PROTEINURIA

melebihi batas normal. Indikasi semesti-
nya, pengeluaran protein melalui urine 
maksimal 150 mg/24jam atau albumin 
30mg/24jam. Pada kedua kasus di atas, ter-
lihat adanya kelebihan kadar protein dalam 
urine (Proteinuria). Secara praktis, boleh 
dibilang telah terjadi kebocoran pada ginjal. 
Karena, kadar albumin dalam urine melebihi 
300mg/24 jam atau protein dalam urine 
melebihi 0.45 g/24 jam. Kadar albumin yang 
melebihi normal, merupakan petanda khas 
adanya gangguan pada glomeru lus (sema-
cam saringan) yang merupakan bagian dari 
ginjal. 

Pada kelainan dini, dimana jumlah 
albumin berkisar antara 30 sampai dengan 
300mg/24 jam atau pada pemeriksaan urine 
seketika, rasio albumin/kreatinin 3-30 mg/
mol disebut dengan Mikroalbuminuria. 

Glomerulus adalah bagian dari nefron. 

Dialog di Kamar Praktik 
Kasus 1

Pada suatu pagi yang cerah, datang 
seorang pasien ke ruang praktik saya. Lelaki 
penderita diabetes mellitus (DM) berusia 
50 tahun. Pak Kadek, sebut saja namanya 
demikian, mengeluhkan air seninya yang 
berbuih dalam 5 tahun belakangan ini. 
“Saya juga hipertensi sejak 7 tahun lalu,” 
ungkapnya. Menurut pengakuannya, ia 
jarang memeriksakan diri ke dokter. Namun, 
terbiasa pergi ke laboratorium untuk 
memeriksakan gula darahnya. 

Konsultasi 
Dokter : Apakah orang tua ada yang men-
derita DM
Pak Kadek : Ya dok, ibu saya selama masih 
hidup menderita DM
Dokter : Maaf, apakah dalam keluarga ada 
yang pernah menderita  stroke, sakit 
jantung, sakit ginjal atau gangguan pada 
penglihatan...
Pak Kadek : Ya dok, ibu saya sudah lima 
tahun ini menjalani cuci darah atau hemo-
dialisis...

Selanjutnya, hasil pemeriksaan fisik 
pada penderita tersebut diperoleh tekanan 
darah 150/100 mmHg. Pada pemeriksaan 
urinalisis ditemukan kadar proteinuria +2.

Kasus 2
Di hari lainnya, seorang pemuda berusia 

18 tahun datang menjumpai saya. Tony, 
sebut saja namanya demikian, masuk ke 
ruang praktik dengan kondisi badan yang 
telah membengkak. 

Konsultasi 
Dokter : Sejak kapan dan dimana mulai 
bengkak timbul
Tony : 2 minggu yang lalu. Waktu bangun 
tidur mata saya sembab, kemudian dalam 
seminggu badan dan kaki saya mulai mem-
bengkak
Dokter  : Bagaimana dengan urine? 
Tony  : Ya dok, urine saja berbuih sejak 2 
minggu yang lalu... 

Hasil pemeriksaan pada pasien menun-
jukkan tekanan darah 130/80. Pemeriksan 
urinalisis menemukan proteinuria (protein 
dalam urine) +4. 

Kadar kolesterol total dalam darah 275 
mg/dl dan trigliserida 600mg/dl.

Proteinuria dan 
Mikroalbuminuria

Kedua kasus di atas memberikan contoh 
adanya sejumlah protein dalam urine yang 

Proteinuria (albuminuria) adalah adanya protein (albumin) dalam urine. Bila jumlahnya melebi-
hi batas normal dapat dipakai sebagai petunjuk adanya kelainan ginjal atau adanya kelainan 
pembuluh darah di tempat lain. Kelainan ginjal bisa terjadi karena (primer) penyakit ginjal 
atau sekunder kelainan ginjal akibat dampak dari penyakit lain, seperti diabetes mellitus (DM) 
dan hipertensi.



terjadinya kebocoran albumin? Penyebab-
nya ada dua. Pertama, terjadi pada kasus 
Tony yang murni disebabkan oleh adanya 
kelainan pada ginjal (primer dari ginjal). Yang 
kedua, berasal dari luar ginjal (sekunder). 
Terjadinya kebocoran glomerulus (saringan) 
ginjal disebabkan oleh intervensi penyakit 
dalam seperti diabetes mellitus (DM), hi-
pertensi, Lupus Eritematosus Sistemik (LES), 

HIV, Hepatitis B, dan lainnya. Pada Pak Kadek, 
kebocoran terjadi sebagai efek samping dari 
penyakit DM dan hipertensi yang diderit-
anya. 

Penyakit Ginjal Kronis (PGK)  
Protein atau albumin yang bocor otoma-
tis akan merusak fungsi ginjal. Jika tidak 
segera diobati, kedua fungsi ginjal akan 
menurun, yang ditandai dengan mening-
katnya kadar serum kreatinin dan BUN 
dalam darah. Pada tahap selanjutnya, 
fungsi ginjal yang terus menurun akan 

sampai pada Penyakit Ginjal Kronis (PGK) 
tahap akhir. Kalau sudah begini, penderita 
harus menjalani pengobatan pengganti 
ginjal seperti hemodialisis dan lainnya. 
Pada tahap kronik, dibutuhkan transplan-
tasi atau cangkok ginjal sebagai alternatif 
solusi penyembuhannya. 

Pengobatan terbaik yang harus 

dilakukan adalah mengobati kebocoran 
ginjal ketika masih berada pada fase awal. 
Kondisi ini dapat terlihat atau ditandai 
dengan adanya Mikroalbuminuria. Pada 
kasus Pak Kadek misalnya, bisa dilakukan 
dengan mengontrol kadar gula darah, 
tekanan darah, serta melakukan diet 
teratur sesuai dengan target pengobatan. 
Bahkan, jika antisipasinya dilakukan sejak 
dini, bukan tidak mungkin kebocoran bisa 
dihilangkan, atau dapat dicegah agar tidak 
bertambah buruk.

Nefron merupakan unit fungsional terkecil 
dari ginjal. Diperkirakan jumlah nefron pada 
masing-masing ginjal kurang lebih satu juta, 
sehingga jumlah keseluruhannya sekitar 
dua juta. Glomerulus terdiri dari kumparan 
pembuluh darah yang terkecil (disebut 
sebagai kapiler). Darah yang melalui ka piler 
glomeru lus inilah yang akan membentuk 
urine. Sejumlah cairan dan solut akan 
terfiltrasi oleh darah yang melewati kapiler 
glomeru lus tersebut.

       
Pertanyaannya kemudian tentulah, apa 

yang menjadi penyebab terjadinya ke-
lainan pada glomerulus, dan mengakibatkan 

“Bila kadar proteinuria melebihi 1gram/24jam (protein 
dalam urine +2 atau lebih), maka laju penurunan fungsi 
 ginjal bisa semakin cepat terjadi. Kondisi demikian bisa 

membawa penderita kepada PGK tahap akhir”
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Imunologi sejatinya adalah 
istilah medis dalam upaya 
menjabarkan berbagai pe-
nyakit yang menyebabkan 

daya tahan tubuh (autoimun) 
menurun secara drastis. Sebut 
saja daya tahan tubuh yang 
tergerus pada penderita HIV, 
TBC, hepatitis, dan penyakit 
kronis lainnya, hingga autoimun 
yang bersifat sangat tidak aktif 
seperti pada penderita penyakit 
lupus dan alergi. 

Penyakit autoimun kronis merupakan akibat dari proses inflamasi 
ketika antibodi tidak lagi mengenal zat anti-gen di dalam tubuh. 
Kondisi ini akan menggerogoti kualitas kekebalan atau daya tahan 
tubuh penderitanya. Bahkan, mengakibatkan kerusakan pada or-
gan organ tertentu. 

“Autoimun atau fungsi kekebalan yang tidak 
bereaksi terhadap serangan virus maupun 

bakteri yang masuk ke dalam tubuh ini dikenal 
sebagai imunologi”

Ya, penyakit alergi meru-
pakan contoh sederhana atas 
lemahnya kualitas antibodi 
terhadap zat-zat tertentu. 
“Lupus, menjadi salah satu 
model imunologi autoimun 
lengkap. Bersifat multi sistemik, 
atau menyerang hampir semua 
organ di dalam tubuh. Bahkan, 
secara perlahan tapi pasti akan 
merusak semua organ di dalam 
tubuh penderitanya,” jelas dr. 
Nanang Sukmana, Sp.PD. KAI, 
seraya menambahkan, jauh 
berbeda dengan penyakit lain, 
dimana imunologi autoimun 
yang terjadi hanya merusak 
organ tertentu atau satu organ 
saja.

Menurut dokter ahli pe-
nyakit dalam yang berpraktik 
di RS. Kemayoran ini, kondisi 
itu merupakan akibat dari zat 
antibodi di dalam tubuh tidak 
lagi mengenal antigen yang 

dr. Nanang Sukmana, Sp.PD. KAI 
RS Mitra Kemayoran

Ketika Antibodi 
Tak Bekerja Semestinya

Imunologi

diproduksi, sehingga memicu 
terjadinya proses inflamasi, dan 
mengakibatkan kerusakan pada 
organ-organ tertentu di dalam 
tubuh. 

“Bayangkan, apa jadinya jika 
zat anti-gen yang seharusnya 
menjadi “senjata pamungkas” 
atau autoimun untuk menepis 
virus, bakteri, maupun berbagai 
macam bentuk bibit penyakit 
yang masuk ke dalam tubuh, 

kasus imunologi autoimun 
membutuhkan penerangan 
yang rinci dan jelas bahwa 
penyakitnya harus dikontrol, 
bukan disembuhkan. Karena 
itulah, penderita harus berobat 
secara rutin. 

Meski begitu, penderita 
tetap dapat hidup layaknya 
orang normal. “Dengan catatan, 
kerusakan pada organ tubuh-
nya belum begitu parah. Sema-
kin awal penyakitnya terdetek-
si, maka akan semakin mudah 
mengontrol gejala dampak 
lanjutannya,” timpalnya seraya 
menambahkan, tenaga medis 
di RSMK Grup memiliki bekal 
yang cukup untuk mengenal 
lebih dini berbagai penyakit 
autoimun. (bung)

justru diserang oleh zat antibodi 
itu sendiri,” ungkapnya.

Contoh lainnya, imunologi 
autoimun pada penderita hepa-
titis tentu akan menyerang dan 
merusak organ serta fungsi hati. 
Namun, karena kerusakan itu 
terjadi akibat proses inflamasi 
dari antibodi dan antigen di 
dalam tubuh penderita, maka 
status penyakitnya menjadi 
hepatitis autoimun. Bukan lagi 
hepatitis A, B, C, dan seterusnya.

Pasalnya, kerusakan hati 
yang terjadi merupakan dam-
pak dari imunologi autoimun, 
bukan disebabkan oleh pe-
nyakit utama, hepatitis. Gejala 
hepatitis autoimun biasanya 
ditemukan setelah melalui se-
rangkaian tes. Terutama setelah 
memastikan bahwa pada keru-
sakan hati tidak terlihat atau 
terdeteksi sebagai akibat virus 
hepatitis B (VHB), misalnya. “Ka-

lau memang seperti itu yang 
terjadi, maka penyakit pende-
rita bisa diarahkan ke hepatitis 
autoimun,” paparnya. 

Masih seperti kata dr. 
Nanang, siapa saja memiliki 
peluang terkena imunologi 
autoimun. Namun, data hingga 
saat ini menyebutkan bahwa 
wanita usia produktif tercatat 
paling banyak terkena penya-
kit ini. Celakanya, pada tahap 
awal (ringan) gejala terjadinya 
kesalahan di dalam sistem 
kekebalan tubuh itu sulit terde-
teksi. “Kadang sulit dibedakan 
dengan gejala penyakit umum,” 
ucapnya.

Pencegahan, penanganan, 
dan penyembuhan pada kasus-
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Pengobatan seorang 
pasien merupakan 
kerjasama antara dua 
pihak, yaitu dokter 

yang memberikan pengobatan 
dan pasien yang menerima 
pengobatan. Tujuannya hanya 
satu: mengobati penyakit yang 
diderita pasien. 

Tidak selamanya seorang 
pasien hanya memiliki satu 
masalah. Karena itulah, usaha 
memberi solusi terbaik untuk 
setiap masalah telah menum-
buhkan berbagai spesiali sasi 
kedokteran. Di sinilah perlu ker-
jasama berbagai keahlian, serta 
kerjasama dokter dengan tim 
perawat, untuk menghasilkan 
solusi pengobatan yang terbaik. 

Ibarat bunga Sakura, jika 
hanya satu yang mekar tentu 
tidak terlalu bagus. Namun, jika 
mekar secara bersamaan maka 
akan terlihat begitu indah. Itulah 
pepatah Jepang yang menjadi 
prinsip pentingnya team work, 
yang dipegang teguh oleh Prof. 
DR. dr. David Handojo Muljono 
Sp.PD, FINASIM, PhD., sebelum 
pindah ke Jakarta, tahun 1995, 
sampai sekarang.

Karena itulah, kata alumni 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga (FK-UNAIR), Surabaya 
ini, seorang dokter harus senan-
tiasa mengembangkan diri. 
“Salah satu cara terbaik untuk 
belajar adalah dengan mengajar 
dan meneliti,” ungkapnya. 

Ya, setelah menyandang 
gelar spesialis penyakit dalam 
pada 1993, ia melanjutkan studi 

Prof. DR. dr. David Handojo Muljono Sp.PD, FINASIM, PhD 
RS. Mitra Kemayoran

Dikenal sebagai Physician Scientist, ilmuwan yang 
memiliki fungsi ganda: dokter ahli sekaligus peneliti. 
Suatu kegiatan yang masih langka di Indonesia. 

pascasarjana bidang Virologi 
Hepatitis dan Penyakit Hati di 
Jichi Medical University, Tochigi 
Ken, Jepang, pada tahun 2000. 
Di tahun yang sama, ia mem-
peroleh Ronpaku Award (Gold 
Medal) dari The Japanese Soci-
ety for the Promotion of Science 
(JSPS). 

Sebagai wujud pengabdian-
nya, ia dikenal aktif mendidik 
calon S2 dan S3 di Universitas 
Indonesia (UI) dan universi-
tas lain, khususnya di bidang 
penyakit hati dan hepatitis. Ia 
juga dikenal sebagai peneliti 
biomolekuler kedokteran di 
Lembaga Eijkman, Jakarta. Itu-
lah Prof. David –begitu ia biasa 
disapa-- salah satu pengemban 
fungsi ganda: dokter sekaligus 
peneliti yang di luar negeri dise-
but sebagai “Physician Scientist” 
yang masih sangat jarang di 
Indonesia. 

Saat ini, pria kelahiran 
Magelang, 30 Maret 1954 ini 
juga mengemban tugas se-
bagai mitra kerja di Universitas 
Hasanuddin (UNHAS), Makassar, 
yang memberinya kepercayaan 
sebagai Gurubesar Luarbiasa. Ia 
juga diangkat sebagai  Hon orary 
Professor di University of 
 Sydney, untuk membina dokter/
ahli untuk studi pasca sarjana 
dan melakukan sebagian karya 
ilmiahnya di Indonesia. 

Peran lain yang perlu 
disebut adalah sebagai Delegasi 
Indonesia memperjuangkan 
masalah hepatitis menjadi 
‘Masalah Kesehatan Dunia’, yang 
melahirkan World Health As-

sembly (WHA) Resolution 2010 
No. 63.18 on Viral Hepatitis”. 
WHA adalah lembaga tertinggi 
WHO yang mengeluarkan kepu-
tusan untuk semua anggota 
di seluruh dunia. Sejak saat 
itu, hepatitis menjadi agenda 
semua negara. 

Aktif di bidang medis, 
akademis, dan penelitian, tak 
heran ia mengaku sulit untuk 

melakukan aktifitas lainnya. 
Apalagi menikmati hobi foto-
grafinya, meski untuk sekadar 
jeprat-jepret mengambil mo-
men keindahan alam. Keasikan 
itu, katanya, sempat ia nikmati 
saat menjalani program Inpres 
se bagai dokter muda di Wera 
Timur, Bima, NTB. Bahkan, waktu 
luang bersama keluarga pun 
hanya dilakukan bersama secara 
efisien, di akhir pekan.  (bung) 

Menekuni Dunia
Physician Scientist

Penghargaan yang Diraih
1 Juli 2011
Memperoleh status sebagai penyandang Academy Professor 
for Indonesia, yang diperoleh melalui hasil seleksi komite inter-
nasional. Academy Professor adalah jabatan Professor sebagai 
Gurubesar dan Profesor Riset. 

14 November 2011
Memperoleh anugerah bintang jasa Ksatria Bakti Husada 
Kartika, salah satu penghargaan tertinggi di bidang kesehatan, 
yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan, almarhumah dr. 
Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH. 

6 Agustus 2012
Memperoleh Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya XXX 
Tahun dari Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY)

Profil
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Itulah pandangan dokter 
lulusan Universitas Air-
langga (UNAIR), Surabaya, 
1998 yang mengaku sangat 

terobsesi pada penyembuhan 
penyakit dalam di bidang tropik 
infeksi ini. Menurut wanita, 
kelahiran Jombang, Jawa Timur, 
tahun 1972 ini, Indonesia adalah 
negara tropis, dimana berba-
gai kasus penyakit tropik dan 
infeksi banyak ditemukan, baik 
emerging maupun reemerging 
diseases seperti HIV/AIDS, 
malaria, dengue, typhoid fever, 
leptospirosis, filariasis, hanta, 
chikungunya, dan masih banyak 
lagi.

Itu sebabnya, ibu dari tiga 
anak laki-laki ini terus mem-
perdalam ilmunya hingga ke 
program doktoral (Pasca Sarjana 
UNAIR), dan berhasil menye-
lesaikannya pada 2010 lalu. 
Lebih dari itu, untuk mem-

DR. dr. Purwati, Sp.PD 
RSMK Waru

Optimis Menatap 
Masa Depan

“Dengan stem cell, ka
sus2 yang selama ini 
untouchable de ngan 
obat2an diharapkan 
dapat diterapi. Salah 
satunya sebagai al

ternatif terapi untuk 
pasien HIV/AIDS”

pertegas pemahamannya di 
bidang penyembuhan penyakit 
tropik infeksi, ia tergolong aktif 
menekuni penyembuhan pe-
nyakit tropik dan infeksi dengan 
metoda terapi stem cell, yang 
salah satu fungsinya adalah 
untuk memicu sistem perbaikan 
di dalam tubuh manusia. 

“Di Indonesia, terapi stem 
cell memang tergolong baru. 
Namun, dengan terapi stem cell, 
kasus2 yang selama ini untouch
able, atau sulit disembuhkan 
dengan obat-obatan, akan bisa 
tertangani dengan baik,” harap 
dokter spesialis penyakit dalam 
yang aktif mengikuti berbagai 
workshop, lokakarya, mau-
pun seminar mengenai tropik 
infeksi dan stem cell di dalam 
maupun luar negeri ini. Saat ini, 
ia tercatat sebagai Sekretaris 
Regenerative Medicine Centre, 
Surabaya.

Memang, tak banyak waktu 
luang bagi dokter praktik di RS. 
Mitra Keluarga Waru ini bagi 
keluarga. Apalagi untuk menik-
mati hal–hal lain. Maklum, wak-
tunya lebih banyak diisi untuk 
mengabdi kepada profesi, serta 
melakukan pegembangan riset 
terhadap infeksi. Salah satunya 
infeksi HIV, melalui pendekatan 
gen, molekular dan stem cell. 

“Salah satu harapannya, bisa 
menjadi alternatif terapi untuk 
pasien HIV/AIDS, sehingga 
mampu menekan morbiditas 
dan mortalitas HIV/AIDS, sesuai 
program MDGs (Millenium De-
velopment Goals),” ujar dokter 
yang juga pehobi travelling ini, 
optimistis.  Ya, travelling meru-
pakan aktivitas wajib yang harus 
ia lakoni bersama suami dan 

ketiga putranya. “Saya senang 
membawa anak-anak untuk 
menikmati alam pedesaan, agar 
mereka bisa lebih mengenal 
dan menikmati keindahan alam 
secara natural. Uniknya, hobi 
traveling,  makan dan bermain 
bersama keluarga, terkadang 
harus dinikmati di sela-sela 
acara ilmiah, baik di dalam mau-
pun luar negeri. (pnst)

Ilmu kedokteran menjadi sangat menarik karena mempelaja-
ri fisiologi dan patofisiologi dari makhluk ciptaan Allah yang 
begitu sempurna. Pengembangan  ilmu kedokteran tentu 
akan sangat bermanfaat bagi kebaikan umat manusia.
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Ya, tempaan saat melakukan praktik kerja di Kepulauan 
Anambas, Riau, dekat perbatasan Saigon-Vietnam 
selama tiga tahun (1978-1981) merupakan pengalaman 
yang tidak mungkin dilupakan. Bagaimana tidak, praktisi 

kesehatan jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 
(Unpad) Bandung, tahun 1978 ini hanya satu-satunya dokter yang 
harus menangani sekitar 2000-an pengungsi Vietnam.

 “Jadi, enggak usah heran kalau saya harus menangani 200 
pasien per hari,” kenang dr. Herman Wihandojo Santoso Sp.PD, 
seraya menambahkan, dengan keterbatasan tenaga medis kala itu, 
ia pun harus mengambil inisiatif untuk merekrut bantuan tenaga 
medis di antara para pengungsi.

Tak hanya itu, untuk mengunjungi pasiennya pun, ia harus 
menerjang bahaya dengan melompat dari kapal ke kapal di tengah 
gempuran ombak setinggi 5 – 7 meter, setiap harinya. “Ya, pe-
ngalaman di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau itulah yang 
membentuk totalitas dan profesionalisme saya sebagai praktisi 
kesehatan,” ungkapnya, dengan sorot mata menerawang. 

dr. Herman Wihandojo Santoso Sp.PD 
RSMK Bekasi

Ia pernah menangani 200 pasien per hari. 
Itulah pengalaman tak terlupakan ketika 
bertugas di Kepulauan Anambas, Riau.

Komitmen pada
Totalitas &
Profesionalisme

“Salah satu bentuk totalitas dan pro
fesionalisme ditunjukkan dengan menyampai
kan informasi sedetildetilnya kepada pasien”

dilakukan pada akhir pekan, di 
hari liburnya. Itupun, seringkali 
dengan mengajak anak dan 
istrinya ke rumah sakit untuk 
mengunjungi pasien yang 
dirawat, terlebih dahulu. Setelah 
itu barulah mereka menikmati 
waktu bersama, meski sekadar 
jalan jalan atau makan bersama.

Hanya saja, dokter spesialis 
penyakit dalam dari Unpad, 
Bandung, tahun 1991 ini memiliki 
komitmen, wajib mengambil “cuti 
khusus” berlibur bersama keluar-
ga untuk mengunjungi putranya 
di Melbourne, Australia. “Ini 
merupakan keharusan buat kami,” 
ucap, lelaki ramah yang mengaku 
jalan hidup telah  membawanya 
menjadi seorang dokter spesialis 
penyakit dalam. (pnst)

Bagi dokter kelahiran Blitar, 
Jawa Timur, yang bergabung 
di Rumah Sakit Mitra Kelu-
arga Bekasi, sejak tahun 1994 
ini, totalitas dan profesional 
merupakan komitmen yang 
tidak bisa ditawar-tawar dalam 
menjalankan suatu pekerjaan. 
“Apapun profesinya,” ujar dokter 
yang senantiasa menanamkan 
disiplin dan senantiasa meng-
hargai waktu kepada kedua 
anaknya, Herdianto dan Justine 
I. Santoso ini.

Sudah pasti, suami dari 
Sukartini ini hampir tidak 
memiliki waktu luang untuk 
keluarga, apalagi melakukan 
hal-hal lain di luar kesibukan-
nya sebagai dokter. Bayang-
kan, untuk menikmati waktu 
bersama keluarga pun biasanya 

Profil
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Tak banyak dokter yang memperoleh reward berupa 
cenderamata atas hasil kerjanya dalam menangani 
pasien. Uniknya, hadiah berupa jam dinding yang dirakit 
dari cakram mobil itu, murni merupakan hasil kreatifitas, 

buatan tangan sang pasien.

“Ya, pasien itu paham betul bahwa saya pecinta dunia otomo-
tif,” jelas dr. Ferdinand Andy Kasim, Sp.PD. “Namun, jam dinding 
itu juga melambangkan ungkapan hati pasien yang mengandung 
makna: ‘andai waktu bisa dikendalikan, sehingga komplikasi penya
kitnya bisa diperlambat’,” bisiknya.

Masih dengan pasien yang sama, ia kembali diberi hadiah ball
point dengan grafir bertuliskan nama lengkapnya. Lagi-lagi torehan 
huruf demi huruf di ballpoint itu, juga merupakan hasil karya sang 
pasien, sebagai ungkapan rasa terima kasih, setelah kembali bisa 
melihat dengan baik. 

“Di sinilah saya melihat bahwa kedekatan dan komunikasi 
yang terbangun antara dokter dengan pasien, terbukti merupakan 
salah satu pintu dari datangnya kesembuhan,” ujar dokter spesialis 
penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga 
Cibubur.

Yang pasti, semua itu dilakukan untuk mewujudkan misinya, 
“Memberikan yang terbaik sesuai profesi yang sangat berkaitan 
erat dengan sisi kemanusiaan. Namun, tentu saja yang terbaik 
yang bisa diperoleh seseorang dalam arti sesungguhnya,” sebut 
lelaki yang akrab disapa dr. Andy, ini. 

Maksudnya, kata alumni Fakultas Kedokteran Universitas Kato-
lik (UNIKA) Atmadjaya tahun 2001ini, “Yang terbaik dalam dunia 

dr. Ferdinand Andy Kasim, Sp.PD
RSMK Cibubur

Tak ada yang lebih indah dari 
penghargaan yang diberikan oleh pasien.

medis adalah kesembuhan pasien, namun kesembuhan itu tidak 
selalu bisa seratus persen,” ungkap pehobi otomotif yang kenyang 
menimba ilmu di bidang internal medicine. Mulai dari Australian 
Medical Council, University of Santo Tomas Hospital, Manila, dan 
Singapura Medical Council, yang digelutinya sejak tahun 2003 
hingga 2008. 

Tahun 2009, ia kembali ke Tanah Air, dan mengambil Program 
Adaptasi/Persamaan Pendidikan Dokter Luar Negeri, Departe-
men Ilmu Penyakit Dalam RSCM, Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI).  

Tak heran dengan sederet kegiatannya itu, tak banyak waktu 
yang sempat dinikmatinya bersama keluarga. Bahkan, hobi me-
macu adrenalin di kancah otomotif pun tak lagi sempat dilakoninya. 
Waktu luang yang ada biasanya dimanfaatkan untuk bersantai atau 
berolahraga. Saat ini ia aktif menikmati olahraga sepeda. “Kumpul 
dan berolahraga bersama teman-teman komunitas akan memberi 
inspirasi sebelum kita bekerja,” ucapnya, yakin. (pnst)

“Hubungan yang terjalin baik antara 
dokter dengan pasien merupakan 

 pengalaman yang paling menarik dan 
sangat berharga”

Reward 
dari Pasien
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Saat ini, laporan hasil pemeriksaan 
laboratorium dimanfaatkan sebagai 
mengkonfirmasi diagnosis penyakit 
penderita. Sebagaimana diketahui, 

walaupun dokter telah melakukan anam
nesa serta pemeriksaan fisik secara rinci, 
namun diagnosis kadang masih sulit untuk 
ditegakkan. 

Itu sebabnya, diperlukan pemeriksaan 
laboratorium yang bersifat objektif untuk 
menegakan (diagnosis) penyakit yang 
dide rita. “Ini penting, karena berkaitan erat 
de ngan penatalaksanaan kepada pasien,” 
ujar dr. Marina M. Ludong, Sp.PK. 

Menegakkan Diagnosis
Setelah diagnosis ditegakkan, barulah 

penderita diberikan pengobatan. Namun, 
pengobatan pun masih memerlukan 
pemantauan, baik untuk menilai efektifi-
tas pengobatan itu sendiri, maupun pe-
ngaruhnya pada fungsi organ-organ tubuh 
tertentu. 

Ambil satu contoh, kata dokter 
praktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Cikarang ini, melalui hasil 
pemeriksaan dan analisa laborato-
rium akan diketahui ada tidaknya 
kelainan akibat penyakit yang mung-
kin memiliki potensi membahayakan. 
Pada penderita hepatitis virus B atau 
C kronis yang berpotensi menjadi 
kanker hati, misalnya. 

“Untuk kasus seperti ini, pen-

derita akan dianjurkan untuk melakukan 
pemeriksaan berkala petanda tumor hati 
atau AFP (alfa feto protein),” jelasnya, seraya 
menambahkan, hasil pemeriksaan dan 
analisa laboratorium juga akan memberikan 
informasi me ngenai prognosis atau perjala-
nan penyakit, sehingga akan memudahkan 
pengelolaan pasien selanjutnya dan sangat 
bermanfaat dalam meminimalisir komplika-
si yang mungkin terjadi.

Lebih Obyektif
Masih seperti kata dr. Marina, hasil 

pemeriksaan laboratorium juga akan mem-
berikan ketenangan -- baik kepada pasien 
maupun dokter— dalam memastikan 
keberadaan suatu penyakit yang dicurigai. 
Karena, mampu menepis dugaan berkepan-
jangan atas keberadaan suatu penyakit di 
dalam tubuh seseorang. 

Pada kasus psikosomatik, dimana pen-
derita mengeluhkan suatu penyakit hanya 

akibat tekanan psikis (bersifat subyektif ). 
Padahal, secara fisik ia sama sekali tidak 
sakit. Nah, kondisi ini akan menjadi jelas 
setelah melalui pemeriksaan laboratorium 
yang bersifat objektif. Hasil pemeriksaan 
laboratorium akan membuktikan bahwa 
pasien tersebut sehat.

Masih ada lagi, hasil pemeriksaan dan 
analisa laboratorium juga dapat digunakan 
sebagai uji saring (screening), sebagai 
deteksi dini terhadap suatu penyakit atau 
keadaan tertentu. Utamanya kepada mer-
eka yang memiliki risiko tinggi, walaupun 
belum ada gejala maupun keluhan. Salah 
satunya, pemeriksaan petanda tumor pros
tat specific antigen pada pria berusia di atas 
50 tahun untuk melakukan skrining awal 
adanya keganasan pada prostat.

Besarnya peran laboratorium terlihat 
jelas pada kemampuannya dalam me-
nentukan diagnosis pada pengidap HIV 

yang harus dibuktikan dengan 
adanya antibodi HIV dalam darah 
penderita. Bahkan, mendiagnosis 
adanya keganasan darah (leu-
kemia), diperlukan pemeriksaan 
laboratorium berupa evaluasi 
gambaran sumsum tulang.  Contoh 
lainnya adalah, pemberian antibio-
tika yang tepat pada suatu infeksi 
bakteri, memerlukan pemeriksaan 
laboratorium untuk melacak bakteri 
penyebab dan antibiotika apa 
yang sensitif untuk mengeradikasi 
bakteri tersebut. “Semua gambaran 

Hasil pemeriksaan laboratorium merupakan bukti awal 
(eviden base medicine) sebagai deteksi dini keberadaan 
suatu panyakit.Data hasil analisa laboratorium juga 
merupakan sumber informasi mengenai prognosis atau 
perjalanan suatu penyakit yang sangat bermanfaat bagi 
pengelolaan pasien selanjutnya.

Peran Laboratorium

Mendukung

Diagnosa

Inovasi
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itu, memberikan informasi bahwa hampir 
semua penyakit memerlukan pemeriksaan 
laboratorium, mulai dari mendeteksi mau-
pun penatalaksanaan,” jelasnya.

Patologi Klinik
Ya, pemeriksaan laboratorium diharap-

kan mampu menghasilkan diagnosis yang 
lebih tepat. “Fasilitas inilah yang menjadi 
petunjuk bagi dokter untuk menggunakan 
obat yang juga lebih tepat, atau meng-
hindari penggunaan obat yang kurang 
tepat terhadap pasiennya,” timpal dr. Indika 
Pitono, Sp.PK(K). 

Menurut dokter spesialis patologi klinik 
yang berpraktik di RS. Mitra Keluarga Bekasi 
ini, semua keunggulan itu merupakan 
dukungan dan peran ilmu patologi klinik 
sebagai basic science pemeriksaan laborato-
rium. Lebih dari itu, teknologi laboratorium 
pun telah berkembang  pesat, baik dari sisi 
metodologi maupun otomatisasi dan sem-

purnanya kemajuan di bidang kimia, fisika, 
dan teknologi digital.

Alhasil, teknologi laboratorium dan 
interpretasinya sangat bermanfaat untuk 
pemeriksaan dan penatalaksanaan berbagai 
penyakit dari semua sistem organ tubuh 
manusia seperti penyakit kardiovaskuler, 
penyakit susunan saraf pusat dan perifer, 
penyakit muskular dan sendi, hematologi, 
kelainan metabolik, dan lain sebagainya. 

“Fungsi hati, ginjal, penanda tumor, 
risiko jantung coroner, penyaring penyakit 
tiroid pada bayi, thalassemia dan lainnya 
juga dapat diketahui dari hasil pemeriksaan 
laboratorium,” imbuh dr, Pitono.

Prosedur Pemeriksaan
Pemeriksaan laboratorium memerlukan 

peralatan dan prosedur khusus terhadap 
bahan atau sampel berupa darah, urine, fe
ces, sputum (dahak), maupun sample cairan 

tubuh lainnya. Peralatan maupun reagen 
yang digunakan dikenal dengan teknologi 
laboratorium. Dengan menggunakan 
teknologi laboratorium, sampel tersebut 
diperiksa de ngan “kacamata ilmu patologi 
klinik” untuk mendapakan informasi yang 
dibutuhkan. 

Prosesnya terbagi atas tiga tahap: 
praanalitik, analitik dan paskaanalitik. Pra- 
analitik, yaitu prosedur mulai dari persiapan 
penderita, pengambilan sampel, sampai 
dengan pengolahan sampel sebelum 
dilakukan pemeriksaan. Tahap analitik, yaitu 
saat sampel diproses, baik secara manual 
maupun mengunakan peralatan otoma-
tisasi. Sedangkan paskaanalitik yaitu saat 
proses pemeriksaan sampel selesai. Mem-
berikan hasil dan memperoleh validasi un-
tuk dikembalikan kepada dokter pengirim.

Tak heran, orang yang paling layak 
memanfaatkan fungsi laboratorium adalah 
dokter yang memeriksa penderita. Sebab, 
ialah yang mengetahui dengan tepat ke 
arah mana tujuan pemeriksaan. Bahkan, 
jenis pemeriksaannya pun berdasarkan 
guideline darinya.

Fasilitas RSMK Grup
Saat ini, semua fasilitas layanan dan 

peralatan pendukung laboratorium mau-
pun prinsip pemeriksaan clinical chemistry, 
hematology, hemostasis, immunology, medical 
microbiology dan molecular seperti dirujuk 
dalam buku Henry’s Clinical Diagnosis and 
Management by Laboratory Method, telah di-
penuhi oleh Laboratorium RS Mitra Keluarga. 

Bahkan terus dikembangkan, sehingga 
hampir semua parameter pemeriksaan bisa 
dikerjakan sendiri, baik untuk melayani 
pasien rawat jalan, rawat inap, persiapan 
operasi, maupun pasien di ruang ICU, tanpa 
harus merujuk ke laboratorium klinik di luar 
RSMK Grup. (bung/pnst)

dr. Marina M. Ludong, Sp.PK.,
RSMK Cikarang

dr. Indika Pitono,Sp.PK(K)
RSMK Bekasi

Sumber : dr. Marina M. Ludong, SpPK., RS. Mitra Keluarga Cikarang

Hasil pemeriksaan laboratorium 
harus terjamin validitasnya, atau true 
 value. Untuk itu pemeriksaan laboratori-
um harus dikerjakan, diawasi dan divali-
dasi oleh orang-orang yang kompeten.  
Persis. Mereka biasa disebut dengan 
istilah analis kesehatan. Peraturan Ke-
menterian Kesehatan RI, mensyaratkan 
pemeriksaan laboratorium di klinik 
rumah sakit, minimal harus dikerjakan oleh analis kesehatan setingkat pendidikan 
D3 analis, dan dibantu tenaga analis kesehatan tingkat menengah (SMAK). 

Namun semua proses pengerjaan, mulai tahap pra-analitik, analitik hingga paska-
analitik harus diawasi dan memperoleh validasi dan dipertanggungjawabkan oleh 
Dokter Spesialis Patologi Klinik.  Selain tenaga-tenaga yang kompeten, dilakukan 
pula prosedur Quality Assurance untuk menjamin mutu (quality control/QC) eksternal 
maupun internal. Pemantapan mutu internal dikerjakan setiap hari. Bahkan, idealnya 
setiap pergantian petugas, sehingga petugas pengganti dapat menjamin hasil yang 
dikerjakan kualitasnya baik. Sedangkan untuk pemantapan mutu eksternal, biasanya 
dikerjakan secara periodik. Sebulan, tiga bulan, atau enam bulan sekali. 

Eksternal QC bertujuan untuk melihat harmonisasi pemeriksaan antar laborato-
rium. Di Indonesia pemantapan mutu eksternal diselenggarakan oleh Kemenkes RI 
dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia (PDSPATKLIN Indonesia).

Laboratorium Klinik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup telah 
menjalankan proses Quality Assurance. Tenaga yang menger-
jakan, mengawasi, dan bertanggungjawab sesuai  kompetensi 
yang ditetapkan.

Proses & Prosedur
Pemeriksaan
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“Untuk apa melakukan health screening, 
padahal saya tidak ada keluhan”, atau “Nanti 
saya akan health screening bila ada keluhan 
(berat) saja”.  Dua penyataan di atas tidak 
jarang terucap dan cukup mengindikasikan 
bahwa sebagian masyarakat belum mema-
hami arti Health Screening. 

APA TUJUAN HEALTH SCREENING?
Health Screening terutama difokuskan pada upaya pencegahan, 
diantaranya:
* Deteksi Dini 

Tidak semua penyakit menimbulkan keluhan. Hanya menunggu 
munculnya keluhan, sangatlah terlambat untuk mencegah. Contoh 
gangguan ginjal, hati, diabetes, dan hipertensi umum nya tidak 
menimbulkan keluhan bila ringan, namun dapat dideteksi secara 
dini lewat Health Screening.
* Identifikasi Faktor Risiko 

Peningkatan kolesterol, gula darah dan albumin dalam urin, bila 
teridentifikasi akan lebih memudahkan upaya pencegahan terha-
dap penyakit jantung dan pembuluh darah
* Monitoring

Health Screening sebaiknya dilakukan secara periodik de ngan 
mempertimbangkan risiko paparan terhadap penyakit. Contoh, 
seorang perokok perlu tetap melakukan check up periodik ter hadap 
risiko kanker paru, walaupun sebelumnya di nyatakan normal.

MANFAAT HEALTH SCREENING?
Health Screening secara periodik akan menjamin produktifitas 

dan kualitas hidup yang lebih baik dengan mencegah penyakit 
serius yang potensial, atau yang sudah ada. Manajemen penyakit 
dapat dilakukan lebih dini dengan hasil (outcome) yang lebih baik. 

SIAPA SAJA SASARAN HEALTH SCREENING?
Setiap orang dapat melakukan Health Screening, tanpa me-

mandang usia, jenis kelamin, maupun keluhan yang ada.  Faktor 
predisposisi atau paparan tertentu seperti kelompok perokok, obe-
sitas, riwayat penyakit menurun dalam keluarga, usia > 40 tahun,  
dan orang dengan gaya hidup tertentu, direkomendasikan untuk 
melakukan Health Screening.

KAPAN HEALTH SCREENING SEBAIKNYA DILAKU-
KAN?

American Academy of Family Physician telah membuat suatu 
panduan berbasis bukti penelitian (evidence based medicine), bahwa 
usia, jenis kelamin dan jenis pemeriksaan tertentu dapat dijadi-
kan pertimbangan, kapan dan seberapa sering Health Screening 
dilakukan. 

Health Screening 
sering diartikan 
sebagai pemerik-
saan lengkap yang 

dilakukan pada seseorang atau 
pasien yang mengalami penya-
kit serius. Jelas, pemahaman 
tersebut tidak benar.  

Health Screening adalah 
pemeriksaan menyeluruh dan 
periodik, meliputi riwayat 
penyakit, pemeriksaan fisik dan 
penunjang (laboratorium, radi-
ologis, dan seterusnya)  dengan 
tujuan deteksi dini, identifikasi 
faktor risiko penyakit dan moni-
toring kesehatan. 

Health Screening dilakukan 
dengan pertimbangan usia, 
jenis kelamin dan faktor pre-
disposisi penyakit yang dimiliki 
oleh seseorang. Nampak jelas 
bahwa Health Screening lebih 

menekankan upaya pence-
gahan (preventive medicine) 
ketimbang pengobatan (cura-
tive medicine).

Sangat memprihatinkan 
ketika seorang pasien ditemu-
kan telah mengalami kom-
plikasi gagal ginjal, ternyata 
penyebabnya adalah diabetes 
yang seharusnya bisa dideteksi 
jauh hari sebelumnya. Sudah 
saatnya masyarakat meninggal-
kan paradigma lama “Berobat 
Ketika Sakit”  ke paradigma baru 
“Mencegah Agar Tidak Sakit”. 

Untuk mencapai para-
digma baru inilah, peran 
Health Screening menjadi 
sangat vital. Terutama, ketika 
seseorang menderita penyakit 
yang tampak ringan dan tidak 
menimbulkan keluhan nyata 
(asimtomatik).

dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD
RSMK WARU

Masihkah Anda
Berpikir untuk Menunda

Health
Screening

Rekomendasi
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Tekanan darah minimal dicek setiap tahun untuk usia >20 ta-
hun, kolesterol minimal tiap 5 tahun, mulai usia 20 tahun, dan tiap 
tahun untuk usia > 40 tahun.

Menurut University Clinic of General Internal Medicine, Health 
Screening sebaiknya dilakukan secara periodik (setiap tahun) 
untuk usia di atas 20 tahun. Konsultasi dan evaluasi fisik dapat 
dilakukan setiap waktu. Pemeriksaan parameter metabolik (gula 
darah, kolesterol, fungsi hati, ginjal, dll) disarankan tiap tahun untuk 
laki-laki usia >35 tahun dan wanita >40 tahun. Skrening keganasan, 
umumnya diperlukan tiap tahun untuk usia > 50 tahun. 

Petunjuk di atas harus dipahami sebagai suatu acuan, sehingga 
usia tidaklah mutlak menjadi patokan kapan harus melakukan 
Health Screening. Seseorang yang telah memiliki faktor risiko 
penyakit tertentu sudah selayaknya melakukan Health Screening 
lebih dini atau lebih sering. Bila terdapat keraguan menentukan 
jadwal dan jenis Health Screening yang tepat, lakukanlah konsultasi 
de ngan dokter terlebih dulu.

PERSIAPAN SEBELUM HEALTH SCREENING
Penting untuk diketahui persiapan apa saja yang diperlukan 

sebelum melakukan Health Screening, karena akan berbeda-beda 
antar setiap orang. Tergantung kondisi pasien dan jenis pemerik-
saan. Yang pasti, akan lebih baik jika melakukan konsultasi dengan 
dokter terlebih dahulu. 

Sehat bukanlah suatu kebetulan. Kita tentu sependapat bahwa 
kesehatan yang prima adalah investasi yang tak ternilai harganya. 
Jadi, jangan pernah berpikir untuk menunda Health Screening.

HealtH Screening di RS. MitRa KelUaRga
Sesuai motto “Melayani dengan Sepenuh Hati”, semua 

unit Health Screening RS Mitra Keluarga telah dilengkapi 
dengan ruang pemeriksaan dan ruang tunggu yang nyaman, 
ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan modern, serta 
didukung oleh tenaga medis dokter umum, spesialis dan per-
awat yang selalu siap membantu dan melayani pasien. 

Saat ini, telah disiapkan beberapa paket Health Screen-
ing, dengan nama yang berbeda-beda.   Masing-masing paket 
dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan pasien, namun 
tidak menutup kemungkinan ada penambahan di luar paket 
sesuai dengan kondisi pasien. 

Pada prinsipnya, paket-paket tersebut meliputi pemerik-
saan fisik, pemeriksaan EKG pemeriksaan foto thorak dan lab-
oratorium, mulai dari pemeriksaan darah lengkap, golongan 
darah dan rhesus, fungsi hati (SGOT, SGPT, 
Gamma GT), fungsi ginjal (ureum, creatinin, 
asam urat), profil lipid (kolesterol total, LDL, 
HDL, trigliserida), gula darah puasa dan 2 jam 
PP, urin dan feses secara lengkap. Disediakan 
juga paket dengan menambahkan pemerik-
saan THT dan audiogram, treadmill, dan kon-
sultasi dokter ahli penyakit dalam.

Khusus pasangan pra-nikah akan dilengkapi 
peme riksaan HBsAg, anti-HCV, uji serologis IgM anti-
CMV, anti-toxoplasma, anti-rubella dan analisa sperma.
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Korporasi

Layanan kesehatan yang prima 
merupakan faktor kunci bagi 
setiap rumah sakit dalam menjaga 
performanya. Salah satu garda 

terdepan keberhasilan dari bentuk layanan 
itu, sudah pasti karena adanya dukungan 
tenaga perawat yang handal. Itu sebabnya, 
untuk menyiapkan pelayanan kesehatan 
yang mumpuni, Rumah Sakit Mitra Keluarga 
(RSMK) Grup juga mengembangkan fasilitas 
pendidikan keperawatan setingkat D3 Aka-
demi Keperawatan Mitra keluarga (Akper), 
sejak tahun 1992.

Tak cuma itu, untuk menunjukkan 
kepedulian sekaligus empati atas berlang-
sungnya kesempatan bagi mereka yang tak 
mampu melanjutkan sekolah karena alasan 
tingginya biaya pendidikan, RSMK Grup 
menyelenggarakan program beasiswa bagi 
mereka yang layak menerimanya. 

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial (corporate social 
responsibility-CSR), program beasiswa dihadirkan untuk 
memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki 
dedikasi di bidang pelayanan keperawatan. 

Program Beasiswa

Kegiatan yang merupakan bentuk cor
porate social responsibility (CSR) RSMK Grup 
ini juga ditujukan sebagai penghargaan (re
ward) bagi karyawan yang memiliki kondite 
dan kinerja baik, maupun putra-putri mereka 
yang memiliki prestasi. Selain terbuka untuk 
masyarakat luas, mereka juga berhak menik-
mati fasilitas program beasiswa RSMK Grup.

Menurut Managing Director RSMK 
Grup, Ir. Rustiyan Oen, MBA, program bea-
siswa tersebut merupakan komitmen dan 
wujud kontribusi dalam memajukan dunia 
kesehatan di Indonesia. Program ini juga 
merupakan salah satu upaya mendukung 
program Pemerintah, dalam memberikan 
kesempatan belajar dan pemerataan pendi-
dikan bagi masyarakat. 

“Terutama bagi mereka yang memiliki 
dedikasi terhadap dunia keperawatan, na-

mun terkendala oleh tingginya biaya pendi-
dikan,“ kata Rustiyan, dalam sambutannya 
pada acara penandatanganan kerjasama 
(MoU-Memorandum of Understanding) pen-
yerahan program beasiswa antara RSMK 
Grup dengan Akper. 

Dua Model Beasiswa
Akhir Agustus 2012 yang lalu, bertem-

pat di Auditorium  RS Mitra Keluarga Kelapa 
Gading, diselenggarakan acara penyerahan 
beasiswa kepada mahasiswa terpilih. Yang 
menarik, RSMK Grup menyalurkan dua 
mo del penerimaan beasiswa. Pertama, 
Program Beasiswa Pendidikan. Kategori ini 
merupakan program beasiswa yang mem-
berikan bantuan biaya pendidikan saja. 

Yang kedua, Program Beasiswa Prihatin 
yang memberikan bantuan secara lengkap, 
selain biaya pendidikan diberikan juga uang 
saku  per bulan untuk  menopang biaya 
hidup dan pendidikan penerima beasiswa 
selama mengikuti kegiatan belajar. 

Akademi Keperawatan 
Mitra Keluarga
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Mereka yang terpilih sebagai penerima 
program beasiswa periode 2012, tercatat 
sebanyak 40 mahasiswa yang berasal dari 
berbagai daerah. Untuk program Beasiswa 
Prihatin diraih mahasiswa asal Kaliman-
tan yang tercatat sebanyak 20 orang, dan 
hanya dua orang penerima beasiswa yang 
merupakan mahasiswa asal Jakarta. Sele-
bihnya, masing masing satu orang untuk 
mahasiswa asal Flores, Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan mahasiswa asal Malang (Jawa 
Timur). 

Sedangkan untuk kategori Beasiswa 
Pendidikan, penerimanya didominasi oleh 
mahasiswa asal Jakarta yang tercatat seba-
nyak 15 orang, dan 1 mahasiswa dari Bogor. 
Total jumlah penerima program beasiswa 
periode 2012 tercatat sebanyak 40 orang. 
Periode sebelumnya, program beasiswa ta-
hun 2009-2010, RSMK menjaring sebanyak 
41 mahasiswa.  

Penempatan Langsung 
Menurut Direktur Akper, Lucia Ratna 

Kumala, DCHM, BN., lulusan Akper umum-
nya ditempatkan di sepuluh Rumah Sakit 
Mitra Keluarga Grup (RSMK Grup) yang 
tersebar di pulau Jawa. “Jadi, lulusan Akper 
telah memiliki lapangan pekerjaan secara 
pasti,” ujarnya seraya menambahkan, hal 
itu ditujukan untuk memberikan kesempa-
tan bekerja di industri yang tepat, sesuai 
dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi 
yang dimiliki.

Lebih dari itu, RSMK Grup masih mem-
beri kesempatan kepada seluruh karyawa-
nnya untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi, hingga strata 1 
(S1), Hanya saja, program ini merupakan in-
siatif karyawan. Ia harus mengajukannya ke 
pihak atasan untuk dinilai dan memperoleh 
rekomendasi menuju persetujuan manaje-
men dan memperoleh beasiswa internal un-
tuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
yang lebih tinggi.   Ada yang berminat?

Gaungnya Sampai ke Luar Negeri
Sejak didirikan pada tahun 

1992, Akademi Keperawatan Mitra 
Keluarga (Akper), tercatat telah 
melepas seribu lebih tenaga pe-
rawat yang terdidik dan terlatih di 
bidangnya. Menurut Direktur  Akper, 
Lucia Ratna Kumala, DCHM, BN, 
keberadaan lembaga pendidikan 
keperawatan itu merupakan wujud 
dari upaya akan terselenggaranya 
program pendidikan, penelitian, 
pengabdian, dan pelatihan dalam 
rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan rumah sakit di Indonesia. 

Melalui program beasiswa RSMK Grup, Lucia berharap  Akper dapat lebih menghasil-
kan lulusan yang bisa diandalkan dan membanggakan almamaternya. Hingga saat 
ini, selain penempatan di RSMK Grup, tak sedikit lulusan  Akper yang direkrut oleh 
beberapa rumah sakit di luar negeri.   

Hingga ke Pelosok Tanah Air

Salah satu orangtua penerima beasiswa Akademi Keper-
awatan (Akper) Mitra Keluarga, FX Herman Uyeng berharap 
program beasiswa dan kerjasama Akper dan RS. Mitra Kelu-
arga bisa terus berlanjut. Lelaki asal Sambas, Kalimantan Barat 
ini juga berharap program beasiswa semacam ini bisa lebih 
menyentuh hingga ke berbagai daerah pelosok di Tanah Air. 
Dengan begitu, akan tercipta standarisasi keperawatan secara 
menyeluruh, dan tidak terbatas hanya di kota-kota besar saja. 
Di akhir kata sambutannya, ia berpesan agar para penerima 
beasiswa hendaknya lebih memiliki motivasi dan mampu 
menunjukkan prestasi terbaiknya. 

Ingin Segera Bergabung di RSMK Grup

Keinginannya menjadi seorang perawat sudah tertanam 
sejak ia masih di bangku sekolah dasar. Itu sebabnya, warga 
Bekasi yang sempat bekerja di salah satu optik di kawasan Ja-
karta Selatan ini sangat bersyukur telah memperoleh kesempa-
tan melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-citanya. Seb-
agai anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, penerima 
program beasiswa angkatan ke 17 ini berharap  Akper terus 
mengadakan program beasiswa dan memberikan kesempatan 
kepada Yoan-yoan lainnya. Mahasiswa semester 5 ini berharap 
dapat segera menyelesaikan program studinya, dan segera 
bergabung sebagai perawat di RS Mitra Keluarga Grup. (bung)

Prosedur dan Seleksi 
Penerimaan Program Beasiswa

Sumber: CHRD RSMK Grup

“Program beasiswa ang
katan keXX tahun 2012, 

di serahkan secara simbolis 
oleh Vice President RSMK 
Grup, dr. Francinita Nati, 

MM, kepada orangtua 
penerima beasiswa”

* Pengajuan beasiswa ke HRD RSMK Grup
* Seleksi administrasi
* Wawancara dan Survey
* Psikotest
* Pengumuman
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1Melalui Udara 
Secara umum, udara merupakan 
fasilitator terjadinya infeksi akibat 
virus atau bakteri yang masuk melalui 

saluran pernafasan hingga ke paru-paru. 
Contoh paling sederhana adalah influenza, 
hingga radang paru-paru. Bahkan, penu-
laran penyakit tuberculosa (TBC) paru-paru 
yang disebabkan oleh bakteri dapat terjadi 
melalui udara.TBC menyebar melalui doplet 
bercak-bercak (milik penderita TBC) yang 
terbang di udara dan masuk ke dalam 
tubuh. Jika berkembang melalui darah, 
virus ini bisa mengakibatkan TBC usus,TBC  
tulang,TBC otak dan TBC  kulit.

Gejalanya 
Batuk yang tidak sembuh-sembuh, 

demam.

Pencegahan
Senantiasa meningkatkan daya tahan 

tubuh, makan dan istirahat (tidur) yang 
cukup, berolahraga, dan minum vitamin 
atau suplemen.

2Melalui Makanan/Minu-
man 
Virus dan bakteri penyakit menular 
juga ditularkan melalui perantaraan 

makanan dan minuman yang telah ter-
kontaminasi bibit penyakit seperti thypus, 
hepatitis A, dan diare. 

Gejalanya:
Typus: biasanya akan menimbulkan 

mual, perut tidak enak, tidak nafsu makan, 
demam, dan susah buang air besar, disertai 
suhu panas tinggi di malam hari dan pada 
siang hari  turun.

Diare: gejalanya terlihat ketika diikuti 
dengan muntah-muntah dan dehidrasi, 
penderita harus segera memperoleh asu-
pan cairan melalui infus.

Hepatitis A: gejalanya terlihat pada de-
man dan adanya rasa nyeri di ulu hati, mual-
mual, kencing seperti air teh, mata kuning, 
buang air besar pucat. Kalau sudah begini, 
penderita harus istirahat total, dan hanya 
mengkonsumsi makanan yang bersih, lunak 
dan tidak berlemak. 

Pencegahan
Masak dan sajikan makanan dengan 
aman.  
Tutuplah makanan dengan rapat agar 
tidak dihampiri lalat. 
Pastikan membeli makanan dari sumber 
terpercaya.
Makanan harus bersih dan tahu benar 
cara mengolahnya. 
Lebih baik dan paling aman adalah 
makanan yang diolah sendiri. 
Jika makan di luar, pastikan tempatnya 
bersih dan cara mengelola makanan, 
yang juga benar

3 Melalui Darah dan Hubungan 
Sexual
Hepatitis B, C dan HIV biasanya di-
tularkan melalui kontak darah lang-

sung seperti tranfusi darah, dan pemakaian 
jarum suntik secara bersama (pada peng-
guna narkoba dan pembuatan tatto). Virus 
hepatitis B,C dan HIV juga tersebar melalui 
hubungan seksual tidak sehat, dengan pen-
jaja sex atau gonta ganti pasangan. 

Pencegahan
Lakukan skrining. Jika terlihat gejala, 

*
*
*
*
*
*

segera obati karena bisa merusak organ 
tubuh, dan dalam jangka panjang akan 
mengakibatkan kematian. 
Jika harus tranfusi darah, lakukan di 
rumah sakit atau PMI. 
Lakukan skrining ulang, jangan sampai 
pasien tercemar.*

*
*

Penyebaran Virus/Bakteri

dr. Hyhot Mausar, Sp.PD  - RSMK Cikarang

Lingkungan sekitar kita, sebenarnya tidak selalu bersih atau bebas dari sumber– 
sumber penyakit berupa virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing, kutu. Bahkan, serang-
ga (nyamuk aedes aegypti) dan hewan peliharaan pun memiliki potensi membawa 
bibit penyakit. Hanya saja, virus dan bakteri merupakan penyebab utama penyakit/

infeksi di sekitar kita. Namun, ancaman dari terjangkitnya virus dan bekteri yang menyebab-
kan infeksi bisa dicegah bila disiplin menerapkan langkah-langkah pencegahan.

Akibat Virus dan Bakteri

Pencegahan
Penyakit Infeksi

Tips
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Makanan Sehat

ala Edwin Lau

Sehat tidak hanya 
menjalankan pola 
makan yang baik 
dan benar. Sehat 
juga harus didu-
kung  penerapan 
Trisula Kesehatan. 

Ada banyak tips praktis 
yang diberikan 
Healthy Chef Edwin 
Lau terkait pengaruh 

makanan sebagai penunjang 
aktivitas. Pola makan tiga kali 
sehari yang menjadi acuan baku 
masyarakat Indonesia, misalnya. 
Pola seperti ini sebenarnya tidak 
terlalu baik untuk mendukung 
aktifitas sehari-hari. Pada orang 
dengan kegiatan office hour, 
misalnya. Pola baku mereka 
adalah sarapan sebelum pergi 
ke kantor (kerja), makan siang, 
dan ditutup dengan makan 
malam di rumah.

Pola baku makan tiga kali 
sehari, kata Edwin Lau, tidak 
akan pernah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan energi 
selama melakukan aktifitas yang 
umumnya 12 jam per hari. ”Pola 
seperti ini juga sangat berisiko 
pada kesehatan dan penampil-
an. “Lihat saja perut (laki-laki-
red) rata-rata orang Indonesia 
yang jauh dari ideal,” ujar 
ahli nutrisi yang juga dikenal 
sebagai celebrity chef. Karena, di 
sela-sela pola makan standar 3 
x sehari, akan timbul rasa lapar 
yang luar biasa. Kebutuhan 
mendesak itu, biasanya diisi 
dengan camilan yang tinggi 
kalori. “Pasti! Nah, kelebihan 
kalori itulah yang membuat 
bentuk perut tidak lagi ideal,” 
sebutnya.   

Sebaiknya, kata Edwin, 
pola makan dipecah menjadi 

“Dengan berolahraga kita bisa mende
ngar seberapa besar batasan porsi yang 

pas terhadap kebutuhan energi yang 
diperlukan untuk mendukung aktifitas 

seharihari “

Healthy & Lifestyle

Trisula
Kesehatan
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lima atau enam kali sehari de-
ngan porsi kecil-kecil. “Ini akan 
membuat kita tidak terlalu lapar, 
namun tidak juga kekenyangan, 
sehingga selalu dalam keadaan 
nyaman dalam melakuan 
aktifitas selama sehari penuh,” 
urai lelaki berpostur atletis yang 
menerapkan pola makan 6 
hingga 8 kali sehari ini. 

Memenuhi Unsur 3B
Hanya saja, pola makan 

yang sehat itu harus memenuhi 
unsur 3B: Bergizi - Berimbang 
– Beragam. Bergizi dalam arti 
masakan tersebut memiliki 
kandungan gizi yang tinggi dan 

memiliki manfaat besar bagi 
kesehatan. Tidak banyak me-
ngandung kolesterol, bahkan 
nutrisi berlebihan. Gizi pada 
gulai kakap dengan santan yang 
dimasak terlalu kental, misalnya. 
“Yang seperti ini jatuhnya malah 
jadi tidak bergizi. Lemak jenuh-
nya tinggi. Kolesterolnya tinggi,” 
paparnya. 

Berimbang dalam arti 
bahwa masakan tersebut 
cukup seimbang nutrisinya, 
baik kandungan nutrisi makro, 
maupun mikro. “Nasi goreng, 

bisa dikatakan tidak berimbang 
karena terlalu banyak karbohi-
drat, minim protein, dan serat-
nya hampir tidak ada. 

Beragam dalam arti bahwa 
masakan tersebut memiliki ke-
ragaman yang tinggi dalam kan-
dungan gizi, tekstur, warna, mau-
pun cita rasanya. Beragam nutrisi, 
baik hewani maupun nabati, 
karena tubuh harus mendapat 
asupan nutrisi lengkap.

Dimulai dari Sarapan
Hal yang juga penting 

adalah tujuan makan Anda. 
Untuk kenyang kah? Atau 

mengembalikan energi dalam 
mendukung aktifitas. Jika 
ya, maka harus diawali pada 
sarapan di pagi hari. Dimulai 
dengan makan oatmeal, roti 
gandum, sandwich, atau makan 
besar. “Makan bebas, dengan 
kandungan karbohidrat tinggi 
sebaiknya dilakukan di pagi hari 
untuk menopang energi Anda 
sepanjang hari,” sebutnya. 

Jika hanya mengandalkan 
sarapan kecil atau tidak sarapan 
sama sekali, maka kegiatan 
Anda sepanjang hari akan 

kacau. “Tidak bisa konsentrasi, 
badan lemes, dan yang paling 
parah, akan menjadi boomerang 
berupa serangan rasa lapar 
yang luar biasa di malam hari. 
Jika hal ini yang terjadi, biasa-
nya mereka akan main hantam 
sembarangan. Karena, targetnya 
cuma satu: kenyang!” 

Makan siang, juga sama. 
Porsinya harus disesuaikan dan 
mempertimbangkan kegiatan 
Anda selepas sore nanti. “Jika 
tidak ada kegiatan yang me-
nguras energi seperti olahraga, 
maka porsinya cukup sebatas 
untuk mendukung kegiatan 

hingga sore hari. Konsentrasi 
enteng, namun tidak kelebihan 
dan kekurangan energi. Pas 
pasan,” anjurnya.

Namun, persoalan kembali 
timbul saat jeda, sekitar jam 
2 - 3 sore. Pada jam-jam ini, 
biasanya diisi dengan minum 
kopi untuk menepis rasa kantuk. 
“Ini kesalahan yang sangat fatal. 
Cafein akan mempengaruhi 
kapasitas jantung dan kualitas 
tidur di malam hari. Ini merusak 
yang namanya trisula kesehatan 

“Hidup sehat itu mahal harganya, karena hidup sehat itu 
adalah investasi untuk masa depan”

 Edwin Lau 

yang juga harus diterapkan,” 
tegasnya. 

Sebagai pengganti, bisa 
dengan camilan yang banyak 
mengandung protein. Bukan 
karbohidrat, atau jenis keripik 
yang kandungan magnesium 
atau sodium tinggi. “Selain 
tambah ngantuk, Anda akan 
mencari minuman yang banyak 
mengandung kalori tinggi. 
Sekali lagi. Pasti!” timpalnya. 
Sebagai saran, sebaiknya 
konsumsi kacang atau buah 
bersama kulitnya. Bisa juga ubi 
panggang atau kentang pang-
gang yang memiliki kandungan 
serat cukup tinggi. 

Ketika breakfastnya hilang, 
pulang kerja biasanya Anda 
akan mencari makan di luar 
untuk memenuhi tuntutan 
rasa lapar yang luar biasa tadi. 
Padahal, makan di luar lagi 
pada malam harinya, maka 
kalori yang masuk ke dalam 
tubuh pada hari itu akan sangat 
berlebihan. “Pasti! Karena Anda 
sudah makan di luar siang tadi. 

Saran saya, pulang dan 
makan di rumah. Lalu, man-
faatkan waktu istirahat Anda, 
sehingga trisula kesehatan 
berlangsung normal. Mau sehat, 
jalankan 3B dan trisula kes-
ehatan. Apapun kegiatan Anda,” 
pesannya. (pnst)

Selain pemenuhan unsur 
3B, sehat juga harus tertib 
dengan penerapan Trisula 
Kesehatan. Sehat itu tak cuma 
menjalankan pola makan yang 
baik dan benar saja. Tetapi 
juga harus tertib tidur, diet dan 
olahraga. “Yang paling penting 
disini adalah kualitas tidur. Per-
cayalah. Ketika kualitas tidur 
Anda bagus, maka olahraga 
pasti enteng. Kalau Tidur Anda 

cukup, makan pun tidak akan 
terlalu banyak,” jelasnya. Ketiga 
kegiatan itu merupakan satu 
kesatuan. Jika salah satunya 
ada yang hilang, maka jangan 
berharap akan membawa 
pengaruh positif pada pola 
hidup sehat Anda. “Percuma 
saja Anda olahraga. Diet oke. 
Tapi, malamnya pergi club
bing, sehingga tidurnya kacau,” 
ucapnya, tersenyum.

Trisula Kesehatan
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Deskripsi :  
Kue Lemon yang dibuat 
dari bubuk Kacang Almond, 
Kentang Tumbuk & Kulit lemon 

Klasifikasi Menu :  
Hidangan Penutup

Kategori  :
Healthy 

Bahan-bahan :
-  200 gr mentega, suhu ruang
- 200 gr gula halus (caster sugar) 
- 4 pcs telur ayam 
- 175 gr kacang almond, tumbuk halus 
- 250 gr kentang tumbuk 
- 3 pcs lemon, ambil parutan kulitnya 
- 2 sdt baking powder 

 Saus 
1 cup gula pasir (putih bersih) 
3 pcs lemon, peras dan ambil airnya 

Pelengkap
Buah peach 

Kue Emas Gluten Free
Cara Membuat : 

Panaskan oven 180°C 
panas bawah atau 
160°C dengan kipas. 
Olesi wadah panggan-
gan bulat dan taruh 
kertas kue di bagian bawahnya. 
Kocok gula dan telur sampai mengem-
bang, lalu secara perlahan tambahkan 
telur satu per satu sambil diaduk-aduk. 
Tambahkan bubuk almond, kentang tum-
buk, parutan lemon, dan baking powder. 
Tuang adonan ke dalam wadah panggan-
gan, lalu panggang selama 40-45 menit 
atau sampai bagian tengahnya sudah ti-
dak ada bekas adonan yang masih basah 
ketika ditusuk dengan tusuk sate. 
Setelah matang, keluarkan dari wadahn-
ya, lalu diamkan 10 menit. 
Sementara itu, aduk gula pasir dengan 
perasan lemon dan aduk sampai mencair. 
Tambahkan perasan lemon lagi apabila 
adonan masih mengering. 
Sajikan kue dengan irisan buah peach 
dan SAUS.

sumber : healthyummy bible by Edwin Lau

-

-

-

-

-

-

-

-

Edwin Lau

Belajar Secara Otodidak
Lebih tertarik membaca buku tentang nutrisi 
dan kesehatan ketimbang nongkrong atau 
clubbing bersama teman.

Ahli Madya Pariwisata 
jebolan Universitas 
Pelita Harapan (UPH) 
tahun 2003 ini sempat 

bekerja sebagai koki di bebera-
pa hotel bintang lima. Spesifi-
kasinya kala itu cenderung pada 
masakan Western, Jepang dan 
Korea. 

Tahun 2006, chef kelahiran 
Makassar, 16 November 1982 
yang sangat menyukai olahraga, 
khususnya kebugaran (fitnes) 
ini mulai menjajaki dunia foto 
model dan berhasil meraih po-
sisi runner up ajang The Mister, 
untuk  kategori six pack yang 
diselenggarakan majalah Men’s 
Health. 

Sejak itulah pemilik nama 
lengkap Edwin Handoyo Lawyi 
ini semakin akrab dengan dunia 
entertainment, hingga mem-
peroleh julukan baru, celebrity 
chef. Saat ini, Edwin Lau banyak 
mengisi rubrik-rubrik kuliner 
dan kesehatan di berbagai 
media. Salah satunya,  Good Life 
Good Living, di Metro TV. 

Yang menarik, Edwin 
mengaku belajar nutrisi secara 
otodidak. Menurutnya, semasa 
kuliah di jurusan perhotelan 
dulu, ia lebih senang nongkrong 
di perpustakaan ketimbang 
kongko bersama teman. 
Anehnya, yang dicari dan 
dibaca Edwin, umumnya adalah 
buku-buku tentang nutrisi dan 

kesehatan. 

“Mungkin itu 
yang disebut jalan 
Tuhan. Enggak tau 
kenapa saya lebih 
tertarik membaca 
buku-buku tentang 
kesehatan dan kedokteran di 
perpustakaan, ketimbang non
gkrong atau clubbing bersama 
teman kuliah,” ucapnya. 

Ia menyebutnya sebagai 
jalan Tuhan, karena apa yang di-
baca dan dipelajarinya ternyata 
sangat bermanfaat dalam 
mendukung profesinya saat ini. 
Semua pengetahuan itu men-
jadi bekal dalam menuangkan 
ide dan hobinya menulis. Ya, 

Edwin baru saja meluncurkan 
buku karya keduanya,    Healthy
ummy Bible. 

“Saya sebut sebagai kitab 
karena buku ini berisi kumpulan 
resep terbaik saya. Memaparkan 
A to Z informasi resep secara 
detil, mulai pilihan bahan baku 
hingga besaran kebutuhan 
nutrisi sesuai tujuan dari menu 
yang disajikan,” ungkapnya. 
Selamat. (pnst)

Healthy & Lifestyle
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Sarapan (Breakfast)

Yogurt Yunani dengan 
Buah dan Kacang

Yoghurt Yu-
nani adalah sum-
ber protein yang 
akan membantu 
Anda kenyang 
lebih lama. Bisa 
dipermanis de-

ngan buah-buahan kering seperti cranberry, 
kismis, granola dan seterusnya. Tambahkan 
sedikit karbohidrat berupa sedikit potongan 
roti, lalu taburi kacang-kacangan seperti 
kenari cincang sebagai bonus tambahan 
untuk meningkatkan kandungan omega 
3. Menu sarapan ini akan memberikan do-
rongan energi dalam memulai hari Anda. 

Semangkuk Sereal
Protein 

adalah nu-
trisi yang sangat 
bagus untuk 
tubuh. Tidak 
hanya menang-
kal rasa lapar, 
asupan protein 

yang cukup diperlukan untuk cadangan 
massa otot di dalam tubuh. Campurkan 
satu sendok vanili bubuk dengan secangkir 

susu untuk meningkatkan kandungan pro-
tein dalam semangkuk sereal, pada menu 
sarapan Anda.

Oatmeal dengan
Buah dan Kacang

Oatmeal adalah sarapan yang kaya akan 
serat larut. Selain itu oatmeal juga mem-
bantu menurunkan kolesterol. Cobalah 
mencampurkan beberapa sendok makan 
yoghurt vanila dan sedikit kayu manis, 
lalu tambahkan irisan pisang dan kacang 
almond sebagai tekstur tambahan. 

Gandum
Roti gandum merupakan sumber serat 

yang penting, karena menawarkan karbo-
hidrat kompleks yang jauh lebih bergizi. 
Kandungan karbohidrat tersebut tidak 
mengandung pati yang ditemukan dalam 
roti putih.

Makan Siang (Lunch)
Buah merupakan bagian penting  untuk 

tubuh karena banyak mengandung vitamin, 
namun tidak mengandung natrium, lemak 
dan kolesterol. Serat yang banyak terkan-
dung pada buah dapat menurunkan kadar 
kolesterol dalam darah dan menurunkan 
risiko penyakit jantung. Satu apel mene-
ngah memiliki 5 gram serat, setengah cang-
kir pisang memiliki 9 gram serat, raspberry 
dan blackberry memiliki 4 gram serat.

Apel 
Apel adalah 

buah yang kaya 
akan serat larut dan 
banyak mengan-
dung antioksidan. 
Menurut Mayo Clinic, 

serat dalam apel dapat mengelola kadar 

Pola Makan

Makanan Sehat
S

ecara prinsip, awali pagi 
dengan sarapan makanan yang 
banyak mengandung karbo-
hidrat, sebagai bagian dari 

makanan penghasil energi. Pada siang 
hari, sangat dianjurkan untuk meng-
konsumsi buah-buahan dan makanan 
kaya serat. Malam hari, yang paling 
penting adalah menghindari makanan 
yang mengandung lemak. 

Panduan menu sehat, breakfast, 
lunch and dinner  di bawah ini hanya-
lah beberapa contoh makanan layak 
konsumsi untuk mendukung kesehat-
an Anda. Menurut Healthy Chef Edwin 
Lau, jenis-jenis menu di bawah ini 
akan lebih bermanfaat jika dikonsumsi 
dengan menerapkan pola makan 6 – 8 
kali sehari dengan porsi kecil-kecil. 
(Trisula Kesehatan ala Edwin Lau).

Pilah pilih
Kuliner
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kolesterol. Meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh, dan membantu memerangi penyakit 
dan infeksi. Vitamin C pada buah apel juga 
akan mendukung kesehatan pembuluh da-
rah dan membantu tubuh dalam menyerap 
zat besi.

Pisang
Pisang adalah buah yang lezat dan 

populer di seluruh dunia. Satu buah pisang 
menyediakan 450 miligram kalium yang 
merupakan seperlima kebutuhan harian 
orang dewasa. Kandungan magnesium 
pada pisang akan memperkuat lapisan pe-
rut, melancarkan pencernaan dan mence-
gah penumpukan asam. Senyawa protease 
inhibitor yang dikandungnya akan mengu-
rangi bakteri penyebab bisul yang hidup di 
dalam perut.

Berries
Berry, seperti 

blueberry, stroberi, 
raspberry, blackber
ry dan boysenber
ries, menyediakan 
berbagai nutrisi, 
termasuk antiok-
sidan. Menurut American Dietetic Associa-
tion, cara terbaik untuk kebal terhadap pe-
nyakit dan melawan infeksi adalah dengan 
diet kaya buah dan sayuran. Takarannya, 

minimal 2 cangkir buah per hari. Blueberry 
merupakan sumber fitonutrien yang dapat 
mencegah infeksi saluran kemih. Blue
berry juga merupakan pilihan sempurna 
untuk melindungi tubuh terhadap kanker, 
alzheimer, dan demensia. Meningkatkan 
memori jangka pendek dan membuat 
tubuh awet muda.

Makan Malam
Konsumsi Protein

Protein adalah hal penting untuk setiap 
pola makan yang sehat. Namun, banyak 
yang harus belajar memilih protein yang 
baik, untuk memastikan sumber protein 
yang mengandung lemak tak jenuh. Ayam 
tanpa kulit dan kalkun adalah pilihan yang 

Manfaat Buah-buahan
untuk Kesehatan

Kiwi, stroberi, lemon, nanas, dan 
melon, sangat bermanfaat untuk menang-
kal infeksi, menjaga fungsi mata dan kulit 
dengan baik. Jenis buah-buahan ini juga 
mengandung antioksidan yang dapat 
memerangi kerusakan sel akibat radikal 
bebas, mengurangi kemungkinan penyakit 
jantung dan kanker.  

cocok untuk teman salad sebagai hidangan 
makan malam. Beberapa potong daging 
sapi rendah lemak juga dapat dijadikan 
alternatif. 

Kandungan lemak
Lemak jenuh banyak ditemukan dalam 

makanan olahan dan dalam kemasan. Le-
mak tak jenuh pada ikan, kacang-kacangan, 
minyak zaitun dan bunga matahari, dapat 
memberikan nutrisi yang sangat penting 
dan membantu mengurangi lemak tak se-
hat di dalam tubuh. Menggunakan minyak 
zaitun sebagai pengganti mentega atau 
margarin merupakan strategi yang sangat 
baik. Anda dapat mengkonsumsi camilan 
kacang atau sayuran diiris. Bukan camilan 
berlemak tinggi seperti keripik atau cookie. 
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Rumah adat masya-
rakat Tana Toraja,  
dengan desainnya 
yang unik merupakan 

salah satu daya tarik daerah ini. 
Namanya Tongkonan, atapnya 
terbuat dari bambu yang 
dibelah dan dipasang dengan 
cara bertumpuk. Sesuai dengan 
jenisnya, keberadaan Tong-
konan mewakili strata status 
sosial (derajat kebangsawanan) 
penghuninya. 

Rumah adat asli yang dike-
nal dengan Tongkonan Buntu 
Kalando, misalnya. Di masa 
lalu, Tongkonan ini merupakan 
rumah Puang Sangalla (Raja 
Sangalla). Tempat peristirahatan 
sekaligus istana pemerintahan 
kerajaan Sangalla. Saat ini Tong-
konan Buntu Kalando dijadikan 
museum sejarah yang menyim-
pan benda-benda peninggalan 
Kerajaan Sangalla.

Jenis lainnya adalah Pallawa, 

Area seluas 350 
km di sebelah 
utara Kota Makas-
sar, Sulawesi Se-
latan ini dikenal 
dengan bentuk 
unik bangunan 
rumah adatnya. 
Tana Toraja, begitu 
orang mengenal 
nama lokasi, bu-
daya, hingga be-
ragam keunikan 
tradisi masyara-
katnya.

rumah adat di arah utara Rante-
pao ini berada di antara pohon-
pohon bambu di puncak bukit. 
Tampil unik dengan dekorasi 
sejumlah tanduk kerbau yang 
menancap di bagian depan. 

Ada lagi yang disebut 
Londa, di perbukitan di selatan 
Rantepao. Perbukitan tersebut 
memiliki banyak gua di antara 
bebatuan curam. Lokasinya pun 
sulit dijangkau. Tapi, di situlah 
leluhur masyarakat Tana Toraja 
menempatkan jenazah keluarga 
dan kerabat di dalam peti-peti 
yang diatur sesuai urutan garis 
keluarga. Entah bagaimana me-
reka mengangkut peti jenazah 
itu ke atas bukit curam, tinggi 
dan berbatuan. 

Di Tana Toraja, jangan lupa 
singgah di desa Ke’te Kesu, arah 
Tenggara Rantepao. Anda akan 
terpesona dengan perkam-
pungan berhias Tongkonan, 
lumbung padi, hingga bangu-

nan megalith di sekitarnya. 
Di balik perkampungan, 
berjajar situs pekuburan 
tebing dengan kuburan 
bergantung. Masyarakat-
nya dikenal dengan keahlian 
seni ukir, sehingga pas sebagai 
lokasi wisata yang bagus untuk 
berbelanja souvenir. 

Bergeser ke daerah Sesean, 
lokasi dengan ketinggian 1300 
meter di atas permukaan 
laut, Anda bisa menyaksikan 
ke indahan Rantepao yang 
dikelilingi lembah di sekitarnya. 
Oh ya, di kawasan ini Anda bisa 
bermain di antara 56 batu Men-
hir setinggi 2 – 3 meter, dalam 
satu lingkaran dengan 4 pohon 
di bagian tengah. 

Nah, jika ingin sedikit me-
nikmati suasana magis, silakan 
ziarah ke pemakaman Lemo. Di 
sini, Anda bisa melihat langsung 
bentuk mayat yang disimpan di 
udara terbuka, di tempatkan  di 

 antara 
bebatuan curam. 
Kompleks pemakam an ini dise-
but sebut sebagai perpaduan 
antara kematian, seni dan ritual 
masyarakat Tana Toraja. Diyakini 
sebagai rumah para arwah. 
Pada waktu-waktu tertentu, 
pakaian mayat-mayat itu akan 
diganti, saat melakukan upacara 
Ma’ Nene.

Menarik memang. Apalagi, 
sebagian masyarakat suku 
Toraja di daerah pegunun-
gan masih mempertahankan 
gaya hidup khas Austronesia. 
Dengan segala keunikannya 
itu, Tana Toraja merupakan aset 
menarik sebagai obyek wisata. 
Menurut seorang wisatawan 
yang sempat menjelajah Tana 

Wisata

Masih Bertahan dengan 
Gaya Austronesia

Tana Toraja
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Mitos yang masih me-
legenda secara turun 

temurun menuturkan ceritera 
bahwa nenek moyang ma-
syarakat Toraja berasal dari 
nirwana (Surga) yang meng-
gunakan tangga untuk turun 
ke dunia. Hingga saat ini, ma-
syarakat Tana Toraja percaya 
bahwa mereka bisa meng-
hubungi para leluhurnya. Para 
leluhur itu akan berfungsi 
sebagai media komunikasi 
dengan Puang Matua (Tuhan 
Yang Maha Kuasa). 

Hasil penelitian DR. C. 
CYRUT, seorang anthtropolog 
asing,  menuturkan bahwa 
masyarakat Tana Toraja meru-
pakan hasil dari proses akul-
turasi antara penduduk (lokal/
pribumi) yang men diami 
daratan Sulawesi Selatan de-

ngan pendatang 
dari Teluk Tongkin 
--imigran dari 
daratan Cina). 

Proses akul-
turasi berawal dari 
berlabuhnya para imigran Indo 
Cina di Tana Toraja dengan jum-
lah besar. Mereka memba ngun 
permukiman dan menetap di 
sana. Lokasinya diperkirakan di 
hulu sungai, di sekitar daerah  
Enrekang. 

Nama Toraja mulanya 
diberikan oleh suku Bugis Si-
dendreng dan oleh masyarakat 
Luwu. Orang Sidendreng me-
namakan penduduk daerah ini 
dengan sebutan To Riaja yang 
mengandung arti “Orang yang 
berdiam di negeri atas atau pe-
gunungan”. Orang Luwu menye-
butnya To Riajang, yang arti nya 

adalah 
“Orang yang berdiam di 

sebelah barat”. 
Versi lain menyebutkan bah-

wa kata Toraja berasal dari kata 
To yang berarti orang, dan Raya,  
dari kata Maraya yang memiliki 
arti: besar.  Menyatunya kedua 
kata tersebut mengandung 
pengertian sebagai ‘orang 
orang besar’. Mungkin maksud-
nya Bangsawan. Namun, entah 
bagaimana prosesnya, pe-
nyebutan to raya atau tau raya, 
kemudian berubah menjadi 
Toraja. Bahkan menyatu dengan 
kata Tana yang berarti negeri, 
menjadi Tana Toraja.

Sumber: http://traditionaltoraja.blogspot.com

Toraja, pesona di atas hanya-
lah sebagian kecil dari sekian 
banyak pesona wisata di Tana 
Toraja. Tertarik melongok ke 
sana? (edy) 

Legenda

Puang Matua
Cara Menuju Ke Sana

Tana Toraja bisa ditempuh 
dengan menggunakan kapal 
laut antar pulau. Dapat juga 
menggunakan pesawat udara 
dengan tujuan Bandar Udara In-
ternasional, Sultan Hasanuddin, 
Makassar. Dari Bandara yang 
terletak di daerah Mandai --seki-
tar 15 km dari kota Makasar-- 
Anda bisa langsung ke terminal 
Bus antar provinsi yang menye-
diakan jasa angkutan jalur darat 
ke berbagai daerah di Sulawesi 
Selatan, termasuk ke Tana 
Toraja. Lokasinya pun tak terlalu 
jauh, hanya 10 km dari Bandara. 
Ada dua jadwal keberangkatan 
Bus menuju ke Tana Toraja, 
Pagi: pada jam 7.00-8.00, atau 
malam: mulai pukul 18.00-22.00. 
Selamat berwisata.
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Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Dongeng anak
”AKU TIDAK TAKUT KE DOKTER”
Sabtu ,13 Oktober 2012, Pk. 09.00-11.00
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

SEMINAR AWAM
Penyakit Diabetes Mellitus & Komplikasi
nya
Sabtu, 10 November 2012, Pk. 08.00-11.30
Pembicara:	 •	dr.	Shiella	Gunawan,	Sp.PD
	 •	Desi	Indriani,	AMG
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Kejang Demam pada Anak
Rabu	,	12	September	2012,	Pk.	14.00-15.00
Pembicara:	dr.	MM.	Tri	Widiyati,	Sp.A
Tempat:	PT	MULTI	MEKANIKA
Jl.Industri	No.	15	Warung	Kobak	Cikarang

Apa yang Anda ketahui tentang kolesterol?
Jumat,	28	September	2012,	Pk.	12.30-13.00
Pembicara:	dr.	Shiella	Gunawan,	Sp.PD	
Tempat:	PT	MULTISTRADA	ARAH	SARANA	Tbk.
Jl	Raya	Lemahabang,	KM.58,3	,Desa	Karangsari	
Cikarang,	Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Minimally Invasive Approach:Diagnostic & 
Therapeutic
Kamis,	4	Oktober	2012,	Pk.07.30-17.30
Pembicara:
•	 dr.	Budi	S.H.	Gultom,	Sp.B
•	 dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP-FIHA
•	 dr.	Fritz	Sumantri,	Sp.S-FINS
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B-FINACS
•	 dr.	Joeristanti	Soelistyaningroem,	Sp.JP
•	 dr.	Lia	Marliana,	Sp.OT
•	 dr.	M.	Djamal	A.	Hasan,	Sp.JP
•	 dr.	Tito	Sulaksito,	Sp.B.Sp.OT-FICS
•	 dr.	Y.	Soni,S	p.U
Kerjasama:	RSMK	Cikarang,	Bekasi,	Bekasi	Timur	
& Cibubur
Tempat:	Gedung	Serbaguna	Mahkamah	Konstitusi	
RI,	Jl.	R.A.	Kartini	Raya	No.	21-24	Bekasi	Barat

TALK SHOW Radio Dakta 107 FM
Kejang pada dewasa
Jumat	,	21	September	2012,	Pk.	10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Rina	Astuti,	Sp.S	

Katarak
Jumat	,	5	Oktober	2012,	Pk.	10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Jenny	R,	Sp.M

Osteoartritis : Pengobatan dan Pencegahan
nya
Jumat , 2 November 2012, Pk. 10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Lia	Marliana,	Sp.OT

Keguguran saat hamil kenapa bisa?
Jumat	,	7	Desember	2012,	Pk.	10.00-11.00
Pembicara:	dr.	Nancy	Liona	Agusdin,	Sp.OG

PRENATAL CLASS
Perilaku bayi baru lahir
Sabtu,	22	September	2012,	Pk.	11.30-12.30
Pembicara:		dr.	MM.	Tri	Widiyati,	Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Keguguran saat hamil kenapa bisa?
Sabtu, 6 Oktober 2012, Pk. 11.30-12.30
Pembicara:	dr.	Ni	Putu	Titien	Kusumayanti,	Sp.OG,	
M.Kes

Pentingnya Peran ASI bagi Bayi
Sabtu, 24 November 2012, Pk. 11.30-12.30
Pembicara:		dr.	Frengky	Susanto,	Sp.A
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

Penatalaksanaan Diet Diabetes Mellitus pada 
Kehamilan
Sabtu,	15	Desember	2012,	Pk.	11.30-12.30
Pembicara:		Desi	Indriani,	AMG
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang

PROMO
September 2012
1.	 Vaksinasi	Hepatitis	B:
	 Dewasa:	Rp.	390,000,-	(3x	vaksin	+	jasa	suntik)	*
	 Anak:	Rp.	360.000,-	(3x	vaksin	+	jasa	suntik)	*
2.		 Vaksinasi	Kanker	Serviks:

	 Rp.	1,750,000,-		(3x	suntik	+	jasa	vaksin	
dengan	syarat	melakukan	papsmer	di	RSMKC)	
*.	Berlaku	September	s/d	Oktober	2012

3.		 Pap’smer:
	 Rp.	220.000,-	(	dengan	dokter	Obsgyn	)	*
Note:
*	 Syarat	Dan	Ketentuan	berlaku.
	 Hubungi:	8494	0900		bagian	Counter	

Spesialis:	1550/1551Pk.	08.00-20.00,	Counter	
Health	Screening:	1570	Pk.	08.00–14.00

Oktober 2012 
Paket	Medical	Check-Up	diskon	10%:
•	 Royal	Executive	Health	Package
•	 Imperial
•	 Executive	Package
•	 Classic	Health	Package
•	 Cardio	Advanced	Health	Package
•	 Cardio	Basic	Health	Package
Note:
*	Syarat	Dan	Ketentuan	berlaku.
Hubungi:	 8494	0900		bagian	Counter	Health	

Screening:	1570	Pk.	08.00-14.00

November 2012
Diskon	20	%	Pemeriksaan	Laboratorium	)*:
•	 Paket	Fungsi	Ginjal
•	 Paket	Kolesterol	Lengkap
•	 Paket	Fungsi	Hati
•	 Paket	Gula	Darah	(A)
•	 Paket	Gula	Darah	(B)	
Note:
*	Syarat	Dan	Ketentuan	berlaku.
Hubungi	Tlp.	8494	0900		bagian	Laboratorium:	
1600	(24	jam)

Desember 2012
1.	 Paket	Medical	Check-Up	diskon	10%: 

(Royal	Executive	Health	Package,	Imperial	
Executive	Package,	Classic	Health	Package,	
Cardio	Advanced	Health	Package,	Cardio	Basic	
Health	Package)*

2.	 Paket	Pap’smer	Rp.	220.000,-	(Dengan	Dokter	
Spesialis	Obsgyn)*			

3.		 Paket	Vaksin	Kanker	Serviks	Rp.	1.750,000,-		 
(3xsuntik	+	jasa	suntik)*

4.		 Paket	Operasi	TONSILEKTOMI:
	 tanpa	Thermal	Welding	Rp.	3.900.000,-
	 dengan	Thermal	Welding	Rp.	6.750.000,-		
Note:
*(syarat	dan	ketentuan	berlaku.
Informasi & Pendaftaran hubungi:
•	 021-8984	0900	Bagian	Health	Screening: 
ext	:	1570	(jam	kerja	:pk.08,00	–	14,00	WIB)

•	 Bagian	Counter	Spesialis	ext:1550/1551 
(Senin	s/d	Sabtu	:	pk.	08.00	–	20.00	WIB)

•	 Bagian	Laboratorium		ext:	1600	(24	jam)
•	 Bagian	Counter	rawat	Inap	:	ext:	1500	/1501	
(24	jam)

DONOR DARAH
Sabtu , 20 Oktober 2012, Pk. 08.30-12.00
(Pendaftaran	tutup	Pk.	11.30)
Auditorium Lt. 4, RSMK Cikarang
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SPECIAL EVENT
Ceramah	Kesehatan
Hidup Mandiri dan Aktif Di Usia Senja
Sabtu,	15	September	2012,	Pk.	09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Satrio	Tjodro,	Sp.KFR
Restoran	Cibiuk	Jl.	Raya	Margonda	Depok

SEMINAR AWAM
Transplantasi Ginjal Salah Satu Solusi 
Penyakit Gagal Ginjal
Sabtu,	22	September	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Candra	Wibowo,	Sp.PD

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu, 06 Oktober 2012, Pk. 09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu, 20 Oktober 2012, Pk. 09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Satrio	Tjodro,	Sp.KFR

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	27	Oktober	2012,	Pk.	09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	03	Nopember	2012,	Pk.	09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	10	Nopember	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Satrio	Tjodro,	Sp.KFR

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	24	Nopember	2012,	Pk.	09.00-13.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

Ceramah Kesehatan & Pemeriksaan Gratis
Sabtu,	24	Nopember	2012,	Pk.	07.00-12.00
SD	DON	BOSCO	1,	Kelapa	Gading

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	01	Desember	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Satrio	Tjodro,	Sp.KFR

Usia Senja Hidup Mandiri dan Aktif
Sabtu,	08	Desember	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Michael	Triangto,	Sp.KO

SEMINAR ILMIAH
2	Days	Workshop
Indepth Polysomnography (Basic  Sleep 
Technology)
29	-	30	September	2012
Pembicara:	 •	dr.	Andreas	Prasadja	RPSGT
	 •	dr.	Rimawati,	Sp.S
Auditorium Lt. 6, RS Mitra Kemayoran

TALK SHOW Radio Sonora
Apasih Penyakit Batu Ginjal Itu?
Selasa,	11	September	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Candra	Wibowo,	Sp.PD

Apasih Penyakit  Jantung Itu?
Selasa,	09	Oktober	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Albertus	Sewianto,	Sp.JP

Apasih Gangguan Saluran Air Kemih itu?
Selasa,	13	Nopember	2012,	Pk.	09.00-13.00
Pembicara:	dr.	M.	Putra,	Sp.U

Pentingnya MCU Pranikah
Selasa,	11	Desember	2012,	Pk.	08.00-12.00
Pembicara:	dr.	Yuma	Sukadarma,	Sp.OG

LAINLAIN
Gathering Diabetes
Sabtu,	17	Nopember	2012,	Pk.	07.00-13.00
Taman	matahari,	Puncak	Bogor
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SEMINAR AWAM
Kanker Serviks
Rabu,	19	September	2012,	Pk.	11.30-12.30
Pembicara:	dr.	Kusmaryati,	Sp.PD
Tempat:	PT.	Mattel	Indonesia	–	Jababeka	Cikarang

Deteksi Dini Kanker Serviks
Sabtu, 06 Okt-12, Pk. 09.00-11.30
Pembicara:	dr.	Agustinus	Gatot,	Sp.OG
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

HIV
Sabtu,	1	Desember	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Rachelia	Salanti
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

SEMINAR ILMIAH
GuidlineBased Management of Dyslipi
demia
Kamis,	13	September	2012,	Pk.	12.00-16.30
Pembicara:	•	dr.	Faris	Basalamah,Sp.JP,	FIHA
	 •	dr.	David	Kristanto,	p.PD
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

Endoscopy
Kamis,	8	November	2012,	Pk.	12.00-16.30
Pembicara:	 •		dr.	David	Kristanto,	Sp.PD
	 •		dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur
 
TALK SHOW Radio Dakta 107 FM
Endoscopy
Jumat,	14	September	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Adang	Sabarudin,	Sp.PD

Diabetes Mellitus
Jumat,	16	November	2012,	Pk.	07.30-08.30
Pembicara:	dr.	Tri	Sutowo,	Sp.PD
 
PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan Klub senam Hamil
Tempat:	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

•	 “Gizi	Seimbang	bagi	Ibu	Menyusui”
	 Sabtu,	29	September	2012,	Pk.	11.30-selesai
	 Pembicara:	Tim	Gizi	RSMKBT

•	 “Kehamilan	Trimester	Ketiga”
	 Sabtu,	20	Oktober	2012,	Pk.	11.30-Selesai
	 Pembicara	:	dr.	Chrisdiono	M.	Achadiat,	Sp.OG

•	 “Tumbuh	Kembang	Anak”
	 Sabtu,	24	November	2012,	Pk.	11.30-Selesai
	 Pembicara:	dr.	Riana	Novi,	Sp.A

•	 “Gizi	Seimbang	bagi	Balita”
	 Sabtu,	8	Desember	2012,	Pk.	11.30-Selesai
	 Pembicara:	Tim	Gizi	RSMKBT

DONOR
Sabtu, 13 Oktober 2012, Pk. 08.00-11.30
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur
 

LAINLAIN
Gathering Survivor Cancer
“Nutrisi	bagi	Penderita	Kanker”
Sabtu,	15	September	2012,	Pk.	09.00-11.30
Pembicara:	dr.	Kristin	Maekaratri,	MS,Sp.GK
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

Gathering survivor Cancer
“Seputar	Kanker	Usus”
Sabtu, 3 November 2012, Pk. 09.00-11.30
Pembicara	:	dr.	Suijanta	Kartadinata,	Sp.B
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

Family Gathering Pasien HD
“Komplikasi	Gagal		Ginjal	Kronik”
Sabtu, 10 November 2012, Pk. 09.00-11.30
Pembicara:	dr.	Adang	Sabarudin,	Sp.PD
Ruang	Auditorium	Lt.	5,	RSMK	Bekasi	Timur

SEMINAR AWAM
Kesehatan Saluran Cerna & Imunitas 
Tubuh Anak
Sabtu,	1	September	2012,	Pk.	09.00	–	selesai
Pembicara	:	dr.	Setyadi	Sp.A
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Tegal

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan Terkini DM Type 2 
(Antara Klinis dan Realitas)
Sabtu,	8	September	2012,	Pk.	09.00–13.30
Pembicara:
•	 dr.	Dante	Saksono	Harbuwono,	Sp.PD,	M.Sc
	 “Step	By	Step	To	Start	Use	Insulin”
•	 dr.	Daru	Jaka	Sulistya,	Sp.PD,	M.Sc
	 “Study	Guideline”
•	 dr.	Hery	Susanto,	Sp.A
	 “Implementasi	Kode	Etik	Kedokteran 
Indonesia”

Moderator:	dr.	Wenie	Palauw
Fasilitas:	Coffe	Break,	Makan	siang	&	Doorprize
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Tegal

SENAM
Senam Boyok
Minggu	Pertama	tiap	Bulan
Sabtu,	Pk.	08.00	–	selesai
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Tegal

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

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

Program Mom and I
Identifikasi	Dini	Motorik	Anak	Usia	1	–	2	tahun	
&	Massage	Bayi
Kamis,	Pk.	10.00–11.30
Pelita	Harapan	Bangsa	Shool	dengan	
Fisioterapis	RSMK	Tegal:	Tri	Novi	Lestari	&	Tri	
Karuningsih	

LAINLAIN
Lomba Mewarnai
Minggu,	7	Oktober	2012,	Pk.	08.00	–	selesai
Poli	Spesialis	Lantai	1	RS.	Mitra	Keluarga	Tegal
Sasaran:	anak	usia	6	–	8	tahun

Lomba Menggambar
Minggu,	7	Oktober	2012,	Pk.	08.00	–	selesai
Poli	Spesialis	Lantai	1	RS.	Mitra	Keluarga	Tegal
Sasaran:	 •	Kategori	A	:	2	–	4	tahun
	 •	Kategori	B	:	4	–	6	tahun

Lomba Foto Genik
Minggu,	7	Oktober	2012,	Pk.	08.00	–	selesai
Area	Parkir	RS.	Mitra	Keluarga	Tegal
Sasaran:	anak	usia	3	–	5	tahun

SEMINAR AWAM
Deteksi awal GEDR
Sabtu, 6 Oktober 2012
Pembicara:	dr.	Prartiya	Indra,	Sp.A

Tips awet muda
Sabtu, 20 Oktober 2012
Pembicara:	dr.	Wigih	Wuryaningrum,	Sp.KK
 
Dampak rokok pada kesehatan
Sabtu, 3 November 2012
Pembicara:	dr.	Ester	Karuniawati,	Sp.PD

Gizi	sehat	Diabetus	Melitus
Sabtu,	17	November	2012
Pembicara:	dr.	Hermina	Novida,	Sp.PD

Gangguan Pendengaran
Sabtu,	8	Desember	2012
Pembicara:	dr.	Leny	Megahwati,	Sp.THT

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

SENAM
Senam Hamil
(Setiap	hari	Sabtu	&	Minggu)
Pk.	10.00	s/d	selesai
Instruktur:	Bidan	RS	Mitra	Keluarga	Waru
Auditorium Lt. 4, RSMK Waru

Senam Nifas
Setiap	hari	Minggu
Pk.	15.00	s/d	17.00
Instruktur:	Bidan	RS	Mitra	Keluarga	Waru
Auditorium Lt. 4, RSMK Waru
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SEMINAR AWAM
Seminar & Pelatihan Pertolongan Pertama 
pada Pasien Jantung
Sabtu, 22 Setember  2012, Pk. 09.00-12.00
Pembicara:	dr.	A.	Sari	S.	Mumpuni,	Sp.JP
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Hepatitis & Penanganannya
Sabtu, 29 Setember  2012, Pk. 09.00-12.00
Pembicara:	dr.	FX.	Pridady,	Sp.PD	-	KGEH
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

SEMINAR ILMIAH
Cephalgia in Clinical Practice
Kamis,	27	September	2012,	Pk.	12.00-17.00
Pembicara:	 •	dr.	F.	Yudiarta,	Sp.S
	 •	dr.	Poppy	K.	Sasmita,	Sp.S
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Penatalaksanaan Pneumonia dalam Prak
tek Seharihari
Kamis,	8	November	2012,	Pk.	12.00-17.00
Pembicara:	•	dr.	Pradjna	Paramita,	Sp.P
	 •	dr.	Hanna	Hidayat,	Sp.An,	KIC,	KAKV
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

TALK SHOW Radio Sonora (92.0 FM)
Resiko Penyakit Jantung Koroner
Selasa	,	4	September	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	A.	Sari	S.	Mumpuni,	Sp.JP

Atasi Kebotakan dengan Transplantasi 
Rambut
Selasa,	2	Oktober	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Gunawan	Budisantoso,	Sp.KK

Penanganan Kanker Usus
Selasa,	6	November	2012,	Pk.	08.00-09.00
Pembicara:	dr.	Benny	Phillipi,	Sp.B	(K)	BD

SENAM
Senam	Diabetes	&	Seminar	Awam
Diabetes Mellitus dan Permasalahan Pada 
Organ Reproduksi
Sabtu,	15	September	2012,	Pk.	07.00-10.00
Pembicara:	dr.	M.	Alam,	Sp.U

Diabetes Mellitus dan Komplikasi pada Ginjal
Sabtu,	13	Oktober	2012,	Pk.	07.00-10.00
Pembicara:	dr.	Djoko	Wibisono,	Sp.PD	-	KGH

Senam Hamil
Setiap	Sabtu,	Pk.	11.00-12.00

DONOR
Rabu, 14 November 2012, Pk. 09.00-11.30
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

LAINLAIN
Gathering	Pasien	&	Keluarga	Penderita	Kanker
Kanker Prostat & Penanganannya
Jumat,	28	September	2012,	Pk.	16.00-18.00
Pembicara:	dr.	M.	Alam,	SpU
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Kanker Hati & Penanganannya
Jumat, 19 Oktober 2012, Pk. 16.00-18.00
Pembicara:	dr.	FX.	Pridady,	Sp.PD	-	KGEH
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Waspadai Kanker Kulit
Jumat, 30 November  2012, Pk. 16.00-18.00
Pembicara:	dr.	Sri	Linuwih	M.,	Sp.KK
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Dongeng Anak: Aku Cinta Keluargaku
Sabtu, 6 Oktober 2012, Pk. 10.00-12.00
Pendongeng: Ibu Eva
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	KELAPA	GADING

Gathering Diabetes Community
Selasa,	20	November		2012,	Pk.	06.30-Selesai
Wisata	Agro	Gunung	Mas,	Puncak
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SPECIAL EVENT
Seminar Ilmiah Akreditasi IDI
“Minimally	Invasive	Approach	:	Diagnostic	&	
Therapeutic”
Kamis,	04	Oktober	2012,	Pk.	07.30	-	17.30
Pembicara:
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B-FINACS
•	 dr.	Budi	SH	Gultom,	Sp.B
•	 dr.	M.Djamal	A.Hasan,	Sp.JP
•	 dr.	Joeristanti	Soelistyaningroem,	Sp.JP
•	 dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP-FIHA
•	 dr.	Lia	Marliana,	Sp.OT
•	 dr.	Tito	Sulaksito,	Sp.B,Sp.OT-FICS
•	 dr.	Fritz	Sumantri,	Sp.S-FICS
•	 dr.	Yulfitra	Soni,	Sp.U
Moderator:
•	 dr.	Dwi	Heri,	Sp.B
•	 dr.	Wisnoe	Pribadi,	Sp.JP
•	 dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.OT
•	 dr.	Rachelia	Salanti
Tempat:	 Mahkamah	Konstitusi	RI
	 Jl.	Kartini	Raya	No.21-24	Bekasi	Barat
Contact Person:
Sinta	Palebangan
021.89999222	ext.0/5050/5051/5052

•	 Harga	Tiket	Early	Bird:	Rp.150.000,-
	 (s/d	15	September	2012)
•	 Harga	Tiket	Late	Bird:	Rp.200.000,-
	 (16	September	s/d	03	Oktober	2012)
•	 Harga	Tiket	On	Site:	Rp.250.000,-
	 (	04	Oktober	2012)
Transfer via Rekening:	4722-200-002
Bank	Bukopin	Cabang	Bekasi
a.n	Francisca	Dewi	PP	&	dr.	Endang	Setyowati

SEMINAR AWAM
Mengenal & Memahami Alergi Makanan 
(Susu) pada Bayi & Anak
Sabtu,	01	September	2012,	Pk.	09.00-12.00	
Pembicara:	dr.	Budi	Rahardjo,	Sp.A
Auditorium	Lt.6,	RSMK	Bekasi

TALK SHOW Radio Dakta 107 FM
ESWL: Pemecah Batu Ginjal Tanpa Operasi
Kamis,	11	Oktober	2012,	Pk.	07.30	-	08.30
Pembicara	:	dr.Entjeng	Hidayat,Sp.U

PRENATAL CLASS
Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
“Inisiasi	Menyusui	Dini”
Sabtu,	29	September	2012,	Pk.	12.00-13.00	
Pembicara: Bd. Ida Zuraida
Auditorium	Lt.6,	RSMK	Bekasi

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
Sabtu,	27	Oktober	2012,	Pk.	12.00-13.00
Auditorium	Lt.6,	RSMK	Bekasi

Ceramah Kesehatan Klub Senam Hamil
Sabtu,	17	November	2012,	Pk.	12.00-13.00
Auditorium	Lt.6,	RSMK	Bekasi

LAINLAIN
Family Gathering DM
Sabtu, 13 Oktober 2012, Pk. 09.00-12.00
Auditorium	Lt.	6,	RSMK	Bekasi

SPECIAL EVENT
Hospital Gathering
“Diagnosis	Tepat	Penyakit	Keganasan	Kandu	ng	an”
Rabu,	19	September	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Pembicara:	•	dr.	Sofani	Munzila,	SP.OG
	 •	dr.	Lia	Damayanti,	Sp.PA
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Provider Gathering
“Manajemen	Perdarahan	Saluran	Cerna”
Sabtu,	29	September	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Pembicara:	•	dr.	M.	Arief	Setiawan,	Sp.PD
	 •	dr.	Elia	Semiarti,	Sp.Rad
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok	

SEMINAR AWAM
Mengenal Gejala Awal Pembesaran Prostat 
dan Penatalaksanaannya
Sabtu,	10	November	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Pembicara:	dr.	Y.	Soni,	Sp.U
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Benjolan di Payudara, Berbahayakah?
Sabtu,	22	Desember	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Pembicara:	dr.	Budi	H	Siregar,	Sp.B.Onk
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

SEMINAR ILMIAH
Update Diagnosis dan Tata Laksana Pen
yakit Anak dalam Praktek Seharihari
Siang	Klinik	untuk	dokter	-	dokter	Umum
Rabu,	21	November	2012,	Pk.	08.00	s/d	selesai
Pembicara:	•	dr.	Kiki	MK	Samsi,	Sp.A	
	 •	dr.	Yusnita,	Sp.A
	 •	dr.	Dicky	Pribadi,	Sp.	A
	 •	dr.	Susy	P	Wihadi,	Sp.	A
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

TALK SHOW
Komplikasi Diabetes Pada Bidang Saraf
Rabu,	12	September	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Pembicara:	dr.	I.	B.	Wiweka,	Sp.S
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Low Back Pain, Pencegahan dan Pengob
atannya
Sabtu,	13	Oktober	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai	
Pembicara:	•	dr.	Harjanto	Effendi,	Sp.Ort
	 •	dr.	Ida	Narulita	Dewi,	Sp.RM
PT. ASURANSI SINARMAS

PRENATAL CLASS
Ceramah Kehamilan
“Perawatan	Gigi	Pada	Ibu	Hamil“
Sabtu,	20	Oktober	2012,	Pk.	11.00	s/d	selesai
Pembicara:	drg.	Emanuella	Gayatri
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Ceramah Kehamilan
“Pengawasan	Kesejahteraan	Janin	Selama	
Kehamilan”
Sabtu,	17	November	2012,	Pk.	11.00	s/d	selesai
Pembicara:	dr.	Reza	Kamal,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Ceramah Kehamilan
“Mitos-mitor	Seputar	kehamilan”
Sabtu,	15	Desember	2012,	Pk.	11.00	s/d	selesai
Pembicara:	dr.	Afra	Tangdialla,	Sp.OG
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

PROMO
Discount 20% Pemeriksaan Laboratorium
Jenis	Pemeriksaan:
•	Gula	Darah
•	Asam	Urat
•	Kolesterol
Berlaku	1	s/d	30	September	2012

Harga	Khusus	Vaksinasi	Influenza
1	s/d	31	Oktober	2012

Harga Khusus USG Kehamilan
1	s/d	30	November	2012

Promo Harga Khusus USG Payudara dan 
Papsmear
1	s/d	31	Desember	2012

DONOR
Sabtu,	22	September	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

Sabtu,	08	Desember	2012,	Pk.	09.00	s/d	selesai
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok

LAINLAIN
Pelatihan Dokter Cilik
Jumat,	5	Oktober	2012
Pembiraca: dr. Regina
Auditorium	Lt.	4,	RSMK	Depok



 Edisi 6 - September 2012   | 47mitra keluarga
MAJALAH RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA

SEMINAR AWAM
Dermatitis Atopik
Sabtu,	8	September	2012
Pembicara:	dr.	Christine	Andriyani,	Sp.KK

Cintai Jantung Anda
Sabtu,	22	September	2012
Pembicara:	dr.	Iswanto	Pratanu,	Sp.JP(K),	FIHA*
Hari	Jantung	Sedunia

Pemilihan alat kontrasepsi /KB yang tepat
Sabtu, 6 Oktober 2012
Pembicara:	dr.	Dwi	Meinindah,	Sp.OG

Miliki Tulang Sehat & Kuat
Minggu, 21 Oktober 2012
Pembicara:	dr.	Nario	Gunawan,	Sp.OT*
Senam	Osteoporosis
Hari	Osteoporosis	Sedunia

Hidup sehat dengan Diabetes
Sabtu,	10	Nopember	2012
Pembicara:	dr.	Andry	Sultana,	Sp.PD
Hari	diabetes	Sedunia

Hidup sehat bagi anakanak bekebutuhan 
khusus
Sabtu,	24	Nopember	2012
Pembicara:	dr.	Sasanti	Yuniar,	Sp.KJ	(K)*

Bahaya HIVAIDS
Sabtu,	8	Desember	2012
Pembicara:	dr.	Dewanto	Tedjo,	Sp.PD
Hari	AIDS	Sedunia	(1	Des)

Pijat Bayi dan perawatannya
Sabtu,	03	Nopember	2012
Pembicara:	Fisioterapist
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur
**	tentative

Seputar Inisiasi menyusui Dini
Sabtu,	08	Desember	2012,	Pk.	11.00-12.00
Pembicara:	Tim	Bidan	RSMK+	Pigeon
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

PROMO
Discount 20% USG Payudara
1	s/d	31	Oktober	2012

Discount 20% EEG
01	s/d	30	November	2012

Paket Melahirkan
01	s/d	31	Desember	2012

Mcu Paket Wanita
01	s/d	31	Desember	2012

DONOR
Sabtu, 13 Oktober 2012
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Kenali Sinusitis dan Penanganannya
Sabtu,	15	Desember	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Asih	yuliati,	Sp.THTKL
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Mitra keluarga goes to school
“Aku	Anak	Sehat.	Ayo,	Cuci	tangan	&	Sikat	gigi!”
Sabtu,	15	Desember	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Shanro	Mayra	Vega
Sekolah	di	sekitar	Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Minimally Invasive Approach Diagnostic and 
Theraupetic
Seminar	ilmiah
(RS	Mitra	Keluarga	Bekasi	-	Bekasi	timur	- 
Cikarang	-	Cibubur)
Kamis,	04	Oktober	2012,	Pk.	07.30-17.30
Pembicara:
•	 dr.	Budi	S.H	Gultom,	Sp.B	(RSMK	Cikarang)
•	 dr.	Ferdy	Limengka,	Sp.B,FINACS
	 (RSMK	Bekasi,	RSMK	Bekasi	Timur)
•		dr.	Lia	Marliana,	Sp.OT	(RSMK	Bekasi	Timur,	
RSMK	Cikarang,	RSMK	Cibubur)

•		dr.tito	sulaksito,	Sp.B,Sp.OT-FICS
	 (RSMK	Bekasi)
•	 dr.	M	Djamal	A.Hasan,	Sp.JP
	 (RSMK	Bekasi)
•	 dr.	Joeristanti	Soelistyaningrum,	Sp.JP-FIHA	
(RSMK	Bekasi	Timur)

•	 dr.	Fritz	Sumantri,	Sp.S-FINS
	 (RSMK	Bekasi	Timur)

Gedung	Serbaguna	Mahkamah	Konstitusi	RI,
Jl.R.A.	Kartini	Raya	No.	21-24,	Bekasi	Barat

PRENATAL CLASS
Teknik menyusui dan ASI Ekslusif
Sabtu,	29	September	2012,	Pk.	11.00-12.00
Pembicara:  Bidan RSMK cibubur and Pigeon 
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Tips Perawatan bayi baru lahir
Sabtu,	27	Oktober	2012,	Pk.	11.00-12.00
Pembicara:	Bidan	RSMK	Cibubur	dan	pigeon
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Agenda Kegiatan

SPECIAL EVENT
Dongeng Anak dan panggung boneka
Sabtu,	24	Nopember	2012
RSMK Cibubur

The First Golden Hour of Neonatal life
Pelatihan	Bidan
Sabtu,	10	Nopember	2012
Pembicara:	dr.	Kiki	MK	Samsi,	Sp.A	dan	tim
**	tentative

SEMINAR AWAM
Waspadai Pengapuran Sendi Lutut dan 
Ketahui Penanganannya
Sabtu,	15	September	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembiraca:
•	 dr.	Jamot	Silitonga,	Sp.OT
	 (Pengapuran	pada	sendi	lutut)
•	 dr.	Ade	Sri	wahyuni,	Sp.RM
	 (Penanganan	nyeri	pada	pengapuran	sendi	
lutut	dan	latihan	terapi	fisik)

Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Mitra keluarga goes to school
“Aku	Anak	Sehat.	Ayo,	Cuci	tangan	&	Sikat	gigi!”
Sabtu, 13 Oktober 2012, Pk. 09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Shanro	Mayra	Vega
Sekolah	di	sekitar	Cibubur

Mitra keluarga goes to school
“Aku	Anak	Sehat.	Ayo,	Cuci	tangan	&	Sikat	gigi!”
Sabtu,	15	September	2012,	Pk.	09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Shanro	Mayra	Vega
Sekolah	di	sekitar	Cibubur

Tampil cantik, menarik dan Aman bukan 
mustahil
Sabtu, 20 Oktober 2012, Pk. 09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Yantoko,	Sp.BP	
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur

Mitra keluarga goes to school
“Aku	Anak	Sehat.	Ayo,	Cuci	tangan	&	Sikat	gigi!”
Sabtu, 24 November 2012, Pk. 09.00-12.00
Pembicara:	dr.	Shanro	Mayra	Vega
Sekolah	di	sekitar	Cibubur

Katarak & Penatalaksanaannya
Sabtu,	10	Nopember	2012
Pembicara:	dr.	Diansyah	Gustini	Fitriani,	Sp.M
Auditorium Lt. 4, RSMK Cibubur
**tentative
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Dalam rangka ikut berpartisipasi 
mencerdaskan generasi muda melalui 
kemajuan pendidikan dan perkem-
bangan ilmu pengetahuan di Indonesia, 

Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) ikut ambil ba-
gian dalam acara Kalbe Junior Science Fair, yang 
diselenggarakan di Jakarta Convention Center, 
pada tanggal 8 dan 9 September 2012.

Pada acara Acara yang mengangkat tema 
“Inovasi Untuk Kehidupan yang Lebih Baik” 
ini, RSMK Grup menyediakan booth pameran yang 
menampilkan keungulan dari sisi fasilitas dan 
layanan dari masing-masing RS Mitra Keluarga, 
yang saat ini terdiri dari 10 rumah sakit.

Selain pameran fasilitas unggulan, juga 
disediakan pemeriksaan GRATIS, mulai dari dari 
pemeriksaan buta warna, gula darah sewaktu, 
tensi darah, lemak tubuh, hingga kepadatan 
tulang, bagi para pengunjung yang mendatangi 
booth RSMK. 

Tak heran, booth RSMK menjadi “arena” yang 
paling ramai didatangi pengunjung. Selain mem-
peroleh berbagai informasi mengenai fasilitas 
RSMK Grup, juga membawa pulang hadiah suve-
nir cantik, persembahan dari RSMK Grup. 

RSMK GRUP

Kilas Berita

Inovasi untuk Kehidupan 
yang Lebih Baik
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Rabu, 25 Juli 2012 Rumah Sakit Mitra Keluarga (RSMK) Kelapa 
Gading menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan “Mewaspadai 
Diabetes Mellitus & Komplikasinya”,  di Aula Paroki ST. Antonius Papua.

Hadir sebagai pembicara, dr. A Aulia Jusuf, AHK, Phd, dihadapan 
sekitar 150 orang peserta yang tampak antusias mengikuti penjela-
san mengenai penyakit Diabetes Mellitus (DM) dan komplikasi yang 
mungkin terjadi. 

dr. A Aulia Jusuf juga menjelaskan mengenai pentingnya 
pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa DM, dan rutin 
mengikuti terapi obat-obatan yang dianjurkan. Penderita DM 
disarankan menerapkan pola hidup sehat, diet “ketat” dan rutin 
berolahraga.  Dianjurkan juga untuk melakukan pemeriksaan gula 
darah secara mandiri.

Mewaspadai 
Diabetes Mellitus & Komplikasinya

Dalam rangka Hari Anak 
Nasional, pada Juli 2012 lalu, 
RS. Mitra Keluarga Surabaya 
mengadakan, Seminar Awam 
bertajuk “Normalkah Anak 
Saya” yang digelar pada tang-
gal 14 Juli 2012.

Tentu saja, seminar 
awam yang ditujukan untuk 
mengajak para orangtua agar 
mengenal lebih jauh tentang 
pertumbuhan anak-anaknya, 
mulai dari pertumbuhan, 
kesehatan, perilaku dan seter-
usnya itu memperoleh respon 
hangat oleh para pasangan 
muda. 

Apalagi, acara itu dikemas 
sangat menarik dengan me-
nampilkan lenggak-lenggok 
ceria, pembacaan puisi, 
serta persembahan lagu yang 
dibawakan oleh anak-anak 
karyawan/wati RS. Mitra Kelu-
arga Surabaya.

Seminar Awam
“Normalkah Pertumbuhan Anak Saya”

SURABAYAKELAPA GADING

WARU

TALK SHOW
Pentingnya Proteksi Liver 
Terhadap Kesehatan Karyawan

dr.Gatot Sugiharto,Sp.PD foto bersama  panitia dan 
staff kantor PJB Kantor Pusat

Tanya jawab karyawan PJB Kantor Pusat 
dengan dr.Gatot Sugiharto,Sp.PD 

dr. Gatot memberikan materi Talk show 
kepada karyawan /karyawati PJB 

Kantor Pusat

Moderator membacakan susunan acara Talk 
Show kepada karyawan PJB 

Kantor Pusat
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Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 
tanggal 23 Juli 2012, Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, menga-
dakan Hospital Tour. Kegiatan yang diikuti oleh tiga sekolah yaitu 
Kiddy Care, Start of Damma, dan Rainbow School, Tegal, disambut 
antusias oleh para guru dan siswa. Kesempatan itu juga diman-
faatkan untuk mengembangkan pengetahuan/wawasan tentang 
kesehatan bagi anak-anak, termasuk kesehatan gigi.

TEGAL

Dalam rangka meningkatkan tali silahturahmi dengan para 
rekanannya (asuransi & perusahaan), RS Mitra Keluarga Cibubur 
kembali mengadakan Provider Gathering pada hari Kamis, 26 Juli 
2012. 

Acara yang dilangsungkan di Auditorium lt. IV RS Mitra Keluarga 
Cibubur itu juga diisi Ceramah Kesehatan dengan topik “Deteksi 
& Diagnostik Kasus Orthopedi dalam Praktek Sehari-hari”. Adapun 
yang menjadi narasumber dalam ceramah kesehatan tersebut 
adalah dr. Lia Marliana SpOT dan dr. Dewi Asih SpRad. 

Sesuai dengan topik yang dibahas, RS Mitra Keluarga Cibubur 
bekerjasama dengan sponsor pendukung acara dalam memberikan 
pemeriksaan tulang secara gratis kepada peserta yang hadir.

Provider Gathering
Deteksi & Diagnostik Kasus Orthopedi dalam 
Praktek Sehari-hari

CIBUBUR

Hospital Tour 
Memperingati Hari Anak Nasional

Pemberian doorprize, snack, dan balon bagi semua peserta Hospital 
Tour ke RS. Mitra Keluarga Tegal, di akhir acara.

Foto bersama 
bersama 
peserta dan 
panitia acara

drg. Yuliya sedang memberikan penjelasan tentang cara 
menggosok gigi yang benar kepada para siswa TK. Acara ini juga 
ditujukan agar adik-adik siswa TK tidak lagi takut untuk pergi ke 
dokter gigi.

BEKASI

“From Hypertension to Cardiovascular Management : 
How to Apply in Daily Practice”
By : dr. M.Djamal A. Hasan,Sp.JP

&
“Pulmonary Embolism Prophylaxis in Medical 

Patients”
By : dr. Yutu Solihat, Sp.An-KAKV

Kilas Berita
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Sabtu, 14 Juli 2012 berlangsung acara 
Seminar Awam dengan tema “Persiapan 
Menyongsong Sang Buah Hati“.  Acara 
yang diselenggarakan di Auditorium Lt. 
4 RS Mitra Keluarga Cikarang  ini, dihadiri 
sekitar 100 peserta yang merupakan 
warga Cikarang dan sekitarnya.

Seminar yang menampilkan pem-
bicara dr. Ni Putu Titien S. Kusumayanti, 
Sp.OG, M.Kes, dan moderator oleh dr. 
Christina Dian Anggraeni itu ditujukan 
untuk memberikan edukasi kepada ma-
syarakat. Khususnya para wanita hamil 
yang tengah mempersiapkan kelahiran 
sang buah hati, agar proses persalinan 
berjalan lancar, normal dan sehat. 

Topik yang dibahas, antara lain 
adalah mengenai tahapan pada proses 
kehamilan, mulai pada trimester per-
tama, kedua, dan ketiga. Dijelaskan juga 
mengenai perubahan-perubahan fisi-
ologis maupun hormonal yang mungkin 
terjadi.

Pada kesempatan itu, dr. Ni Putu 
memaparkan secara jelas bahwa kehami-
lan merupakan proses fisiologis. Jadi, 
perubahan-perubahan yang terjadi pada 
wanita hamil, tidak selalu berarti suatu 
penyakit. “Perubahan yang terjadi meru-
pakan proses normal yang diakibatkan 
oleh perubahan anatomi dan hormonal 
selama masa kehamilan. Itu sebabnya, 
persiapan fisik, mental dan nutrisi yang 
baik akan memberikan kesehatan pada 
ibu dan janin. Memberikan kenyamanan 
selama masa kehamilan dan kesiapan 
dalam mengahadapi persalinan,” ujarnya. 

Dengan topik pambahasan yang 
sangat menarik itu, tak heran jika 
seminar awam yang digelar mulai pukul 
pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, 
tampak meriah dengan banyaknya per-
tanyaan yang diajukan peserta. Apalagi 
ketika memasuki sesi terakhir, sebagai 
acara yang paling ditunggu, pengundian 
doorprize, pembagian bingkisan dari 
sponsor, dan gratis pemeriksaan gula 
darah sewaktu, bagi seluruh peserta.

Seminar Awam 
Persiapan Menyongsong Sang Buah Hati

CIIKARANG
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Penyakit hepatitis B adalah jenis penyakit yang tidak menunjuk-
kan gejala berarti. Tak heran bila para penderitanya sama sekali tidak 
menyadari kalau dirinya telah menderita hepatitis B, bahkan bila 
sudah dalam kondisi kronis sekalipun. Hal inilah yang di paparkan 
oleh dr. Tri Sutowo, Sp.PD., selaku narasumber dalam acara Seminar 
Awam pada Sabtu, 30 Juni 2012 di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur 
yang mengangkat tema “Hepatitis B Kronik: Apa yang harus Aku 
ketahui?”

 Acara yang diawali dengan pemeriksaan gratis HBsAg bagi 100 
peserta pertama ini, dihadiri sekitar 115 peserta yang berasal dari 
perusahaan/asuransi rekanan, serta masyarakat Bekasi dan seki-
tarnya.

Pada kesempatan itu, dr. Tri juga memaparkan mengenai kom-
plikasi hepatitis B dan pengananannya, termasuk pada bayi yang 
lahir dari ibu penderita hepatitis B. Jadi, tak usah heran jika, baik 
dalam diskusi maupun sesi tanya jawab, peserta tampak sangat an-
tusias melempar pertanyaan mengenai hal-hal seputar materi yang 
dibahas, dan secara jelas diuraikan oleh dr. Tri, hingga akhir acara 
yang ditutup dengan pengundian door prize. 

Seminar Awam
“Hepatitis B Kronik: Apa yang harus Aku ketahui?”

Dalam rangka 
memeriahkan Hari 
Ulang Tahun yang 
ke – 4, RS. Mitra Ke-
luarga Depok, men-
gadakan Lomba Foto 
Balita dengan tema 
“Lucunya Ekspresiku“ 
pada sabtu, 14 Juli 
2012, di auditorium 
Lt.4 RS. Mitra Kelu-
arga Depok. 

Lomba yang diikuti oleh 105 peserta ini berlangsung meriah. 
Pemenang dalam lomba ini dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori 
pertama balita berusia 0 th sampai 2 th sedangkan kategori kedua 
balita berusia  2 th sampai 5 th. 

Selain lomba foto, untuk lebih membuka wawasan para orang 
tua RS Mitra Keluarga Depok juga memberikan ceramah kesehatan 
tentang “Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperak-
tivitas Pada Anak“ dengan pembicara dr. Imelda Indriyani, SpKJ.

Lomba Foto Balita “Lucunya Ekspresiku”
Talk Show 

Kesehatan yang 
mengangkat dua tema 
sekaligus,  “Hipoksia 
dan Asfiksia pada 
Anak “  yang disam-
paikan oleh dr. Yahya 
Darmawan, SpOG 
(Spesialis Kebidanan 
dan Kandungan) dan 

“Penanganan Asfiksia pada bayi baru lahir” oleh dr. Soenarto, SpA 
(Spesialis Penyakit Anak)  di RS Mitra Kemayoran, pada Sabtu, 7 Juli 
2012 itu, berlangsung cukup meriah. 

Acara yang juga dihadiri oleh ketua IBI DKI Jakarta,  ini  dituju-
kan untuk memberikan informasi kesehatan kepada para bidan, 
mengenai bagaimana menangani dan menghadapi gangguan 
pernapasan pada bayi dan anak, baik ketika masih berada di dalam 
kandungan, maupun setelah lahir. 

Ya, sebagian besar peserta Simposium Ilmiah Bidan Akreditasi 
IBI (Ikatan Bidan Indonesia)  ini adalah para bidan yang memiliki 
kegiatan di wilayah Jakarta. Tak heran, acara yang berlangsung 
singkat, hanya sekitar satu jam itu tidak cukup untuk menampung, 
apalagi menjawab seluruh pertanyaan peserta (bidan) yang tam-
pak sangat antusias. Namun, mereka cukup terhibur karena acara 
ditutup dengan pemberian hadiah hiburan dan doorprize dari para 
pendukung acara.

Sabtu, 9 Juni 
2012 lalu, RS Mi-
tra Kemayoran, 
Jakarta, menga-
dakan Simposium 
Kesehatan yang 
mengangkat tema 
“Penyakit Hepa-
titis, Pencegahan 

dan Pengobatannya”. Acara yang diselenggarakan di ruang Audi-
torium Lt. 6 RS Mitra Kemayoran,  itu menghadirkan pembicara, dr. 
Taswin Prawira, Sp.PD, dan dr. Anita  selaku moderator. 

Yang menarik, sebelum simposium dimulai, para peserta di-
beri kesempatan untuk melakukan vaksinasi hepatitis di laborato-
rium RS. Mitra Kemayoran dengan harga discount, atau hanya Rp. 
50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Alhasil, tak heran jika peserta yang hadir mencapai hingga 170 
orang. Apalagi, topik pembahasannya terbilang sangat menarik, 
mulai dari pengertiaan penyakit hepatitis, cara penularan, pence-
gahan, hingga pengobatannya. 

Tak heran pula jika peserta tampak sangat antusias mengikuti 
pembahasan yang disampaikan. Bahkan, acara yang berlangsung 
mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB itu tidak cukup untuk menjawab 
pertanyaan peserta yang begitu banyak. 

Talk Show Kesehatan
“Simposium Ilmiah Akreditasi IBI 
(Ikatan Bidan Indonesia)”

Simposium Kesehatan 
Penyakit Hepatitis Pencegahan & Pengobatannya

KEMAYORANBEKASI TIMUR

DEPOK

Kilas Berita
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dr. Sonny Sujatno, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 08.30-13.00
Rabu: 08.30-15.00
Jumat: 08.30-13.00 & 19.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Johanes  V. Lusida, Sp.PD
Selasa, Kamis & Sabtu: 16.00-18.00

dr. Purwati, Sp.PD
Senin, Selasa & Kamis: 18.30-20.30

dr. Gatot Sugi.harto, Sp.PD
Senin & Rabu : 08.00–11.00 & 17.30–21.00
Kamis: 08.00-12.30 & 17.30-21.00
Jumat: 17.30-21.00
Sabtu: 17.30-20.00

dr. Ester Karuniawati, Sp.PD
Senin: 18.30-21.00
Selasa & Kamis: 10.00-18.00
Rabu: 16.00-20.00
Jumat: 10.00-17.00
Sabtu: 09.00-14.00
Minggu: 16.00-18.00

dr. Hermina, Sp.PD
Kamis & Jumat: 19.00-21.00

Penyakit Dalam / Internal Medicine 
dr. Candra Wibowo, SpPD
Senin: 18.00-21.00
Selasa - Sabtu: 17.00-21.00

dr. Otek Hermanto, Sp.PD
Senin - Sabtu: 08.00-12.00
Senin - Jumat: 16.00-19.00

dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Senin - Jumat: 10.00-14.00

dr. Med. Tedi E.S. Hutomo, Sp.PD
Senin - Sabtu: 09.00-13.00
Senin - Jumat: 17.00-20.00

dr. Sidharta Salim, Sp.PD
Senin - Jumat: 10.00-14.00
Senin - Jumat: 19.00-22.00

Prof. Dr. dr. David H., Sp.PD
Senin: 16.00-20.30
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Juferdy Kurniawan, Sp.PD
Selasa: 17.00-19.00
Sabtu: 17.00-19.00

SUB SPESIALIS
Penyakit Dalam - Konsultan Diabetes 
& Endokrin/Internal Medicine - Diabetes & 
Endocrinology
dr. F. Eliana Taufik, Sp.PD, KEMD
Senin: 08.00-12.00
Jumat – Sabtu:  08.00-12.00
Senin – Jumat: 17.00-20.00
Sabtu: 14.00-19.00

Penyakit Dalam - Gastroentero Hepatologi/
Endoskopi/Internal Medicine - Gastroentero 
Hepatology/ Endoscopy
dr. Robert Tedjasaputra., Sp.PD  KGEH
Senin: 19.00-21.00
Selasa, Kamis & Jumat: 19.00-20.30
Sabtu: 18.00-19.00

Penyakit Dalam - Konsultan Ginjal Hipertensi/
Internal Medicine - Kidney & Hypertention
Prof. DR. dr. Endang Susalit, Sp.PD  KGH
Senin & Rabu: 20.00-21.00

Penyakit Dalam - Peny. Darah dan Kanker/
Internal Medicine - Hematology & Oncology
dr. Shufrie Efendy, Sp.PD  KHOM
Selasa & Jumat: 18.00-20.00

Penyakit Dalam - Peny. Kekebalan Tubuh/
Internal Medicine - Imunology
dr. Nanang Sukmana, Sp.PD, KAI 
Senin, Rabu & Kamis: 17.00-20.00

Penyakit Dalam/Internal Medicine
dr. Felix Prabowo S., Sp.PD
Senin - Jumat: 09.00–14.00
Sabtu: 09.00–13.00
Senin, Rabu & Kamis: 17.00 – 21.00

dr. Francisca Wibowo, Sp.PD
Senin - Sabtu: 08.00-14.00
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Iskandar, Sp.PD
Senin - Sabtu: 09.00–14.30
Senin - Jumat: 18.00-20.30

dr. Indra Marki, Sp.PD
Senin - Jumat: 18.00-21.00
Sabtu: 15.00-17.00

dr. Hendradinata, Sp.PD
Senin, Rabu & Sabtu: 17.00-20.00

Penyakit Dalam - Darah & Kanker/Internal 
Medicine - Hematology Oncology 
dr. Cosphiadi Irawan, Sp.PD – KHOM
Senin & Kamis: 19.00 – 21.00

Penyakit Dalam - Konsultan Diabetes 
& Endokrin/Internal Medicine - Diabetes & 
Endocrinology
dr. Dante Saksono H., Sp.PD, PhD  KEMD
Senin: 16.00-18.00
Selasa & Kamis: 19.00-21.00
Jumat: 16.00-18.30
Sabtu: 12.00-14.00

Penyakit Dalam - Gastroentero Hepatologi/
Endoskopi/Internal Medicine - Gastroentero 
Hepatology/ Endoscopy
DR. dr. H. Murdani Abdulah., Sp.PD  KGEH
Senin, Rabu & Jumat: 19.00–21.00

Penyakit Dalam - Konsultan Ginjal Hipertensi/
Internal Medicine - Nephrology
dr. Djoko Wibisono, Sp.PD  KGH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-21.00

Penyakit Dalam - Konsultan Peny. Hati/
Internal Medicine - Hepatology
dr. FX. Pridady, Sp.PD  KGEH
Senin - Jumat: 08.00-10.00
Sabtu: Perjanjian

Penyakit Dalam - Konsultan Peny. Tropis & 
Infeksi/Internal Medicine - Tropic & Infection
dr. Leonard Nainggolan, Sp.PD  KPTI
Senin & Rabu: 18.00-21.00

JADWAL PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
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dr. F. Andy Kasim, Sp.PD
Senin - Sabtu: 08.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. Okki Ramadian, Sp.PD
Senin, Rabu, Kamis & Jumat: 08.00-14.00 &
 17.00-21.00
Selasa: 08.00-14.00 & 19.00-21.00
Sabtu: 08.00-14.00

dr. Taufiq MD, Sp.PD
Jumat & Sabtu: 18.00-20.00

dr. Fitri Imelda, Sp.PD
Selasa & Kamis:17.00-20.00

dr. Andry Sultana, Sp.PD
Senin: 09.00-13.00 
Selasa: 09.00-18.30 
Rabu & Jumat: 09.00-13.00 & 18.00-21.00
Kamis: 09.00-13.00 & 16.00-18.30
Sabtu: 09.00-13.00 & 17.00-20.00
Minggu: 14.00-17.00

dr. Boedi Tedjodiharjo, Sp.PD
Senin – Sabtu: 09.00-13.00 & 19.00-21.00
Minggu: 10.00-12.00

dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 17.00-19.00

dr. Hendro Gunawan, Sp.PD
Senin – Sabtu: 10.30-12.00

dr. Mulyadi Wongso, Sp.PD
Selasa & Jumat: 14.00-17.00

dr. Soegianto Wibisono, Sp.PD
Selasa & Kamis: 19.00-20.00

dr. Sony Sujatno, Sp.PD
Senin, Selasa & Kamis: 17.30-21.00
Minggu: 18.00-20.00

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

Konsultan Gastroentero Hepatology / Endoskopi
dr. Hery Purbayu, Sp.PDKGEH
Senin, Rabu & Jumat: 18.00-20.00
Sabtu: 15.00-17.00

Konsultan Hemato Onkologi
dr. S. Ugroseno, Sp.PDKHOM
Selasa & Kamis: 18.00-20.00

dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Senin, Selasa, Rabu & Jumat: 10.00-13.00 &
 17.30-20.00
Kamis & Sabtu: 10.00-13.00

dr. David Kristanto, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 10.30-13.00 &
 16.00-19.00
Rabu & Jum’at: 10.30-13.00

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Senin: 09.00-14.00 & 17.00-20.30
Selasa & Sabtu: 09.00-14.00
Rabu, Kamis & Jumat: 09.00-14.00 &
 18.00-20.30

Dr. Olly Renaldi, Sp.PD, KEMD
Senin: 08.00-10.30 & 17.00-20.00
Selasa, Rabu,Kamis: 08.00-10.30 & 16.00-19.00
Jumat: 08.00-10.30
Sabtu: 08.00-11.30

dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 08.00-13.30 &
 18.00-20.30
Rabu & Sabtu: 08.00-13.30 

dr. Edwin Simatupang, Sp.PD
Senin & Selasa: 08.00-14.00 & 17.00-20.00
Rabu:  17.00-20.00
Kamis: 10.00-14.00 & 17.00-20.00
Jumat: 08.00-14.00
Sabtu: 18.00-20.00

dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Senin & Kamis: 09.00-14.00 & 17.00-19.00
Selasa, Jumat & Sabtu: 09.00-14.00
Rabu: 09.00-14.00 & 17.00-20.00

dr. Andry Surandy, Sp.PD
Senin & Kamis: 08.00-14.00
Selasa, Rabu, Jumat & Sabtu: 08.00-14.00 &
 19.00-21.00

dr. Hyhot Mausar, Sp.PD
Senin - Sabtu: 09.00-13.00
Selasa, Kamis & Jumat: 17.00-20.00

dr. Nenny Agustanti, Sp.PD
Kamis, Jumat & Sabtu: 09.00-13.00
Kamis, Jumat & Sabtu: 17.00-20.00

dr. Shiella Gunawan, Sp.PD
Senin - Jumat: 09.00-14.00
Senin & Rabu: 16.00-20.00

JADWAL PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Aryanto Suwondo, Sp.PD
Senin, Rabu & Jumat: 19.00-21.00

dr. Etty Aminah, Sp.PD
Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu: 15.00-17.00
Selasa & Kamis: 16.00-19.00

dr. Sugijarto, Sp.PD
Senin – Jumat: 09.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 09.00-14.00

dr. Herman Wihandojo, Sp.PD
Senin – Jumat: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Sabtu: 10.00-14.00

dr. Petrus Fr. C Tan, Sp.PD
Senin – Kamis: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Jumat & Sabtu: 10.00-14.00

dr. Kunkun Achmad, Sp.PD
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 08.00-13.00 &
 18.00-21.00
Rabu & Jumat: 08.00-13.00

dr. Harmadji, Sp.PD
Jumat: 12.30-13.30

dr. Sunarto, Sp.PD
Senin & Rabu: 15.00-16.00

dr. Said Baraba, Sp.PD
Senin – Kamis: 12.00-13.00

dr. Nurmilawati, Sp.PD
On Call

dr. Daru Jaka, Sp.PD
Senin – Sabtu: 08.00-13.00 & 17.00-21.00



Tanya :

Dear dokter Arina
Saya seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun. Sebagai 

penggemar rubrik Dokter Anda di majalah Mitra Keluarga, saya pun 
ingin berbagi pengalaman dan memperoleh informasi yang tepat 
mengenai penyakit yang saya derita. 

Enam bulan terakhir ini, saya sering merasakan sakit yang me
nyerang bagian kanan atas perut. Ketika konsultasi dengan dokter 
spesialis penyakit, beliau menyarankan saya untuk melakukan 
USG perut. Hasilnya, ditemukan adanya radang kronis di kandung 
empedu saya. Di akhir konsultasi, dokter tersebut memberikan saya 
obat telan, dan berpesan, “Jika masih ada keluhan  rasa sakit yang 
berulang, maka saya disarankan untuk melakukan operasi”. 

Yang ingin saya tanyakan adalah: apa yang membuat saya bisa 
terkena radang kandung empedu? Dari faktor makanan kah? Dan, 

apa benar solusi penyembuhannya harus melalui operasi?

Terima kasih atas perhatian dan solusi jawabannya...
Riska

Cibubur

Jawab

Salam Ibu Riska. 
Terima kasih atas perhatian ibu pada rubrik Dokter Anda. Di dunia kedokteran, radang kro-

nis kandung empedu yang ibu derita, lazim disebut sebagai Kolesistitis Kronis. Faktor risiko 
terjadinya penyakit ini adalah adanya serangan berulang dari kolesistitis akut, yang me-
nyebabkan terjadinya penebalan/penciutan pada dinding kandung empedu, atau kandung 
empedu menyembit dan tidak mampu menampung empedu.

Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita berusia di atas 40 tahun. Penyebab kolesistitis 
adalah bakteri, namun timbulnya gejala memang bisa dipicu oleh makan makanan berlemak 
yang dikonsumsi –terkait erat dengan fungsi kandung empedu dalam membantu penyerapan 
lemak di saluran pencernaan. 

Gejala yang timbul biasanya berupa nyeri perut kanan atas, persis seperti yang ibu alami. 
Rasa nyeri semakin bertambah pada waktu menarik nafas dalam, dan sering terasa menjalar 
ke bahu kanan. Selain itu, terasa pada adanya gangguan pencernaan, mual dan muntah, dan 
sering bersendawa. Bhakan, bisa timbul demam ringan sampai berat.

Komplikasi yang bisa terjadi antara lain karena infeksi memberat (abses, ganggren, pecah 
kandung empedu). Hal ini bisa mengakibatkan ileus (gerakan usus terganggu). Sakit kuning 
yang disebabkan karena adanya arus balik dari empedu ke dalam hati karena saluran empedu 
tersumbat. Komplikasi lain adalah terjadi radang pada pankreas dan penyumbatan batu em-
pedu di saluran pankreas (ductus pancreatikus). Dan, operasi masih merupakan solusi terbaik 
jika keluhan dirasakan terus berulang dan memberat. 

Di RS. Mitra Keluarga, operasi bisa dilakukan dengan metode laparoskopi yang memiliki 
keunggulan pada luka operasi yang minimal, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih 
cepat. Dengan luka operasi yang jauh lebih kecil, maka dari sisi kosmetik pun jauh lebih baik.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. 

Kolesistitis Kronis
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dr. Arina Yuli Roswiyati, MS
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FUNGSI HATI
SGOT Gamma GT
SGPT Alkali Fosfatase

FUNGSI GINJAL
Ureum Urine Lengkap 
Creatinin Asam Urat

PROFIL LIPID
HDL Kolesterol total
LDL Trigliserida

K E T E R A N G A N

Tarif  Khusus
Rp150.000

FUNGSI LIPID

Rp150.000
Tarif  Khusus

Syarat dan Ketentuan
1. Berlaku untuk pasien umum non perusahaan
2. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya
3. Berlaku untuk pasien rawat jalan
4. Voucher harus dibawa dan diserahkan pada saat pendaftaran
5. Berlaku dari 1 November 2012  s/d 31 Desember 2012

Rp125.000
Tarif  Khusus

FUNGSI GINJALFUNGSI HATI

Tidak berlaku di RSMK Waru dan Tegal
Berlaku 1 Nov 2012  s/d 31 Des2012

Tidak berlaku di RSMK Waru dan Tegal
Berlaku 1 Nov 2012  s/d 31 Des2012

Tidak berlaku di RSMK Tegal
Berlaku 1 Nov 2012  s/d 31 Des2012



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memberikan
Pelayanan Terbaik
Bagi Anda dan Keluarga



Health Screening

Percayakan Kesehatan Anda pada Kami

1. Pribadi
   Platinum (Pria & Wanita)
  Gold (Pria & Wanita)
  Silver (Pria & Wanita)
  Pra Nikah (Pria & Wanita)
  Basic
  Jantung Sehat
  Pemeriksaan Dini STROKE
  Pemeriksaan Prostat
  Pemeriksaan Payudara

2. Perusahaan
  Paket Baku Rumah Sakit : 
  SeleksiKaryawan Dasar & 
  Lanjutan
  Paket Khusus : 
  disesuaikan dengan usia, 
  permintaan & kebutuhan 
  serta aktifitas perusahaan

Informasi, Pendaftaran & Pelayanan:
Senin s/d Sabtu: 08.00 – 14.00 WIB
Ext. 1570 (Pribadi), Ext. 8062 (Perusahaan)
Untuk Kenyamanan buatlah perjanjian dengan Petugas Health Screening

JL. Bukit Gading Raya Kav. 2, 
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240

Tel. (021) 4585 2700 & 4585 2800  Fax. (021) 4585 2727  
E-mail: kelapagading@mitrakeluarga.com

Pilihan Paket

Kelapa Gading


