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Kami ada untuk 
memenuhi 
kehidupan
Anda, berbagi 
cinta, dan 
membawa tawa

life.love. 
laughter

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

hangatnya cinta dan senyum keluarga.
     Mitra Keluarga Kalideres

Kalideres

life.love.laughter.

*Syarat dan ketentuan berlaku

PROMO MCU
Berlaku sampai 31 Desember 2017

DIABETES CARE  
Rp. 188.000 (Harga normal: Rp. 465.000)

Termasuk: 
Konsultasi Spesialis Penyenyakit Dalam, HBA1C.

LOVE YOUR HEART 
Rp. 480.000 (Harga normal: Rp. 1.153.000)

Termasuk: 
Konsultasi Spesialis Jantung & Pembuluh Darah, Pemeriksaan 
Treadmill, Pemeriksaan Lab (profile lemak).

CARE YOURKIDS (3 - 15 Th)
Rp. 460.000 (Harga normal: Rp. 730.000)

Termasuk: 
Pemeriksaan Dokter Anak, Dokter Gigi, Dokter THT, Dokter 
Mata, Pemeriksaan Urine Lengkap.

CARE YOUR NANNY / DRIVER  
Rp. 317.000 (Harga normal: Rp. 720.000)

Termasuk: Pemeriksaan Dokter Umum, Thorax, Darah 
Lengkap, HbsAg, Pemeriksaan Urine Lengkap.

GOLDEN AGE NO WORRIES (Female)
Rp. 950.000 (Harga normal: Rp. 1.883.000)

Termasuk: Pemeriksaan Internist, Thorax, Darah Lengkap, 
Pemeriksaan Lab (profile lemak), USG lower Abdomen, 
USG Payudara.

GOLDEN AGE NO WORRIES (Male)
Rp. 728.000 (Harga normal: Rp. 1.414.000)

Termasuk: Pemeriksaan Internist, Thorax, Darah Lengkap, 
Pemeriksaan Lab (profile lemak), USG Whole Abdomen.

Jl. Peta Selatan No.1, Kalideres, Jakarta
Telp. (021) 225 23 700, 225 23 701, Counter Informasi (Ext. 0), Counter Spesialist (Ext. 1550 & 1551)

Dapatkan Kado Natal & Tahun Baru untuk setiap transaksi 10 juta 
Berlaku untuk Rawat Inap, Rawat Jalan, Pasien Umum dan Asuransi (sd 31 Desember 2017)

Mitra Keluarga Kalideres @mitrakeluargakalidereswww.mitrakeluarga.com

Sambut Natal 2017 & 
Tahun Baru 2018
dengan Hidup Sehat

I
stimewanya ketika kulit mulai me
ngendur dan timbul keriput seiring 
berlangsungnya perubahan yang 

bersifat aging degeneratif (kerusakan/
penuaan). Sementara bentuk payudara, 
pinggul, maupun perut mulai berubah ke 
bentuk yang  kurang sempurna. 

Ya, ada banyak problem penampilan 
fisik pada wanita. Kendati  tidak se hebat 
wanita, pria juga memiliki  pro blem yang 
sama. Problem pada wanita umum nya 
ketika mulai timbul keriput di  wajah, 
adanya flekflek/bercak kehitam an 
atau kecoklatan, kemudian bintil bintil 
 seperti kutil kecilkecil, kulit sudah mulai 
menurun, kusam, kemudian ada juga 
jerawat bekas jerawat, dan sebagainya. 
Sedangkan pria umumnya pada  kondisi 
yang lebih terlihat nyata, misalnya 
 rambut yang semakin menipis di area 
tertentu (botak).

Begitu pula dengan problem pada 
bagian tubuh yang kurang berkenan, 
seperti gigi geligi yang tidak rapih dan 
bersih, hidung yang terlalu pesek, ben
tuk dagu yang kurang bagus, kelopak 
mata atas dan bawah yang tidak lagi 
 segar, dan sebagainya.
 
Tapi tak usah khawatir, dengan kemaju
an teknologi medik dan kosmetik saat 
ini, kecantikan secara fisik –mulai dari 
ujung kaki hingga ke ujung rambut bisa 
dipertahankan, dirubah, bahkan disem
purnakan.

Semua problem tersebut bisa  dikoreksi. 
Mulai dari mengondisikan deret gigi 
agar tertata rapih, putih bersih di balik 
senyum yang menawan. Mata yang 
bermasalah bisa memanfaatkan pilihan 
 kacamata trendy atau menggunakan 
contact lens untuk menyamarkan 
 kondisi mata.

Bentuk hidung dan dagu, hingga kerut
an pada kelopak mata atas dan bawah 
pun bisa diselamatkan dengan merubah 
bentuknya yang menjadi lebih sempurna 
dengan jasa dokter spesialis bedah plas
tik. Bedah estetik dicontohkan dengan 
beberapa pembedahan yang hasilnya 
membuat penampilan tubuh menjadi 
lebih baik, seperti penyedotan lemak di 
perut, membuat payudara lebih berisi, 
lesung pipit, memancungkan hidung, 
penghilangan kantong mata, dan injeksi 
lemak, misalnya.

Mitra Keluarga Grup, memiliki  tenaga 
medis yang kompeten, didukung dengan 
peralatan yang sangat memadai untuk 
mewujudkan semua harapan tersebut. 
Jadi, tidak perlu bingung. Ada banyak 
jalan untuk mencapai kesem purnaan 
hidup, dan resolusi untuk memenuhi 
tuntutan standar penampilan yang se
makin tinggi. 

Tampil Menawan  
di Tahun Baru

Selain gaya hidup sehat, 
performance (penampilan) 
juga sudah menjadi lifestyle. 
Tuntutan gaya hidup dan 
standar penampilan yang 
semakin lama semakin tinggi 
membuat kaum wanita 
maupun pria berusaha 
untuk memperbaiki kualitas 
penampilannya. Bahkan, 
mereka yang telah memiliki 
anugerah penampilan sangat 
memadai pun masih memiliki 
keluhan.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKalideres

Berlaku sampai 31 Maret 2018

Jl. Peta Selatan No. 1, Kalideres, Jakarta
Telp. (021) 225 23 700, 225 23 701, Counter Informasi (Ext. 0), Counter Spesialis (Ext. 1550 & 1551)
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA

S
ahabat Mitra Keluarga, pada 
kesempatan ini kami sengaja 
mengangkat tema bertajuk: Tampil 

Beda di Tahun yang Baru. Alasannya, 
di tengah fenomena lifestyle yang 
semakin menggejala, masyarakat 
semakin concern dengan kesehatan, 
 performance dan kecantikan. 

Tak heran, di tengah tuntutan gaya hidup 
dan standar penampilan yang semakin 
tinggi seperti saat ini, kehadiran wanita 
cantik berpenampilan menawan dengan 
bentuk tubuh yang mendekati sempurna 
memang tidak lagi menjadi hal yang 
sulit ditemui. Maklum, polesan bedak, 
make up, fashion, bahkan treatment-
treatment perawatan tertentu dapat 
mengubah tampilan luar seseorang yang 
sebenarnya biasabiasa saja menjadi 
tampak luar biasa. 

Tentu saja kecantikan itu basenya 
berada pada kesehatan. Sebut saja 
ketika seseorang tidak concern dengan 
pola makan dan gaya hidup sehat yan 
semestinya, maka akan mudah sekali 
memicu timbulnya berbagai problem 
kesehatan yang akan sangat merugikan 
penampilan secara fisik. Mulai dari 

bentuk tubuh yang semakin melebar 
dan kualitas kesehatan kulit wajah 
yang semakin menurun, timbul keriput, 
jerawat, hingga flek – flek hitam dan 
sebagainya. 

Jika problem seperti ini muncul, 
maka pilihannya cuma dua; diet dan 
olahraga. Ini merupakan jalan yang 
terbaik. Namun, ketika masalah itu tidak 
terselesaikan dengan diet dan olahraga, 
bahkan polesan kosmetik pun tak 
mampu mencukupi, maka masih ada 
pilihan lain yang juga cukup baik, mulai 
dari melakukan treatment – perawatan 
kesehatan kulit hingga pilihan untuk 
melakukan bedah estetik.

Semua problem penampilan itulah 
yang kami coba ulas secara tuntas pada 
majalah Mitra Keluarga edisi No 23 ini. 
Semoga bisa menjadi referensi dan 
tolok ukur untuk mewujudkan harapan; 
Tampil Beda di Tahun Baru. Sebagai 
resolusi dalam menyambut tahun baru 
yang tentu akan semakin dinamis dan 
progresif. Akhir kata, tak lupa kami 
ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun 
Baru 2018. 

Resolusi di Tahun 
yang Baru
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rekomendasi

D
efinisi cantik tentu relatif dan sangat tergantung selera 
dan sudut pandang seseorang. Masalahnya, tidak 
semua wanita terlahir dengan tampilan fisik yang ideal. 

Bahkan terkadang jauh dari sempurna. Sebut saja, hidung 
pesek dan terlalu lebar, bentuk dagu yang tidak seperti lebah 
menggantung, ada masalah pada kantong dan kelopak mata 
atau kelopak mata tidak terbentuk, bibir kurang tipis atau tebal, 
hingga bentuk wajah yang kurus. Bahkan, bentuk tubuh, perut, 
payudara, panggul, dan lainnya menjadi ‘masalah’ yang bisa 
sangat memengaruhi rasa percaya diri.

Ambil contoh, orang Indonesia yang memiliki karakteristik 
bentuk hidung yang umumnya kurang mancung. Sementara 
banyak sekali yang menginginkan bentuk hidung yang 
tinggi seperti hidung orang caucasian (kaukasia–orang bule 
yang hidungnya tinggired). “Jadi, jangan heran jika mereka 
berusaha untuk merubah/memperbaiki bentuk hidungnya 
yang menjadi lebih tinggi, atau memperkecil bentuk cuping 
hidung,” kata dr. Kusmarwati, Sp.BPRE.

Menurut dokter spesialis bedah plastik di Mitra Keluarga 
Bekasi Timur dan Bekasi ini,  pilihan favorit pasien dalam 
menetapkan tindakan operasi bedah plastik, umumnya 
melakukan perbaikan pada bentuk hidung, baru kemudian 
pilihan untuk merubah bentuk dagu. Sedangkan pilihan bedah 
plastik untuk kategori estetik karena proses penuaan (aging), 
permintaan terbanyak adalah treatment pada kelopak mata. 
Baik kelopak atas maupun bawah. “Ini merupakan pilihan 
favorit pada pasien dengan rentang usia di atas 3035 tahun. 
Tetapi terbanyak pasien yang melakukan operasi (untuk aging) 
umumnya berusia di atas 45 tahun,” ungkapnya.    

Tatalaksananya, misal memperbaiki bentuk hidung dengan 
memasukkan implan silikon padat cuma membutuhkan waktu 
sekitar 1 jam. “One day care, tanpa perlu rawat inap. Bius lokal, 
dan selesai dikerjakan pasien bisa langsung pulang,” imbuhnya.

Body CoNTouRINg 
Wanita dengan anugerah penampilan sangat memadai pun 
masih memiliki keluhan. Istimewanya ketika merasa bentuk 

payudara, panggul, maupun perut mulai berubah ke bentuk 
yang kurang sempurna. Sementara kulit mulai mengendur dan 
timbul keriput seiring berlangsungnya perubahan yang bersifat 
aging degeneratif (kerusakan/penuaan).

Hampir semua wanita, baik gadis remaja, wanita paska 
melahirkan, maupun mereka yang telah memasuki 
usia matang, umumnya memiliki masalah dalam upaya 
mengembalikan penampilan secara fisik (bentuk tubuh dan 
kecantikan) yang dimiliki sebelumnya, atau memang ingin 
memperbaiki, merubahnya. 

Ketika semua problem itu muncul, maka pilihannya cuma 
dua; diet dan olahraga. “Ini merupakan jalan yang terbaik, 
sebenarnya,” jelas dr. Gwendy Aniko, Sp.BPRE, KBM, di Mitra 
Keluarga Kelapa Gading. Namun, ketika masalah itu tidak 
terselesaikan dengan diet dan olahraga, bahkan polesan 
kosmetik pun tak mampu mencukupi, maka masih ada pilihan 
lain yang juga cukup baik, yaitu melakukan bedah plastik. 

Pilihannya macammacam. Sebut saja body contouring, atau 
upaya ‘mengembalikan’ bentuk tubuh hingga menghilangkan 
selulit pada permukaan kulit. Body contouring merupakan 
tindakan bedah plastik untuk mengembalikan atau 
membentuk badan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih 
dari itu, bentuk payudara maupun panggul yang kurang 
sempurna pun bisa dikoreksi dan direkonstruksi. 

Sebut saja payudara gadis yang telah beranjak dewasa atau 
berusia sekitar 1718 tahun dimana bentuknya sudah masuk 
pada fase permanen. Tidak akan tumbuh lagi. Bentuknya 
tidak berkembang sempurna, terlalu kecil atau terlalu besar, 
misalnya. Di sinilah body countouring berperan. Yang terlalu 
kecil bisa diperbesar dan dibentuk dengan memasukkan 
implan, dan yang terlalu besar bisa direduksi supaya 
penampilan dari luar terlihat oke. “Kita bisa membantu untuk 
merubah bentuknya menjadi lebih baik. Bahkan pasien paska 
mastektomi payudara pun bisa kita rekonstruksi dan dibuatkan 
payudara pengganti,” paparnya. 

Bedah Estetik

upaya Menyempurnakan 
Penampilan

Tak perlu menunggu hingga usia matang untuk memperbaiki bagian tubuh dengan 
memanfaatkan tindakan bedah plastik. Perawatan seperti vampire facelift/facial dengan tujuan 
rejuvenasi alami dari wajah hingga body contouring bisa dilakukan sedari muda.

❝Mitra Keluarga Kelapa Gading memiliki 
tools dan SDM yang sangat memadai 
untuk pelayanan di bidang tindakan 

bedah plastik❞

❝Selain melakukan perbaikan pada 
bentuk hidung dan dagu, pilihan 
paling favorit bedah plastik untuk 
ketegori estetik adalah treatment 

pada kelopak mata – atas maupun 
bawah—yang menurun akibat 

proses penuaan (aging)❞

dr. Kusmarwati, Sp.BP-RE
Mitra Keluarga Bekasi Timur dan 

Bekasi

❝Bedah plastik berasal dari 
bahasa Yunani; Plasticos yang 
berarti ‘membentuk kembali’, 
melalui kegiatan pembedahan 

maupun non pembedahan 
yang bertujuan untuk merubah 
bentuk dari abnormal menjadi 

normal atau dari normal menjadi 
harmonis❞

 
dr. yantoko Sp.BP-RE

Mitra Keluarga Cibubur

❝Banyak pasien yang merasa 
puas dengan hasil paska tindakan 

vampire facial/facelift yang 
dilakukan dengan teknik minimal 

invasif dan menjadi pilihan 
pelayanan paling favorit di Mitra 

Keluarga Kenjeran❞

dr. Indri Lakhsmi Putri, Sp.BP-RE
Mitra Keluarga Kenjeran

dr. gwendy Aniko, Sp.BP-RE, KBM
Mitra Keluarga Kelapa Gading
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Primary, Healthy for Your Body

SOD + Gliadin 250 IU

®
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GliSODin® merupakan produk original  mengandung SOD + Gliadin.

GliSODin® bermanfaat untuk perlindungan harian dari penuaan dini, 

penyakit degeneratif, dan permasalahan kesuburan.

GliSODin® - SOD merupakan antioksidan utama dalam menangkal radikal bebas.
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Perlindungan awal terhadap radikal bebas
Proteksi aktivitas Anda

SOD + Gliadin 250 IU

®

www.kalbemed.com

Referensi:
1.  Szeto HH. Cell-permeable, mitochondrial-targeted, peptide antioxidants. AAPS J. 2006;8(2):E277-83
2.  McCord JM, Fridovich I. Superoxide dismutase. An enzymatic function for erythrocuprein (hemocuprein) J Biol Chem. 

1969;224:6049-55.
3. Cloarec M, Caillard P, Provost JC, Dever JM, Elbeze Y, Zamaria N. GliSODin, a vegetal SOD with gliadin, as preventative 

(2): 45-50.

exercise induced changes of blood antioxidant enzymes and plasma lactate. Proceeding of the American Association 
for Clinical Chemistry (AACC) National Meeting. Chicago, Illinois, USA;2004

Meningkatkan sistem pertahanan tubuh Endogen (Endogenous Body Protection)

Bermanfaat untuk perlindungan harian dari penyakit degeneratif, penuaan dini,

dan permasalahan kesuburan

Mengandung GLIADIN yang mencegah kerusakan SOD oleh enzim pencernaan

LIPoSuCTIoN dAN TuMMy TuCK
Untuk kasuskasus seperti perut yang membesar (buncit), 
kendur dan bergelambir dengan timbunan lemak tebal di 
sekitar area perut, biasanya dianjurkan untuk melakukan 
tindakan operasi bedah plastik yang dikenal dengan sebutan 
liposuction (sedot lemak) atau tummy tuck.

Liposuction, kata dr. Yantoko, Sp.BPRE, merupakan suatu 
tindakan pembedahan untuk mengurangi lemak di bawah kulit 
dengan cara sedot lemak dengan cannul yang dihubungkan 
dengan mesin tekanan negatif. “Tujuan liposuction bukan 
untuk menurunkan berat badan tetapi mengurangi lemak di 
area tertentu sehingga memberikan bentuk tubuh yang lebih 
baik,” kata dokter ahli bedah plastik di Mitra Keluarga Cibubur 
ini.

Sementara, abdominoplasty (tummy tuck) merupakan suatu 
tindakan pembedahan untuk memperbaiki dinding perut yang 
sudah kendor dengan cara mengembalikan ketegangan otot 
perut (rectus abdominis), mengurangi lemak di bawah kulit, 
mengurangi kulit dan lemak yang berlebih hingga membentuk 
parut baru yang lebih baik.

Menurut dr. Indri Lakhsmi Putri, Sp.BPRE, momok paling 
menakutkan bagi wanita adalah ketika mulai mengalami 
penurunan kualitas kulit (timbul keriput dan kendur) akibat 
proses penuaan (aging) dan gravitasi. Ketika terjadi di wajah, 
misal mata, maka perlu dilakukan operasi kantung mata. 
Di wajah, perlu dilakukan facelift. Pada payudara, puting 
akan semakin jatuh proyeksinya, sehingga perlu dilakukan 
pengencangan payudara. Perut yang menggelambir perlu 
dilakukan sedot lemak atau tummy tuck.  

Semua masalah yang berkaitan dengan proporsi ideal (bentuk 
tubuh) dan kecantikan (bentuk wajah) bisa dilakukan di 
hampir semua rumah sakit Mitra Keluarga Grup. Hanya saja, 
kata dokter praktik di Mitra Keluarga Kenjeran ini, tahapan 
yang paling penting ialah konsultasi. “Pada saat konsultasi 
sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan body 
contouring, liposuction atau tummy tuck, misalnya, dokter 
akan menyesuaikan berat badan sesuai dengan tinggi badan 
terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang 
proporsional dan mendekati sempurna,” jelasnya. 

Tubuh manusia merupakan satu kesatuan estetik dimana 
bagian satu dengan yang lain saling menunjang keindahan 
tubuh seseorang dalam proporsi yang harmonis. Bagian 
tubuh yang sering menjadi keluhan dari sisi estetik 
sehingga dirasa perlu memperoleh sentuhan/tindakan 
bedah plastik untuk perbaikan diantaranya:

a. Wajah

•	 dahi berkeriput
•	 kulit wajah berkeriput atau turun sehingga tampak tua
•	 kelopak mata atas tanpa lipatan, atau terlalu 

turun sehingga mata terlihat lelah dan terkadang 
menghalangi  pandangan penglihatan

•	 kelopak mata bawah yang menggelembung, tampak 
lemak yang menonjol (baggy eyes), menjadikan 
tampak capek dan terlihat tua

•	 bentuk hidung, bibir dan dagu yang tidak 
proporsional. Bagian ini bisa diperbaiki dengan 
pengurangan atau penambahan masa yang  
diharapkan sehingga dirasa lebih proporsional

b. Payudara

•	 Bila menginginkan volume payudara yang lebih besar 
karena hipoplasia payudara dapat diperbesar dengan 
menambahkan implan silikon yang cukup aman

•	 bila payudara terlalu besar dapat dilakukan reduksi 
atau pengurangan payudara sehingga pasien lebih 
nyaman

•	 bila payudara turun ke bawah berlebih terutama 
pada pasien yang sering menyusui dapat dilakukan 
rekonstruksi (breast lifting)

c. Area dinding Perut

•	 Keluhan ini banyak dirasakan oleh pasien yang sudah 
beberapa kali hamil dan melahirkan dengan masalah:
 otot dinding perut (m.retus abdominis) yang 

kendor dan menjauh dari garis tengah karena 
pendesakan selama kehamilan

 lemak di dinding perut yang berlebih
 kulit yang berlebih sampai menggantung di bagian 

bawah
 pusat yang bentuknya tidak bagus lagi

•	 Masalahmasalah di area dinding perut tersebut 
dapat diperbaiki dengan operasi Abdominoplasty 
(Tummy tuck) dengan tujuan mengatasi kekurangan
kekurangan seperti telah disebutkan di atas.

sumber : dr. Yantoko, Sp.BP-RE– Mitra Keluarga Cibubur

Area Bedah Estetik
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M
emasuki usia ke 29 yang merupakan usia matang, 
Mitra Keluarga Grup, industri yang bergerak dibidang 
pelayanan kesehatan semakin optimal, baik dari sisi 

pelayanan, fasilitas juga tingkat kepercayaan dari masyarakat. 
Dalam waktu dekat, grup yang telah didukung 12 rumah sakit 
yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur 
ini mengembangkan sayapnya dengan  membuka dua cabang 
lagi, satu di kawasan Bintaro, dan satu di Kawasan Serpong, 
Tangerang. 

Saat ini, Mitra Keluarga memiliki fasilitas dan pelayanan 
kesehatan yang terbilang lengkap, termasuk pelayanan 
terbaik dibidang bedah estetik, perawatan kesehatan kulit 
dan sebagainya. Fasilitas dan pelayanan tersebut ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menginginkan 
kesempurnaan penampilan fisik. Sementara di tengah fenomena 
lifestyle yang semakin menggejala saat ini, masyarakat semakin 
concern dengan kesehatan, performance dan kecantikan. 
Sehingga perawatan sangat diperlukan untuk mengatasi 
berbagai tanda penuaan maupun antisipasi terhadap faktor
faktor yang dapat merusak penampilan. 

MENJAgA PENAMPILAN
Ada banyak cara untuk menjadi cantik, atau memperbaiki 
penampilan dari yang biasabiasa saja menjadi luar biasa. 
Mulai dengan memanfaatkan jasa dokter kulit untuk menjaga 
dan merealisasikan kesehatan kulit agar menjadi putih bersih 
dan kulit wajah yang halus mulus. Mengunjungi poli gigi dan 
ortodonti untuk mewujudkan kesehatan gigi geligi dan gusi 
hingga tampil menjadi deret gigi putih bersih dan tertata 
rapi, atau memanfaatkan jasa dokter spesialis mata untuk 
menyamarkan kondisi mata yang kurang baik hingga memiliki 
pesona dengan menggunakan kacamata trendy atau contact 
lens, misalnya. 

Tak cuma itu, ada pula bidang akupunktur yang bisa 
dimanfaatkan untuk mengembalikan tingkat kecerahan wajah, 
menghilangkan kerut, dan lainlain. Poli akupunktur juga 
menyediakan fasilitas pemeliharaan kesehatan dan kecantikan. 
“Ada banyak teknologi yang dapat dilakukan di poli akupunktur 
seperti mesotherapi, sonopuncture dengan radiofrequensi dan 
decavitasi lemak dan body contoure yang sedang booming,” 
kata dr. Dewi Permatasari, Sp.Ak – Spesialis Akupunktur Mitra 
Keluarga Bekasi.

Bahkan, konsultasi dengan psikolog pun diperlukan untuk 
mengatasi stres agar tidak berkembang menjadi distress 
(baca rubrik referensi-management stress hal 16-17) yang 
juga bisa sangat merugikan terhadap penampilan seseorang 
secara fisik. “Dibutuhkan manajemen stres, dimana stres 
harus bisa dikelola sehingga tidak membawa dampak negatif, 
seperti ketidakpedulian terhadap situasi, diri sendiri, hingga 
efek terburuk pada timbulnya berbagai macam penyakit 
kardiovaskuler atau kanker,” kata Bona Sardo, M.Psi, Psikolog 
di Mitra Keluarga Depok.

BEdAh PLASTIK
Salah satu fasilitas unggulan Mitra Keluarga Grup, yaitu 
bedah plastik yang dapat memperbaiki penampilan. Menurut 
dr. Yantoko,  Sp.BPRE, bedah plastik tak hanya membuat 
jadi cantik, tetapi juga mengatasi penampilan akibat luka 
bakar, kecelakaan atau cacat lahir. Bedah plastik terbagi dua, 
rekonstruksi dan estetika. Bedah plastik rekonstruksi dilakukan 

pada pasien yang mengalami luka bakar, bibir sumbing atau 
korban kecelakaan lalu lintas. “Sementara bedah estetik lebih 
pada aspek keserasian dalam penampilan. Dari yang normal 
menjadi lebih normal lagi,” timpal dr. Kusmarwati Sp.BPRE, di 
Mitra Keluarga Bekasi Timur.

Ada beberapa cara untuk memperlambat proses penuaan. Olahraga 
telah terbukti memperlambat proses penuaan dan memperpanjang 
kehidupan. Selain itu, menjaga pikiran tetap tenang dan tidak 
mudah stres, maupun pola makan yang baik, juga akan membantu 
memperlambat penuaan yang pasti terjadi pada setiap orang.

Namun, ketika masalah itu tidak terselesaikan dengan diet dan 
olahraga, atau polesan kosmetik pun tak mampu mencukupi, 
masih ada pilihan lain yang juga cukup baik, yaitu melakukan 
bedah plastik. Pilihannya macammacam. Sebut saja body 
contouring, atau upaya ‘mengembalikan’ bentuk tubuh hingga 
menghilangkan selulit pada permukaan kulit. Body contouring 
merupakan tindakan bedah plastik untuk mengembalikan atau 
membentuk badan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Istimewanya ketika merasa bentuk perut, payudara, maupun 
pinggul mulai berubah ke bentuk yang kurang sempurna. 
“Bentuk payudara maupun panggul yang kurang sempurna 
pun bisa dikoreksi dan direkonstruksi,” kata dr. Gwendy Aniko, 
Sp.BPRE, KBM, di Mitra Keluarga Kelapa Gading. 

Lebih dari itu, seiring bertambahnya usia kulit pun mulai 
mengendur dan timbul keriput. Ya, timpal dr. Indri Lakhsmi 
Putri, Sp.BPRE, di Mitra Keluarga Kenjeran, akibat penuaan 

dan gravitasi, maka wanita akan mengalami keriput dan 
penurunan kekencangan kulit (kendur). “Bila terjadi di wajah, 
misal mata, perlu dilakukan operasi kantung mata. Apabila di 
wajah perlu dilakukan facelift. Begitu pula di payudara, puting 
akan semakin jatuh proyeksinya, sehingga perlu dilakukan 
pengencangan payudara. Perut yang menggelambir perlu 
dilakukan sedot lemak atau tummy tuck,” ucapnya.
 
Bahkan, adapula perbaikan yang perlu dilakukan karena 
faktor bawaan –faktor keturunan seperti hidung pendek, 
dapat dilakukan perbaikan untuk meninggikan hidung, atau 
mereka yang tidak memiliki kelopak mata juga dapat dilakukan 
pembuatan lipatan kelopak mata, untuk menyempurnakan 
kualitas keindahan/kecantikan secara fisik.

Pada prinsipnya, bedah estetik dilakukan dengan beberapa 
pembedahan yang hasilnya membuat penampilan tubuh 
menjadi lebih baik, seperti penyedotan lemak di perut, 
membuat payudara lebih berisi, memancungkan hidung, 
hingga menghilangkan kantong mata, injeksi lemak untuk 
menghilangkan kerutan dan sebagainya.

TINdAKKAN PERAWATAN KuLIT
Fasilitas dan pelayanan di bidang kulit pun tak kalah penting 
dengan perawatan lainnya. Utamanya mengingat masalah 
kulit juga merupakan problem utama kaum wanita. Sebut saja, 
cekung atau kempot, timbul keriputkeriput kasar terutama di 
kening, di sudut mata di wajah bisa dikoreksi dan diisi dengan 
filler. “Itu semua tindakan bidang spesialis kulit. Sedangkan 
untuk bekas jerawat yang lubangnya besarbesar itu perlu 

Mencapai Keserasian dalam 
Penampilan

Proses penuaan merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia. Setiap 

orang, wanita  maupun pria, menginginkan agar dirinya tetap sehat dan 

bisa tampil dengan performa yang terbaik dari sisi estetik.

❝Penampilan fisik yang lebih baik meningkatkan 
suasana hati, rasa percaya diri, dan membuat pasien 

merasa puas terhadap dirinya sendiri❞
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perlakuan khusus, dan penanganannya kita lakukan di ruang 
bedah,” kata dr. Gunawan, Sp.KK, di Mitra Keluarga Kelapa 
Gading.

Atau sambungnya, bisa memanfaatkan teknologi botox untuk 
pengisian pada kulit dan membuat kontur wajah lebih terlihat dan 
menghaluskan kerutan. Teknologi ini menggunakan tindakan non 
invasif atau suntik botox dengan menggunakan toksin yang telah 
dimurnikan untuk membantu otot untuk rileks dan mengurangi 
munculnya kerutan dan garis halus.

Memang, berbeda dengan wanita, problem ‘penampilan’ pada 
pria memang tidak sehebat wanita.  Namun, banyak pula pria 
yang sangat peduli dengan penampilannya. “Umumnya lebih 
kepada kelainan yang nyata, seperti adanya benjolan di kulit 
yang sangat mengganggu dari sisi estetika. Dan yang paling 
nyata adalah kondisi rambut. Usia masih muda tetapi rambut 
semakin menipis. Sudah melakukan macammacam treatment 
kesehatan rambut, tetapi tidak menunjukkan tandatanda akan 
tumbuh,” jelasnya. 

Untuk kasus seperti ini, “Solusinya adalah melakukan 
transplantasi (cangkok) rambut, yaitu suatu teknik pemindahan 
rambut dari daerah yang berambut cukup ke daerah kepala 
yang mengalami kebotakan dari orang yang sama,” kata dr. 
Gunawan yang juga dikenal sebagai dokter spesialis kulit 
pertama yang mampu melakukan transplantasi rambut di 
Indonesia. Persisnya sejak tahun 1998.

Di Mitra Keluarga, semua dokter spesialis akan menyediakan 
perawatan medis sebelum dan sesudah tindakan, serta 
memberikan penjelasan yang informatif dengan baik 
kepada pasien, karena banyak tindakan yang menyebabkan 
perubahan penampilan yang signifikan. 

Yang pasti, apapun problemnya, tentu ada solusinya. 
Mitra Keluarga memiliki fasilitas dan pelayanan yang sangat 
memadai untuk itu. Di dukung oleh tenaga medis yang 
kompeten dan peralatan yang lengkap. Jadi, tunggu apa lagi.  
Memperbaiki penampilan untuk kesempuraan hidup sudah 
menjadi kewajaran yang juga penting untuk dilakukan. Bahkan, 
tak ada salahnya dijadikan sebagai resolusi untuk tampil beda 
di tahun 2018. 

Bedah Plastik, Liposuction dan Tummy 
Tuck 

 Bedah Plastik: dari bahasa Yunani dengan asal kata 
plasticos yang berarti “membentuk kembali”. Artinya 
suatu kegiatan baik dengan pembedahan maupun non 
pembedahan yang bertujuan merubah bentuk baik dari 
abnormal menjadi normal atau dari normal menjadi 
harmonis

 Liposuction: Suatu tindakan pembedahan dengan 
mengurangi lemak di bawah kulit dengan cara sedot 
lemak dengan cannul yang dihubungkan dengan 
mesin tekanan negatif. Tujuan liposuction bukan untuk 
menurunkan berat badan tetapi mengurangi lemak di 
area tertentu sehingga memberikan bentuk tubuh yang 
lebih baik.

 Abdominoplasty (Tummy tuck) : Suatu tindakan 
pembedahan untuk memperbaiki dinding perut yang 
sudah kendor dengan cara mengembalikan ketegangan 
otot perut (m.retus abdominis), mengurangi lemak di 
bawah kulit, mengurangi kulit dan lemak yang berlebih 
serta membuat parut baru yang lebih baik.

sumber: dr. Yantoko, Sp.BP-RE – Mitra Keluarga Cibubur

❝Seiring dengan bertambahnya usia, tanda-tanda 
penuaan muncul perlahan-lahan pada wajah 
yang sulit untuk dihindari. Hal ini hendaknya 

tidak membuat Anda berkecil hati, karena dengan 
perawatan yang tepat, tanda-tanda penuaan ini 
dapat dikoreksi dan dikurangi dari wajah Anda❞
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S
ejatinya, kacamata merupakan alat bantu penglihatan 
agar seseorang dapat melihat dengan lebih baik dan 
jelas. Penyebab seseorang membutuhkan kacamata 

bermacammacam, diantaranya karena faktor keturunan, 
faktor trauma atau faktor penyakit yang lain.

Dimasa lalu, orang yang menggunakan kacamata tebal (maaf-
mirip pantat botol), kerap disebut sebagai kutu buku maupun 
istilah lain yang kurang sedap didengar. Namun, dalam 
perkembangan hingga saat ini, kacamata juga memiliki fungsi 
menyamarkan bentuk mata atau bentuk wajah, sehingga 
melengkapi fungsi kosmetik dan estetik. 

Saat ini, model dan warna kacamata bermacammacam 
dan bisa disesuaikan dengan bentuk wajah dan penampilan, 
tidak monoton seperti dulu. Sehingga bila mau berganti
ganti disesuaikan dengan warna baju dan tas juga bisa, tetapi 
memang jadi harus punya banyak koleksi kacamata. Tren 
kekinian adalah menggunakan kacamata model lebar atau 
menggunakan lensa kontak.

Contoh sederhananya, kata dr. Niken Indah N, Sp.M, bila mata 
Anda tidak simetris bisa tidak kelihatan (disamarkan) dengan 
memakai kacamata. Sementara, apabila mata Anda tidak 
berwarna cerah juga bisa disamarkan dengan kacamata yang 
warnanya agak gelap. “Dari sisi kesehatan, kacamata sangat 
membantu terapi mata malas (ambliopia), melindungi dari 
debu, melindungi mata dari tangan, melindungi mata dari 
trauma seperti cipratan air kotor di jalan, percikan batu, kerikil, 
dan lainlain,” imbuhnya. 

LENSA KoNTAK
Menurut dokter spesialis mata di Mitra Keluarga Waru ini, ada 
pilihan lain yang disebut contact lens (lensa kontak) untuk 
mengatasi masalah mata. “Lensa kontak berfungsi seperti 
kacamata tapi menempel langsung di kornea mata,” ujarnya. 
Perbedaannya adalah ukuran yang digunakan untuk lensa 
kontak kadang tidak bisa sama persis dengan kacamata yang 
seharusnya dipakai. Apabila hanya ukuran minus saja, ukuran 
lensa kontak bisa disesuaikan hampir sama dengan kacamata. 

Sayangnya bila ukurannya minus dan silinder maka ukuran 
lensa kontak tidak bisa sama persis. 

Lensa kontak sangat cocok digunakan untuk pasien dengan 
ukuran minus tinggi dan silinder tinggi yang tidak dapat 
terkoreksi dengan kacamata. Seseorang yang telah dilakukan 
operasi katarak hanya sebelah dan terdapat perbedaan ukuran 
yang ekstrem antara kedua mata, seseorang yang mengalami 
trauma kimia dan erosi kornea sehingga perlu dibebat dengan 
lensa kontak. Sementara Lensa kontak dapat mengurangi 
pergesekan antara kelopak mata dengan kornea sehingga 
proses epitelisasi kornea atau penyembuhan kornea dapat 
tetap berlangsung meskipun harus mendapatkan tetes mata 
tiap jam.

Lensa kontak ada bermacammacam contohnya lensa kontak
RGP (rigid gas permeable), lensa kontak dari plastik PMMA,
lensa kontak dari bahan etafilcon, lensa kontak dari bahan
silicon hydrogel. Namun, penggunaan lensa kontak sebaiknya
dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis mata. Karena
harus disadari pula bahwa komplikasi terberat penggunaan

contact lens adalah infeksi kornea yang bisa menyebabkan
kebutaan.

Tren lensa kontak untuk kesehatan saat ini memakai bahan
silicon hydrogel karena permeabilitas oksigennya lebih baik
sehingga kornea dapat bernapas dengan lega dan kandungan
airnya juga lebih banyak, sehingga kotoran/debu yang masuk 
ke mata dapat lebih mengalir keluar. Biasanya berwarna 
bening transparan atau ada warna pigmennya tetapi tidak 
banyak.

Sedangkan lensa kontak untuk fesyen biasanya terbuat dari
bahan plastic PMMA atau derivat plastic lain yang tidak dapat
menyerap oksigen dan tidak mengandung air, biasanya
berwarnawarni.

Agar kesehatan mata tetap terjaga, lensa kontak harus 
digunakan secara tertib, dan mengikuti semua instruksi 
pemakaian yang direkomendasikan.

Karena itulah lensa kontak sebaiknya dipilih apabila 
penggunaan kacamata tidak bisa dilakukan. Karena pilihan 
pemakaian kacamata hingga saat ini terbukti lebih aman 
dan sehat. Tetapi, adakalanya karena penampilan, pasien 
ingin menggunakan lensa kontak (contohnya saat ada acara 
undangan pernikahan) dipersilakan karena penggunaan lensa 
kontak di lingkungan indoor dan tidak lama.

Pilihan menggunakan kacamata atau lensa kontak tentu 
kembali kepada masingmasing pengguna. Untuk kesehatan 
mata atau sekadar gaya pun kembali kepada pribadi masing
masing. Namun, penggunaan lensa kontak sebaiknya 
mengikuti anjuran yang benar, karena Jangan sampai hanya 
mementingkan penampilan tetapi mengesampingkan 
kesehatan mata Anda. 

Kacamata dan Lensa Kontak 

Bergaya Sekaligus Menjaga 
Kesehatan Mata
Tren kacamata fesyen dan lensa kontak semakin berkembang dengan pesat. Selain sangat 
mendukung sebagai atribut penampilan yang semakin oke, namun tetap membawa beberapa 
aspek lain seperti kesehatan, keharmonisan dan perubahan.

Kapan dan Berapa Lama sebaiknya Lensa 
Kontak Digunakan?

 Lensa kontak sebaiknya digunakan untuk kegiatan 
indoor dimana kandungan debu dan angin tidak banyak

 Lensa kontak untuk penampilan dan bukan terapi 
sebaiknya digunakan maksimal 23 jam sehari, apabila 
lebih dari itu sebaiknya ada fase istirahat/pelepasan 
lensa kontak agar mata dapat bernapas atau beristirahat 
sejenak

 Lensa kontak jangan dipakai saat tidur atau ketiduran 
lama

 Lensa kontak harus segera dilepas saat mata mulai 
merah, terasa mengganjal, terasa berpasir atau 
merasakan sesuatu yang tidak nyaman/tidak biasa.

Perawatan Lensa Kontak

 Selalu cuci bersih dan keringkan tangan sebelum 
memasang atau melepas lensa kontak 

 Lepaskan lensa kontak sebelum mandi atau berenang. 
Usahakan agar lensa kontak tidak terkena air

 Usahakan untuk selalu melepas lensa kontak sebelum 
tidur. Sangat tidak disarankan untuk mengenakan lensa 
kontak secara terusmenerus. Saat menutup mata 
dengan adanya lensa kontak yang tetap berada di 
dalam mata, jumlah oksigen ke mata makin menipis. 
Hal ini menyebabkan permukaan mata menjadi rentan 
mengalami infeksi. Selain itu, kuman yang ada di lensa 
akan menempel di kornea selama Anda tertidur

 Gunakan cairan pembersih khusus yang disarankan 
dokter atau apotek untuk membersihkan dan 
merendam lensa kontak Anda. Jangan gunakan 
air atau cairan lainnya, karena air laut, air kolam, 
bahkan air sulingan sekali pun, bisa mengandung 
organisme acanthamoeba yang dapat menyebabkan 
mata mengalami infeksi

 Gosok dengan lembut saat Anda membersihkan lensa 
kontak dengan menggunakan cairan pembersih. Hati
hati agar tidak merobek lensa kontak

 Bersihkan lensa kontak usai digunakan. Tempat 
penyimpanan lensa kontak harus dibersihkan dan 
dikeringkan atau ditelungkupkan di atas handuk atau 
tissue yang kering. Sebaiknya tempat penyimpanan 
lensa kontak harus dibersihkan dan dikeringkan setiap 
hari

 Jangan pernah menggunakan lensa kontak sekali pakai 
lebih dari sehari.

dr. Niken Indah N, Sp.M
Mitra Keluarga Waru
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S
tres merupakan suatu situasi yang menekan atau 
sebut saja sebagai stressor dimana efeknya itulah 
yang kemudian disebut sebagai stres. ”Stressor adalah 

situasinya, hal yang menekan.  Jadi, pasti ada pemicunya. 
Efeknya bagaimana, itulah yang membuat seseorang dikatakan 
stres.  Dengan kata lain, stres merupakan hasil dari suatu 
situasi yang menekan,” kata Bona Sardo, M. Psi, Psikolog.

Bila reaksi terhadap stres bisa ditangani dengan baik, tidak 
akan ada kerusakan nyata yang terlihat. Akan tetapi, bila 
hasilnya kegagalan atau frustrasi, maka berbagai kondisi 
mungkin akan terjadi. Mulai dari memicu penuaan jaringan 
pada selsel tubuh, tidak berfungsinya sistem kekebalan tubuh, 
hingga malapetaka kardiovaskuler seperti stroke atau serangan 
jantung.
  
Gambaran lain sebagai reaksi stres pada umumnya adalah 
‘ketidakpedulian’ yang berdampak pada karakter dan 
penampilan fisik secara keseluruhan. Mulai cuek terhadap 
situasi, enggan merawat diri, atau karena merasa memiliki 
masalah yang terlalu berat sehingga sama sekali tidak tertarik 
lagi melakukan halhal untuk mempercantik diri. 

Menurut Psikolog dari Universitas Indonesia yang praktik di 
Mitra Keluarga Depok ini, kondisi tersebut merupakan efek dari 
seseorang yang mengalami stres dan membuatnya cenderung 
mengarah pada perilaku distress* (lihat box: eustress dan 
distress). 

PENgARuh hoRMoN
“Perilaku distress pada akhirnya akan memicu hormon 
kortisol di otak yang memengaruhi terjadinya perubahan 
metabolisme di dalam tubuh,” jelasnya. Outputnya macam
macam, bisa dalam bentuk sakit perut, napsu makan menurun 
atau sebaliknya – malah bertambah, bolakbalik ke belakang 
(pipis), dan lainlain. “Gairah beraktivitas menurun, karena 
ketika kortisol meningkat, hormon dopamin dan serotonin 
juga menurun. Keduanya adalah hormon yang memengaruhi 

kebahagiaan dan kesenangan, sehingga memberikan efek 
pada pola perilaku,” ungkapnya.

Ketika hormonhormon tersebut menurun atau tidak 
berproduksi dengan baik, otomatis akan membuat seseorang 
menjadi malas melakukan sesuatu. Katakanlah, malas mandi, 
malas merawat dan merias diri, misalnya. “Semua perilaku ini 
sebenarnya merupakan pengaruh hormon, namun kita lihat 
sebagai perilaku distress.” timpalnya.

Bisa dibayangkan jika kondisi malas merawat diri dialami oleh 
seorang wanita. Bisa dipastikan akan sangat memengaruhi 
kualitas penampilan secara fisik. Karena pada akhirnya akan 
berdampak dalam mempercepat munculnya tandatanda 
penuaan dini seperti timbulnya garis hitam pada kelopak mata, 
kulit yang menjadi kusam, hingga jerawat yang tumbuh subur, 
misalnya.  

Perubahan metabolisme yang terjadi juga berdampak pada 
adanya gangguan tidur, siklus tidur berubah  bisa hipersomnia 
atau insomnia, yang akan memiliki dampak yang buruk pada 
kesehatan dan penampilan keseluruhan secara fisik. 

Adanya perubahanperubahan Ini sangat penting untuk 
diketahui, karena penyakit seringkali berakar pada stres dan 
ada langkahlangkah yang dapat dan harus dilakukan untuk 
mencegah dan mengantisipasinya. Salah satunya ialah dengan 
cara mengelola stres (manajemen stres) itu sendiri, yaitu 
bagaimana seseorang belajar untuk mengelola emosiemosi 
yang menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika mengalami 
situasi yang menimbulkan tekanan.

KENALI SuMBER STRES
Sebenarnya, seseorang bisa menemukan sumber stres 
yang dialaminya. Stres itu bisa dikenali dan segera dideteksi 
sumbernya secara mandiri.  Ambil contoh, gejala stres yang 
paling umum biasanya dimulai pada otot leher yang terasa 
tegang sampai ke bahu. Kemudian, adanya perubahan 

metabolisme seperti napsu makan berkurang atau sebaliknya 
(semakin besar), hingga adanya perubahan siklus tidur, 
misalnya. 

“Gejalagejala seperti ini yang berlangsung hingga minimal 
satu minggu perlu diwaspadai, dan ditelusuri penyebabnya. 
Apakah ada masalah dalam pekerjaan, rumah tangga dan 
sebagainya. Ada enggak situasi yang membuat tertekan, 
misalnya.

Ketika sumber tekanan (stres) bisa dikenali, katakanlah situasi 
tekanan yang dialami merupakan akibat dari adanya konflik 
dengan pasangan misalnya. Langkah yang terbaik adalah 
‘tidak lari’, atau malah menjauhi pasangan.  Karena, Anda 
tidak akan pernah tahu apa sebenarnya latar belakang dari 
terjadinya konflik, sehingga membuatnya semakin tertekan 
(stres) berkepanjangan karena hanya mendugaduga. “Jika 
dihadapi dan menyikapinya dengan positif, kemungkinan 
akan berdampak pada stres yang  terkelola dengan baik, tidak 
menjadi distress tetapi mengarahkannya menjadi eustress,” 
imbuhnya.

Kedua, bisa dicoba dengan menggunakan teknik emosional 
coping, dan yang ketiga adalah mengatasi rasa tidak nyaman 
dengan melakukan relaksasi. Salah satunya dengan melatih 
pernapasan yang baik dengan teknik tertentu agar otototot 
yang tegang menjadi lebih rileks.

“Sayang, umumnya banyak orang yang memilih ‘melarikan 
diri’ ketika mengalami stres. Jadi bukan solved the problem, 
tetapi malah flight the problem. Kabur,” ungkapnya. Di sisi 
lain, mereka cenderung tertutup dan menyimpan masalahnya 
sendiri. Padahal, kalau disimpan sendiri maka tidak akan 
terkelola dengan baik. Bahkan bisa membawa efek pada 

Manajemen Stres

Kenali dan Kelola Sumber 
Tekanan dengan Sikap Positif
Stres yang terkelola dengan baik akan menghasilkan output sangat positif. Tujuan dari 
manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup, baik dari sisi kesehatan 
secara fisik, mental (emosi dan motivasi)  hingga performance dan penampilan yang  semakin 
baik.

Eustress dan Distress 
Stres Tidak Selamanya Negatif

Menurut definisi, eustress adalah stres yang baik, yang 
benarbenar memotivasi Anda dan membantu Anda untuk 
maju terus. Ya ada dua macam stres yang harus dipahami 
dengan benar.  Karena ada stres yang memiliki output 
positif dan produktif yang disebut eustress. Contohnya 
ketika mahasiswa yang akan menghadapi ujian. Ini 
menjadi stressor karena merupakan tekanan seperti harus 
memperoleh nilai yang baik, misalnya. Ia mengalami stres, 
tetapi produktif, karena dia prepared, belajar dan berhasil 
memperoleh nilai yang baik. 

Stres menjadi non produktif atau disebut distress ketika 
mahasiswa tadi justru melakukan kegiatan negatif dalam 
menyikapi tekanan yang dialaminya. Katakanlah, dia malah 
‘melarikan diri’,  tidak mempersiapkan diri dengan belajar, 
tetapi malah memilih kongko bersama teman. Padahal dia 
sebenarnya sedang berada di bawah tekanan karena akan 
menghadapi ujian.  Perilaku yang seperti ini outputnya 
tentu akan menghasilkan nilai yang buruk pada hasil ujian 
nanti, sehingga menambah beban tekanan dan menjadi 
stess yang semakin sistemik.

timbulnya berbagai macam penyakit, seperti penyakit 
kardiovaskuler atau kanker.

Makanya, kata Bona Sardo, curhat kepada teman yang bisa 
dipercaya merupakan salah satu langkah mengelola stres yang 
sangat baik. Namun, umumnya orang Indonesia tidak terbiasa 
untuk curhat. Jika hal ini yang terjadi, maka jalan yang terbaik 
adalah silakan datang dan melakukan konsultasi kepada 
profesional yang dipercaya. 

Bona Sardo, M.Psi, Psikolog
Mitra Keluarga Depok
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Masalah-masalah pada Gigi yang Perlu 
Segera Ditangani

 Terdapat karang gigi, sehingga harus dilakukan tindakan 
scalling atau pembersihan karang gigi

 Karies gigi (lubang gigi) dilakukan penambalan 
 Gigi sakit berdenyut dilakukan perawatan saluran 
akar. Gigi sakit ini biasanya disebabkan karena pasien 
baru datang ke dokter gigi ketika sudah ada masalah 
pada giginya sehingga harus dilakukan perawatan 
saluran akar terlebih dahulu baru dapat dibuatkan 
restorasi permanen, baik itu berupa penambalan atau 
pembuatan mahkota gigi)

 Gigi patah dapat dibuatkan dental crown atau mahkota 
gigi 

 Sisa akar dilakukan pencabutan gigi
 Gigi berjejal dapat dilakukan perawatan orthodonti 
(kawat gigi)

 Gigi hilang dapat dibuatkan gigi palsu

sumber: drg. Norma Yustisiana, Sp.Pros
Mitra Keluarga Kemayoran

referensi

O
rang yang cenderung cuek atau tidak peduli terhadap 
kesehatan gigi, atau mereka yang takut ke dokter 
gigi rentan mengalami masalah gigi dan gusi. Adanya 

masalah gigi dan gusi baru disadari ketika mulai timbul 
rasa sakit hingga mengganggu aktivitas seharihari. Kondisi 
tersebut akan semakin mengganggu ketika masalahnya sudah 
mengenai gigi di bagian depan anterior, dan menimbulkan 
rasa malu apabila berhadapan dengan orang lain. 

Menurut drg. Norma, masalah umum yang dialami biasanya 
karena adanya karies gigi (lubang gigi), menumpuknya karang 
gigi, peradangan gusi dan kehilangan gigi. “Gejala awalnya 
antara lain gigi menjadi sangat sensitif ketika minum air dingin 
dan makan makanan yang manis,” ujar dokter praktik di Mitra 
Keluarga Kemayoran ini.

Penyebabnya bisa dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan 
gigi dan mulut. “Kebiasaaan minum kopi, teh dan alkohol serta 
merokok juga dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi 
dan gusi,” imbuhnya. Sementara, bau mulut dapat disebabkan 
karena adanya plak dan karang gigi, kebiasaan buruk berupa 
minum minuman beralkohol, merokok, serta makanan yang 
terselip. “Makanan yang terselip ini biasanya disebabkan 
oleh lubang gigi yang besar, posisi gigi yang miring karena 

kehilangan gigi tanpa disertai pembuatan gigi palsu,” timpalnya 
lagi.

Apabila memang ada kehilangan gigi, maka pembuatan 
gigi palsu harus dilakukan. Pembuatan gigi palsu juga dapat 
mencegah terjadinya miring gigi yang berada di samping gigi 
yang hilang. Gigi yang miring bisa menyebabkan makanan 
mudah terselip dan menyebabkan terjadinya karies gigi, bau 
mulut dan peradangan pada gusi. 

“Selain mengembalikan kesehatan gigi, pembuatan gigi palsu 
akan mengembalikan fungsi bicara dan pengunyahan, dan 
penampilan secara estetik,” ungkapnya. 

Karena itulah, jangan pernah menunggu sakit gigi terlebih 
dahulu. Masalah gigi bisa dideteksi lebih awal apabila pasien 
rutin memeriksakan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali. 

Tak usah khawatir, teknologi pembuatan gigi –baik tipe 
lepasan maupun permanen saat ini sudah sangat 
mendukung untuk menunjang penampilan secara estetik. 
“Pilihannya, pasien bisa memanfaatkan penggunaan implant 
sebagai pengganti gigi yang hilang dan veneer sebagai salah 
satu restorasi yang sedang diminati untuk memperbaiki warna 
gigi dan behel agar susunan gigi tidak berjejal,” anjurnya.

Tak jauh berbeda dengan drg. Norma, drg. Aditya Pribadi, 
Sp.Ort di Mitra Keluarga Bekasi dan Cibubur, mengatakan 
bahwa untuk menunjang kesehatan gigi dan gusi, pasien dapat 
melakukan pemasangan behel, alat ortodonti cekat  dilakukan 
dokter gigi spesialis ortodonti (ortodontis).  Terutama pada 
mereka yang memiliki masalah seperti gigi berjejal, gigi 
renggang, tidak ada benih gigi, gigi geligi rahang atas lebih 
maju/tonggos, gigi geligi bagian bawah lebih maju, gigi 
geligi atas bawah maju, gigi impaksi (terbenam, tetapi bukan 
gigi bungsu) dan lainlain, sehingga perlu dirujuk untuk 
pemasangan behel.

Tujuannya, selain untuk meningkatkan kesehatan gigi dan gusi, 
pemasangan behel sangat bermanfaat  dalam memperbaiki 
fungsi pengunyahan, komunikasi (pengucapan/intonasi) dan 
tentu saja menyempurnakan penampilan dari sisi estetik. “Gigi 
yang rapih memudahkan dalam pembersihan gigi sehingga 
gigi tidak mudah berlubang dan mencegah terbentuknya 
karang gigi yang berlebih,” kata drg. Aditya 

gigi  geligi tidak hanya memiliki fungsi untuk mengunyah makanan, tapi juga memiliki fungsi 
estetika yang sangat berpengaruh dalam menunjang penampilan dan kecantikan. gigi yang 
sehat perlu dijaga kebersihannya. Selain berpengaruh pada kesehatan, gigi yang rusak akan 
mengganggu penampilan secara keseluruhan.

Behel & Gigi Palsu

untuk Kesehatan Sekaligus 
Keindahan

❝Masalah gigi seperti gigi berjejal, 
karies gigi, warna gigi yang 

berubah dan kehilangan gigi akan 
sangat mengganggu penampilan 

secara fisik❞

 
drg. Norma yustisiana, Sp.Pros

Mitra Keluarga Kemayoran

❝Tujuan utama pemasangan alat 
ortodonti adalah memperbaiki 

fungsi penguyahan dan 
hasilnya akan memperbaiki 

tampilan fisik pasien❞

drg. Aditya Pribadi, Sp.ort 
Mitra Keluarga Bekasi  

dan Cibubur

Manfaat & Fungsi Pemasangan Behel 
(Kawat) pada Gigi

 Memperbaiki posisi gigi yang berjejal/ tumpang tindih.

 Memperbaiki fungsi pengunyahan yang terganggu / 
kurang baik.

 Memperbaiki hubungan gigi geligi rahang atas dan 
rahang bawah.

 Memperbaiki posisi gigi yang renggang 

 Memperbaiki kelainan sendi rahang yang disebabkan 
oleh kontak gigi yang tidak baik dan benar

sumber: drg. Aditya Pribadi, Sp.Ort – Mitra Keluarga Bekasi dan 
Cibubur

Memang,  banyak yang menganggap pemasangan behel 
yang lebih ditujukan untuk fasyen. Padahal, selama ditujukan 
untuk menunjang kesehatan gigi dan gusi, pemasangan behel 
tidak terpaku pada usia tertentu (remaja maupun dewasa), 
dan gender tertentu. “Bahkan, selama tulang alveolar masih 
baik, bisa dilakukan perawatan ortodonti. Artinya, wanita atau 
pria yang merasa bermasalah dengan kondisi giginya dapat 
dilakukan perawatan tersebut,” ujar drg. Aditya.

Apalagi, teknologi saat ini telah semakin menunjang, ada self 
ligating braces, lingual orto, invisalign, dan lainnya.  “Pasien di 
Mitra Keluarga Bekasi umumnya memilih  pemasangan behel 
dengan jenis metal braces, ceramic braces dan self ligating 
braces,” ungkapnya.

Sementara, bagi mereka yang mementingkan penampilan 
dan mendambakan bentuk deret gigi yang rapih dan putih 
bersih, dapat melakukan prosedur pemutihan gigi (bleaching). 
“Pemutihan gigi adalah suatu proses secara kimiawi pada gigi 
yang telah berubah berwarna dengan menghilangkan pigmen
pigmen yang terjadi secara abnormal dengan menggunakan 
bahanbahan tertentu guna membuat gigi menjadi lebih putih 
dan cerah,” jelasnya.   

Memang fungsinya lebih kepada estetik. “Tekniknya bisa 
dilakukan secara internal dan eksternal. Namun, ada banyak 
prosedur yang harus dipatuhi pasien terkait persyaratan untuk 
melakukan pemutihan gigi. Karena itulah, untuk keamanan dan 
hasil yang optimal disarankan agar pemutihan gigi dilakukan 
di klinik gigi, karena kalau salah menggunakan bahan pemutih 
bisa mengiritasi gusi dan jaringan lunak,” anjurnya. 
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referensi

A
da banyak tanda-tanda penuaan yang sering menjadi 
momok menakutkan, terutama bagi kaum wanita. Mulai 
dari timbulnya kerutan di wajah, kelopak mata atas dan 

bawah yang mulai turun,  dan sebagainya. Bahkan, semua 
perubahan yang mulai menganggu penampilan, nyaris tak 
pernah luput dari pengawasan seorang wanita maupun pria.

Saat ini, banyak sekali seseorang yang mengalami masalah 
kulit dan rambut pada usia relatif muda. Hal ini biasanya 
disebabkan karena berbagai faktor internal maupun eksternal. 
Menurut dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK, faktor internal bisa 
disebabkan karena faktor genetik (keturunan), gaya hidup yang 
tidak sehat, hingga diet yang terlalu berlebihan (tidak rasional). 
Sedangkan faktor eksternal umumnya disebabkan karena 
sering terpapar matahari dan polusi udara, hingga penggunaan 
bahanbahan kimia (produk kosmetik) yang kurang baik bagi 
kesehatan kulit wajah.

MASALAh KuLIT 
Menurut dokter spesialis kulit di Mitra Keluarga Kelapa Gading 
ini, problem penampilan fisik tidak hanya terjadi pada wanita, 
pria juga memiliki problem yang sama. “Namun, untuk 
masalah kecantikan, wanita tentu lebih sensitif,” sebutnya. 
Problem pada wanita umumnya terjadi ketika mulai timbul 
keriput di wajah, adanya flekflek/bercak kehitaman atau 
kecoklatan, kemudian bintilbintil seperti kutil kecilkecil, kulit 
wajah mulai menurun, kusam, kemudian ada juga jerawat  
dan bekas jerawat. Itulah seputar masalah kecantikan yang 
membuat mereka datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin.

“Untuk mereka yang memiliki problem seperti kutil dan tahi 
lalat, atau problem usia lanjut seperti daging tumbuh di leher, 
dada, atau daerah lainnya, kita tangani dengan menggunakan 
radio frekwensi,” ungkapnya. Sedangkan untuk problem 
yang lebih spesifik, mulai dari  operasi kelopak mata atas dan 
bawah, sedot lemak, botox, hingga transplantasi rambut dan 
semua jenis tindakan operasi (bedah kulit) lainnya dilakukan di 
kamar operasi minor,” jelasnya.

Tandatanda penuaan juga sering datang lebih cepat, seperti 
kelopak mata atas dan bawah yang mulai turun, kulit wajah 
mulai berkerutkerut, hipertrophi (kempot) dan menurun 
misalnya. “Tandatanda seperti ini sudah cukup membuat 
mereka cemas. Memang, tandatanda penuaan umumnya 
mulai timbul pada mereka yang telah berusia di atas 40 tahun, 
namun banyak juga yang telah mengalaminya di usia 30an 
tahun,” kata dr. Gunawan.

Untuk memperbaikinya bisa dilakukan filler. “Dengan teknik 
tertentu, cekung, kempot, atau keriputkeriput di kening, di 
sudut mata, dapat diatasi. Namun, untuk kasus jerawat dan 
bekas jerawat yang lubangnya besarbesar, perlu dilakukan 
penanganan khusus di ruang bedah,” jelasnya.

Hasilnya memang sangat tergantung dari tingkat keparahan. 
Namun demikian, meski pada kasus bekas jerawat yang sudah 
sangat parah dan tidak bisa diharapkan menjadi sempurna, 
Mitra Keluarga Kelapa Gading mampu memberikan hasil 
perbaikan yang signifikan. “Jadi bukan cuma perbaikan dengan 
hasil minimal. Tetapi signifikan,” timpalnya.

TRANSPLANTASI RAMBuT
Berbeda dengan wanita, problem ‘penampilan’ pada pria 
memang tidak sehebat wanita.  Namun, banyak pula pria 
yang sangat peduli dengan penampilannya. “Kalau pada pria, 
umumnya lebih kepada kelainan yang nyata, seperti adanya 
benjolan di kulit yang sangat mengganggu dari sisi estetika. 
Dan yang paling nyata adalah kondisi rambut. Usia masih 
muda tetapi rambut semakin menipis.  Sudah melakukan 
macammacam  treatment kesehatan rambut, tetapi tidak 
menunjukkan tanda tanda akan tumbuh,” ucapnya. 

Untuk kasus seperti ini, solusi terbaiknya adalah melakukan 
transplantasi (cangkok) rambut, yaitu suatu teknik pemindahan 
rambut dari daerah yang berambut cukup ke daerah kepala 
yang mengalami kebotakan dari orang yang sama. Yang 
dipakai sebagai donor biasanya adalah kepala bagian belakang. 
“Kami menggunakan metode follicular unit transplantation 
dengan hasil akhir setelah rambut tumbuh akan sangat alami 
/natural,” kata dr Gunawan yang juga dikenal sebagai dokter 
spesialis kulit pertama yang mampu melakukan transplantasi 
rambut di Indonesia. Persisnya sejak tahun 1998.

Pada prinsipnya, ada dua teknik transplantasi rambut yang 
diterapkan, yaitu teknik konvensional dan teknik stemsel. 
Namun, keduanya samasama teknik yang membutuhkan 
penanganan khusus yang dilakukan oleh tim. “Jadi, saya tidak 
melakukannya sendirian. Tetapi bersama tim. Rambut diambil 
dari belakang dan akarnya ditanam di lokasi yang tidak lagi 

Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut

upaya untuk Tetap Tampil Prima
Proses penuaan pada kulit dan rambut yang kerap mengganggu penampilan seringkali 
menjadi masalah, baik bagi wanita maupun pria. Apalagi bila terjadi penuaan dini, dimana 
perubahan terjadi lebih cepat dari seharusnya.

❝Ketika menginjak usia 40-an namun ingin tetap 
memiliki kulit (wajah) yang halus mulus, ya harus 

care agar kesehatan kulit tetap terjaga. Ada banyak 
teknik yang ditawarkan untuk memperbaiki 

kesehatan kulit untuk menjaga penampilan Anda❞

tumbuh rambut. Penanganannya bisa sampai 5 jam, namun 
tidak ada bekas luka sama sekali,” ujarnya.

Memang, teknologi medis di bidang kesehatan kulit dan 
rambut sudah sangat maju pesat, baik dari sisi teknik 
perawatan maupun penerapan teknologi peralatan 
pendukungnya. Namun, tidak semua peralatan dan teknik 
perawatan yang ditawarkan itu bagus untuk pasien. “Kita 
harus selektif dalam menentukannya. Harus benarbenar 
yakin mana yang bagus dan mana yang tidak. Di sisi lain, 
pengalaman tenaga ahlinya (jam terbang dokter red) akan 
sangat menentukan hasil akhirnya. Istilahnya, Man Behind The 
Gun. Jadi bukan sematamata peralatan (teknologi) dan teknik 
perawatan yang ditawarkan,” urainya, mengingatkan.

Dengan kata lain, sambungnya, masyarakat harus ekstra hati
hati dengan maraknya penawaran dari berbagai klinikklinik 
kecantikan yang semakin menjamur. “Tolong cari tempat yang 
benar, karena tidak semuanya ahli.  Bahkan, tidak semua orang 
yang melakukan facial itu benar. Jangan lupa, ada masalah 
kompetensi yang sangat penting di sana,” ingatnya. 

dr. gunawan Budisantoso, Sp.KK
Mitra Keluarga Kelapa Gading

Prosedur Transplantasi Rambut
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tips

S
etiap orang pasti ingin memiliki wajah yang sehat 
dan bersih. Sebenarnya cara merawat wajah tidaklah 
sulit, hanya tergantung bagaimana cara merawat dan 

membersihkannya. Semua bisa dilakukan dengan mudah jika 
Anda telah mengetahui jenis kulit dan produk yang cocok, 
sehingga kulit wajah akan mendapatkan perawatan yang tepat.

Masalah kulit seperti jerawat komedo, flek, kerutan di wajah, 
kulit berminyak yang berlebih, kulit iritasi dan kulit kering, 
tentu akan sangat menganggu kesehatan dan penampilan. 
“Kulit yang normal adalah kulit yang sehat, bersih dan tidak 
ada keluhankeluhan seperti disebutkan diatas,” kata dr. Dina 
Udayani, Sp.KK.

Menurut dokter spesialis kulit di Mitra Keluarga Cikarang ini, 
hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan 
kulit adalah kebersihan. Kebersihan menjadi bagian paling 
penting karena dari situ Anda akan terhindar dari bakteri
bakteri dan berbagai macam debu polusi penyebab timbulnya 
permasalahan kulit. “Kebersihan yang tidak terjaga, dapat 
memicu berbagai macam keluhan pada kulit Anda, seperti 
jerawat, flek, dan iritasi kulit,” ujarnya mengingatkan.

Karena itulah Anda perlu melakukan upaya untuk menjaga 
kesehatan kulit dengan senantiasa menjaga kebersihan, 
menerapkan pola hidup sehat dan menghindari kebiasaan 
buruk yang memicu timbulnya permasalahan kulit, dan tentu 
saja merawat kulit secara rutin.

MASALAh uMuM PAdA KuLIT
Wanita dengan karakteristik kulit berminyak, sering berganti 

Perawatan Kulit Wajah

Bisa dilakukan 
dengan Mudah 
dan Mandiri

dr. dina udayani, Sp.KK
Mitra Keluarga Cikarang

Wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang menjadi perhatian utama seseorang. Maka 
tak usah heran jika sebagian besar orang, wanita maupun pria menginginkan memiliki 
wajah bersih dan putih, sehingga banyak cara perawatan wajah yang dilakukan untuk 
mewujudkannya.

Penyebab Timbulnya Masalah Kesehatan 
pada Kulit 

 Pola hidup tidak sehat, seperti jarang berolahraga, 
kurang minum, jarang mengkonsumsi makanan bergizi, 
stres, dan tidak cukup istirahat

 Kebiasaan buruk seperti malas membersihkan 
kulit terutama wajah, tidak rutin mengganti atau 
membersihkan perlengkapan yang sering bersentuhan 
dengan kulit, malas menggunakan pelembab, tidak 
menggunakan sunscreen pada saat akan terpapar sinar 
matahari

 Adanya gangguan hormonal. Aktivitas kelenjar minyak 
dan proses pembentukan pigmen seseorang juga 
dipengaruhi oleh berbagai hormon, sehingga apabila 
seseorang memiliki gangguan hormonal maka dapat 
timbul jerawat dan flek.

Antisipasi dalam 
Menjaga Kesehatan 
Kulit Wajah

produk perawatan kulit, menggunakan make-up yang tebal, 
dan tidak memperhatikan kesehatan kulit umumnya memiliki 
kecenderungan berjerawat.

Berbagai tumor jinak kulit seperti tahi lalat, skintag, keratosis 
seboroik, milia, dan lainlain juga dapat mengganggu 
penampilan. Penggunaan sunscreen atau tabir surya serta 
rutin membersihkan wajah adalah beberapa upaya yang 
bisa dilakukan untuk mencegah dan menghambat berbagai 
permasalahan tersebut.

Gunakan pakaian yang tertutup dan longgar agar terlindungi 
dari paparan sinar matahari, dan gunakan produk yang tidak 
mengandung banyak minyak untuk kulit berminyak.

KuLIT SENSITIf
Permasalahan kulit yang juga penting untuk diperhatikan 
adalah reaksi alergi yang dapat timbul pada saat menggunakan 
produkproduk perawatan, hal ini sering terjadi pada 
seseorang yang memiliki kulit sensitif. Dalam istilah kedokteran 
disebut dermatitis kontak alergi. Munculnya alergi ditandai 
dengan kulit memerah, bruntus kemerahan, dan mengalami 
pembengkakan. Bila terjadi hal tersebut, maka penting sekali 
mengetahui produk apa pemicunya. 

Untuk penanganannya bisa dengan menggunakan topikal 
kortikosteroid untuk mengurangi rasa gatal dan meredam 
peradangan. Pada kasus berat bisa ditambahkan anti histamin 
oral atau kortikosteroid oral. Langkah selanjutnya adalah 
menghentikan kontak dengan bahan alergen tersebut dan 
untuk antisipasinya Anda harus mencari produkproduk 
khusus kulit sensitif. 

 Sebelum menyentuh daerah wajah, sebaiknya cucilah 
tangan terlebih dahulu dengan air bersih agar terbebas 
dari kuman dan bakteri.

 Biasakan untuk membersihkan wajah dengan 
pembersih dan penyegar yang cocok dengan jenis 
kulit, setiap pagi dan malam, atau setiap kali keluar dari 
rumah.

 Gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan 
sinar matahari. Agar kulit wajah terjaga dari efekefek 
negatif sinar matahari seperti kulit terbakar dan timbul 
flekflek pada wajah

 Perbanyaklah mengkonsumsi air putih setiap hari, 
minimal 8 gelas perhari agar kulit wajah tetap terlihat 
cerah dan segar.

 Lakukan olahraga secara teratur agar kulit tetap 
kencang dan tubuh pun terbebas dari berbagai 
penyakit.
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tips

S
ibuk karena padatnya pekerjaan seringkali menjadi alasan 
kenapa banyak orang tidak sempat melakukan latihan 
fisik. Terutama mengingat waktu terbaik untuk melakukan 

latihan fisik, seperti jogging, aerobik, dan lainnya adalah   
jam 7 – 10 pagi. Inilah yang selalu menjadi  problem, dimana 
semua orang merasa tidak punya waktu untuk melakukan 
latihan fisik.

Menurut dr. Michael Triangto, Sp.KO dari Slim and Health 
Sports Therapy, di Mitra Keluarga Kemayoran, latihan fisik 
tidak harus selalu dilakukan di pusat kebugaran ataupun alam 
terbuka. Banyak pilihan latihan fisik yang dapat dilakukan 
tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Ruang kantor beserta 
atributnya bisa menjadi sarana untuk melakukan latihan fisik 
agar tubuh tetap sehat. “Makanya, saya menerima waktu untuk 
melakukan latihan fisik itu kapan saja dan dimana saja: pagi, 
siang maupun malam, selama prinsipnya ditujukan untuk 
kesehatan,” ungkapnya.

Itu sebabnya, yang paling utama adalah mindset harus diubah. 
Karena siapapun bisa melakukan latihan fisik, kapan saja dan 
dimana saja. Apakah dia punya penyakit, gemuk sekali, kurus, 
atau seperti apapun kondisinya, dengan memanfaatkan 
apa yang ada di sekelilingnya seharihari. Sebut saja meja 
kerja (untuk desk push up dan melatih otot otot dada) dan 
kursi kerja (untuk melatih otototot lengan) yang cukup 
hanya dilakukan sekitar 510 menit saja. Atau bisa juga 
menambahkan mini cycle yang bisa ditempatkan di bawah 
meja untuk melatih otototot kaki.

Meski sibuk bekerja, latihan fisik tetap harus dilakukan  secara 
rutin. Sesibuk apapun rutinitas Anda, sempatkanlah untuk 
melakukan latihan fisik ringan, dan jadikan sebagai gaya  hidup. 
Mulai dari sekarang, dan menjadi resolusi di tahun yang baru 
(2018), untuk mencapai kesehatan dan kebugaran dengan se
gala keterbatasan yang ada. 

Untuk lebih mudahnya Anda bisa menyimak ilustrasi berikut:

Latihan Fisik di Kantor

Jadikan Sebagai 
gaya hidup
Sekedar bergerak, jauh lebih bagus daripada tidak bergerak 
samasekali. Seseorang yang tidak pernah melakukan 
latihan fisik lalu memulai latihan fisik secara rutin, tentu 
akan menjadi lebih sehat. dari sehat bisa ditingkatkan 
menjadi bugar.

dr. Michael Triangto, Sp.Ko
Mitra Keluarga Kemayoran

KuRSI KERJA
Latihan fisik pertama yang bisa dilakukan di kantor adalah 
dengan menggunakan kursi yang memiliki sandaran lengan. 
Pegang kedua sandaran dengan posisi tubuh seperti ingin 
duduk. Selanjutnya, lipat kedua lengan pada siku seperti 
melakukan gerakan dips. Tahan posisi ini selama 8 detik. 
Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Latihan fisik ini baik 
untuk menguatkan otototot yang ada di bagian belakang 
lengan atas.

MEJA KERJA 
Desk push-up tidak jauh berbeda dengan gerakan push-up 
biasa. Hanya saja, latihan fisik ini menggunakan meja kerja 
sebagai alat bantu. Mulailah latihan yang baik untuk otot 

lengan dan dada dengan meletakkan kedua tangan di meja 
kerja, lalu posisikan kaki sedikit ke belakang sambil bertumpu 
pada jarijari kaki. Kemudian lipat kedua lengan pada siku 
seperti melakukan push-up biasa. Tahan posisi ini selama 8 
detik. Lakukan pengulangan latihan fisik ini sebanyak 10 kali

SANdARAN KuRSI
Cukup bertumpu pada satu tangan di sisi sandaran kursi Anda 
dengan posisi tubuh tegak, lalu angkat salah satu tungkai 
dengan sudut 3045 derajat terhadap tungkai yang lain. Tahan 

posisi ini sampai 8 detik. Lakukan pengulangan sebanyak 10 
kali. Gerakan ini baik untuk mengencangkan dan menguatkan 
otototot paha.

LATIhAN AERoBIK dENgAN MINI CyCLE
Anda dapat menggunakan mini cycle yang ditempatkan di 
bawah meja kerja untuk melakukan latihan aerobik sekaligus 
melatih otototot paha selama melakukan rutinitas pekerjaan 
Anda.

❝Dari tidak pernah 
beraktivitas fisik lalu 
mulai bergerak tentu 
akan menjadi lebih 
sehat.  Dari sehat 
kemudian ditingkatkan 
ke level yang lebih 
tinggi, bugar❞
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Sepenuhnya 
demi Memenuhi 
Kepuasan Batin

dr. djohan Wirawan, Sp.BP-RE
Mitra Keluarga Surabaya

profil

P
utra pasangan alm. dr. Singgih Wirawan dan Lilik 
Wirawan, kelahiran Bojonegoro Jawa Timur,  54 tahun 
lalu ini sempat bingung ketika harus memilih bidang 

pendidikan lanjutan, selepas meninggalkan SMA St. Louis 
Surabaya, pada 1982, silam. 

Namun, Djohan muda telah menjatuhkan pilihan pada tiga 
bidang ilmu yang menjadi minatnya; kedokteran, arsitek, atau 
tehnik mesin. “Bidang kedokteran karena ayah saya seorang 
dokter. arsitek, karena tengah menjadi pilihan favorit pada saat 
itu, sedangkan tehnik mesin karena saya sangat mencintai 
dunia otomotif,” ucapnya, mengenang. 

Ia masih ingat persis, kedua orangtuanya saat itu hanya 
mengatakan bahwa pilihan itu sepenuhnya diserahkan 
kepadanya. “Saya sudah dewasa dan itu adalah hidup saya. 
Maka saya sendiri yang harus memutuskan untuk menjadi 
apa,” ujarnya, menggambarkan pesan kedua orangtuanya kala 
itu. 

Hanya saja, almarhum ayahnya sempat memberikan 
wejangan. “Mungkin karena beliau seorang dokter, maka ayah 
memberikan gambaran bahwa saya tentu sangat mengenal 
kehidupan seorang dokter. Sebagai dokter saya tidak perlu 

takut kekurangan, tetapi jangan pernah berharap bisa menjadi 
kaya raya. Kalau pun bisa menjadi kaya, anggaplah itu sebagai 
suatu kebetulan. Karena, sebagai dokter kita lebih banyak 
bergerak pada kegiatan sosial,” ingatnya. 

BEdAh PLASTIK
Mungkin memang sudah garis tangannya, nama Djohan 
Wirawan tercatat sebagai calon mahasiswa kedokteran di 
Universitas Airlangga, Surabaya. Ia berhasil lulus ujian seleksi 
masuk perguruan tinggi yang ditempuhnya. 

Tahun 1988 pemegang moto bahwa hidup adalah pilihan, 
berusahalah konsiten dan konsekuen dengan pilihan kita. 
Do the right thing and the best for our patients, ini berhasil 
menuntaskan program studi kedokteran umumnya. Ketentuan 

di masa itu, ia harus melakukan program wajib kerja sarjana 
dan dr. Djohan Wirawan muda ditempatkan di Puskesmas 
Lewolaga, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 1989
1992.
  
Kembali ke Surabaya tahun 1993, ia memutuskan untuk 
melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi dengan 
mengambil PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Bedah 
Umum Universitas Airlangga Surabaya. Rupanya, ia belum 
puas sampai di situ. “Saya tertarik untuk mendalami bidang 
ilmu bedah plastik. Bidang ini tampaknya sangat sesuai dengan 
hobi saya dibidang pekerjaan tangan dan seni,” ungkapnya. 

So, masih di Universitas Airlangga, dr. Djohan Wirawan, Sp.B ini 
langsung mengambil studi lanjutan PPDS Bedah Plastik, dan 
menuntaskannya pada 2001. “Saya yakin telah menentukan 
pilihan dengan benar, dan berharap bisa memberikan yang 
terbaik buat pasien,” ujar dokter yang punya multi bakat ini.

Keberhasilan dalam menolong dan memberikan yang terbaik 
untuk pasien memberikan kepuasan batin tersendiri baginya. 
Tak heran dr. Djohan Wirawan, Sp.BPRE mengaku sangat 

di sela kesibukan profesionalnya, dokter spesialis bedah plastik berpenampilan kalem ini 
memiliki hobi memacu adrenalin yang cukup ekstrem.

❝Ia aktif berpartisipasi pada kegiatan bakti 
sosial operasi bibir sumbing dan luka bakar di 

berbagai daerah, bahkan sampai  
ke luar negeri❞

menikmati pekerjaannya. “Semakin rumit, semakin menarik,” 
ucap lelaki yang sangat menyukai tantangan ini.

Ia melihat peluang besar untuk mengembangkan pelayanan 
bedah plastik di Mitra Keluarga Surabaya.

MEMACu AdRENALIN 
Di sela kesibukan profesionalnya, siapa sangka dokter 
berpenampilan kalem ini punya hobi memacu adrenalin yang 
cukup ekstrem. Bagaimana tidak, tiap kali waktu luang yang 
ada dinikmati untuk melibas medan offroad dengan jeep 
kebanggaanya. Ia harus mampu menembus medan berat 
di jalanan ekstrem, seperti jalan berbatu, berlumpur, sungai, 
pasir, dan lainnya. Di lain kesempatan, penyuka warna hijau 
ini tampak asik menaklukkan medan berat jalan berbukit, 
berlumpur, menanjak dan berliku dengan motor trail, lengkap 
dengan atribut motocross kesayangannya. 

Pada kesempatan lainnya, dokter spesialis bedah plastik yang 
masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Hankam 
ini, tampil asik melantunkan lagulagu kesukaannya di atas 
panggung. “Ya, hobi nyanyi dan otomotif sudah merupakan 

bagian dari diri saya,” ujarnya. 
Namun bukan berarti ia melupakan 
keluarga. Tiap kali ada waktu yang 
bisa dinikmati bersama keluarga, 
dr. Djohan akan memanfaatkannya 
untuk bercengkrama bersama istri 
tercinta dan putraputrinya yang 
telah mentas, Luisa Larasati Wirawan, 
S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Andrianus 
Kresna Wirawan, BEng(Hons), MSc, 
AMIMechE. 

“Standar lah, kalau waktunya 
memungkinkan kita pergi 
traveling. Kalau waktunya tidak 
memungkinkan, paling tidak kita 
menikmati waktu sambil berburu 
kuliner tradisional yang masih 
banyak belum kita coba,” timpalnya, 
kalem. 
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profil

R
udy kecil pernah mengalami serangan sakit gigi yang 
luar biasa. “Sangat sakit. Rasanya sampai ndak kuat 
hingga terpaksa menangis,” ucapnya mengenang, seraya 

menambahkan, saat itu usianya sekitar 78 tahun. Syukurlah, 
sang ibu segera membawa Rudy berobat ke dokter gigi. “Ajaib, 
rasa sakit yang sangat menyengat itu bisa segera hilang, dan 
sembuh seperti sedia kala,” kenangnya.

Mengabdi sebagai dokter gigi merupakan pilihan hidupnya. Menjalankan misi dalam 
menyebarkan dhE kepada masyarakat menjadi target yang ingin terus dilakukan selama ia 
mampu melakukannya.

Berbekal 
Pengalaman 
dimasa Kecil

drg. Rudy Juwono Sutanto
Mitra Keluarga Tegal

Ia masih ingat persis, dalam perjalanan pulang ke rumah, sang 
ibu sempat berpesan agar Rudy menggantungkan citacitanya 
untuk menjadi seorang dokter gigi agar bisa menolong dan 
menyembuhkan orangorang yang menderita sakit gigi. Klop. 
Di benak Rudy memang telah tertanam keinginan kuat untuk 
menjadi dokter gigi, kelak di kemudian hari. Dalam benaknya 
kala itu, dokter gigi merupakan pekerjaan luar biasa yang bisa 
menyembuhkan sakit gigi yang sangat mengganggu. 

Tak heran, lulusan SMA Loyola, Semarang tahun 1969 ini 
mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi di Fakultas 
Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Trisakti. Pucuk dicinta ulam 
pun tiba, Rudy Juwono Sutanto, lulus ujian seleksi masuk 
perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas 
Trisakti, dan berhasil menuntaskan studinya pada tahun 1977.

AKTIvIS dhE
Pemuda kelahiran Tegal tahun 1950 yang telah menyandang 
gelar dokter gigi ini berusaha menuangkan visi yang telah 
tertanam sejak lama: Sedapat mungkin membuat kondisi 
masyarakat bebas dari penyakit gigi. Bisa jadi, berbekal 
pengalaman masa kecilnya pula, drg. Rudy Juwono Sutanto 
aktif memberikan DHE (Dental Health Education) mulai kepada 
anakanak TK dan muridmirud SD, SMP di sekolah PIUS, 

Tegal. “Edukasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan gigi 
harus diberikan sedini mungkin,” ujarnya. 

DHE atau edukasi mengenai kesehatan gigi kepada masyarakat 
juga merupakan misi dari penyuka warna hitam dan biru ini. 
Bahkan, drg. Rudy, begitu ia akrab disapa, senantiasa menjaga 
kesehatan dan kebugarannya agar tetap bisa menjalankan 
misinya selama mungkin. Salah satunya melakukan aktivitas 
yang juga menjadi hobinya, seperti main tennis atau fitness 
ketika memiliki waktu kosong di siang hari. 

Tahun 2009, Mitra Keluarga membuka cabang, di Kota 
Madya Tegal, dimana drg. Rudy langsung bergabung di sana. 
“Ia menetapkan bergabung dengan Mitra Keluarga karena 
merupakan salah satu grup rumah sakit besar yang kebetulan 
didirikan di tanah kelahirannya, sehingga ia tetap bisa bekerja 
sambil menjalankan visi dan misinya. 

Dalam menjalankan praktek di Poli Gigi Mitra Keluarga Tegal, 
ia dibantu oleh 4 dokter gigi dan 2 orang asisten, yang 
sangat memudahkannya dalam menjalankan tugas. Maklum, 
teknologi kedokteran gigi saat ini telah maju demikian pesat. 
Praktik dokter gigi tidak lagi hanya untuk menyembuhkan sakit 
gigi, tetapi telah melebar untuk tujuan fesyen dan kecantikan 
(dental kosmetik), seperti permintaan untuk meratakan gigi, 
veneer, whitening, dan beragam aplikasi estetik lainnya.

Di sela kesibukannya yang cukup padat, pemilik moto Being 
Old to be “Health” and “Trendy” ini senantiasa menyediakan 
waktu untuk keluarga. “Bila ada liburan atau kesempatan cuti, 

biasanya saya manfaatkan untuk melakukan wisata kuliner 
bersama keluarga, baik di dalam kota, luar kota, bahkan luar 
negeri jika waktunya memungkinkan,” urainya. Lebih dari itu, 
pehobi nyanyi dan dancing ini pun kerap menikmati asiknya 
berkaraoke bersama teman sejawat atau wisata kuliner 
bersama temanteman SMP, SMA, maupun sesama alumnus 
FKG Trisakti. 
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dokter anda

Jawab

Salam Sejahtera adik Andini Sumarno,

Bobot tubuh yang semakin besar memang tidak diharapkan, 
apalagi jika dialami oleh seorang wanita. Jika berdasarkan 
perhitungan BMI (Body Mass Index), tinggi badan Anda yang 
167cm dengan berat badan 68kg, masih dalam batas range 
berat badan normal, dimana batas bawah 56.5kg dan batas 
atas 69.1kg dengan berat badan ideal Anda sekitar 62.8kg. 

Walaupun masih dalam range berat badan (68kg), sudah ham
pir mencapai batas atas berat badan normal, sehingga Anda 
harus lebih hatihati agar tidak melewati batas dan  jangan 
sampai menjadi overweight apalagi obesitas yang dapat 
mengganggu kesehatan. Sedang jika ingin mendapatkan ben
tuk tubuh yang bagus pada wanita, berat badan Anda cukup di 
bawah sedikit dari berat badan ideal Anda.

Perlu diketahui bahwa naik turunnya berat badan dipengaruhi 
oleh keseimbangan antara masuknya kalori kedalam tubuh 
dan keluarnya kalori dari dalam tubuh. Masuknya kalori dipe
ngaruhi oleh jenis makanan, sedang keluarnya kalori dipe
nga ruhi oleh aktivitas dan olahraga. Konsumsi makan yang 
sembarangan dan berlebihan tanpa banyak beraktivitas serta 

tidak adanya olahraga, akan membuat berat badan bertambah 
besar.

Sebalik nya konsumsi makan yang berkurang dengan akti
vitas dan kegiatan yang tinggi membuat berat badan akan 
turun. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, Anda harus bisa 
menyeimbangkan antara konsumsi makanan sehat dengan 
kegiatan olahraga yang baik, agar kalori yang masuk kedalam 
tubuh dapat dikeluarkan dan terpakai oleh aktivitas Anda. Se
lain itu, merubah pikiran (mindset) serta motivasi diri yang kuat 
meru pakan kunci keberhasilan dalam mengontrol berat badan 
Anda. Tanpa mindset yang berubah serta tidak adanya motiva si 
dan masih menuruti keinginan untuk memuaskan nafsu makan 
yang besar, membuat gagalnya semua cara apapun untuk 
menurunkan atau mempertahankan berat badan ideal. 

Konsultasi diperlukan untuk mendapatkan pola makan yang 
baik, jenis makanan dan jumlah kalori yang dikonsumsi den
gan tepat serta kombinasi olahraga yang teratur, agar tubuh 
semakin prima. Motivasi yang kuat untuk melawan keinginan 
ngemil Anda  untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat, 
membuat impian untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan 
ideal pasti akan terwujud. Semoga penjelasan ini bermanfaat 
bagi adik Andini dan selamat mencoba.. !! 

Menjaga Berat 
Badan Ideal

dr. Irwan Tjahjadi

Tanya

Dear Dokter,
Saya gadis yang baru berusia 20 tahun. Terus terang saya 
memiliki kesulitan untuk mencegah apalagi menghentikan 
kebiasaan mengudap camilan yang telah berlangsung sejak 
remaja. Dampaknya, akhirakhir ini berat badan saya cende
rung meningkat dengan perubahan bentuk tubuh yang sema
kin kurang sedap dipandang. Sebagai informasi, dua tahun lalu 
berat saya hanya 45kg dengan tinggi badan 167cm. Saat ini 

berat badan saya telah mencapai 68kg. Dengan  bobot se perti 
itu, saya merasa kurang bebas untuk bergerak. Pertanyaan 
saya, adakah metode atau cara yang efektif untuk menurun
kan berat badan saya? Dan yang paling penting, apa yang 
harus saya lakukan untuk menghentikan kebiasaan nyemil 
yang  sangat menyenangkan dan menggiurkan itu? Mohon 
masukan nya  Dok, karena saya mulai malu dengan bobot 
 tubuh saya sekarang ini. Terima kasih atas petunjuk nya.
 

Andini Sumarno,
Slawi, Jawa Tengah
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JAKARTA fAShIoN WEEK 2018
Jakarta Fashion Week 2018 merupakan ajang promosi produk 
fashion terbesar di Asia yang diikuti ratusan perancang 
mode dari Indonesia, Australia, Swedia, Jepang, India, Korea 
Selatan, dan Inggris. Acara yang berlangsung pada 21 – 27 
Oktober 2017, di Senayan City, Jakarta ini merupakan event 
tahunan yang digagas oleh Femina Grup. Pada gelaran yang 
berlangsung untuk kesepuluh kalinya ini, Mitra Keluarga 
berpartisipasi sebagai Team Medis  Jakarta Fashion Week 
2018.

korporasi

PRu Medical Network
Pru Medical Record adalah jaringan rumah sakit rekanan yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah Prudential Indonesia dalam 
mendapatkan perlindungan rawat inap. Mitra Keluarga merupakan salah 
satu jaringan rumah sakit yang memberikan layanan inovatif ini.

Manfaat yang didapatkan dari layanan inovatif ini diantaranya adalah 
jaminan ketersediaan kamar rawat inap, adanya Pru Hospital Friend atau Pru 
Hospital Line yang akan membantu sehingga proses administrasi bisa lebih 
mudah. Manfaat lain ialah adanya fasilitas tambahan untuk mendukung 
kenyamanan keluarga pasien yang menemani selama masa perawatan.
Layanan ini khusus untuk pemegang kartu seluruh varian Pru Hospital & 
Surgical, dan Pru Prime Healthcare.

Corporate Branding & Communiation

Aktif Berpartisipasi dalam 
Berbagai Kegiatan Komunitas

Ada banyak cara untuk mengingatkan, mengajak dan membantu masyarakat  
untuk menerapkan pola hidup sehat. Mitra Keluarga grup, aktif berperan serta  

melalui berbagai kegiatan yang diadakan komunitas medis maupun masyarakat  
dalam mendukung gerakan Masyarakat Sehat.

ECoPARK ANCoL
Minggu, 26 Nopember 2017, brand Mitra Keluarga Group 
tampak semarak di tengah kegiatan Customer Gathering 
Mandiri Inhealth 2017 di Eco Park Ancol, Jakarta. Mitra 
Keluarga berpartisipasi dalam meramaikan suasana gathering 
dengan menyediakan booth arena permainan tembak jitu 
dan lempar gelang yang cukup ramai dikunjungi peserta 
gathering. Pada kesempatan itu, Mitra Keluarga juga 
menyediakan booth mini MCU, yang menyediakan fasilitas 
pemeriksaan (cek) asam urat, kolesterol dan gula darah 
sewaktu secara cumacuma.

fuN WALK & Cfd
Mitra Keluarga mendukung kegiatan Mandiri Inhealth yang 
menyelenggarakan acara fun walk bertajuk “Satu Semangat, Sehat 
Negeriku” dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke9. Dalam acara 
yang diadakan pada 10 Oktober, 2017, di arena Car Free
Day, Sudirman tersebut, Mitra Keluarga memberikan pelayanan cek 
tekanan darah dan kolesterol secara cumacuma.

hoSPITAL EXPo – Seminar Nasional PERSI
Mitra Keluarga mendukung dan berpartisipasi aktif sebagai peserta 
Seminar Nasional PERSI dan Hospital Expo, yang diselenggarakan pada  
1720 Oktober 2017. Acara ini dikunjungi oleh kalangan manajemen 
rumah sakit dan masyarakat, tenaga medis serta masyarakat yang 
merupakan ajang pameran perumahsakitan terbesar di Indonesia.

Seminar dan Hospital Expo yang berlangsung di Jakarta Convention 
Center ditutup dengan acara penyerahan PERSI Award, yang rutin 
diselenggarakan untuk memacu rumah sakit agar terus melakukan inovasi 
dan perbaikan kualitas layanan kepada pasein. Penyerahan PERSI Award 
dimeriahkan dengan penampilan pemenang lomba paduan suara antar 
rumah sakit dan motivator Cak Lontong.

Jakarta Ports Bowling Cup IX
Mitra Keluarga Grup turut berpartisipasi aktif di 
ajang Jakarta Ports Bowling Cup IX, yang digelar 
di arena Bowling Mall Arta Gading, Jakarta Utara. 
Pada kesempatan itu, pengunjung yang tampak 
antusias untuk menyaksikan kompetisi ke IX 
olahraga bowling di lingkungan kerja Pelabuhan 
Priok ini memperoleh kesempatan untuk 
melakukan tes gula darah sewaktu (GDS) secara 
cumacuma sekaligus memperoleh informasi 
seputar fasilitas dan pelayanan kesehatan di booth 
Mitra Keluarga.

ulang Tahun MNC grup
Mitra Keluarga turut berpartisipasi dengan 
menyediakan booth yang menyediakan fasilitas 
pemeriksaan tekanan darah dan gula darah sewaktu 
(GDS) di ajang perayaan Hari Ulang Tahun ke28 
MNC Grup, di MNC Tower, pada Kamis, 2 November 
2017.

BCA Expo 
Booth Mitra Keluarga di ajang BCA Expo yang berlangsung di ICE BSD 
City, Tangerang pada 1112 November 2017, seolah tak henti melayani 
pengunjung untuk melakukan tes gula darah sewaktu (GDS) dan 
penghitungan Body Mass Index, yang disediakan secara gratis. Selain 
itu, tak sedikit pengunjung yang asik menggali informasi terkait fasilitas 
dan pelayanan yang disediakan oleh Mitra Keluarga Grup. BCA Expo, 
merupakan ajang pameran yang menghadirkan serangkaian promosi 
menarik dari produk BCA beserta anak perusahaannya.
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kesehatan

Terapi Akupunktur

Akupunktur Medik 
untuk Kesehatan 
dan Kecantikan

dr. dewi Permatasari, Sp.Ak
Spesialis Akupunktur Mitra Keluarga Bekasi

A
kupunktur medik (medical acupuncture) merupakan 
pengembangan baru bidang pengobatan yang tidak 
saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan 

dunia. “Ya, akupunktur di bidang medis maksudnya ialah ilmu 
akupunktur yang dapat membantu penyembuhan pada pasien 
yang mempunyai masalah di bidang medis, dengan kata lain 
membantu penyembuhan penyakit–penyakit sesuai indikasi,” 
kata dr. Dewi Permatasari, Sp.Ak.

Tujuan dari dilakukannya terapi akupunktur adalah agar 
pasien merasa lebih sehat dan bugar, dapat melakukan 
aktivitas sehari–hari tanpa ada keluhan. “Efek yang sangat 
dirasakan adalah pasien merasa lebih sehat dan bugar,” 
sambung dokter spesialis akupunktur di Mitra Keluarga Bekasi 
ini, seraya menambahkan, untuk kesehatan promotif, terapi  
akupunktur dapat dipergunakan untuk meningkatkan stamina 
dan menyegarkan badan. “Memang, tergantung dari kondisi 
gangguan ksehatan yang dialami pasien, namun usai dilakukan 
terapi pasien umumnya akan merasa badannya lebih bugar 
dan enteng,” ucap dr. Dewi.

MENgoBATI NyERI
Dengan kemampuan untuk menangani berbagai penyakit 
sesuai standar/daftar yang telah ditetapkan WHO, Poli 
Akupuntur Mitra Keluarga Bekasi banyak menangani kasus
kasus seperti masalah pain atau nyeri, seperti nyeri kepala 
(migraine, vertigo). frozen shoulder (nyeri bahu), artritis, low 
back pain (nyeri pinggang), myalgia (nyeri otot), stroke atau 
CVD, bells palsy, carpal tunnel syndrome (nyeri pergelangan 
tangan), gastritis, gangguan berkemih, Infertilitas, hormonal 
imbalance, gangguan stamina terhadap pria, tinitus, insomnia, 
anxietas dan masih banyak lagi.

Akupunktur juga dapat membantu masalah penampilan dan 
kecantikan seperti obesitas, upaya mengembalikan tingkat 
kecerahan wajah, wrinkle, dan lainlain yang menjadi favorit 
pasien yang datang ke poli. Apalagi, khusus untuk masalah 
pemeliharaan kesehatan dan kecantikan, ada banyak tehnologi 
yang dapat dilakukan di poli akupunktur seperti mesotherapi, 
sonopuncture dengan radiofrequensi dan decavitasi lemak 
dan body contoure yang sedang booming.

Berkembangnya tren pengobatan yang mengarah pada less chemical drugs, menjadikan terapi 
akupunktur sebagai salah satu alternatif pilihan pengobatan.

Tatalaksana terapinya pun tak jauh berbeda dengan poli lain, 
pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, lalu tentukan 
diagnosa dan rencana terapi. “Terapi  penusukan dilakukan 
sesuai diagnosa atau pada titiktitik yang telah ditentukan 
sebagai hasil diagnosa,” urainya, menjelaskan. Menariknya 
lagi, sambung dr. Dewi, teknologi akupunktur sudah dapat 
dikombinasikan dengan injection titik yang berguna untuk 
menstimulasi titik lebih lama atau yang disebut dengan 
aquapunktur embroidarry cat gut (tanam benang istilah 
awamnya), sonopuncture, laserpunckture, dan seterusnya.

Sampai saat ini, timpal dr. Dewi, hampir semua pasien 
yang ditangani di poli akupunktur menunjukkan tingkat 
perbaikan yang signifikan. Tak heran, mereka yang merasa 
optimis dengan hasil yang dicapai selalu kembali – sesuai 
anjuran  untuk melakukan pemeliharaan kesehatan dengan 
melanjutkan terapi secara berkala. “Mereka selalu kembali agar 
badan tetap sehat dan bugar,” imbuhnya.

Sudah pasti,  untuk mendukung pencapaian hasil yang 
maksimal, pasien juga dianjurkan untuk melakukan olahraga 
secara teratur dan mengonsumsi makanan sesuai dengan gizi 
yang dibutuhkan. “Bila perlu diusulkan untuk memperoleh 
pengarahan dari ahli gizi,” ujarnya, tersenyum. 

❝Selain mampu mengembalikan kualitas kesehatan 
dan kebugaran tubuh, terapi akupunktur semakin 

diminati karena menjadi alternatif pengobatan yang 
mengarah pada less chemical drugs❞

Teknik Perangsangan Akupunktur

Saat ini perangsangan titik akupunktur dapat dilakukan 
dengan rangsangan mekanik melalui metode lama 
penjaruman (akupunktur), tekanan (akupresur) dan 
rangsang termis penghangatan (moksa), dapat 
pula dilakukan melalui rangsang elektrik (electro 
acupuncture),rangsang gelombang suara ultrasound 
(ultrasonopuncture), rangsang sinar: sinar laser 
(laserpuncture) dan rangsang dengan penyuntikan cairan 
(aquapuncture).
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wisata

H
ampir semua daerah di Indonesia memiliki obyek 
wisata dengan keunggulan pesonanya masingmasing. 
Dari semua keunggulan tersebut negeri ini juga dikenal 

memiliki ragam rempahrempah yang berlimpah. Potensi 
tersebut memengaruhi pemanfaatan rempahrempah sebagai 
ramuan tradisional untuk perawatan tubuh dan kecantikan 
para wanitanya, yang merupakan warisan leluhur.

Tak heran, hampir semua daerah juga memiliki keunggulan 
dari beragam ramuan hingga ritual perawatan tubuh, kulit 
dan kecantikan para wanitanya yang menjadi budaya warisan 
leluhur.  Sebut saja lulur Jawa. Spa tradisional dari Pulau Jawa 
ialah lulur yang terbuat dari campuran tepung beras, kencur, 
dan beberapa rempah lainnya yang jelas asli Indonesia. Lulur 
Pulau Jawa ini mulanya diberikan sebagai perawatan kulit para 
putri raja pada masa kerajaan di Pulau Jawa.

ouKuP BATAK
Di Sumatera Utara, dikenal spa tradisional ala Suku Batak dan 
Karo dengan sebutan, Oukup yang telah berlangsung sejak 
ratusan tahun lalu. Di masa lalu, oukup merupakan cara efektif 
untuk membersihkan tubuh paska melahirkan. Namun ritual 
ala spa ini juga berguna untuk melancarkan peredaran darah 
serta menghilangkan lemak dan bau badan. Teknik yang 
digunakan adalah penguapan dan pengasapan dari rebusan 
air rempah. Akarakaran, sereh, dan rempah lainnya digunakan 
dalam air rebusan.

Yang menarik, pada ritual pelaksanaanya Anda akan dibalut 
ulos khas Batak, kemudian diuap ala sauna. Usai penguapan, 
Anda akan dipijat dengan teknik khas oukup, mulai dari kepala, 

tangan, dan tubuh. Oukup juga berguna untuk penurun panas, 
meredakan sakit kepala, serta pembersih badan. Tertarik 
untuk mencoba? Anda bisa menemukan gerai spa oukup 
di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan 
Simalungun.

BoREh BALI
Bali, sebagai salah satu destinasi wisata favorit tentu saja juga 
sangat identik dengan wisata spa. Salah satu perawatan spa 
yang terkenal dari Bali ialah boreh. Jenis perawatan tubuh 
yang alami ini menggunakan bahanbahan alami, seperti akar
akaran, rempahrempah (kunyit, lada hitam, lada putih, dan 
jahe). Dengan campuran bahanbahan alami dan dipadukan 
dengan pijatan tradisional, wanita bisa mendapatkan kulit yang 
cantik, melancarkan sirkulasi darah dan membuat badan rileks.

Saat berwisata ke Pulau Bali, sempatkan diri Anda mencoba 
spa tradisional yang tersebar di berbagai pelosok Bali. Mulai 
dari Kuta, Legian, Seminyak, sampai Ubud dan Kintamani.

TANgAS BETAWI
Jakarta yang merupakan kota metropolitan dengan 
menjamurnya berbagai fasilitas spa modern pun masih 
menyimpan spa tradisional yang merupakan warisan leluhur 
masyarakat Betawi, yang dikenal dengan sebutan Tangas 
Betawi. Perawatan spa tangas terdiri atas pijat, lulur dan uap. 
Ketika melakukan serangkaian perawatan tangas, seorang 
wanita akan melakukan sembe ta’zim, berupa pemijatan dan 
peregangan ala Betawi. Perawatan tubuh alami yang kaya 
akan rempah ini juga menggunakan bir pletok, minuman 
khas Betawi. Tangas merupakan salah satu perawatan kulit 

para wanitawanita Betawi sejak dahulu kala yang masih bisa 
dijumpai.

So’oSo MAduRA
Di Madura, lain lagi. Perawatan spa tradisional asal Madura 
ini memiliki sebutan So’oso Madura. Pada praktiknya, mereka 
menggunakan protein telur untuk melakukan eksfoliasi, 
sehingga bisa meningkatkan kondisi kesehatan kulit tubuh. 
Dengan pijatan yang lama dan intens, tubuh akan kembali 
segar. Selain dipijat, wanita yang melakukan spa so’oso 
juga akan meminum jamu khas (ramuan) Madura setelah 
perawatan.

Itu belum seberapa, karena hampir semua daerah di Indonesia, 
mulai dari ujung barat di Papua hingga Aceh di ujung timur 
Indonesia, memiliki spa tradisionalnya masingmasing dengan 
ritual dan teknik pijat yang juga berbedabeda. Tertarik untuk 
mencoba? Silakan kunjungi daerah wisata yang menjadi target 
tujuan, dan silakan manjakan tubuh Anda dengan menikmati 
spa tradisional di sana. Selamat mencoba. 

Wisata Sehat

Memanjakan Tubuh Sambil 
Mengembalikan Kebugaran

Keunggulan Spa Tradisional

Ada banyak manfaat terbaik yang bisa diperoleh dari spa 
tradisional, mulai dari mengembalikan energi saat lelah, 
menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan menjaga kulit tetap 
lembab. Manfaat lainnya adalah kebersihan tubuh yang 
dilakukan dengan scrubbing atau lulur untuk mengangkat 
kotoran yang menempel di tubuh. Sementara pijatan di 
beberapa bagian tubuh diyakini mampu melancarkan 
sirkulasi darah. Bila sirkulasi darah lancar bisa mencegah 
sakit kepala dan kulit tampak lebih cerah.

Spa tradisional juga merupakan pilihan terbaik saat Anda 
lelah dan pegalpegal, karena otot yang tegang. Massage 
yang dilakukan juga ditujukan untuk meregangkan otot 
agar lebih rileks, sementara efek aromaterapi yang 
menyebar akan memberikan ketenangan pikiran. Manfaat 
penting lainnya adalah spa dapat mengencangkan tubuh 
dengan bahanbahan alami serta dapat menutrisi kulit, 
melalui pilihan lulur dan mandi susu.

Indonesia memiliki beragam lokasi wisata dengan pesona luar biasa hingga tak 

pernah surut menyedot wisatawan -mancanegara maupun lokal- untuk singgah 

dan menikmati waktu di sana. Selain menikmati suasana wisata, pelancong bisa 

memanjakan tubuh mengembalikan kebugaran dengan menikmati spa tradisional 

yang juga tersebar di hampir semua destinasi wisata.

❝Bahan tradisional alami cukup aman digunakan untuk tubuh. Sauna juga bisa 
menghilangkan racun di dalam tubuh melalui keluarnya keringat❞
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kuliner

M
enurut dr. veronica Sp.gK, Gluten adalah protein yang 
terdapat pada beberapa serealia terutama gandum, 
rye (sejenis gandum hitam), dan barley (jelai). “Gluten 

free berarti makanan yang tidak memiliki kandungan protein 
gluten di dalamnya,” ujar dokter gizi di Mitra Keluarga Kalideres 
ini.

Umumnya, produkproduk yang terbuat dari tepung seperti 
roti, mie, dan pasta mengandung gluten sehingga harus 
dihindari oleh pelaku gluten-free diet. Hanya saja, perlu 
diperhatikan bahwa gluten-free diet bukan salah satu jenis diet 
untuk tujuan melangsingkan tubuh, namun lebih ditujukan 
bagi mereka yang memiliki intoleransi gluten seperti pada 

Gluten Free

Cara Sehat dengan 
Menghindari 
Serealia

Pernah mendengar tentang gluten free dan organic food? Atau pernah melihat makanan yang 
ditempeli label “gluten-free”? Yups, gluten free memang sangat identik dengan pantangan 
makanan yang harus dipatuhi. Namun, ada banyak menu sehari-hari yang termasuk dalam 
kategori gluten free.

Suatu kondisi medis yang ditandai dengan kerusakan pada 
usus halus yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk 
mencerna nutrisi tertentu. Kerusakan ini dikarenakan oleh 
reaksi terhadap konsumsi gluten yang ditemukan pada 
terigu, barley, gandum hitam, dan sejenis gandum lainnya.

dr. veronica Sp.gK
Mitra Keluarga Kalideres

pasien celiac disease. Selain itu, suatu hasil penelitian juga 
menyebutkan bahwa gluten free diet sangat bermanfaat pada 
anakanak penderita  autisme. 

Menu gluten free diet biasanya mengacu pada makanan 
yang dibuat dari tepung terigu seperti cookies atau cake. Itu 
sebabnya, tepung yang digunakan diganti dengan tepung yang 
terbuat dari umbiumbian atau tepung khusus yang memiliki 
kategori gluten free. “Namun, menu sederhana seperti nasi 
merah dengan lauk pauk dan sayur mayur saja sudah dapat 
dikatakan gluten free,” timpalnya. 

Gluten free diet dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit pada 
pasien dermatitis herpetiformis (kelainan kulit pada celiac 
disease). Namun, untuk mempertahankan kecantikan dan 
keindahan kulit harus dilengkapi dengan asupan mineral dan 
vitamin yang memiliki sifat antioksidan, sehingga membantu 
sel agar tidak cepat mengalami proses aging atau penuaan. 

oRgANIC food
Merupakan jenis makanan yang mengacu pada proses 
pembuatan bahan makanan. Misalnya buah atau sayur organik 

❝Gluten free diet akan memberikan pengaruh besar 
pada proses penyembuhan dan mengurangi risiko 
kambuh pada mereka yang mengalami intoleransi 
gluten, seperti pasien pada pasien celiac disease❞

adalah buah dan sayur yang ditanam dan dipanen dengan cara 
alamiah, tanpa menggunakan insektisida atau pupuk dengan 
bahan kimiawi yang dapat berbahaya bagi tubuh dalam jangka 
panjang. Tak heran, organic food menjadi favorit mereka yang 
sangat mengagungkan kesehatan. 

Sedangkan diet yang baik untuk kesehatan dan kecantikan 
adalah mengasup makanan yang seimbang. “Seimbang di 
sini adalah komposisi makro dan mikronutrien. Makronutrien 
mengacu kepada karbohidrat, protein, dan lemak sedangkan 
mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Yang paling mudah 
bisa diperoleh dengan mengacu pada food plate (lihat 
ilustrasi).

Yang pasti, kata dr. Veronica, Sp.GK, penerapan gluten free diet 
tidak terlalu memberikan perbedaan bermakna pada orang 
yang tidak mengalami intoleransi gluten, sedangkan pada diet 
dengan bahan makanan organik akan sangat bermanfaat bagi 
kesehatan dalam jangka panjang. Diet dengan bahan makanan 
organik akan sangat baik jika diterapkan sedini mungkin. 

*Contoh menu gluten free diet: baked salmon dengan brown 
rice dan salad, dressing salad dapat menggunakan olive oil 
dengan kombinasi cuka apel dan oregano. 

Penyakit Celiac

KOMPOSISI MAKANAN SEHAT

MINYAK 
SEHAT

AIR
PUTIH

SAYURAN

BUAH

PROTEIN 
SEHAT

BIJI-
BIJIAN

gunakan minyak sehat 
(seperti minyak zaitun 
dan canola) untuk 
memasak, salad,  
dan di meja. Batasi 
mentega. hindari  
asam lemak.

Minum air putih, teh, 
atau kopi (dengan sedikit 

atau tanpa gula).  
Batasi susu / dairy  

(1-2 porsi / hari) dan 
jus (1 gelas kecil / hari). 

hindari minuman 
bergula.

Makanlah berbagai macam 
biji-bijian (seperti roti 

gandum, pasta gandum,  
dan beras merah). Batasi 

butiran halus atau biji-bijian 
yang telah diproses (seperti 

nasi putih dan roti putih).

Pilih ikan, unggas, biji-bijian, 
dan kacang-kacangan; 

batasi daging merah dan 
keju; hindari daging asap, 

daging yang diawetkan, dan 
daging olahan lainnya.

Semakin banyak sayuran 
dan semakin banyak 
ragamnya - semakin  
baik. Kentang dan 
kentang goreng tidak 
termasuk.

Makan banyak buah dari 
semua warna.

TETAP AKTIF!
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agenda kegiatan

BEKASI

SEMINAR AWAM
Efektivitas Vaksin Varicella dalam Mencegah 
Cacar Air
Jumat, 12 Januari 2018, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Titik Haryati
Puskesmas Perumnas II Bekasi

Efektivitas Vaksin Varicella dalam Mencegah 
Cacar Air
Sabtu, 27 Januari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Nyoman Sari Dewi, Sp.A
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

Kenali Gejala Awal Stroke
Selasa, 06 Februari 2018, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Fajrin Priadinata
Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi

Tatalaksana Pencegahan, Penanganan Cacar 
Air dengan Vaksin Varicella
Rabu, 22 Februari 2018, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Winarno, Sp.A
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

TALK SHOW
Efektivitas Vaksin Varicella dalam Mencegah 
Cacar Air
Jumat, 16 Februari 2018, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Nyoman Sari Dewi, Sp.A
Radio Dakta 107 FM

PRENATAL CLASS
Mengenal beberapa Kelainan Jantung 
Bawaan
Sabtu, 06 Januari 2018, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. M. Djamal A. Hasan, Sp.JP
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Waspada DM dengan Seribu Wajah
Minggu, 01 Januari 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Edukasi Pasien

Mengenal Lebih Dekat Osteoporosis
Minggu, 14 Januari 2018 
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Seminar Komunitas Gereja St. Anna

Can Stress Kill You?
Jumat, 19 Januari 2018
Pembicara: Dra. Destryna, MA
Seminar Komunitas PT. Unilever

Heart Attack di Usia Muda
Sabtu, 27 Januari 2018
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC

Kanker Serviks
Selasa, 06 Februari 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Seminar Komunitas PT. Yamaha Manufacturing

KELAPA GADING

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00
Bersama: Bidan Bersertifikat
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

PROMO
Berlaku s.d 28 Februari 20188

•	 Paket Operasi Melahirkan Sectio 
Harga Paket mulai Rp. 19.950.000,-

•	 Paket Operasi Haemorrhoid - Halrar 
Harga Paket mulai Rp. 25.850.000,-

•	 Paket Operasi Katarak - ODC 
Harga Paket Rp. 12.600.000,-

•	 Paket Operasi Bedah Jantung 
Harga Paket mulai Rp. 175.000.000,-

* Syarat & Ketentuan Berlaku

Keluhan Saluran Cerna pada Masa Kehamilan
Sabtu, 10 Februari 2018, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. Suwito Indra, Sp.PD-KGEH
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Bekasi

SENAM
Senam 40+
Untuk Usia 40 Tahun Ke Atas Guna Cegah Stroke, 
Hipertensi & Penyakit  Jantung
Setiap Sabtu: Pk. 07.00 - 08.00
Terbuka Untuk Umum
Sebrang Mitra Keluarga, Parkir Ruko Mas Bekasi

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

PROMO
31 Desember 2017
• Program TABUMIL (Tabungan Ibu Hamil) 

DP Rp. 6 Juta dapat Free:
* Upgrade Kamar 1 Tingkat
* Senam Hamil
* Bingkisan Menarik untuk Buah Hati

• Paket Katarak
* Gold Rp. 13,9 Juta 
* Silver Rp. 11,9 Juta 

• Paket Total Knee Replacement 
* Kelas I Rp. 78 Juta
* Kelas VIP Rp. 88,7 Juta 

• Paket Total Hip Replacement 
* Kelas I Rp. 68,8 Juta 
* Kelas VIP Rp. 80 Juta

•	 Paket Stop Kanker Sejak Dini:
* Paket Skrining Kanker Paru 

Rontgen Thorax + Spirometri + Konsul Dokter 
Spesialis Paru Rp. 488 Ribu

* Paket Skrining Kanker Hati 
AFG+USG Hati+ Konsul Dokter Gastro Hepato 
Rp. 1 Juta

* Paket Skrining Kanker Lambung 
Gastroskopi+ Konsul Dokter Gastro Hepato 
Rp. 3,2 Juta

* Paket Skrining Kanker Usus 
Kolonoskopi + Konsul Dokter Gastro Hepato 
Rp. 3,7 Juta

* Paket Skrining Kanker Prostat 
PSA + Konsul Dokter Urologi Rp. 400 Ribu

* Paket Skrining Kanker Payudara 
USG Mamae  + Konsul Dokter Bedah Kanker 
Rp. 500 Ribu

* Paket Skrining Kanker Payudara 
USG Mamae + Mammography + Konsul 
Dokter Bedah Kanker Rp. 750 Ribu

Informasi: (021) 885 3333 ext 2800

KEMAYORAN
SEMINAR AWAM
Memperbaiki Gaya Hidup
Minggu, 14 Januari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
dr. Michael Triangto, Sp.KO
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kemayoran

TALK SHOW
Migrain
Selasa, 9 Januari 2017, Pk. 11.00 - 12.00
Pembicara: dr. Metta Yani, Sp.S
Ged. Daai TV Sutji Center

SENAM
Senam Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 10.00

DONOR DARAH
Kamis, 25 Januari 2017, Pk. 08.30 - 11.00
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kemayoran

PROMO
Discount 29% 
Berlaku mulai 1 - 11 Januari 2018
Untuk Pemeriksaan:
• Laboratorium (Kecuali Rujukan)
• Radiologi: Rontgen, MRI, MSCT Scan, dan 

Panoramik (Kecuali USG, Bonedensitometry dan 
Mammography Digital, Kecuali Rujukan)  

Discount 29% 
Berlaku mulai 1 Januari - 28 Febuari 2018
Untuk Mammografi Digital Tanpa Kontras 

Discount 11%
Berlaku mulai 1 - 31 Januari 2018
Untuk Administrasi Rawat Inap

Adapun ketentuan discount adalah sbb:
• Tidak berlaku bagi pasien dengan jaminan 

Asuransi dan Perusahaan
• Tidak dapat digabungkan dengan paket/

promosi lainnya
• Berlaku untuk Pasien Rawat Jalan
• Berlaku untuk pembayaran tunai/ kartu 

kredit/ kartu debit
• Diskon tambahan 11% untuk pemeriksaan 

Mammografi jika meng-upload / me-repost di 
akun Instagram dan atau Facebook tentang 
HUT Mitra Keluarga Ke-29 Pada Tanggal 11   
Januari 2018

Osteoarthritis
Rabu, 14 Februari 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Seminar Komunitas SMB

Arteri Venous Malformasi (AVM)
Kamis, 22 Februari 2018
Pembicara: dr. Ruchika, Sp.BTKV
Seminar Ilmiah

Jantung Koroner
Sabtu, 24 Februari 2018
Pembicara: dr. Faris Basalamah, Sp.JP, FIHA, FAPSIC
Gathering HRD Perusahaan (Hotel Aston)

Luka Minimal Laparoskopi
Sabtu, 03 Maret 2018
Pembicara: dr. Laksmi Namasasi, Sp.B

Jantung Koroner
Minggu, 04 Maret 2018
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, Sp.JP
Seminar Komunitas (Grj. St.Mikael - Kranji)

ISPA
Sabtu, 10 Maret 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Edukasi Pasien

Osteoarthritis
Selasa, 13 Maret 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Seminar Komunitas PT.Kayaba Indonesia

Pengaruh Gadget pada Anak
Sabtu, 24 Maret 2018
Pembicara: Dra. Destryna, MA
Ceramah Kesehatan

PRENATAL CLASS
Gejala dan Tanda Persalinan
Rabu, 03 Januari 2018
Pembicara: dr. Chrisdiono, Sp.OG

Keluhan Kehamilan pada Trimester ke 3
Sabtu, 06 Januari 2018
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 10 Februari 2018
PMI Kab Bekasi
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DEPOK

SEMINAR AWAM
Diabetes dan Komplikasinya
Sabtu, 20 Januari 2018, Pk. 09.00 - Selesai
Pembicara: dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

Kenali Kanker Serviks Sejak Dini
Sabtu,17 Februari 2018, Pk. 10.00 - Selesai
Pembicara: dr. Jolanda R. Labora, Sp.OG
HKBP Depok Timur
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

Hidup Lebih Berkualitas dengan Gaya Hidup 
Sehat
Rabu, 14 Maret 2018
Nasabah BCA Prioritas
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

KALIDERES

SEMINAR AWAM
Tips Menghindari Penyakit Asam Urat
Edukasi Kesehatan (Healthtalk Komunitas)
Kamis, 11 Januari 2018, Pk. 13.00 – 15.00
Pembicara: dr. Sintadewi
Peserta: Ibu PKK RW.004
Pos PKK RW. 004

Mencegah & Menangani DBD
Rabu, 17 Januari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Paskalis Andrew G, Sp.PD
PT. Angkasa Pura

Deteksi Penyakit Jantung Koroner
Kamis, 26 Januari 2018, Pk. 08.00 – 12.00
Pembicara: dr. Kurnia Meibrilliantarri, Sp.JP
Manulife

Menghindari Penyakit Diare
Sabtu,03 Februari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Yoserizal Eza
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

CIKARANG

SPECIAL EVENT
HUT Mitra Keluarga
Kamis, 11 Januari 2018, Pk. 09.00 - 16.00
Mitra Keluarga Cikarang

SEMINAR AWAM
Pencegahan Peneumonia pada Anak dan 
Dewasa
Sabtu, 09 Desember 2018, Pk. 08.30 - 12.00
Pembicara: • dr. Frengky Susanto, Sp.A
 • dr. Vinci Edy W, Sp.P 
Auditorium Mitra Keluarga Cikarang
    
Penanganan Masalah Kesehatan Gigi
Sabtu, 28 Januari 2018, Pk. 08.30 - 12.00 
Pembicara: Drg. Deddy Wijaya
Auditorium Mitra Keluarga Cikarang
    
Sehatkah Ginjal Saya?
Sabtu, 25 Februari 2018, Pk. 08.30 - 12.00 
Pembicara: dr. Muhammad Fitrah, Sp.U
Auditorium Mitra Keluarga Cikarang

PRENATAL CLASS
Manajemen Laktasi
Sabtu, 14 Januari 2018, Pk. 11.30 - 12.30
Bersama: Tim Bidan Mitra Keluarga Cikarang
Ruang Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang
    
Perawatan Bayi dan Balita
Sabtu, 11 Februari 2018, Pk. 11.30 - 12.30
Bersama: Tim Bidan Mitra Keluarga Cikarang
Ruang Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

SENAM
Senam Hamil
Setiap Hari Sabtu, Pk. 10.00-11.00
Bersama: Tim Bidan
Ruang Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cikarang

Tips Menyusui
Edukasi Kesehatan (Healthtalk Komunitas)
Kamis, 14 Februari 2018, Pk. 13.00 – 15.00
Pembicara: Bidan
Peserta: Ibu PKK RW.004
Pos PKK RW. 004

Batuk Sesak
Kamis, 22 Februari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ginanjar Arum, Sp.P
PT. Angkasa Pura

SEMINAR ILMIAH
Seminar Medis Internal
Penanganan Usus Buntu
Sabtu,05 Januari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Lydia, Sp.PD
Peserta: Dokter Umum
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

PRENATAL CLASS
Pk. 11.00 - 12.00
Bersama: Bidan
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

Manfaat ASI
• Sabtu,6 Januari 2018
• Sabtu, 03 Februari 2018 

Nutrisi Ibu Hamil
• Sabtu, 13 Januari 2018
• Sabtu, 10 Februari 2018

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
• Sabtu, 20 Januari 2018
• Sabtu, 17 Februari 2018

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
• Sabtu, 27 Januari 2018
• Sabtu, 24 Februari 2018

SENAM
Senam & Gathering Pasien DM
Pk. 06.00 – 08.00

• Sabtu, 06 Januari 2018
• Sabtu, 13 Januari 2018
• Sabtu, 20 Januari 2018
• Sabtu, 27 Januari 2018
• Sabtu, 03 Februari 2018
• Sabtu, 10 Februari 2018
• Sabtu, 17 Februari 2018
• Sabtu, 24 Februari 2018

Peserta: Pasien DM
Halaman Parkir

Mini MCU (Tensi, GDS dan Asam Urat)
Pk. 06.00 – 10.00

• Minggu, 28 Januari 2018
• Minggu, 25 Februari 2018

Lotte Mart Taman Surya

CIBUBUR

SEMINAR AWAM
Anak Sehat Bebas Pneumonia dan Meningitis
Sabtu, 24 Februari 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Aryana Diani, Sp.A
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

SEMINAR ILMIAH
Fakor Risiko Kejadian Distres Pernapasan 
pada Anak dengan Pneumonia dan 
Penanganan Kegawatdaruratan Pneumonia 
pada Ibu Hamil
Kamis, 22 Maret 2018, Pk. 11.00 - 16.00
Pembicara: • dr. Syarifah Hanum, Sp.A
 • dr. Wira Dwi Putri, Sp.OG
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

PRENATAL CLASS
Gizi Seimbang Ibu Hamil
Sabtu,27 Januari 2018, Pk. 10.00 - Selesai
Bersama: Lina Ruslinawati, AMG
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

Perawatan Keputihan Saat Hamil
Sabtu, 11 Februari 2018, Pk. 10.00 - Selesai
Bersama: dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

Pijat Bayi
Sabtu, 17 Maret 2018, Pk. 10.00 - Selesai
Bersama: Sr. Anidarwati
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok

SENAM
Senam Diabetes Melitus
Rabu & Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

Senam Hamil
Sabtu, Pk. 08.00 - 09.00 dan Pk. 10.00 - 11.00

PROMO
Berlaku s/d 31 Agustus 2019
Promo bagi Pemegang Kartu BCA Prioritas & 
BCA Solitaire
1. Discount 10% 

• Kamar Perawatan 
• Radiologi
• Laboratorium

2. Free 
• Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (Transaksi 

Minimal Rp. 2.000.000,-)
• Upgrade Kamar Rawat Inap dari Kelas VIP ke 

VVIP (selama kamar masih tersedia)
• Ambulance untuk Pasien Rawat Inap

Berlaku 01 November 2017- 30 April 2018
Promo Cicilan Kartu Kredit Mandiri
• Diskon 15 % Kamar Perawatan VIP & SVIP
• Diskon 30% Paket Screening Diabetes 

(Gula Darah Puasa, HbA1c, Urine Lengkap)
• Diskon 20% USG Payudara/ Mammae 

(Rawat Jalan)
• Diskon 30% Paket Deteksi Dini Kesehatan Jantung 

(Rawat Jalan) 
(Treadmill, Echocardiography, Konsultasi Dokter 
Spesialis Jantung & Pembuluh Darah)

TALK SHOW
Perawatan Jantung Pasca Pemasangan Ring
Rabu, 17 Januari 2018 , Pk. 10.00-12.00
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
Komunitas Lansia Mother Theresa

Pencegahan TORC pada Ibu Hamil
Sabtu, 10 Februari 2018, Pk. 10.00-12.00
Pembicara: dr. Novi Gracia, Sp.OG
Kaliana Apartment

Anak Sehat Awal Masa Depan Gemilang
“Cuci Tangan dan Sikat Gigi Benar”
Senin, 26 Maret 2018, Pk. 08.00-10.00
Pembicara: Tim PPI
Posyandu RW 12 Jatisampurna

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

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00
• Jangan Panik Saat Proses Persalinan
• Atasi Gangguan Kulit pada Ibu dan Bayi
• Nutrisi Ibu Hamil
• Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
• Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
Instruktur: Bidan
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

PROMO
Promo BCA Prioritas dan Solitaire
Diskon Pemegang Kartu BCA Prioritas dan BCA 
Solitaire
Berlaku 01 Oktober 2016 s/d 31 Agustus 2019

Promo Cicilan 0% BCA
Promo Pemegang Kartu BCA
05 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2018

Promo Cicilan 0% Mandiri
Promo Pemegang Kartu Mandiri
15 September 2016 s/d 16 September 2018

Promo Mandiri Tactical
Diskon Pemegang Kartu Kredit Mandiri
Berlaku 01 November 2017 s/d 30 April 2018

DONOR
Yang Keren yang Mendonor
Sabtu, 03 Februari 2018, Pk. 08.30 - 11.30  
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Cibubur

LAIN-LAIN
HUT Mitra Keluarga Ke - 29th
Menjadi Keluarga Kedua yang Terkareditasi
Kamis, 11 Januari 2017, Pk. 09.00 - 12.00
Lobby Utama Mitra Keluarga Cibubur
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WARU

SEMINAR AWAM
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

Peran Gizi Terhadap Tumbuh Kembang Anak 
Sabtu, 20 Januari  2018

Kenali Kanker Serviks Gejala, Pencegahan dan 
Pengobatan
Sabtu, 10 Februari 2018

Penyakit Ginjal, Pencegahan & 
Penanganannya
Sabtu, 3 Maret 2018

SEMINAR ILMIAH
Interventional Pain Management
Sabtu, 24 Maret 2014
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Dokter Anak, Fisioterapis, Ahli Gizi & Bidan
Auditorium Lt. 4 Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111 

Ext. 1551, 1552, 1553

SENAM
Senam Diabetes
• Sabtu, 06 Januari 2018
• Sabtu, 10 Februari 2018
• Sabtu, 03 Maret 2018
Halaman Parkir Mitra Keluarga Waru

KENJERAN

SEMINAR AWAM
Kesehatan dan Kecantikan
Jumat, 12 Januari 2018, Pk. 11.00 - 13.00
Pembicara: dr. Nurfithria Ika Putri, Sp. KK
PT. PLN Dist Jatim Surabaya

Pola Diet Sehat dan Mudah
Sabtu 20 Januari 2017, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp. PD 
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

Kenali dan Cegah Penyakit Kanker pada Anak
Sabtu, 10 Februari 2017, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Noershanti Rahmadhani, Sp. A
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

TBC Bisa Disembuhkan
Sabtu, 10 Maret 2017, Pk. 10.00 - 12.00
dr. Isnin Anang Marhana, Sp. P
Auditorium Lt. 6 Mitra Keluarga Kenjeran

SEMINAR ILMIAH
Emergency pada Trauma Kepala
Sabtu, 24 Maret 2017, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Ananda Haris, Sp. BS
Bangkalan Madura

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

Senam Osteoporosis
Pk. 07.00 - 09.00
Rehabilitasi Medik
Parkir Lobby Mitra Keluarga Kenjeran

• Sabtu, 13 & 27 Januari 2018
• Sabtu, 10 & 24 Februari 2018
• Sabtu, 10 & 24 Maret 2018

PROMO
•	 Promo Khitan 

Berlaku s/d 31 Desember 2018
•	 Promo Paket Persalinan 

Berlaku s/d 31 Desember 2018
•	 Promo Cryo Surgery 

Berlaku s/d 31 Desember 2018
•	 Promo Pap Smear 

Berlaku s/d 31 Desember 2018
•	 Promo MCU Edisi Valentine 

Berlaku 1 Februari 2018 - 28 Februari 2018
•	 Promo Screening Diabetes dengan Kartu 

Kredit Mandiri Diskon 30 % 
Berlaku 1 November 2017 - 30 April 2018

SURABAYA

SEMINAR AWAM
Sabtu, 6 Januari 2018, Pk. 09.30
Pembicara: dr. Noviani, Sp.GK
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya

Sabtu, 17 Februari 2018, Pk. 09.30
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya

Gigi Rapi, Senyum Menawan dengan Kawat 
Gigi
Sabtu, 10 Maret 2018, Pk. 09.30
Pembicara: drg. Marina B, Sp.Ort
Auditorium Lt.5 Mitra Keluarga Surabaya

TALK SHOW
Sudah Kuatkah Tulang Anda
Januari  2018
Pembicara: dr. Yenniastoeti, CCD, M.Biomed (Aam)
Gereja GKI Darmo Satelit

Lindungi Buah Hati dari Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD)
Februari 2018
Pembicara: dr. Stephani Dwiastuti, Sp.A
Sekolah Cikal Surabaya & SD. Muhammadiyah 15 
Surabaya

Sudah Kuatkah Tulang Anda
Maret 2018
Pembicara: dr. Yenniastoeti, CCD, M.Biomed (Aam)
Gereja Bethani Surabaya

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

SENAM
Senam Diabetes
Setiap Sabtu Minggu I & III, Pk. 06.30
Instruktur: Senam Diabetes
Area Parkir Lobby Mitra Keluarga Surabaya

TEGAL

SPECIAL EVENT
Lomba Balita Sehat & Mewarnai
HUT MIKA Tegal ke-9
Minggu ke 3 Maret 2018
Mall Pekalongan
SEMINAR AWAM
Laparascopy di Brebes
Minggu ke 3 Februari 2018

TALK SHOW
Talk Show Radio
Setiap Minggu di bulan Januari  2018

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00
Instruktur: Bidan
Ibu Hamil Pasien Mitra Keluarga Tegal & Luar Mitra 
Keluarga Tegal
Auditorium Mitra Keluarga Tegal

PROMO
Bulan Discount
Selama Januari & Maret 2018
• Promo Vaksin Kaker Serviks
• Promo Papsmear & Vaksin Kanker Serviks
• Promo Khitan
• Promo Lab Penderita DM
• Promo MCU Pre Marital
• Promo Kamar Perawatan VIP, VVIP & SVIP

PROMO
Berlaku s/d Maret 2018
• Screening Dini Stroke (Paket MRI-MRA Kepala) 

Rp. 2.800.000
• Paket CT-Calcium Score Rp. 700.000

Berlaku s/d Desember 2017
• Paket Persalinan Sectio Rp. 16.500.000
• Paket Persalinan Normal Rp. 7.500.000
• Paket Kateterisasi Otak Rp. 13.860.000
• Paket Kateterisasi  Jantung Rp. 12.760.000
• Paket Sleeptest Rp. 3.000.000
• Paket Katarak Diamond -Phaco Multifokal 

Rp. 19.750.000
• Paket Katarak Platinum-Phaco Monofokal 

Rp. 11.250.000
• Paket Katarak Silver - Phaco Monofokal 

Rp. 10.250.000
• Paket Katarak Gold-SICS Rp. 6.750.000
• Paket Bonedensitometry 2 Bagian Rp. 715.000

Berlaku Januari - Desember 2018
• Program Tabungan Ibu & Anak

Syarat Dan Ketentuan Berlaku
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Iklan
Binabakti

KELAPA GADING
Edukasi Kesehatan 

Asupan gizi yang Tepat untuk 
Kesehatan & Kecerdasan Buah hati

Sabtu, 23 September lalu, Mitra Keluarga Kelapa Gading tam
pak ramai dengan para ibu yang membawa putraputri balita
nya. Rupanya, rombongan yang terpusat di lantai 6 ruang 
 Auditorium Mitra Keluarga Kelapa Gading itu merupakan pe
serta event momdadi.com Goes to Hospital 2017.

Tak heran jika mereka antusias menantikan paparan dari pem
bicara, dr. Heru Samudro, Sp.A (K) dari Mitra Keluarga Kelapa 
Gading yang akan membawakan materi presentasi berjudul 
Optimalkan Potensi Si Kecil, Investasi Sejak Dini.

Pada kesempatan itu, dr. Heru Samudro, Sp.A (K), memapar
kan bahwa betapa pentingnya Asah, Asih, Asuh dalam rangka 
membentuk karakter dan kecerdasan si kecil. “Ada berbagai 
jenis kecerdasan anak yang tidak hanya dipengaruhi faktor ge
netik, tetapi juga banyak faktor lain, termasuk nutrisi, stimulasi 
dan lingkungan,” ujarnya.

Selain sibuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai kekha
watiran para ibu terhadap kondisi si kecil seperti kekurang an 
nutrisi karena sulit minum ASI. Cemas karena si kecil menjadi 
hiperaktif dan terlalu suka makanan manis, dan ada pula ibu 
yang khawatir karena anaknya melewatkan fase merangkak, 
si kecil yang picky eater, alergi susu sapi, dan sulit mendapat
kan vitamin D dari sinar matahari, yang dijawab dengan lugas 

dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Dokter Heru 
Samudro juga banyak berbagi tips tentang pemilihan nutrisi 
yang tepat.

Tak jauh berbeda dengan event-event sebelumnya, peserta 
momdadi.com Goes To Hospital 2017 di Mitra Keluarga  Kelapa 
Gading ini juga memperoleh pembekalan wawasan dari para 
sponsor, mulai dari produk susu Prenagen, Caladine, dan dot 
ortodontic bersama Baby Huki. Diakhir acara, tak kurang dari 
79 peserta yang hadir tampak gembira menikmati suasana 
having fun yang menjanjikan beragam hadiah lomba dan 
doorprize berupa kupon belanja yang disediakan oleh para 
sponsor. 

BEKASI TIMUR
gathering Pasien Cancer 

Berbagi Menghadapi Penyakit Kanker

Sabtu, 7 oktober 2017 komunitas Survivor Cancer Mitra 
Keluarga Bekasi Timur mengadakan gathering di ruang 
auditorium Lt. 5 Mitra Keluarga Bekasi Timur dengan tema 
“Palliative Care” yang menghadirkan pembicara dr. Wim 
Panggarbesi, Sp.B(K)onk.

Acara ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 
tahun sekali yang tiap pertemuannya selalu mengangkat tema 
berbeda. Selain pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan 
ini juga menjadi wadah saling berbagi dalam menghadapi 
penyakit kanker, baik antar penderita, keluarga, maupun 
pemerhati. 

Semua peserta tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 
ini dan semakin marak ketika memasuki sesi akhir, yaitu 
pengundian doorprize. Dengan diadakan kegiatan ini secara 
berkala, diharapkan dapat menjadi wadah dan fasilitator bagi 
pasien, keluarga maupun pemerhati di sekitar Kota Bekasi 
dalam mencari informasi yang berhubungan dengan penyakit 
kanker. 

KEMAYORAN 
Penyuluhan Kesehatan

Bahaya Kanker Serviks

Jumat, 15 September 2017, Mitra Keluarga Kemayoran 
bekerjasama dengan Kelurahan Serdang, Jakarta Utara 
mengadakan Penyuluhan Kesehatan mengenai Kanker Serviks.

Acara yang diselenggarakan di 
RPTRA (Ruang Publik Terpadu 
Ramah Anak) di Kelurahan Serdang 
itu tampak ramai dengan hadirnya 
ibu  ibu PKK yang tampak antusias 
mendengar penjelasan pembicara, 
dr. Liva Wijaya, Sp.OG (Spesialis 
Kebidanan dan Kandungan) dari 
Mitra Keluarga Kemayoran.  

Peserta tampak puas dengan 
pembekalan yang diperoleh 
mengenai bahaya kanker serviks 
terkait penyebab, pentingnya deteksi 
dini, hingga peluang kesembuhan 
melalui pengobatan yang bisa 
dilakukan. 
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BEKASI
gathering 

Bersahabat dengan Kanker

Dalam rangka memperingati Bulan Kanker Payudara Sedunia 
atau biasa disebut bulan PINK RIBBoN, Mitra Keluarga Bekasi 
Barat sebagai rumah sakit yang memiliki layanan terpadu 
Onkologi/Kanker, menggelar acara Gathering bersama pasien, 
survival kanker dan masyarakat awam pada hari Sabtu, 28 
Oktober 2017.
 
Acara yang dihadiri oleh 150 peserta di Auditorium Mitra 
Keluarga Bekasi Barat ini, secara resmi dibuka oleh Ibu Linda 
Agum gumelar S.IP selaku Ketua yKPI (yayasan Kanker 
Payudara Indonesia ), Ibu Titin selaku Sekjen KoWANI dan 
Direktur Mitra Keluarga Bekasi, dr. Arina yuli Roswiyati MS.

Hadir sebagai narasumber kesehatan, ahli bedah kanker Mitra 
Keluarga Bekasi Barat, dr. Wim Panggarbesi, Sp.B(K)onk dan 
juga ahli kebidanan kandungan, dr. Lim Sulina halim, Sp.og, 
M.Kes. 

Bersahabat dengan Kanker, sengaja dipilih menjadi tema 
Gathering Mitra Keluarga Bekasi tahun ini. Tujuannya, untuk 
memberikan edukasi pada masyarakat, sekaligus awareness 
untuk memilih gaya hidup sehat dengan menumbuhkan 
kesadaran untuk deteksi dini kanker bagi diri sendiri dan 
keluarga agar terhindar dari penyakit pembunuh no. 2 di dunia 
(data WHO 2012). 

Pada kesempatan itu, dr. Wim menyampaikan materi dengan 
topik Palliative Care. Sementara, dr Lim Sulina Sp.OG M.Kes 
membawakan topik Melindungi Diri dari Kanker Serviks, 
yang disebabkan oleh Virus Human Papilloma. Menurut 
para pembicara tersebut, kunci keberhasilan pengobatan 
tumor atau kanker adalah mau segera mengobati penyakit 
ini sehingga tidak berkembang menjadi kanker atau lari ke 
pengobatan alternatif. 

Pasalnya, kecemasan dan ketakutan yang berlebihan dan 
informasi yang tidak jelas, seringkali menjadi faktor utama 
penghambat pengobatan pada penyakit ini. Banyak penderita 

yang cenderung menghindari pengobatan jika terdeteksi, 
sehingga tumor yang awalnya jinak berkembang menjadi 
ganas dan menyebar ke organ tubuh lain (metastase) hingga 
mencapai stadium akhir yang mengakibatkan pengobatan 
menjadi semakin lama.

Acara dilanjutkan dengan Dansa Maumere dibawakan oleh 
para survival kanker dari CISC, serta lomba Best Pink Dress 
Award, dimana para eks penderita kanker yang telah pulih 
dari penyakit ini mengajak kaum awam dan para penderita 
penyakit ini untuk tetap semangat dalam menjalani hidup,  
tidak larut dalam kecemasan yang berlebihan, dan mau 
melakukan pengobatan teratur sehingga bebas, survive dari 
penyakit ini, sehingga dapat menjalani hidup normal dan riang 
seperti orang sehat lainnya. 

DEPOK
Seminar Awam

Mengenal Penyakit Pneumokokus

Sabtu, 16 September Mitra Keluarga Depok kembali 
mengedukasi masyarakat sekitar wilayah Depok dengan 
tema “Pentingnya Imunisasi Pneumenia” yang dibawakan 
oleh dr. Dicky Pribadi, Sp.A. Seminar ini mulai tepat pukul 
09.00 dan dihadiri lebih dari 60 peserta. Seminar ini 
bertujuan mengedukasi masyarakat sekitar Depok untuk lebih 
mengenal apa itu penyakit  Pneumokokus dan bagaimana 
pencegahannya. 

life. love.
laughter.

MRI - MRA 
Kepala &  
CT Calcium 
Score

Paket 
Spesial

Kepada Keluarga Indonesia,
Stroke merupakan penyakit yang menakutkan dan mengancam setiap 

orang, bahkan dapat menyerang mereka yang berusia relatif muda.
Mitra Keluarga menyediakan paket skrining agar Anda dapat 

mendeteksi sedini mungkin gejalanya, untuk mencegah kemungkinan 
terserang stroke. 

Screening dini Stroke:
•	MRI & MRA Kepala
•	Pemeriksaan Laboratorium (Ureum + Kreatinin)
•	Konsultasi Dokter

Paket CT Calcium Score:
•	CT Calcium Score
•	Pemeriksaan Laboratorium (Total Kolesterol,  

HDL, LDL, Trigliserida, Ureum, Kreatinin)
•	Konsultasi Dokter

Paket MRI - MRA Kepala & CT Calcium Score

Rp. 6.500.000,

Rp. 2.800.000,-

Rp. 1.500.000,

Rp. 700.000,-

Informasi:
Mitra Keluarga Surabaya
Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit  Surabaya
Telp. 0317345 333

mitrakeluarga.com mitrakeluarga

Berlaku s/d 31 Maret 2018
*Syarat & Ketentuan Berlaku
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CIKARANG
Tim Medis Mitra Keluarga Cikarang 

Mengawal Kunjungan Kerja Presiden 
Joko Widodo di Muara gembong 
Bekasi 

hari Rabu tanggal 01 November 2017 Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dalam 
rangka Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Bekasi. 

Dalam Kegiatan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi 
oleh Sekretaris Kabinet, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dirjen 
PSKPL Kementrian Lingkungan Hidup, Deputi Kementrian 
BUMN, Dirut Bank Mandiri, Dirut Perhutani dan Wakil 
Gubernur Jawa Barat meresmikan Program Perhutanan Sosial 
dengan penanaman Pohon Mangrove dan menebar 200.000 
ekor benih udang vaname di lokasi Tambak Desa Pantai Bakti, 
Kecamatan Muara Gembong.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut Pasukan 
Pengamanan Presiden dan panitia penyelenggara juga 
menyiapkan tim medis untuk kewaspadaan kondisi emergency 
medis tamu VIP dan SVIP, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga 

Cikarang diberi kepercayaan dalam mengemban tugas 
tersebut. 

Tim Medis Mitra Keluarga Cikarang yang dipimpin oleh dokter 
Intan beserta tim pengamanan Presiden siap siaga hingga 
acara selesai. Kemeriahan acara jelas terasa dari antusias dan 
kegembiraan warga Muara Gembong atas kehadiran Bapak 
Presiden Joko Widodo.  na

CIBUBUR
Talkshow Breast Cancer 

Health In Pink 

Pentingnya Periksa Payudara Sendiri 
(SadaRi)
 
Memeriahkan hari Kanker Payudara se-dunia, Mitra 
Keluarga Cibubur bekerjasama dengan Hotel Ciputra Cibubur 
menggelar Talkshow “Health In Pink” yang berlangsung pada 
Jumat, 27 Oktober 2017. Pada acara yang digelar bertepatan 
dengan bulan kanker payudara yang jatuh pada bulan Oktober 
itu, dr. Dwi Heri, Sp.B menuturkan bahwa deteksi dini kanker 
payudara sangat penting dilakukan oleh seluruh wanita 
Indonesia. Bahkan dapat dilakukan secara mandiri dengan 
melakukan teknik SaDaRi (Periksa Payudara Sendiri).

Tidak hanya menjelaskan tentang SaDaRi, dr. Dwi Heri 
juga menjelaskan bahwa penyakit kanker payudara ini 
tidak diketahui penyebabnya. Hanya faktor risiko saja yang 
terlihat sebagai pengaruh dari penyakit yang mematikan ini. 
Kanker payudara tidak tibatiba datang, tetapi merupakan 
akumulasi dari perilaku dan pola hidup yang tidak benar, 
ketidakseimbangan antara pola fikir, pola makan dan pola 
hidup.

Acara yang juga dihadiri oleh koordinator rumah singgah 
CISC (Cancer Information and Support Center), Ibu Mega 
dan testimoni survivor kanker, talkshow ini menjadi wadah 
untuk berbagi pengalaman bagi para survivor. Salah satu 

survivor yang membagikan pengalamannya berjuang melawan 
penyakit kanker payudara adalah Diana Subiakto. 

Walaupun sempat terkejut dan tak terima, namun wanita 
yang terdiagnosa kanker payudara ini tetap semangat 
menjalani serangkaian pengobatan agar bisa kembali sehat. 
Ia yakin dokter adalah perpanjangan tangan dari Tuhan, 
sehingga Diana berserah diri dan ikhlas menjalani serangkaian 
pengobatan dan berpikiran positif agar dapat sembuh, atas izin 
Tuhan.

Acara talkshow yang bertempat di Ballroom Hotel Ciputra 
Cibubur ini juga dimeriahkan dengan kegiatan senam zumba 
dan yoga bersama instruktur dari Jiwan Mukhti dan ditutup 
dengan penyerahan pengumpulan donasi dari Hotel Ciputra 
Cibubur kepada koordinator rumah singgah CISC. 

KALIDERES
donor darah

Baksos dan gathering

Sabtu, 18 November 2017, Mitra Keluarga Kalideres 
bekerjasama dengan PMI Pemkot Tangerang melaksanakan 
kegiatan bakti sosial donor darah. Kegiatan yang dilaksanakan 
di Auditorium Mitra Keluarga Kalideres itu berhasil menjaring 
sekitar 50 pendonor yang berasal dari masyarakat sekitar, 
keluarga pasien, serta karyawan yang ikut berpartisipasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pemerintah, 
bakti sosial donor darah yang diharapkan mampu memberikan 
manfaat bagi sesama ini rencananya akan dijadikan agenda 
rutin 3 bulan sekali, dan dimulai pada tahun depan.

Masih bersama dengan Mitra Keluarga Kalideres, Sabtu 25 
November 2017 menggelar acara gathering bersama rekanan 
asuransi Mitra Keluarga Grup, Mandiri Inhealth, di Ecopark, 
Ancol. Ada banyak kegiatan menarik yang mewarnai suasana 
gathering yang melibatkan sekitar 200 orang peserta yang 
merupakan karyawan dan keluarga mandiri inhealth.

Ya, peserta tampak asik mengikuti kegiatan senam Zumba 
bersama, hingga menikmati beberapa acara hiburan seperti 
pertunjukan teater dan musik. Pada kesempatan itu, Mitra 
Keluarga Kalideres juga mengadakan Mini MCU berupa 

pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), asam urat dan 
cek tensi gratis. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan 
beberapa games yang menjanjikan hadiah dan souvenir 
menarik yang bisa dibawa pulang peserta. 

TEGAL
Seminar Kesehatan dan Seminar Ilmiah

gangguan Irama Jantung dan Nyeri 
dada

Jumat dan Sabtu akhir November 2017 lalu, Mitra Keluarga 
Tegal bekerjasama dengan Mitra Keluarga Kelapa Gading 
menyelenggarakan seminar bertajuk: “Waspada, Gangguan 
Irama Jantung Dapat Mematikan dan Penatalaksanaan pada 
Nyeri Dada”.

Seminar dua hari yang diselenggarakan pada hari Jumat, 
24 November  pukul 18.30 hingga selesai dan Sabtu, 25 
November, mulai pukul 08.0014.00 tersebut menghadirkan 
pembicara yang sangat kompeten, seperti:

•	 dr. Ignatius Yansen NG, Sp.JP, FIHA 
•	 Prof. Dr. dr. Murdani Abdulllah, Sp.PDKGEH, FINASIM, 

FACG 
•	 Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP (K), FIHA, FAsCC, 
•	 dr. Arianto Bono Adji Hardjosoworo, Sp.BTKV,  
•	 dr.Edwin Rusli, Sp.AnKIC, 
•	 dr. Nora Taofik, Sp.KFR, 
•	 dr Hery Susanto, Sp.A 

Ketujuh narasumber dengan kompetensi, kapasitas dan 
pengalaman pada masingmasing bidang ilmunya inilah yang 
memberikan gambaran dan informasi terkini yang sangat 

bermanfaat, baik bagi kalangan medis, perusahaan rekanan,  
maupun masyarakat yang mengikuti seminar tersebut. 

Tak heran, seminar yang membahas tuntas tentang fenomena 
gangguan irama jantung  dan penatalaksanaan terkini pada 
nyeri dada itu tergolong sukses. Hal itu, terlihat dari jumlah 
peserta yang menghadiri acara, dimana hadir lebih dari 200 
peserta. Apalagi, Seminar tersebut tidak hanya diisi dengan 
presentasi materi, diskusi dan tanya jawab. Seminar ini juga 
dimeriahkan dengan pembagian doorprize menarik yang 
dilanjutkan dengan acara makan siang, di akhir acara. 
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WARU
Bakti Sosial

donor darah Bersama Mitra Keluarga 
Waru

Selasa, 12 September 2017, Mitra Keluarga Waru menggelar 
bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di auditorium 
Mitra Keluarga Waru. Pada acara yang berlangsung mulai 
pukul 08.00 WIB, peserta calon pendonor tampak sibuk 
mengisi formulir (wajib diisi) yang disediakan dan diminta 
untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk 
memastikan bahwa calon pendonor benarbenar dalam 
keadaan sehat. 

Alhasil, dari sebanyak 207 peserta yang mengikuti kegiatan 
tersebut, hanya 111 peserta yang dinyatakan siap untuk 
mendonorkan darahnya. Kegiatan bakti sosial serta donor 

SURABAYA
health Talk 

Medical Check up - JoB Pertamina 
Petrochina East Java

Seperti tahun-tahun sebelumnya Mitra Keluarga Surabaya 
masih menjadi vendor untuk penyediaan jasa Medical Check 
Up bagi seluruh Karyawan JOB Pertamina Petrochina East 
Java, Tuban, Jawa Timur.

Tahun ini,  MCU diselenggarakan pada 57 September 2017. 
di Jl. Lingkar Pertamina Ds. Rahayu Kec Soko Tuban. Menurut 
wakil dari menegement JOB Pertamina Petrochina East 
Java, karyawan yang sehat merupakan aset yang sangat 
memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan dan tentu 
berkaitan dengan keuntungan/laba perusahaan, dan juga 
merupakan pilar pencapaian misi yang sudah ditetapkan. 

Itu sebabnya, untuk mencapai kesehatan karyawan 
yang maksimal, diperlukan deteksi dini dan pencegahan 
penyakit secara menyeluruh dan komprehensif. Medical 
Check Up (MCU) merupakan suatu kegiatan yang positif 
dan patut diselenggarakan secara berkesinambungan 
dalam mengupayakan SDM yang sehat dan produktif 

dan menjalankan fungsinya dengan optimal, sebagai aset 
perusahaan. 

Rangkaian program yang diikuti oleh 143 peserta MCU itu, 
diakhiri dengan pemberian edukasi kesehatan (health talk) 
untuk para karyawan. 

KENJERAN
Talkshow

Peduli Kesehatan Wanita

Mitra Keluarga Kenjeran secara khusus mengagendakan 
Talkshow Radio bersama She Radio Surabaya. Talkshow kali 
ini mengangkat tema permasalahan kesehatan wanita mulai 
dari Kanker Serviks, Osteoporosis, Varises, hingga urusan 
kecantikan. Topik mengenai kesehatan wanita sengaja dibahas 
berkaitan dengan bulan September yang merupakan bulan 
Mitra Keluarga Kenjeran Peduli masalah Kesehatan Wanita.

Talkshow tersebut sengaja diselenggarakan dengan tujuan 
agar masyarakat Surabaya lebih mengenal Mitra Keluarga 
Kenjeran. Program ini, juga merupakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat, khususnya kaum hawa yang 
ingin berkonsultasi gratis mengenai kesehatannya.

Acara ini ternyata berhasil menjadi fasilitas –sambung 
rasa pendengar setia yang awalnya takut dan malu 
untuk berkonsultasi kepada dokter secara langsung. Hal ini 
dibuktikan dengan antusias pendengar setia She Radio hingga 
meningkatnya jumlah pendengar talkshow yang mengudara 
pada setiap Rabu dan Minggu, pukul 10.0011.00 WIB. 

darah ini diikuti oleh keluarga besar Mitra Keluarga Waru, 
perusahaan rekanan, warga lingkungan sekitar serta aparat TNI 
yang diundang.

Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah merupakan salah satu 
bentuk nyata kepedulian Mitra Keluarga Waru dalam 
membantu masyarakat di bidang sosial kesehatan. Melalui 
kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan 
dan kesadaran akan manfaat donor darah. 
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS BEDAH PLASTIK 
dr. Gwendy Aniko, Sp.BP-RE (K)
Senin: 14.0016.00
Rabu & Jumat: 14.0017.00

dr. Yefta Moenadjat, Sp.BP
Selasa & Kamis: 12.0014.00
Sabtu: dengan perjanjian

SPESIALIS MATA
dr. Grace, Sp.M
Senin: 09.0014.00
Rabu: 15.0017.00
Jumat: 12.0015.00
Sabtu: 14.0016.00

dr. Sengdy C. Chauhari, Sp.M
Senin & Rabu: 08.0009.00
Selasa & Kamis: 08.0014.00
Senin: 14.0018.00
Kamis: 16.0018.00

dr. Vera Sumual, Sp.M
Rabu & Jumat: 09.0012.00 & 18.0021.00
Selasa & Kamis: 14.0016.00
Sabtu: 17.0019.00

dr. Yudisianil, Sp.M
Senin, Selasa & Kamis: 18.0021.00
Rabu: 12.0015.00
Sabtu: 09.0013.00
Minggu: dengan perjanjian

dr. Azrina Noor, Sp.M
Selasa: 16.0018.00
Jumat: 15.0018.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dani Djuanda, Sp.KK
Selasa, Rabu & Jumat: 11.0013.00

dr. Gunawan Budisantoso, Sp.KK
Selasa  Jumat: 13.0017.00
Sabtu: dengan perjanjian

dr. Indrawati, Sp.KK
Senin & Rabu: 17.3020.00

dr. Lusia Dameria, Sp.KK
Senin & Sabtu: 09.0013.00
Jumat: 08.0010.00
Sabtu: 16.0019.00

dr. Sri Linuwih Menaldi, Sp.KK
Selasa & Kamis: 17.0020.00

K E M A Y O R A N

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Gwendy Aniko, Sp.BP-RE (K)
Senin  Sabtu: 14.0016.00

SPESIALIS MATA
dr. Yudowati, Sp.M
Senin: 09.0014.00
Rabu: 10.0012.00
Jumat: 09.0012.00
Sabtu: 16.0019.00

dr. Sita Paramita, Sp.M
Senin: 08.0011.30
Rabu: 09.0013.00

dr. Indriani Pujiastuti, Sp.M
Selasa & Kamis: 09.0012.00

dr. Esti Wardani, Sp.M
Senin, Selasa & Jumat: 17.0019.00
Kamis: 10.0013.00
Sabtu: 10.0015.00

dr. Felyzia Estaliza, Sp.M
Senin: 15.3019.00
Sabtu: 10.0014.00

dr. Utami Noor, Sp.M
Selasa: 07.3009.30
Kamis: 07.3010.00
Jumat: 08.0010.00

dr. Andito K.A, Sp.M
Selasa & Rabu: 16.0019.00

GIGI UMUM
drg. Esti Prasetyo
Senin & Kamis: 08.0012.00
Selasa & Jumat: 08.0015.00

drg. Indahwati Wullur
Senin & Rabu: 08.0015.00

drg. Ira Respati
Selasa  Kamis: 08.0015.00
Jumat & Sabtu: 08.0016.00

drg. Ruby
Sabtu: 16.0020.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Reza F Putra, Sp.BM
Senin & Rabu: 16.0020.00

drg. Timurwati, Sp.BM
Kamis: 08.0012.00

drg. Evy Eida Vitria, Sp.BM
Senin & Rabu: dengan perjanjian
Selasa: 15.0017.00
Kamis: 13.0017.00
Jumat: 18.0020.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Elizabeth G, Sp.Ort
Rabu & Kamis: 16.0020.00
Sabtu: 08.0015.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Esther Bianca, Sp.KG
Senin, Selasa & Kamis: 15.0017.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. Gimawati Mulyono, Sp.Pros
Senin & Kamis: 12.0015.00

drg. Indriani Oktarina, Sp.Pros
Selasa, Kamis & Sabtu: 16.0020.00

SPESIALIS PERIODONSIA
(Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)
drg. Mimi Korita, Sp.Perio
Senin, Selasa & Jumat: 16.0020.00

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Yantoko, Sp.BP-RE
Selasa & Kamis: 17.0020.00

SPESIALIS MATA
dr. Retno Wardani, Sp.M
Senin – Rabu & Sabtu: 09.0013.00
Kamis: 17.0020.00

dr. Diansyah Gustini Fitriyani, Sp.M
Selasa: 17.0020.00
Kamis & Jumat: 09.0012.00

GIGI UMUM
drg. Lydiawati J Seto
Selasa & Kamis: 09.0014.00
 
drg. Emanuella Gayatri 
Selasa & Kamis: 16.0020.00
Sabtu: 15.3020.00
 
drg. Astrid 
Selasa, Rabu & Jumat: 08.0014.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. Maria Harli N, Sp.KGA
Senin, Rabu & Jumat: 15.0020.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Vera Julia, Sp.BM
Jumat & Sabtu: 16.0020.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Riandri C Runizar,Sp.Ort
Senin, Rabu & Sabtu: 08.0014.00

D E P O K

dr. Tia Febrianti, Sp.KK
Senin: 14.0017.00
Rabu: 08.0010.00
Kamis: 09.0012.00
Jumat: 18.0020.00

PSIKOLOG
Threes Suyatna, Psi
Senin & Rabu: 10.0014.00
Sabtu: dengan perjanjian

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Gracia J.M.T. Winaktu, MS, Sp.GK
Senin, Rabu & Jumat: 16.0018.00

dr. Helen Surya Atmaja, MS, Sp.GK
Selasa, Kamis & Sabtu: 14.3016.30

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Dyah Ayu N I, Sp.KG
Senin, Kamis – Sabtu: 08.3014.00
Selasa & Rabu: 15.0020.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
Prof. Dr. drg. Linda Kusdhany, Sp.Pros
Senin & Kamis: 15.3020.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Adi Gunadi, Sp.KK
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 17.0020.00
 
dr. Gayanti Germania, Sp.KK
Selasa: 18.0020.00
Kamis: 16.0018.00
Sabtu: 09.0012.00
 
dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK
Senin, Rabu & Jumat: 09.0012.00
 
dr. Ilmi Silmiaty, Sp.KK
Selasa & Kamis: 09.0011.00

PSIKOLOGI
Bona Sardo Hutahaean, M.Psi 
Selasa: 09.0012.00*
Jumat: 13.0015.00*

Ratih Zulhaqqi, M.Psi 
Rabu: 09.0016.00
Kamis: 17.0020.00

PSIKIATRI
dr. Imelda Indriyani, Sp.KJ
Senin & Kamis: 16.0018.00
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B E K A S I

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Kusmarwati, Sp.BP
Senin: 14.0016.00
Kamis: 15.0017.00

SPESIALIS MATA
dr. Ita Trisnawati, Sp.M
Senin & Rabu: 09.0014.00 & 18.0020.00
Jumat: 09.0011.00

dr. Joyce Setyawati, Sp.M
Selasa: 10.0013.00
Kamis: 11.0013.00

dr. Vera Sumual, Sp.M
Selasa & Kamis: 17.0020.00
Sabtu: 08.0014.00

GIGI UMUM
drg. Andriyani Ameido
Minggu: 10.0012.00
*Minggu ke-1, ke-3 & ke-5

drg. Asri Diah S
Senin & Jumat: 15.0020.00

drg. Erdina Savitri
Senin, Selasa, Kamis – Sabtu: 08.0014.00

drg. Esti Prasetyo
Rabu & Sabtu: 08.0014.00

drg. Lucie Lianawati, MM
Rabu & Jumat: 15.0020.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Kurnia Natalia Kusumo, Sp.BM
Selasa & Jumat: 08.0014.00

drg. Sigit Supartono, Sp.BM
Rabu & Sabtu: 15.0020.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Marcella Budhiawan, Sp.Ort
Senin, Rabu & Kamis: 08.0014.00

drg. Wenny Irsyad, Sp.Ort
Selasa, Kamis & Sabtu: 15.0020.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. B. Catur Into, Sp.Pros
Senin, Selasa & Kamis: 17.0020.00

B E K A S I  T I M U R

SPESIALIS PERIODONSIA
(Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)
drg. Ine Ayu Tri B, Sp.Perio
Minggu: 09.0012.00
*Minggu ke-2 & ke-4

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Agni Anastasia Sahulata, Sp.KK
Senin & Rabu: 10.0014.30 & 17.0020.00
Selasa: 10.0014.00
Sabtu: 14.3017.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 08.0010.00
Selasa & Jumat: 14.0016.00
Rabu: 15.0017.00

dr. Ridhawati Muchtar, Sp.KK
Selasa, Kamis & Sabtu: 17.0021.00

dr. Vonny Indriati Widjojo, Sp.KK
Selasa & Kamis: 17.0020.00
Sabtu: 08.0014.00

PSIKOLOGI
dra. Destryna Nainggolan Sahari, MA
Selasa & Jumat: 17.0021.00

SPESIALIS AKUPUNKTUR
dr. Budimulia Wullur, Sp.AK
Senin & Kamis: 09.0014.00

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Kusmarwati, Sp.BP
Jumat & Minggu: 14.0016.00

dr. Mulyadi Serangan, Sp.BP
Senin & Kamis: 16.0018.00

SPESIALIS MATA
dr. J. Indrajana, Sp.M
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 10.0020.30
Rabu: 10.0015.30
Sabtu: 09.3015.30

dr. Joyce Setyawati, Sp.M
Senin & Selasa: 16.3020.30
Kamis: 08.0010.00 & 16.3021.00
Jumat: 09.0013.00 & 17.0020.30

dr. Sengdy Chandra, Sp.M
Senin: 09.0013.00
Rabu: 09.0014.00 & 16.0020.30

dr. Vanessa Maximiliane Tina, Sp.M
Rabu & Jumat: 14.0016.00
Kamis: 10.0013.00

GIGI UMUM
drg. Sulistyowati
Senin : 17.0021.00
Selasa – Jumat: 10.0014.00
Sabtu: 18.0021.00

drg. Syafril Gafar
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 10.0014.00

drg. Tita Agustia
Senin & Selasa: 09.0014.00
Rabu: 17.0021.00

drg. Yura Muharsya
Selasa : 09.0014.00
Jumat: 17.0021.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Aditya Pribadi, Sp.Ort
Kamis: 09.3013.30
Sabtu: 17.0021.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Helmiyanis, Sp.KG
Senin & Kamis: 17.0021.00

SPESIALIS PERIODONSIA
(Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)
drg. Robert Lessang, Sp.Perio(K)
Selasa – Jumat: 17.0021.00
Sabtu: 09.0014.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Jadaru Pudjiwati, Sp.KK
Kamis: 18.0021.00
Jumat: 10.0014.00 & 18.0021.00

dr. Maria Basir Djatmoko, Sp.KK
Senin & Kamis: 09.0013.00
Selasa: 16.0020.00
Sabtu: 09.0014.00

dr. Vonny Indriati, Sp.KK
Senin & Sabtu: 17.0021.00
Selasa: 09.0013.00
Rabu: 09.0013.00 & 17.0021.00

SPESIALIS PSIKOLOGI
Dra. Destrina N, MA
Senin & Kamis: 16.0020.00

SPESIALIS AKUPUNKTUR
dr. Dewi Permatasari, Sp.Ak
Minggu: 09.0013.00
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C I B U B U R

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Yantoko, Sp.BP-RE
Selasa & Kamis: 12.0014.00
Sabtu: 10.0012.00 *
*dengan perjanjian

SPESIALIS MATA
dr. Diansyah Gustini, Sp.M
Senin: 10.0012.30 & 17.0020.00
Rabu: 10.0012.30
Kamis: 17.0020.00
Jumat: 18.0020.00
Sabtu: 09.0012.00

dr. Atiek Indriawati, Sp.M
Selasa: 10.0013.00 & 17.0020.00
Kamis: 10.0013.00
Jumat: 09.0012.00

dr. Nylvia Lamsari, Sp.M
Rabu: 17.0020.00
Sabtu: 18.0020.00

GIGI UMUM
drg. Arifianti Nilasari
Selasa, Rabu & Sabtu: 16.0019.30
Kamis: 09.0014.00

drg. M. Ihsan Rizal
Senin & Sabtu: 08.0014.00

drg. Rina Tamara Koentjaraningrat
Senin, Rabu & Sabtu: 08.0014.00
Kamis & Jumat: 16.0019.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. Iva Permatasari, Sp.KGA
Selasa: 10.0013.00 & 17.0020.00
Jumat: 17.0020.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Devya Linda, Sp.BM
Selasa: 09.3012.30

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Aditya Pribadi, Sp.Ort
Rabu: 17.0020.00
Jumat: 09.0014.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Sri Peni Chitrawaty, Sp.KG
Senin & Sabtu: 17.0020.00
Kamis & Jumat: 09.0014.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. Tri Ardi Mahendra, Sp.Pros
Senin & Kamis: 17.0020.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Erivia D. Pangkahila, Sp.KK
Selasa & Kamis:

09.0012.00 & 17.0020.00
Sabtu: 09.0012.00

dr. Ilmi Silmiaty Thamrin, Sp.KK
Senin, Rabu, Jumat & Sabtu: 09.0012.00

dr. Lusia Dameria Minarni, Sp.KK
Senin: 18.0020.00
Rabu: 17.0020.00
Jumat: 17.0019.00

PSIKOLOGI
Anastasia Sri Maryatmi, M.Psi
Selasa & Jumat: 08.0010.00

PSIKIATRI
dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ
Sabtu: 17.0019.00*
*dengan perjanjian

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Tjandra Purnawan, Sp.BP-RE
Senin & Jumat: 09.0011.00
Rabu: 18.0020.00
Kamis: 19.0021.00

dr. Djohan Wirawan, Sp.BP-RE
Senin  Sabtu: 15.3017.30

SPESIALIS MATA
dr. Dini Herdiati, Sp.M
Senin: 07.3010.00
Selasa & Kamis: 14.3015.30
Rabu: 07.3009.30 & 11.0012.30
Jumat: 10.3012.00

dr. Gatot Soehartono, Sp.M (K)
Selasa & Sabtu: 11.0014.00
Kamis: 17.0019.00

dr. Hadi Soesilo, Sp.M
Senin, Selasa, Kamis & Sabtu: 19.0020.00

dr. Teguh Filbert, Sp.M
Senin: 11.3015.00
Selasa: 17.0018.30
Rabu: 18.0020.00
Kamis: 11.0014.00
Jumat: 08.0010.00
Sabtu: 08.0010.30

S U R A B A Y A dr. Victor S Tandean, Sp.M
Senin, Rabu & Sabtu: 15.3017.30
Selasa & Kamis: 08.0010.00
Jumat: 17.0020.00

GIGI UMUM
drg. A. Dea Kartika
Rabu & Jumat: 13.0016.30

drg. Livianty Halim
Kamis: 17.0020.00

drg. Stevanus Chandra S.B
Sabtu: 15.3019.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. David, Sp.KGA
Senin: 13.0016.30
Rabu: 17.0020.00
Kamis: 09.0012.30

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Ester H. Lodra, Sp.BM
Selasa: 17.0020.00
Sabtu: 08.0009.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Riany Alim, Sp.KG
Senin & Jumat: 09.0012.30 & 17.0020.00
Rabu: 09.0012.30
Sabtu: 10.0012.30

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. V. Irene Chandra, Sp.Pros
Selasa: 09.0012.30

SPESIALIS PERIODONSIA
(Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)
drg. Indriyani T, Sp.Perio
Selasa & Kamis: 13.0016.30

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. D. Tedjoseputro, Sp.KK
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 09.0011.30

dr. Rikimin Tedja, Sp.KK
Senin – Jumat: 19.3021.00

dr. Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Selasa: 16.0019.00
Rabu: 09.0011.30
Sabtu: 09.3012.30

dr. Renata Mayangsari P, Sp.KK
Senin, Rabu – Jumat: 16.0019.00
Sabtu: 07.3009.00

PSIKOLOGI
Dra. Lily H
Senin & Kamis: 08.0010.00

Dra. Jennis Kisdharjanti
* Sesuai perjanjian

SPESIALIS MATA
dr. Nur Intan, Sp.M
Selasa & Kamis: 09.3012.30
Jumat: 09.0010.30

dr. Hampri Seda, Sp.M
Senin & Rabu: 09.0014.00 & 17.0019.30
Kamis & Jumat: 17.0019.30
Sabtu: 12.0014.00

GIGI UMUM
drg. Ary Kasrini 
Senin, Selasa, Kamis & Jumat: 09.3013.30
Rabu: 09.3013.30 & 18.0020.00
Sabtu: 09.3013.30

drg. Deddy Wijaya
Selasa  Jumat: 10.0014.00
Sabtu: 16.3019.30

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. Juretta Sintawati, Sp.KGA
Senin & Kamis: 18.0020.00
Sabtu: 15.0017.00 

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Andi Alfatahul Hadi, Sp.BM

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Evie Lamptiur Pakpahan , Sp.Ort
Senin & Kamis: 17.0020.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Wenny Asterianty H, Sp.KG
Senin: 09.0012.00
Selasa & Jumat : 17.0020.00 
Sabtu: 09.0013.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Dina Udayani, Sp.KK
Rabu: 12.0014.00
Sabtu: 09.0013.00

dr. Poppy Syafnita, Sp.KK
Senin: 16.0019.00
Selasa & Rabu: 17.0019.00

dr. Dewi Anggraini, Sp.KK
Senin & Kamis: 09.3012.00
Selasa & Jumat: 09.0012.00

C I K A R A N G

SPESIALIS MATA
dr. Liliek Isyoto, Sp.M
Senin  Kamis: 11.0012.00

GIGI UMUM
drg. Yullya Susanna
Senin & Sabtu: 10.0012.00

drg. Sugeng Pranoto 
Selasa & Kamis: 10.0012.00

drg. Rudy Yuwono S
Rabu & Jumat: 10.0012.00

drg. Farrah Juwita Yamin
Senin, Rabu & Jumat: 16.0018.00

drg. Oktalia Ika Puspita
Selasa ,Kamis & Sabtu: 16.0019.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Iswani, Sp.KK
Rabu: 12.0014.00

dr. Sinar Mehuli Purba, Sp.KK
Kamis & Sabtu: 18.0019.00

PSIKOLOGI
A.D Andriyanti, S.Psi, Psikolog
Senin & Kamis: 17.00

SPESIALIS AKUPUNTUR
dr. Wahyudi, MARS 
Rabu: 08.00

T E G A L
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SPESIALIS MATA
dr. Victor Crist H, Sp.M
Senin & Rabu: 17.0020.00
Jumat: 10.0013.00

dr. Ritsia Anindita W, Sp.M
Senin, Rabu, Kamis & Sabtu: 09.0012.00
Selasa & Jumat: 17.0019.00

GIGI UMUM
drg. Olivia Rusli
Selasa & Rabu: 09.0015.00

drg. Irene Meilisa H
Selasa: 16.0021.00

drg. Thea Kirana
Senin: 16.0021.00
Sabtu: 09.0015.00

drg. Medwin
Rabu & Jumat: 16.0021.00

drg. Adrie Octavianus
Kamis: 09.0015.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Stefani Dewi W, Sp.BM
Jumat: 09.0015.00
Sabtu: 16.0021.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Hendri Pribadi, Sp.Ort
Senin: 09.0015.00

SPESIALIS PENYAKIT MULUT
drg. Manuel Dwiyanto H. L, Sp.PM
*On Call

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Carolina, Sp.KK
Senin: 17.0019.30
Sabtu: 09.3012.00

dr. Cindy Ariani, Sp.KK
Rabu & Kamis: 17.0019.00
Jumat: 15.0017.00*

PSIKIATRI
dr. Jans Juliana Sitorus, Sp.KJ
Selasa: 10.0012.00
Kamis: 15.0017.00*

SPESIALIS GIZI KLINIK
dr. Veronica Wijaya, Sp.GK
Selasa: 17.0019.00*
Sabtu: 14.0016.00

K A L I D E R E S

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Radias Dwi Padmani, Sp.BP
Selasa, Kamis & Jumat: 14.0016.00

SPESIALIS MATA
dr. Victor S. Tandean, Sp.M
Senin: 09.0012.00
Selasa & Jumat: 11.0012.30
Rabu: 11.0013.00 & 18.3021.00
Kamis: 11.0013.00
Sabtu: 11.0013.30 & 18.0020.00

dr. Daddy Armand N, Sp.M
Senin, Kamis & Jumat: 19.0021.00
Selasa & Rabu: 16.0018.00

dr. Dini Herdianti, Sp.M
Selasa & Jumat: 08.0010.00
Kamis: 08.0009.30

GIGI UMUM
drg. Charlotha Putri Sharon
Senin, Selasa, Jumat & Sabtu: 16.0021.00
Rabu: 09.0015.00

drg. Regina L
Senin & Jumat: 08.0015.00
Rabu & Kamis: 15.0021.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. Handy Wiratama H, Sp.KGA (K)
Senin: 12.3017.00
Rabu: 17.0021.00

drg. Yenny Kurniawati, Sp.KGA
Kamis: 08.0012.30
Sabtu: 17.0021.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Ronny Baehaqi, Sp.BM
Jumat: 17.0021.00
Sabtu: 08.0012.30

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Mariatik W, Sp.Ort
Selasa: 08.0012.30
Kamis: 12.3017.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Lingga, Sp.KG
Senin & Kamis: 17.0021.00
Rabu: 12.3017.00

drg. M. Aditya S, Sp.KG
Senin & Jumat: 08.0012.30
Selasa: 12.3017.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. Y. Ari Sigit, Sp.Pros
Selasa: 17.0021.00
Jumat: 12.3017.00

SPESIALIS PERIODONSIA
(Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)
drg. Jimmy Husdy, Sp.Perio
Rabu: 08.0012.30
Sabtu: 12.3017.00

W A R U

SPESIALIS BEDAH PLASTIK
dr. Indri Lakhsmi Putri, Sp.BP-RE (KKF)
Selasa, Kamis & Jumat: 15.0017.00
Sabtu: 09.0011.00*
* dengan perjanjian

SPESIALIS MATA
dr. Ria Sandy Deneska, Sp.M
Senin: 15.0016.00
Rabu: 19.0021.00
Sabtu: 09.0012.00

dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M
Selasa: 19.0021.00
Jumat: 14.0016.00

GIGI UMUM
drg. Dian Wahyu Nursanti
Senin & Rabu: 09.0013.00
Selasa: 13.0017.00
Kamis: 17.0021.00

drg. Januar C Fabiansyah
Sabtu: 09.0013.00 & 17.0020.00

drg. Elizabeth
Senin & Kamis: 13.0017.00
Rabu: 17.0021.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI ANAK
drg. Grace Prawira, Sp.KGA
Selasa & Sabtu: 09.0013.00
Rabu: 13.0017.00

SPESIALIS BEDAH MULUT
drg. Okky Presetio, Sp.BM
Selasa & Kamis: 17.0020.00

SPESIALIS ORTODONSIA
(Perawatan Maloklusi)
drg. Iin Nurwasis, Sp.Ort
Rabu: 09.0013.00
Kamis & Jumat: 13.0017.00

drg. Oktrivina P, Sp.Ort
Senin & Sabtu: 17.0021.00

SPESIALIS KONSERVASI GIGI
drg. Andreas Joko.W, Sp.KG
Selasa & Rabu: 17.0021.00
Jumat: 09.0013.00

drg. Marisa Elvi Dayanti, Sp.KG
Senin & Kamis: 09.0013.00
Rabu: 13.0017.00

SPESIALIS PROSTODONSIA
(Restorasi Rongga Mulut)
drg. Stephen Adiguna Q, Sp.Pros
Jumat: 09.0021.00
Sabtu: 13.0017.00

SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Nurfithria Ikaputri, Sp.KK
Senin: 09.0011.00
Rabu, Kamis & Sabtu: 09.0011.30
Jumat: 17.0019.30

dr. Rosita Sari Sutanto, Sp.KK
Senin: 18.0020.00
Selasa & Jumat: 09.0012.00
Rabu: 19.0021.00

K E N J E R A N SPESIALIS KULIT & KELAMIN
dr. Wigih Wuryaningrum, Sp.KK
Senin – Jumat:

08.0009.00 & 18.0019.00
Sabtu: 08.0009.00

dr.  Lunni Gayatri, Sp.KK
Senin – Sabtu: 10.0013.00

PSIKOLOGI
Naftalia K, M.Psi Psikolog
Senin, Selasa & Kamis: 14.0016.00

Promo Paket Khusus 01 Januari-31 Maret 2018 untuk:
•	 Paket Pemeriksaan MCU Jantung Koroner Rp. 1.300.000,*
•	 Paket RI Deteksi Aneurisma Otak dr. Mardjono Tjahjadi, Sp.BS Rp. 1.200.000,

diskon 29% berlaku mulai 01 Januari-31 Januari 2018 untuk:
•	 Laboratorium (kecuali rujukan)
•	 Radiologi : Rontgen, MRI, MSCT Scan & Panoramik (Kecuali USG, 

Bonedensitometry dan Mammography Digital, Kecuali Rujukan).
 Tambahan diskon sebesar 11% untuk Mammografi digital Tanpa Kontras, 

dengan ketentuan:
a. Follow akun instagram @mitrakeluarga dan atau akun facebook Mitra 

Keluarga Kemayoran
b. Upload/Repost Foto tentang HUT Mitra Keluarga Kemayoran Ke29 di akun 

instagram dan facebook masingmasing dengan hastag #hutMitraKeluarga
c. Tunjukan hasil Upload/Repost ke petugas Administrasi Mitra Keluarga 

Kemayoran.

diskon 11% berlaku mulai 01 Januari-31 Januari 2018 untuk Administrasi Rawat Inap

Promo Awal Tahun 2018

Informasi:
Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur),
Telp. (021) 654 5555  & 654 5888
email: kemayoran@mitrakeluarga.com

mitrakeluargakemayoranmitrakeluarga.com mitrakeluarga

Berlaku sampai dengan 12 bulan

MANFAATKAN CICILAN
Transaksi BCA & Mandiri Credit Card



life. love.
laughter.

Bank 
BCA dan 
Mandiri

Diskon 
Spesial

Kepada Keluarga Indonesia,
Setiap orang tentu ingin selalu berada dalam kondisi 

sehat. Kami mendukung upaya Anda untuk menjaga 
kesehatan dengan berbagai penawaran spesial, karena 
Anda adalah keluarga kami.

Dapatkan penawaran spesial & diskon s.d 30% di Mitra Keluarga Grup 
khusus untuk nasabah BCA Prioritas, BCA Solitaire,  
Kartu Kredit BCA dan Mandiri

Berlaku sampai dengan 12 bulan

MANFAATKAN CICILAN
Transaksi BCA & Mandiri Credit Card

Periode Promo:
•	 BCA Soliter & Prioritas sampai dengan 31/8/2019
•	 Mandiri Kartu Kredit sampai dengan 30/4/2018
•	 BCA Cicilan 0% sampai dengan 31/8/2018
•	 Mandiri Cicilan 0% sampai dengan 16/9/2018

* di Mitra Keluarga yang memiliki fasilitas
** tergantung ketersediaan
*** kecuali di Mitra Keluarga Tegal

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat

Bank BCA:
•	 Diskon 10% untuk kamar rawat inap, 

laboratorium, dan radiologi
•	 Diskon 25% untuk paket Mammografi dan Bone 

Densitometry*
•	 Gratis pemeriksaan GDS untuk minimal transaksi 

Rp 1 Juta
•	 Gratis pemeriksaan paket kolestrol lengkap 

(kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida) 
untuk minimal transaksi Rp 2 juta

•	 Gratis upgrade kelas kamar rawat inap dari VIP 
ke VVIP**

•	 Gratis layanan ambulans** untuk penjemputan 
pasien rawat inap

Bank Mandiri:
•	 Diskon 15% untuk rawat Inap VIP  SVIP
•	 Diskon 20% untuk USG Mammae
•	 Diskon 30% untuk Paket screening Diabetes*** 

(Gula Darah Puasa, HbA1C, Urine Lengkap)
•	 Diskon 30% untuk paket deteksi dini kesehatan  

Jantung*** (Treadmill, Echocardiography, 
Konsultasi dengan dokter spesialist Jantung)

No. 1 hospital
in Indonesia

Paket Skrining Kanker Prostat
PSA Test + Konsul Dokter Urologi
Rp. 400 ribu (harga normal Rp. 800 ribu)
Bagi Anda:
•	 Pria di atas 45 tahun
•	 Darah pada sperma / urine
•	 Riwayat keluarga dengan kanker prostat
•	 Nyeri berkemih

Paket Skrining Kanker Hati
AFP + USG Hati + Konsul Dokter Konsulen
Gastro - Hepato
Rp. 1 juta (harga normal Rp. 1,3 juta)
Bagi Anda:
•	 Riwayat infeksi hepatitis B
•	 Perokok
•	 Konsumsi alkohol
•	 Obesitas

Paket Skrining Kanker Lambung
Konsul Dokter Konsulen Gastro - Hepato /
Spesialis Penyakit Dalam + Gastroskopi
Rp. 3,2 juta (harga normal Rp. 4,3 juta)
Bagi Anda:
•	 Riwayat keluarga kanker lambung
•	 Pernah operasi lambung sebelumnya
•	 Pernah terinfeksi Helicobacter Pylori

Paket Skrining Kanker
Paket Skrining Kanker Usus
Konsul Dokter Konsulen Gastro - Hepato /
Spesialis Penyakit Dalam + Kolonoskopi
Rp. 3,7 juta (harga normal Rp. 4,9 juta)
Bagi Anda:
•	 Pria & wanita berusia di atas 50 tahun
•	 Riwayat kanker usus dan polip usus

Paket Skrining Kanker Payudara
USG payudara + Konsul Dokter Konsulen Bedah 
Kanker / Dokter Spesialis Bedah Umum
Rp. 500 ribu (harga normal Rp. 950 ribu)

Mammografi + USG payudara + Konsul
Dokter  Konsulen Bedah Kanker / Dokter Spesialis
Bedah Umum
Rp. 750 ribu (harga normal Rp. 1,3 juta)
Bagi Anda:
•	 Yang mempunyai berat berlebih / obesitas
•	 Riwayat keluarga dengan kanker payudara
•	 Konsumsi alkohol
•	 Terapi hormon dalam waktu yang lama

Paket Skrining Kanker Paru
Rontgen Thorax + Spirometri + Konsul Dokter
Spesialis Paru
Rp. 488 ribu (harga normal Rp. 800 ribu)
Bagi Anda:
•	 Perokok aktif/perokok pasif/mantan perokok
•	 Riwayat keluarga dengan kanker paru

Pendaftaran & Informasi:
Counter Poli Spesialis Lt. 1 (021) 885 3333 Ext. 1930/1931, 
Counter Informasi Lt. 2 (021) 885 3333 Ext. 2800
Mitra Keluarga Bekasi Barat, Jl. A. Yani, Bekasi, 17144
www.mitrakeluarga.com/bekasi

Berlaku s/d 28 februari 2018



life. love.
laughter.

Senyum, 
cinta, dan 
lakukan yang 
terbaik untuk 
harimu.

Natal 2017 
& Tahun 
Baru 2018

Kepada Keluarga Indonesia,
Selamat Natal 2017 & Tahun Baru 2018. Semoga kesehatan, 

kehangatan dan kedamaian Natal selalu menyertai kita semua di tahun 
baru yang akan datang.

Salam,
Mitra Keluarga

JABODETABEK  TEGAL & SURABAYA

BEKASI DEPOK TEGAL
Jl. Jendral Ahmad Yani Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas Jl. Sipelem No.4, Kemandungan
Tel. (021) 885 3333, Fax. (021) 884 2550 Tel. (021) 7721 0700, Fax. (021) 7721 2155 Tel. (0283) 340 999,
bekasi@mitrakeluarga.com depok@mitrakeluarga.com Fax. (0283) 340 902
  tegal@mitrakeluarga.com 

BEKASI TIMUR KALIDERES SURABAYA
Jl. Raya Pengasinan Rawa Semut, Jl. Peta Selatan No. 1, Jakarta Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit
Margahayu Tel. (021) 22523700, Fax. (021) 22523 702 Tel. (031) 7345 333, 
Tel. (021) 8 9999 222, Fax. (021) 882 0707 kalideres@mitrakeluarga.com Fax. (031) 7345 955
bekasitimur@mitrakeluarga.com  surabaya@mitrakeluarga.com 

CIBUBUR KELAPA GADING KENJERAN
Jl. Transyogi Jl. Bukit Gading Raya Kav.2, Jakarta Jl. Kenjeran 506, Surabaya 60114
Tel. (021) 843 11 777, Fax. (021) 843 11 661 Tel. (021) 4585 2700, Fax. (021) 4585 2727 Tel. (031) 99000880
cibubur@mitrakeluarga.com kelapagading@mitrakeluarga.com Fax. (031) 99000885
  kenjeran@mitrakeluarga.com 

CIKARANG KEMAYORAN WARU
Jl. Industri Raya No. 100, Lemah Abang Jl. HBR Motik (Landas Pacu Timur), Jakarta Jl. Jend. S. Parman No.8, Sidoarjo
Tel. (021) 8984 0500, Fax. (021) 8984 5489 Tel. (021) 654 5555, Fax. (021) 654 5959 Tel. (031) 8542 111, 
cikarang@mitrakeluarga.com kemayoran@mitrakeluarga.com Fax. (031) 8534 333
  waru@mitrakeluarga.com

Temukan lokasi kami di:

mitrakeluarga.com mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehat
Segera
hadir

Gading Serpong
dan Bintaro


