
Life Love
Laughter

24
2018

Majalah Keluarga Anda

Gangguan Saluran Pernafasan

Perlukah Vaksin Influenza 
pada Anak

Bahaya dan Pencegahan Hepatitis

Gejalanya Ringan, Penderita 
Tidak Sadar Telah Terjangkit

Imunisasi 
Meningkatkan Derajat 
Kesehatan



Edisi 24 - 2018 | 3

fokus

Tingkatkan Derajat 
Kesehatan dengan 
Imunisasi

Bisa mempunyai derajat   
kese hatan yang baik tak 
datang begitu saja. Selain 
dengan menjalankan pola 
hidup yang sehat, tindakan 
lainnya yang harus dilakukan 
untuk bisa mendapatkan 
tingkatan derajat kesehatan 
yang baik adalah dengan 
melakukan imunisasi. Tentu
nya imunisasi secara lengkap, 
baik dan  tepat waktu.

K
ejadian luar biasa (KLB) 
terhadap penyakit difteri yang 
terjadi di berbagai daerah, tak 

pelak menorehkan cerita yang tidak 
bagus untuk kesehatan di Indonesia. 
Karenanya, pemerintah pun aktif 
melakukan pencegahan terjadinya 
wabah difteri ini dengan melakukan 
kampanye imunisasi difteri ke berbagai 
tempat. Anak-anak usia sekolah menjadi 
target utama pemerintah.

Tak tanggung-tanggung, demi 
keberhasilan kampanye ini, petugas 
kesehatan seperti dokter dan suster 
turun langsung ke sekolah-sekolah 
untuk melakukan imunisasi difteri. 
Tak hanya kampanye imunisasi difteri 
saja, diluar program Pekan Imunisasi 
Nasional (PIN) pemerintah pun telah 
melakukan berbagai kampanye, 
diantaranya Imunisasi MMR. 

Untuk lebih menggaungkan kampanye 
ini, orang nomor satu di Indonesia, 
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana 
kerap menghadiri kampanye imunisasi 
di berbagai tempat. Bahkan Ibu Negara 
Iriana mencanangkan program IVA TEST 
di berbagai wilayah di Indonesia untuk 
mencegah dan mendeteksi adanya 
kanker leher rahim pada perempuan. 

Sejalan dengan program pemerintah, 
kami dari Mitra Keluarga pun mem-
punyai kepedulian yang sama dan 
penuh akan pentingnya imunisasi. Lewat 
topik “Imunisasi Meningkatkan Derajat 
Kesehatan”, kami ingin memberikan 

informasi dan pengetahuan kepada 
masyarakat akan pentingnya imunisasi 
baik untuk anak-anak atau pun dewasa. 
Dengan mengetahui secara detail 
penjelasan dari dokter-dokter ahli, kami 
berharap tingkat kesadaran masyarakat 
akan imunisasi semakin tinggi, dengan 
demikian derajat kesehatan juga semakin 
tinggi.

Mitra Keluarga sendiri berkomitmen 
untuk mendukung program pemerintah 
ini karena imunisasi dibutuhkan oleh 
setiap anak yang berhak untuk hidup 
sehat dan bertumbuh kembang secara 
layak. Hidup sehat adalah hak setiap 
anak, sebagaimana ditegaskan di dalam 
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yaitu hak anak untuk hidup dan 
hak anak atas kesehatan pada Pasal 60.

Akhir kata, diharapkan kesadaran 
masyarakat akan perlunya imunisasi 
bagi anak-anak atau pun dewasa 
semakin bertambah. Masyarakat tak 
ragu lagi melakukan imunisasi. Terlebih 
kami di Mitra Keluarga, dengan tangan 
terbuka menerima dan melayani dengan 
sepenuh hati mereka yang datang ke 
tempat kami untuk melakukan imunisasi. 
Karena sekali lagi Mitra Keluarga ingin 
derajat kesehatan masyarakat Indonesia 
meningkat lewat imunisasi ini.

Pemimpin Redaksi

Nurvantina Pandina

Paket Peduli Jantung 2018
•	Pemeriksaan	Fisik	dan	Konsultasi	Dokter	Umum	 •	Trigliserida
	 (Kadar	Lemak,	Tekanan	Darah)	 •	Gula	Darah	Puasa
•	Kolesterol	Total	 •	HBA1c
•	HDL	 •	Treadmill
•	LDL

Syarat dan Ketentuan:
•	 Periode	01	Maret	-	31	Mei	2018
•	 Berlaku	untuk	pasien	rawat	jalan	umum,	tidak	berlaku	untuk	pasien	dengan	jaminan	asuransi	

maupun perusahaan
•	 Promo	ini	tidak	dapat	digabungkan	dengan	promo	lain	(seperti:	cicilan	0%,	dll)
•	 Sebelum	Medical	Check	Up,	konfirmasi	via	telepon	minimal	1	(satu)	hari	sebelumnya	dengan	
menghubungi	bagian	MCU	ext.	1570	(Pk.	07.00	-	13.00	WIB).

Informasi & Pendaftaran:
Mitra Keluarga Bekasi Timur
Jl.	Pengasinan	-	Rawa	Semut,	Margahayu,	Bekasi	Timur	17113
Telp.	(021)	899	99	222,	Fax.	(021)	882	07	07
Email:	bekasitimur@mitrakeluarga.com

Harga Normal
Rp. 1.821.000,-

Harga Promo
Rp. 1.350.000,-

mitrakeluarga

mitrakeluargabekasitimur

mitrakeluarga.com
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Life Love Laughter
MAJALAH KELUARGA ANDA Ayo Cegah Penyakit 

dengan Imunisasi

M
empunyai kualitas kesehatan 
yang baik tentunya menjadi 
harapan banyak orang. Untuk 

bisa mencapai hal tersebut tentu ada 
hal-hal yang harus dilakukan secara baik 
dan tepat. Salah satu upaya untuk men-
capai kesehatan yang berkualitas dan 
terhindar dari penyakit yang berbahaya 
adalah dengan melakukan imunisasi.
 
Vaksin adalah bahan antigen yang di-
gunakan untuk menghasilan kekebal an 
tubuh terhadap suatu penyakit. Pem-
berian	vaksin	ini	dimaksudkan	untuk	
mencegah atau mengurangi pengaruh 
seseorang terkena infeksi penyebab 
penyakit. Dengan menyuntikkan antigen 
ke dalam tubuh melalui imunisasi, maka 
sistem kekebalan tubuh dapat mengenali 
organisme asing.

Memahami sangat pentingnya imuni-
sasi ini pemerintah melalui  Departemen 
 Kesehatan melakukan kampanye imuni-
sasi hingga ke berbagai pelosok  daerah. 
Dengan tujuan agar imunisasi bisa 
 merata ke semua orang. 

Sayangnya, masih banyak yang berpikir 
kalau imunisasi hanya diperuntukan bagi 
bayi dan anak-anak, orang dewasa tidak! 
Padahal, orang dewasa pun nyatanya 
masih membutuhkan imunisasi untuk 
mencegah beberapa jenis penyakit 
tertentu. Dengan melakukan imunisasi, 
Anda tidak hanya melindungi diri sendiri 
dari serangan penyakit, tapi juga ikut 
mencegah penyebarannya.

Peduli akan kondisi tersebut di edisi 
kali ini, topik “Imunisasi Meningkatkan 
Derajat Kesehatan” menjadi pilihan kami. 
Di edisi ini, kami memberikan ulasan 
tentang pentingnya imunisasi. Baik 
untuk anak-anak maupun untuk dewasa. 
Berbagai artikel menarik seputar imuni-
sasi, baik imunisasi wajib atau tambahan 
kami sajikan di nomor ini yang tentunya 
dibahas oleh pakar yang berkompeten. 

Tak hanya imunisasi saja, kami pun 
membahas artikel menarik lainnya, 
 seperti Superfood. Akhir kata kami ber-
harap apa yang kami sajikan di  nomor 
ini bisa memberikan pengetahuan yang 
lebih baik dan banyak untuk Anda. 
 Selamat membaca! 
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rekomendasi

M
empunyai kesehatan yang maksimal tentunya hal 
yang diinginkan semua orang. Salah satu upaya 
mencapainya melalui pemberian imunisasi. Peraturan 

Menteri Kesehatan RI nomor 42 tahun 2013 yang mengatur 
tentang penyelenggaraan imunisasi, mengartikan imunisasi 
sebagai usaha dalam meningkatkan kekebalan seseorang dari 
suatu penyakit, agar seseorang tersebut tidak terkena suatu 
penyakit, atau meringankan derajat penyakit yang diderita.

Pada hakekatnya kekebalan (imunitas) tubuh dapat dimiliki 
secara pasif maupun aktif. Keduanya dapat diperoleh secara 
alami maupun buatan. Imunisasi atau lazim juga disebut 
vaksinasi	merupakan	suatu	cara	untuk	mewujudkan	kekebalan	
tubuh	yang	spesifik.

“Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit 
tertentu pada seseorang, dan dalam lingkup yang lebih luas 
menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masya-
ra kat (populasi), bahkan menghilangkan penyakit tertentu di 
dunia	seperti	pada	imunisasi	cacar,”	ujar	dr.	Winarno,	Sp.A	dari	
Mitra Keluarga Bekasi.

ANAK BERKUALITAS
Setiap orangtua pasti ingin mempunyai anak yang berkualitas, 
baik secara intelektual maupun spiritual, tumbuh sebagai anak 

yang sehat, cerdas, berkarakter dan berperilaku baik.

Semua itu tergantung dari beberapa faktor yang 
mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor potensi 
genetik dan faktor lingkungan yang akan membentuknya.

Faktor	potensi	genetik	yang	terbentuk	alami	sejak	pembuahan	
sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibunya, yang 
membawa gen kedua orangtuanya, dan kemudian akan 
tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu, dipengaruhi 
oleh lingkungan kesehatan ibunya. Jadi kualitas anak bukan 
sesuatu yang melekat secara alami pada diri seorang anak, 
meskipun mempunyai potensi genetik yang unggul, kalau 
tidak diasah dan diarahkan, serta tidak dilindungi dari hal-
hal yang menghambat atau merugikan perkembangan dan 
pertumbuhannya.

Faktor	yang	ikut	membentuk	kualitas	anak	adalah	lingkungan,	
meliputi lingkungan kesehatan, lingkungan pendidikan, 
lingkungan sosial dan spiritual dalam keluarga maupun 
pergaulan, termasuk gaya hidup. Setiap anak tentu punya 
kelebihan dan kekurangan dalam dirinya yang ditentukan 
oleh potensi genetik dan pengaruh lingkungan yang ikut 
membentuknya.

Pencegahan Penyakit

Imunisasi, Upaya Meningkatkan 
Kekebalan Tubuh
Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 
suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpajan pada penyakit yang serupa, tidak terjadi 
penyakit. Dengan kekebalan yang dimilikinya, diharapkan derajat kesehatannya akan 
meningkat.

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting sebagai 
bekal untuk tumbuh kembang yang optimal. Sejak di dalam 
kandungan perlu dijaga kesehatan ibu, konseling sebelum 
menikah untuk mendeteksi panyakit yang mungkin bisa 
diturunkan agar bisa diantisipasi bila memungkinkan, bila 
sudah hamil dipantau pertumbuhan janinnya, imunisasi untuk 
ibu hamil, nutrisi yang cukup pada ibunya.

Untuk kesehatan, saat ini banyak penyakit-penyakit yang 
sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Meskipun tidak semua 
penyakit ada imunisasinya. Karena itu tubuh harus terjaga 
kesehatannya secara umum, agar kekebalan alami terbentuk. 
Nutrisi yang sehat akan menunjang terbentuknya kekebalan 
alami.	Waspada	terhadap	cuaca	yang	bisa	mempengaruhi	
daya	tahan	fisik.	Juga	waspada	dengan	penyakit	musiman,	
terutama penyakit menular.

Lebih	lanjut	dr.	Winarno,	Sp.A,	mengatakan	khusus	imunisasi,		
saat ini program imunisasi dilaksanakan secara global, agar 
dunia bisa terbebas dari penyakit-penyakit menular tertentu, 
atau suatu saat penyakit tersebut bisa diberantas atau dibasmi 
samasekali apabila semua anak di dunia kebal. Anak-anak 
yang tidak ikut imunisasi atau tidak terbentuk kekebalan 
khusus untuk suatu penyakit, bisa menjadi sumber penularan 

di lingkungannya, bahkan bisa menyebabkan wabah di 
lingkungannya kalau anak tersebut terinfeksi.

Jadi anak yang berkualitas akan terbentuk (dan dapat dibantu 
dibentuk) melalui proses tumbuh kembang, dengan modal 
potensi genetik dari kedua orangtuanya sejak pembuahan, 
kemudian melalui proses tumbuh kembang baik di dalam 
kandungan maupun sesudah lahir, dipengaruhi oleh 
lingkungan kesehatan, nutrisi, imunisasi, pendidikan formal 
maupun non formal, lingkungan keluarga dan pergaulan, serta 
gaya hidup.

Pemberian imunisasi pada anak biasanya dilakukan dengan 
cara imunisasi aktif, karena imunisasi aktif akan memberikan 
kekebalan yang lebih lama. Secara alamiah imunisasi aktif 
mungkin terjadi, sehingga tanpa disadari sebenarnya tubuh si 
anak telah menjadi kebal. Keadaan demikian pada umumnya 
hanya terjadi pada penyakit yang tergolong ringan, tetapi 
jarang sekali pada penyakit yang berat.

Penting pula untuk diperhatikan bahwa jaminan imunisasi 
terhadap terhindarnya anak dari suatu penyakit tidaklah mutlak 
100%.	Dengan	demikian	mungkin	saja	seorang	anak	terserang	
penyakit difteri meskipun telah mendapat imunisasi difteri. 

❝Anak-anak yang tidak ikut imunisasi 
atau tidak terbentuk kekebalan khusus 

untuk suatu penyakit, bisa menjadi 
sumber penularan di lingkungannya, 
bahkan bisa menyebabkan wabah di 
lingkungannya kalau anak tersebut 

terinfeksi❞

dr. Winarno, Sp.A
Mitra Keluarga Bekasi

❝Baik laki laki maupun perempuan 
memerlukan vaksin dewasa. 

Jenis vaksin yang dibutuhkan bisa 
berbeda sesuai kebutuhan, usia, 

pekerjaan, daya tahan tubuh, faktor 
risiko dan keadaan khusus yang 

dimiliki❞

dr. Ester Karuniawati, Sp.PD
Mitra	Keluarga	Waru
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Akan tetapi penyakit difteri yang diderita oleh anak yang telah 
mendapat imunisasi akan berlangsung sangat ringan dan tidak 
membahayakan jiwanya.

Perlu diingat selain imunisasi wajib, Program Pengembangan 
Imunisasi (PPI) yang harus menjadi perhatian dan kewajiban 
orangtua adalah untuk memberi kesempatan kepada anaknya 
mendapat imunisasi lengkap. Ada juga imunisasi yang 
dianjurkan, yaitu campak, gondong, rubella, HiB (Haemophilus 
Influenzae	tipe	B),	demam	tifoid,	varisela,	hepatitis	A,	influenza,	
pneumokokus, HPV (Human Papilloma Virus).

ORANg DEWASA JUgA PERLU IMUNISASI 
Bagaimana imunisasi untuk orang dewasa? dr. Ester 
Karuniawati,	Sp.PD	dari	Mitra	Keluarga	Waru	mengatakan	
banyak orang dewasa yang salah mengira bahwa imunisasi 
yang mereka dapatkan saat kecil dulu, akan memberikan 
proteksi terhadap penyakit untuk sepanjang hidupnya. Hal ini 
memang benar untuk beberapa macam penyakit seperti polio. 
Tapi banyak penyakit yang imunisasinya harus diulang secara 
berkala untuk mempertahankan imunitas atau kekebalan 
tubuh terhadap penyakit tersebut. Kemudian ada pula penyakit 
yang	vaksinnya	memang	belum	ada	saat	mereka	kecil	dulu.	
Malahan	ada	vaksin	yang	memang	diperuntukkan	untuk	orang	
dewasa, karena untuk penyakit tertentu justru memiliki risiko 
tinggi pada usia dewasa.

Di negara maju saja, seperti di Amerika Serikat (yang kesadaran 
masyarakatnya sudah tinggi) masih menghabiskan lebih 
dari sepuluh miliar dolar setiap tahun untuk mengatasi dan 
mengobati	penyakit	yang	sebenarnya	sudah	ada	vaksinnya.	
Dapat kita bayangkan bagaimana halnya dengan di Indonesia. 

“Sekarang	paradigmanya	adalah	preventif.	Maka	imunisasi	
untuk dewasa memegang porsi besar dalam paradigma 
baru tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan dewasa 
memerlukan imunisasi. Jenis imunisasi yang dibutuhkan bisa 
berbeda sesuai kebutuhan, usia, pekerjaan, daya tahan tubuh, 
faktor risiko dan keadaan khusus yang dimiliki,” ujar dr. Ester 
Karuniawati, Sp.PD.

Untuk	pemberian	jenis	vaksinnya,	ada	beberapa	jenis	vaksin	
yang sama dengan yang dibutuhkan anak-anak, seperti 
influenza,	MMR,	hepatitis	A	dan	B,	varicella. Namun ada 
beberapa yang hanya diberikan saat dewasa dan pada keadaan 
khusus seperti pada pasien usia lanjut, kehamilan, tenaga 
kesehatan, penyaji makanan, wisatawan, dan jemaah haji.

Contoh	untuk	usia	lanjut/geriatri,	di	atas	60	tahun,	ada	
beberapa	vaksin	yang	dibutuhkan,	seperti	pneumokokus	yang	
diberikan 1 kali secara subkutan atau intramuscular (usia >65, 
tanpa komorbid. Sedang untuk mereka yang berusia <65 harus 
dengan penyakit komorbid seperti penyakit paru obstruktif 
kronik, kencing manis, perokok, alkoholik, penyakit ginjal 
kronik, imunokompromais/daya tahan tubuh turun, obat-
obatan	lama,	dan	penyakit	jantung).	Sedang	vaksin	Herpes	
Zoster dosis tunggal mulai usia > 60 tahun diberikan secara 
subkutan.	“Vaksin	influenza	direkomendasikan	pemberian	1	
kali setahun terutama untuk penderita penyakit kronik atau 
tinggal di panti jompo. Diberikan secara intramuskuler,” kata 
dr. Ester.

Pemberian	vaksin	ini	diperlukan	untuk	mencegah	penyakit.	
Tercatat,	Influenza	menyebabkan	kematian	sekitar	36.000	
kematian dan 200.000 kasus rawat inap di Amerika Serikat 
setiap tahunnya. Penyakit akibat pneumokokus (infeksi paru) 

menyumbang sekitar 4.500 
kematian. Human Papiloma 
Virus (HPV) menyebabkan 
sekitar	70%	kanker	serviks	(leher	
rahim).

Setiap tahun terdapat 5.000 
kematian akibat infeksi hepatitis 
B dan komplikasinya. Sejumlah 
20%	pasien	campak	akan	
mengalami komplikasi akibat 
campak dan umumnya pada 
dewasa di atas 20 tahun. Sekitar 
1 juta orang Amerika terinfeksi 
virus	varicella (cacar air) setiap 
tahunnya. Berdasarkan uraian 
di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa imunisasi pada orang 
dewasa penting karena efektif 
dan efesien dalam mencegah 
berbagai penyakit. 
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Imunisasi Meningkatkan Derajat 
Kesehatan

Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Karena 
imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling 

efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila 
telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit.

T
ahun 2018 ini, tepatnya di Bulan Januari lalu, Mitra 
Keluarga genap berusia 29 tahun. Itu artinya Mitra 
Keluarga sudah terlahir sebagai keluarga Anda yang 

ke dua selama 29 tahun ini. Dan tentunya Mitra Keluarga 
akan memberikan sisi terbaik dari kehidupan dan mewarnai 
perjalanan Anda dengan cinta kasih dan senyuman. Karena 
bagi Mitra Keluarga, Anda adalah keluarga.

Salah satu pelayanan, kesehatan yang diberikan di setiap 
cabang Mitra Keluarga yang berada di beberapa daerah adalah 
pemberian imunisasi. Baik untuk anak-anak maupun dewasa. 
Tak hanya memberikan pelayanan imunisasi, seminar-seminar 
tentang pentingnya imunisasi kerap diadakan oleh Mitra 
Keluarga. Karena Mitra Keluarga paham bahwa hidup sehat 
penuh cinta dan tawa, akan dicapai lewat kesehatan maksimal. 
Salah satunya adalah lewat pemberian imunisasi secara baik 
dan tepat.

IMUNISASI MENgHASILKAN KEKEBALAN TUBUH
Siapa pun pasti mengenal imunisasi. Bahkan, mungkin 
sebagian besar dari kita sudah pernah mendapatkan imunisasi 
saat kita masih kecil. Dengan imunisasi, anak-anak dibekali 
kekuatan dan benteng pertahanan dari berbagai penyakit. 
Imunisasi sangat terjangkau dan merupakan pencegahan 
dini yang lebih efektif. Imunisasi terbukti dapat mencegah 
dan mengurangi sakit, cacat dan kematian. Kejadian tersebut 
sering	disebabkan	oleh	penyakit	TBC,	Hepatitis	B,	Polio,	
Campak,	Difteri,	Pertusis,	Tetanus,	Pneumonia,	Meningitis	dan	
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya.

Apabila orangtua memberikan imunisasi bagi anaknya, 
maka tidak hanya anak tersebut, namun orang lain di dalam 
lingkungannya juga akan turut merasakan manfaatnya.
Banyaknya informasi yang salah mengenai imunisasi dan 
disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab 

dapat menghalangi upaya pemenuhan hak anak atas 
kekebalan diri dari penyakit berbahaya melalui imunisasi. Peran 
keluarga sangat dibutuhkan agar anak bisa mendapatkan 
haknya untuk memiliki kekebalan tubuh melalui imunisasi.

Dikutip dari buku Infodatin, Situasi Imunisasi di Indonesia 
Tahun 2007-2015, yang dikeluarkan oleh Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia, dituliskan bahwa imunisasi 
merupakan	salah	satu	investasi	kesehatan	yang	paling	cost-
effective, karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi 
kejadian sakit, cacat, dan kematian akibat PD3I yang 
diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. 

dr. Rosalina Josep, Sp.A dari Mitra Keluarga Kelapa Gading 
mengatakan bahwa imunisasi diberikan dengan tujuan 

menghasilkan	sistem	kekebalan	tubuh.	Cara	kerja	dari	vaksin	
ini yaitu dengan melemahkan atau membunuh organisme 
penyebab penyakit. Imunisasi adalah cara perlindungan terbaik 
dari berbagai jenis penyakit yang bisa menyerang kita tanpa 
mengenal kondisi apapun.

Saat	ini	begitu	banyak	jenis	vaksin	yang	beredar	dibandingkan	
era sebelum tahun 2000. Ini semua ada karena Kemajuan 
iptek	kedokteran	di	bidang	vaksinologi	yang	memungkinkan	
dibuatnya	vaksin-vaksin	baru	saat	ini,	seperti	vaksin	Measles-
Mumps-Rubella	(MMR),	cacar	air,	influenza,	(HPV),	dengue,	
Japanese Encephalitis (JE), dan lainnya. Karenanya saat ini 
kita	mengenal	banyak	jenis	vaksin	pilihan	yang	dianjurkan,	
selain	vaksin	dasar	yang	wajib	diberikan.	Diantaranya	Campak,	
Gondong, Rubella, HiB (Haemophillus Influenzae tipe B), 
Demam	tifoid,	Varisela,	Hepatitis	A,	Influenza,	Pneumokokus,	
HPV (Human papilloma Virus).

TERUS DIINTENSIfKAN
Pemberian imunisasi di Indonesia pertama kali dilakukan 
pada 1956, diawali dengan imunisasi cacar. Sejak itu, cakupan 
dan jenis imunisasinya terus diperluas. Dewasa ini, ada lima 
vaksin	yang	diberikan	Program	Imunisasi	pada	bayi	dan	anak	
Indonesia untuk mencegah tujuh penyakit menular, yaitu 
Tuberkulosis,	Polio,	Difteria,	Pertusis,	Tetanus,	Campak,	dan	
Hepatitis B.

Tentunya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, 
pelaksanaan imunisasi harus mengikuti prosedur secara 
benar. Di Indonesia, imunisasi bayi dan anak dilakukan 
sesuai panduan imunisasi IDAI. Secara rutin, IDAI melakukan 
update dan mensosialisasikan panduan terbaru dari tahun 
ke tahun. Panduan ini bisa ditanyakan orangtua ke dokter 
saat membawa anaknya imunisasi. Imunisasi harus dilakukan 
saat kondisi anak sehat dan fit. Orangtua berhak mendapat 
penjelasan yang cukup tentang imunisasi, termasuk manfaat 
vaksin	dan	risiko,	dan	efek	samping	yang	mungkin	terjadi.

Agar mendapatkan hasil maksimal, lakukanlah imunisasi di 
tempat resmi, seperti rumah sakit dan klinik yang terpercaya, 
yang	menggunakan	vaksin	dari	distributor	resmi,	label	vaksin	
dan tanggal kadaluwarsa jelas terbaca, dan penyimpanan 
vaksin	dilakukan	sesuai	standar.

ORANg DEWASA JUgA PERLU IMUNISASI
Bagaimana imunisasi untuk orang dewasa? dr. Ester 
Karuniawati,	Sp.PD	dari	Mitra	Keluarga	Waru	mengatakan	
banyak orang dewasa yang salah mengira bahwa imunisasi 
yang mereka dapatkan saat kecil dulu, akan memberikan 
proteksi terhadap penyakit untuk sepanjang hidupnya. Hal ini 
memang benar untuk beberapa macam penyakit seperti polio.  
Tapi banyak penyakit yang imunisasinya harus diulang secara 
berkala untuk mempertahankan imunitas atau kekebalan 
tubuh terhadap penyakit tersebut. Kemudian ada pula penyakit 
yang	vaksinnya	memang	belum	ada	saat	mereka	kecil	dulu.		
Malahan	ada	vaksin	yang	memang	diperuntukkan	untuk	orang	
dewasa, karena untuk penyakit tertentu justru memiliki risiko 
tinggi pada usia dewasa.

Di negara maju saja, seperti di Amerika Serikat (yang kesadaran 
masyarakatnya sudah tinggi) masih menghabiskan lebih 
dari sepuluh miliar dolar setiap tahun untuk mengatasi dan 
mengobati	penyakit	yang	sebenarnya	sudah	ada	vaksinnya.	
Dapat kita bayangkan bagaimana halnya dengan di Indonesia. 
“Sekarang	paradigmanya	adalah	preventif.	Maka	imunisasi	
untuk dewasa memegang porsi besar dalam paradigma baru 
tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan perlu imunisasi. 
Jenis imunisasi yang dibutuhkan bisa berbeda sesuai 

❝“Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah 
terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, dan 

dalam lingkup yang lebih luas menghilangkan 
penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat 

(populasi), bahkan menghilangkan penyakit tertentu 
di dunia seperti pada imunisasi cacar ❞

-- dr. Winarno, Sp.A., Mitra Keluarga Bekasi --
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kebutuhan, usia, pekerjaan, daya tahan tubuh, faktor risiko 
dan keadaan khusus yang dimiliki,” ujar dr. Ester Karuniawati, 
Sp.PD. 

Untuk imunisasi lanjutan, bisa diberikan sejak anak berusia 
di atas 12 tahun supaya tubuh kebal terhadap penyakit 
tertentu. Selain itu, mereka yang akan melakukan ibadah 
haji dan umrah, bekerja sebagai tenaga medis, orang lanjut 
usia (di atas 60 tahun), dan orang yang ingin bepergian ke 
luar negeri (negara tertentu) juga membutuhkan imunisasi 
lanjutan.

Bagi	yang	ingin	melakukan	pengulangan	imunisasi,	WHO	
menyarankan	pemberian	vaksin	pada	orang	dewasa	dimulai	
saat usia 19 tahun. Selain itu, mereka yang mengalami 
penurunan daya tahan tubuh karena penyakit tertentu, 
misalnya terinfeksi HIV/AIDS, juga perlu melakukan 
imunisasi.

PENDERITA HEPATITIS B TERBILANg 
TINggI
Salah satu penyakit yang bisa dicegah 
dengan imunisasi adalah, hepatitis. Saat 
ini angka penderita penyakit hepatitis B di 
Indonesia masih terbilang tinggi. Indonesia 
adalah salah satu negara dengan penderita 
hepatitis terbanyak, di antara 11 negara di 
Asia Tenggara. Hepatitis B disebabkan oleh 
virus	Hepatitis	B	(HBV,	Virus	DNA).	Virus	ini	
dapat ditemukan di dalam darah, air liur, cairan 
sperma,	cairan	vagina	penderita	hepatitis	B.
 
dr. Taswin Prawira, Sp.PD dari Mitra 
Keluarga Kemayoran mengatakan bahwa, 
hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi 
virus,	yang	merupakan	penyebab	terbanyak	
dan	disebabkan	oleh	7	macam	virus.	Tak	
hanya	virus	itu	saja,	tetapi	menurut	 
dr. Taswin dapat disebabkan oleh kondisi 
lain. Beberapa penyebab hepatitis selain infeksi 
virus	adalah	bakteri,	bahan	kimia/racun,	kebiasaan	
minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau 
obat-obatan tertentu. Karenanya untuk mencegah, lakukanlah 
imunisasi.

Imunisasi tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari 
semua pihak, termasuk masyarakat. Pasalnya, sampai saat 
ini masih dijumpai sejumlah tantangan dalam pemberian 
imunisasi, antara lain pemahaman orangtua yang masih 
kurang di sebagian kalangan masyarakat, mitos yang salah 
terkait	imunisasi,	kendala	geografis,	sampai	jadwal	imunisasi	
yang terlambat.

Pemerintah sendiri, selain terus aktif mengkampanyekan 
imunisasi wajib bagi anak-anak, juga melakukan kampanye 
di luar imunisasi wajib. Salah satunya, kampanye imunisasi 

Measles Rubella (MR). Kampanye MR adalah suatu kegiatan 
imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan 
transmisi	penularan	virus	campak	dan	rubella pada anak usia 
9 bulan sampai dengan 15 tahun, tanpa mempertimbangkan 
status imunisasi sebelumnya. Program ini bertujuan untuk 
memutus	transmisi	penularan	virus	campak	dan	rubella.

Pentingnya imunisasi ini juga dikampanyekan di berbagai 
negara.	World	Health	Organization	(WHO)	menetapkan	
bahwa setiap minggu terakhir bulan April sebagai hari Pekan 
Imunisasi Dunia (PID). Tahun lalu melalui moment 
Pekan	Imunisasi	Dunia	2017,	Kementerian	Kesehatan	
melakukan kampanye bertajuk “Penuhi Hak Anak untuk Hidup 
Sehat Melalui Imunisasi”.

Karenanya sebagai masyarakat yang cerdas mari kita dukung 
program imunisasi dan penyelenggaraannya. Lewat imunisasi 
derajat kesehatan yang lebih baik bisa ditingkatkan. 
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D
ifteri merupakan penyakit yang dapat menyebabkan 
masalah pernapasan, kelumpuhan otot, gagal jantung 
hingga kematian. Penyebaran difteri melalui udara 

ketika penderita difteri batuk atau bersin. Menurut dr. Monica 
Sampurna, Sp.A dan dr. Paskalis Andrew G, Sp.PD, pemberian 
vaksinasi	difteri	adalah	proses	memasukkan	vaksin	difteri	ke	
dalam tubuh dengan tujuan memicu terbentuknya kekebalan 
terhadap penyakit difteri.

Vaksin ini perlu diberikan baik anak maupun dewasa, karena 
penyakit difteri sangat menular dan termasuk infeksi berat, 
umumnya menyerang anak, namun bahaya difteri juga bisa 
mengancam keselamatan orang dewasa. ”Penyakit difteri 
paling sering menyerang area tenggorokan (tonsil-faring), 
dengan gejala umum berupa demam, nyeri tenggorokan,  
lemah/lesu, terbentuknya lapisan tipis (membran) di 
tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening di leher 
(bull neck),” ujar dr. Monica.

Lebih jauh dr. Monica mengatakan, bila penderita difteri tidak 
segera ditangani dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi 
berat yang berakibat kematian. Beberapa komplikasi 
yang dapat terjadi karena infeksi difteri adalah gangguan 
pernapasan (obstruksi pernapasan); peradangan otot jantung 
(miokarditis) yang dapat berlanjut pada gagal jantung dan 
syok kardiogenik; kelumpuhan otot berupa gangguan sulit 

Difteri

Vaksin Difteri Penting untuk 
Anakanak dan Dewasa
Penyakit Difteri sangat menular dan termasuk infeksi berat, penyakit ini umumnya menyerang 
anak, namun bahaya Difteri juga bisa mengancam keselamatan orang dewasa.

menelan, gangguan pergerakan otot bola mata, gangguan 
pergerakan otot di sekitar dada (diafragma).

Agar terhindar dari penyakit ini, perlu dilakukan pencegahan 
dan pengawasan kontak. Kasus risiko tinggi tertular infeksi 
difteri akan diberikan antitoksin dan imunisasi aktif/ tambahan 
(booster). Anak sehat diberikan imunisasi aktif sesuai jadwal.

Lebih	lanjut	dr.	Paskalis	mengatakan	vaksin	ini	juga	perlu	
diberikan pada orang dewasa, untuk memberikan kita 
kekebalan terhadap infeksi difteri. Jika ditemui gejala seperti 
flu	yaitu	demam,	nyeri	menelan,	pilek,	lemas.	Kadang	disertai	
bengkak leher, harus segera ditangani. Nantinya oleh dokter, 
akan diperiksa apakah difterinya tipe yang ringan atau ada 
ancaman menjadi berat. Perlu diberikan anti toksin difteri, 
antibiotik dan obat suportif lain. “Karena jika tidak segera 
ditangani, dapat menularkan ke orang lain dan menimbulkan 
wabah, serta dapat timbul komplikasi berupa selaput yang 
menutup saluran nafas, radang jantung, radang pada saraf 
sampai ke kaku otot, gangguan ginjal yang semuanya dapat 
menimbulkan kematian,” ujar dr. Paskalis. 

Pencegahan terbaik selain dengan imunisasi, selebihnya 
dilakukan upaya meningkatkan kekebalan tubuh kita seperti 
makan	yang	bergizi,	olahraga/aktivitas	fisik	yang	teratur	dan	
istirahat yang cukup. 

Hal yang Perlu Diketahui tentang Vaksin 
Difteri untuk Dewasa

 Mulai dilakukan dari usia 18 tahun ke atas, tidak ada 
batasan

	 Orang	dewasa	masih	perlu	diberi	vaksin	ini.	Karena	
menurut penelitian, kekebalan terhadap difteri akan 
menurun seiring dengan waktu.

 Bila imunisasi difteri primer (imunisasi saat <18 tahun/
saat anak-anak) lengkap yaitu minimal sebanyak 5 kali, 
selanjutnya	hanya	perlu	dilakukan	vaksin	difteri	booster 
1x	tiap	10	tahun.	Bila	tidak	yakin	imunisasi	primer	
lengkap,	lakukan	vaksin	difteri	sebanyak	3x	sebagai	
pengganti imunisasi primer (catch up), baru kemudian 
booster tiap 10 tahun sekali.

 Semua orang dewasa seyogyanya harus melakukan 
imunisasi difteri, karena kekebalan terhadap difteri 
bersifat kekebalan komunitas, dalam arti, kekebalan 
tidak akan tercapai optimal bila tidak dikerjakan 
secara meluas. Bila ada sekelompok orang yang 
tidak melakukan imunisasi dengan alasan apapun, 
sekelompok orang itu berpotensi menjadi sumber 
kuman difteri yang dapat menginfeksi orang-orang 
disekelilingnya. 

 Bila sedang terkena infeksi atau demam, sebaiknya 
diperiksakan ke dokter terkait dan tanyakan apa bisa 
divaksinasi	saat	itu	atau	sebaiknya	ditunda.

Sumber: dr. Paskalis Andrew G, Sp.PD
Mitra Keluarga Kalideres

Hal yang Perlu Diketahui tentang Vaksin 
Difteri untuk Anak

 Vaksin DTP dosis pertama diberikan paling cepat pada 
bayi usia 6 minggu. 

 Anak berusia kurang dari 19 tahun dapat diberikan 
vaksin	difteri,	baik	oleh	dokter	umum	maupun	dokter	
spesialis Anak.

	 Pada	anak	kurang	dari	10	tahun,	sebaiknya	vaksin	
difteri diberikan sebanyak 5 kali, dilanjutkan dengan 
tambahan (booster) usia 10 tahun dan 18 tahun, untuk 
mendapatkan kekebalan tubuh yang optimal terhadap 
kuman difteri.

	 Rekomendasi	Ikatan	Dokter	Anak	Indonesia	(IDAI	2017)	
menyarankan	pemberian	vaksin	difteri	(DTPw)	pada	usia	
2	bulan,	3	bulan	dan	4	bulan.	Apabila	diberikan	vaksin	
difteri (DTPa) pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. 

 Baik DTPw maupun DTPa dilanjutkan imunisasi difteri 
(DTPa/DT) di usia 5 tahun, dan (Td/Tdap) di usia 10 dan 
18 tahun.

	 Usia	1	s/d	<7	tahun	diberikan	vaksin	DTPw/	DTPa,		
sedangkan	usia	>7	tahun	s/d	<19	tahun	diberikan	vaksin	
Td/Tdap.

 Anak yang sedang mengalami sakit berat (demam 
tinggi atau infeksi berat) sebaiknya menunda pemberian 
jadwal imunisasi difteri sampai kondisi umum anak 
membaik. 

Sumber: dr. Monica Sampurna, Sp.A
Mitra Keluarga Cikarang

❝Bila penderita tidak segera 
ditangani dengan baik, maka 
dapat terjadi komplikasi berat 
yang berakibat kematian pada 
orang yang terserang difteri❞

 
dr. Monica Sampurna, Sp.A
Mitra	Keluarga	Cikarang

❝Pencegahan terbaik selain dengan 
vaksin, selebihnya lakukan upaya 
meningkatkan kekebalan tubuh 
kita seperti makan yang bergizi, 

olahraga/aktivitas fisik yang teratur 
dan istirahat yang cukup❞

dr. Paskalis Andrew g, Sp.PD
Mitra Keluarga Kalideres
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Measles Rubella (MR)

Satu Vaksin Mencegah Dua 
Penyakit Sekaligus
Vaksin Measles Rubella (MR) untuk mencegah penyakit campak dan rubella (campak Jerman) 
dikampanyekan sebagai bagian dari program imunisasi nasional.

C
ampak dan rubella	menurut	dr.	M	Connie	Untario,	
Sp.A(K), adalah penyakit infeksi menular melalui saluran 
nafas	yang	disebabkan	oleh	virus.	Anak	dan	orang	

dewasa yang belum pernah mendapat imunisasi campak 
dan rubella atau yang belum pernah mengalami penyakit ini 
berisiko tinggi tertular.

Campak	dapat	menyebabkan	komplikasi	yang	serius	seperti	
diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), 
kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. Rubella biasanya 
berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari 
ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat 
menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang 
dilahirkan.

Ditegaskan	oleh	dr.	Connie,	mereka	yang	terkena	penyakit	
campak akan menujukkan gejala umum berupa demam tinggi, 
mata merah, keluar sekret berair, takut sinar, nyeri telan, batuk 
pilek produktif, lemah, nafsu makan dan minum menurun, 
kadang ada diare, sampai akhirnya pada hari ke 4 mulai keluar 
bercak kemerahan pada kulit mulai dari kepala kemudian 
menyebar ke badan. Pada awal keluar bercak, dokter bisa 
melihat ‘Koplik spot’ yang ada di bagian dalam pipi (buccal) 
tanda khas penyakit campak. Untuk rubella, gejalanya tidak 
spesifik,	bahkan	bisa	tanpa	gejala.	Gejala	umum,	demam	

ringan, pusing, pilek, mata merah dan nyeri sendi seperti gejala 
flu.	

Pengobatan untuk campak dan rubella adalah suportif, namun 
tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati, penyakit 
ini	dapat	dicegah	dengan	imunisasi.	Imunisasi	dengan	vaksin	
MR adalah pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan 
rubella.	Satu	vaksin	mencegah	dua	penyakit	sekaligus.

Vaksin	ini	aman,	karena	vaksin	yang	digunakan	telah	mendapat	
rekomendasi	dari	WHO	dan	izin	edar	dari	Badan	POM.	Dan	
telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia.

Sebagai pencegahan terbaik, imunisasi MR diberikan untuk 
semua anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun selama 
kampanye imunisasi MR. Selanjutnya, imunisasi MR masuk 
dalam jadwal imunisasi rutin dan diberikan pada anak usia 
9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD/sederajat menggantikan 
imunisasi campak.

Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri di 
tempat suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang 
akan menghilang dalam 2-3 hari. Kejadian pasca imunisasi 
yang serius sangat jarang terjadi.

Bagi anak yang telah diimunisasi campak, ia perlu mendapat 
imunisasi	MR.	Kenapa?	Menurut	dr.	Connie,	ini	dilakukan	untuk	
mendapat kekebalan terhadap rubella. Imunisasi MR aman 
bagi anak walau telah mendapat 2 dosis imunisasi campak. 

DOSIS VAKSIN MR DEWASA SAMA DENgAN ANAK
Tak	hanya	anak-anak	saja	yang	harus	mendapatkan	vaksin	MR	
ini. Menurut dr. Martino Sutrisno, Sp.PD dari Mitra Keluarga 
Kenjeran,	vaksin	MR	yang	berisi	virus	yang	dilemahkan	untuk	
mencegah	2	penyakit	virus	Measles (penyakit campak) dan 
virus	Rubella (penyakit campak Jerman), perlu juga dilakukan 
oleh orang dewasa. “Orang dewasa juga berisiko tertular 
penyakit MR, dan pada penderita MR rentan terjadi komplikasi 
pneumonia, encephalitis, dan ibu hamil dapat terjadi kelainan 
kongenital.

Ada pun mereka yang paling perlu mendapatkan suntikan MR 
ini, adalah orang dewasa yang berencana bepergian ke daerah 
endemis MR atau wisatawan. Tenaga kesehatan yang berisiko 
terpapar, orang dewasa yang belum pernah melakukan 
vaksinasi	MR	atau	wanita	subur	yang	berencana	hamil.

Sama seperti pada anak-anak, orang dewasa yang terkena 
penyakit ini juga menampakkan gejala. “Untuk Measles, 
akan timbul gejala 2-4 hari “flu likes symptom” seperti 
demam, batuk pilek kemudian timbul ruam-ruam kemerahan 
(eksantema) di mukosa pipi (bercak koplik), ruam kemerahan 

❝Anak dan orang dewasa 
yang belum pernah mendapat 
imunisasi Campak dan Rubella 

atau yang belum pernah 
mengalami penyakit ini berisiko 

tinggi tertular❞

 
dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)

Mitra Keluarga Surabaya

❝Wanita yang ingin mendapatkan 
vaksin MR harus menghindari 

kehamilan dalam waktu  
minimal 3 bulan❞

dr. Martino Sutrisno, Sp.PD
Mitra Keluarga Kenjeran

(makulopapular) di belakang telinga kemudian menyebar 
keseluruh dada, tubuh lengan dan kaki. Ruam menghilang 
setelah 3-4 hari berubah menjadi kecoklatan. Untuk Measles 
(campak)	gejala	awal	nonspesifik	“flu likes symptom” seperti 
demam, batuk, pilek, dan nyeri otot. Sedang untuk rubella 
gejala yang menonjol, ruam kemerahan (makulopapular) yang 
bersifat sementara disertai pembesaran kelenjar di bawah 
telinga (postaurikular) dan suboksipital, apabila menjangkiti 
ibu hamil dapat terjadi rubella kongenital pada bayi yang 
dikandungnya,” papar dr. Martino Sutrisno. 

Bagi	mereka	yang	sudah	terkena,	tidak	ada	terapi	spesifik	bagi	
yang menderita sakit MR, pasien dengan MR tanpa komplikasi 
umumnya sembuh dengan sendirinya (self-limited diseases). 
Tatalaksananya meliputi tirah baring dan terapi simptomatik 
seperti antipirektik, analgesik, antitusif, ekspektoran dan 
vitamin.

Perlu	diperhatikan,	indikasi	kontra	vaksin	MR	pada	beberapa	
kondisi. Diantaranya, penderita penyakit berat dan serius, 
riwayat reaksi alergi sebelumnya, penderita dengan gangguan 
kekebalan tubuh (immunocompromised) berat seperti 
penderita HIV atau penderita yang mendapat terapi imuno-
supresif, penderita yang menerima terapi immunoglobulin 
serta	wanita	hamil.	Wanita	yang	ingin	mendapatkan	vaksin	MR	
harus menghindari kehamilan dalam waktu minimal 3 bulan. 
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Varicella

Rentan pada Anakanak, Dewasa 
Juga Bisa Terkena
Anakanak dengan usia dini lebih rentan terkena penyakit cacar air. Sekitar 10 persen pada 
orang dewasa terkena penyakit cacar air.

M
enurut dr. Daru Jaka, Sp.PD dari Mitra Keluarga 
Tegal, Varicella	atau	Cacar	Air	(Varicella, Chickenpox) 
adalah	suatu	infeksi	virus	menular	yang	menyebabkan	

ruam kulit berupa sekumpulan bintik-bintik kecil yang datar 
maupun menonjol, lepuhan berisi cairan serta keropeng yang 
menimbulkan rasa gatal.

Sama dengan dr. Daru, dr. Susanti Halim, Sp.A dari Mitra 
Keluarga Bekasi Timur mengatakan bahwa cacar air adalah 
suatu sindrom (kumpulan gejala) klinis yang disebabkan 
oleh	virus	varicella-zooster (VSV). Pada permulaannya, 
penderita akan merasa sedikit demam, pilek, cepat merasa 
lelah, lesu dan lemah. Semua gejala ini khas untuk infeksi 
yang	disebabkan	oleh	virus.	Pada	kasus	yang	lebih	berat,	bisa	
didapatkan nyeri sendi, sakit kepala dan pusing. Kemerahan/
ruam pada kulit (rash) seringkali timbul 24-48 jam setelah 
gejala awal tadi.

gEJALA PADA ORANg DEWASA LEBIH BERAT 
Gejala cacar air ini menurut dr. Daru, biasanya mulai timbul 
dalam waktu 10-21 hari setelah terinfeksi. Pada anak-anak 
yang berusia di atas 10 tahun, gejala awalnya berupa sakit 
kepala, demam sedang dan rasa tidak enak badan. Gejala 
tersebut biasanya tidak ditemukan pada anak-anak yang lebih 
muda, gejala pada dewasa biasanya lebih berat. “24-36 jam 

setelah timbulnya gejala awal, muncul bintik-bintik merah 
datar (makula). Kemudian bintik tersebut menonjol (papula), 
membentuk	lepuhan	berisi	cairan	(vesikel)	yang	terasa	gatal,	
dan akhirnya akan mengering. Proses ini memakan waktu 
selama 6-8 jam. Selanjutnya akan terbentuk bintik-bintik 
dan lepuhan yang baru. Pada hari kelima, biasanya sudah 
tidak terbentuk lagi lepuhan yang baru, seluruh lepuhan akan 
mengering pada hari keenam dan menghilang dalam waktu 
kurang dari 20 hari,” ujar dr. Daru.

Papula di wajah, lengan dan tungkai relatif lebih sedikit. 
Biasanya banyak ditemukan pada batang tubuh bagian atas 
(dada, punggung, bahu). Bintik-bintik sering ditemukan di 
kulit kepala. Papula di mulut cepat pecah dan membentuk 
luka terbuka (ulkus), yang seringkali menyebabkan gangguan 
menelan. Ulkus juga bisa ditemukan di kelopak mata, saluran 
pernafasan	bagian	atas,	rektum	dan	vagina.
 
Papula pada pita suara dan saluran pernafasan atas 
kadang menyebabkan gangguan pernafasan. Bisa terjadi 
pembengkakan kelenjar getah bening di leher bagian samping.

Pada beberapa kasus, umumnya pada anak atau orang tua 
dengan gangguan sistem kekebalan, infeksi ini bisa berat atau 
bahkan bisa menyebabkan kematian. Komplikasi tersering 

pada varicella disebabkan infeksi bakteri sekunder (penyerta). 
Komplikasi yang lain seperti radang paru, peradangan jantung, 
peradangan hati, peradangan pada jaringan otot dan otak.

Lebih jauh dr. Daru menggatakan kalau penyakit cacar air 
dapat sembuh sendiri tanpa bantuan pengobatan apapun. 
Pemberian terapi bersifat suportif sesuai dengan gejala yang 
dialami	oleh	penderita.	Contohnya	apabila	pasien	demam	
diberikan obat penurun demam. 

Antibiotik juga diberikan untuk mencegah infeksi sekunder 
yang masuk melalui kulit yang sedang terluka. Penderita cacar 
air dapat mandi seperti biasa tetapi harus berhati-hati agar 
tidak memecahkan bisul karena dapat menjadi sumber infeksi 
sekunder.

CEgAH LEWAT IMUNISASI
Penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan imunisasi. 
Imunisasi varicella sudah dapat diberikan sejak anak berusia 
12 bulan. Sebaiknya imunisasi ini diberikan sebelum anak 
mulai masuk sekolah. Apabila imunisasi ini diberikan setelah 
anak berusia 12 tahun, maka imunisasi perlu dilakukan 2 kali 
dengan jarak minimal antara pemberian pertama dan kedua 
selama 4 minggu. Berdasarkan penelitian, imunisasi varicella 
dapat memberikan perlindungan hingga 20 tahun setelah 
divaksinasi.	Di	Indonesia	sendiri,	vaksin	ini	belum	menjadi	salah	
satu	vaksin	yang	disubsidi	oleh	pemerintah.

Imunisasi	ini	efektif	melindungi	80-85%	terhadap	penyakit	
varicella	dan	efektif	95%	mencegah varicella yang berat. Hanya 
sekitar	15-20%	anak	sehat	yang	telah	diimunisasi	tetap	terkena	
varicella. Jenis varicella yang dialami adalah jenis yang ringan 
di mana tidak ditemukan adanya demam, bisul pada kulit 
yang lebih sedikit, dan keluhan lain juga lebih ringan. Selain 
itu, varicella pada anak yang sudah diimunisasi juga jarang 
menular kepada orang lain yang belum terkena varicella.

APAKAH PERLU DIBERIKAN ANTIVIRUS?
Bicara	soal	pemberian	terapi	antivirus,	dr.	Susanti	mengatakan	
bahwa	hal	ini	masih	kontroversial	dan	tidak	disarankan	
pemberian rutin pada anak usia <12 tahun dengan sistem 
kekebalan	yang	tidak	terganggu.	Antivirus	hanya	disarankan	
pada penderita cacar air dengan komplikasi yang berat, 
orang dengan penyakit kronis, pada bayi usia < 28 hari atau 
pada orang dewasa, maupun pada orang dengan gangguan 
sistem kekebalan tubuh. Penelitian membuktikan penurunan 
keparahan	gejala	bila	antivirus	diberikan	dalam	24	jam	sejak	
timbulnya ruam.

Penyakit varicella termasuk dalam kelompok penyakit menular. 
Waktu	penularan	sejak	terkena	virus	ini	sampai	timbulnya	
gejala sekitar 10-21 hari. Virus ini ditularkan melalui percikan 
ludah penderita, atau sekret hidung (ingus) serta melalui 
kontak langsung dengan cairan kulit yang melepuh atau 
benda-benda yang terkontaminasi cairan tersebut. Untuk 
mencegah penularan sebaiknya pasien diisolasi sampai semua 

Sekitar	90%	orang	yang	mendapatkan	imunisasi	varicella 
tidak terkena cacar air. Berikut adalah orang-orang yang 
tidak bisa menerima imunisasi varicella	(cacar	air):

�	Ibu hamil

� Orang yang alergi gelatin

� Orang yang mengidap penyakit kelainan sistem imun

� Orang yang baru saja menerima steroid dalam dosis 
tinggi

� Orang yang sedang dalam pengobatan kanker dengan 
X-ray, obat-obatan dan kemoterapi

� Orang yang baru saja melakukan transfusi darah

Sumber: dr. Susanti Halim, Sp.A
Mitra Keluarga Bekasi Timur

❝Virus ini ditularkan melalui 
percikan ludah penderita, atau 

sekret hidung (ingus) serta 
melalui kontak langsung dengan 

cairan kulit yang melepuh 
atau benda-benda yang 

terkontaminasi cairan tersebut❞

 
dr. Susanti Halim, Sp.A

Mitra Keluarga Bekasi Timur

❝Imunisasi varicella sudah dapat 
diberikan sejak anak berusia 12 
bulan. Sebaiknya imunisasi ini 
dilakukan sebelum anak mulai 

masuk sekolah❞

dr. Daru Jaka, Sp.PD
Mitra Keluarga Tegal

luka di kulit kering (terbentuk krusta/keropeng). Anak-anak 
diijinkan untuk ke sekolah lagi apabila lukanya sudah kering, 
dimaksudkan untuk mencegah penularan ke teman sekelas. 

Penularan lewat plasenta juga bisa terjadi pada ibu ke 
janin. Kekebalan tubuh memegang peranan penting bila 
dihubungkan dengan risiko terkena cacar air. Anak dengan 
gangguan kekebalan tubuh misalnya dengan kelainan bawaan, 
penyakit keganasan, penyakit kronis, yang sedang minum obat 
penekan kekebalan tubuh jangka panjang, anak dengan gizi 
buruk, bayi <28 hari maupun anak yang tinggal di daerah yang 
padat memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena cacar air. Anak 
yang dititipkan di penitipan anak dan anak usia 2-6 tahun juga 
berisiko tinggi untuk kena cacar air. Kekebalan tubuh yang 
didapat setelah infeksi varicella biasanya berlangsung seumur 
hidup. 
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Bahaya dan Pencegahan Hepatitis

gejalanya Ringan, Penderita 
Tidak Sadar Telah Terjangkit
Penyakit hepatitis mempunyai gejala yang relatif ringan, sehingga penderita tidak menyadari 
sudah terjangkit penyakit hepatitis. Hepatitis B, hepatitis yang berbahaya, karena bisa menjadi 
kronis dan berisiko berkembang menjadi kanker hati.

H
epatitis berasal dari kata hepar	yang	berarti	lever/
hati, dan titis yang artinya peradangan. Menurut dr. 
Taswin Prawira, Sp.PD, penyakit hepatitis merupakan 

suatu	proses	inflamasi	yang	mengenai	sel-sel	hati	yang	
ditandai dengan gejala mual, muntah, demam yang biasanya 
tidak	begitu	tinggi	(S<39°	C),	lemas,	warna	air	seni	menjadi	
gelap seperti air teh, diikuti dengan mata dan badan menjadi 
berwarna kuning. Gejala-gejala yang ada ini dinamakan gejala 
klasik penyakit hepatitis.

Dijelaskan oleh dr. Taswin, tidak jarang penyakit hepa-
titis mempunyai gejala yang sangat ringan, sehingga penderita 
tidak menyadari sudah terjangkit penyakit hepatitis. Karena 
terlambat diketahui kalau ia menderita hepatitis, akhirnya 
banyak pasien yang berobat dengan kondisi penyakit hepatitis 
yang sangat berat. Kondisi yang berat ini sendiri dapat diikuti 
dengan penurunan kesadaran sampai koma dan kematian 
yang	dapat	terjadi	dalam	beberapa	hari	(Hepatitis	Fulminan).	
Tak heran karena sudah menunjukkan gejala yang berat, angka 
kematian	pada	hepatitis	fulminan	dapat	mencapai	80%.

300-400 JUTA PENDUDUK  DUNIA MENgIDAP HEPATITIS B 
KRONIS
Hepatitis	umumnya	disebabkan	oleh	infeksi	virus,	yang	
merupakan	penyebab	terbanyak	dan	disebabkan	oleh	7	
macam	virus.	Tak	hanya	virus	itu	saja,	tetapi	menurut	dr.	
Taswin dapat disebabkan oleh kondisi lain. Beberapa penyebab 
hepatitis	selain	infeksi	virus	adalah	bakteri,	bahan	kimia/racun,	
kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun 
atau obat-obatan tertentu.

Saat	ini	ada	7	macam	virus	penyebab penyakit hepatitis yang 
sudah diketahui, yaitu Virus Hepatitis A, penyebab Hepatitis 
A,	Virus	Hepatitis	B,	Penyebab	Hepatitis	B,	Virus	Hepatitis	C,	
penyebab	Hepatitis	C,	Virus	Hepatitis	D,	penyebab	Hepatitis	
D, harus ada co-infeksi dengan Hepatitis B, Virus Hepatitis E, 
penyebab Hepatitis E, Virus Hepatitis G, penyebab Hepatitis G.

Diantara	hepatitis	yang	ada,	hepatitis	B,	C	dan	A,	yang	paling	

banyak	diderita.	Menurut	data	WHO	dan	CDC	(USA),	dari	6	
miliar penduduk dunia, 2 miliar penduduk pernah terinfeksi 
hepatitis B, 300-400 juta penduduk mengidap hepatitis B 
kronis.	15-25%	dari	pengidap	hepatitis	B	kronis	meninggal	
karena sirosis hati dan kanker hati. Menurut data tahun 2003 
jumlah pengidap hepatitis B kronis di Indonesia berjumlah 13,3 
juta	orang	dan	mempunyai	risiko	mendapat	kanker	hati	223x	
populasi normal.

Angka penderita penyakit hepatitis B di Indonesia masih 
terbilang tinggi. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara 
dengan penderita hepatitis terbanyak, di antara 11 negara di 
Asia	Tenggara.	Hepatitis	B	disebabkan	oleh	virus	Hepatitis	B	
(HBV, Virus DNA). Virus ini dapat ditemukan di dalam darah, air 
liur,	cairan	sperma,	atau	cairan	vagina	penderita	hepatitis	B. 
 
Dijelaskan oleh dr. Taswin bahwa penyakit hepatitis B dapat 
ditularkan melalui 2 cara, yaitu penularan vertical, seperti 
penularan dari ibu pengidap hepatitis B ke bayi, yang terjadi 
saat melahirkan atau di dalam kandungan. Dan penularan 
horizontal,	yaitu	penularan	antar	individu.

Penularan	antara	individu	bisa	terajadi	karena	pemakaian	
jarum suntik yang dipakai bersama, pisau cukur, tato, tindik 
telinga, jarum akupuntur yang tidak steril, kontak melalui 
luka	terbuka.	Pada	kontak	dengan	selaput	lendir,	virus	dapat	
masuk kedalam aliran darah melalui luka kecil diselaput lendir 

yang terjadi dengan cara hubungan seksual dengan pengidap 
hepatitis B.

Umumnya pada orang dewasa yang terkena infeksi hepatitis 
B,	90%	dapat	sembuh	dan	timbul	kekebalan	terhadap	virus	
hepatitis	B.	Sisanya	5-10%	infeksi	menetap	dalam	hati	menjadi	
infeksi kronis yang selanjutnya dapat menjadi sirosis hati dan 
kanker hati dikemudian hari.

CEgAH DENgAN IMUNISASI
Untuk mencegah terkena dan tertular penyakit hepatitis ini, 
pencegahan khususnya adalah dengan melakukan imunisasi 
aktif. Dimana sasarannya adalah, bayi baru lahir dalam 12 jam 
pertama, anak dan remaja yang belum pernah diimunisasi, 
individu	berisiko	terpapar	HBV	berdasarkan	profesi	kerja,	
tenaga medis, pasien hemodialisa, mereka yang sedang 
melakukan transfusi darah, penyalah gunaan obat, para 
homoseksual, PSK, heteroseksual dengan penderita HBV serta 
mereka yang serumah dan kontak seksual dengan penderita 
HBV,	individu	yang	berpergian	ke	area	endemis	HBV,	serta	
kandidat transplatasi.

Anak yang mendapatkan imunisasi lengkap saat kecil, 
antibodinya	bisa	bertahan	sampai	usia	10	tahun.	Kalau	divaksin	
sesudah dewasa setiap lima tahun harus diimunisasi lagi. 
Status	kekebalan	tubuh	terhadap	virus	hepatitis	bisa	diketahui	
dengan pemeriksaan di labolatorium.

Dibeberapa	kasus,	mereka	yang	sudah	mendapatkan	vaksin	
masih	dapat	terkena	juga.	Penyebab	kegagalan	pada	vaksin	ini	
diantaranya karena jadwal pemberian yang tidak tepat waktu 
atau pada penderita gagal ginjal/kadar kreatinin yang tinggi.

Pencegahan Umum Hepatitis:

 Hindari kontak seksual dengan penderita hepatitis B, 
termasuk kontak dengan cairan tubuh seperti ludah dan 
cairan sperma.

 Hindari pemakaian alat suntik tidak steril, alat tindik, 
tato, pemakaian narkoba suntik, dan berganti ganti 
pasangan.

 Skrining ibu hamil pada awal dan pada trimester ke-3 
kehamilan

Sumber: dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Mitra Keluarga Kemayoran

dr. Taswin Prawira, Sp.PD
Mitra Keluarga Kemayoran

Saat	ini	sedang	dilakukan	studi	vaksin	baru	yang	dinamakan	
triple	antigen	vaksin	yang	memberikan	respon	lebih	baik	
dari	vaksin	yang	ada	saat	ini.	Hepatitis	B	merupakan	masalah	
global,	khususnya	di	Indonesia	dimana	prevalensi	penyakit	
ini masih sangat tinggi. Melakukan deteksi dini, pencegahan 
penularan dengan pencegahan umum dan imunisasi 
mempunyai peran yang sangat penting.

Penderita hepatitis B kronis harus ditangani dengan baik untuk 
mencegah terjadinya sirosis hati dan kanker hati. Saat ini sudah 
tersedia	interferon	dan	anti	virus	untuk	menekan	kadar	virus	
hepatitis B di dalam darah seminimal mungkin. Saat menjalani 
pengobatan	pasien	masih	bisa	melakukan	aktivitas	secara	
normal, tapi penderita diharapkan tidak terlalu capek dan 
tertular sebuah penyakit. Karena kalau sampai tertular penyakit 
akan lebih berat pengobatannya. 

❝Hepatitis bisa timbul tanpa gejala,  
namun bisa juga dengan gejala-gejala seperti,  

sering lemas, kurang nafsu makan, mual, dan cepat 
lelah. Apabila sudah agak berat gejalanya berupa 

mata atau kulit kuning (ikterus), dan air seni  
berwarna coklat seperti air teh ❞
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Gangguan Saluran Pernafasan

Perlukah Vaksin 
Influenza pada Anak

Influenza adalah penyakit infeksi saluran napas yang 
disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini sangat menular, 
umumnya ringan namun dapat menyebabkan komplikasi  
yang serius.

I
nfluenza adalah Penyakit menular yang menyerang saluran 
napas, dan sering menjadi wabah. Penyebab penyakit ini 
adalah	Virus	Influenza	tipe	A,	B,	dan	C.	Selain	menyebabkan	

penyakit	pada	manusia,	virus	influenza	juga	menyerang	
binatang seperti babi dan burung.

Penularan	virus	influenza	terjadi	melalui	udara	dan	percikan	
ludah kontak langsung dari seseorang yang telah terkena 
infeksi. Penularan terjadi 1-2 hari sebelum gejala timbul 
sampai dengan 4-5 hari sesudahnya. Tidak ada status karier 
(pembawa)	pada	penyakit	influenza.	Secara	umum,	influenza	
musiman merupakan penyakit infeksi saluran nafas yang bisa 
sembuh spontan. Masa inkubasi umumnya 2 hari tapi bisa 

bervariasi	antara	1-4	hari.	Gejala	klinis	bisa	ringan	atau	berat	
tergantung	virulensi	virus.	Gejala	ditandai	dengan	demam	
tinggi	mendadak	(38-40°	C),	dapat	disertai	nyeri	kepala,	nyeri	
otot, lemas, nafsu makan hilang, lelah, muntah dan diare. 

MENyERANg 20% BALITA SELURUH DUNIA
Kematian	akibat	influenza	dapat	disebabkan	oleh	pneumonia 
ataupun kekambuhan penyakit kardiopulmonal dan penyakit 
kronis lainnya. Di dunia diperkirakan kematian mencapai 
250.000	sampai	500.000	orang	per	tahun.	Lebih	dari	90%	
kematian terjadi pada lansia usia > 65 tahun. Angka kematian 
tinggi	dilaporkan	saat	terjadi	pandemik	influenza	tahun	

dr. Susy P. Wihadi, Sp.A, M.Kes
Mitra Keluarga Depok

Siapa yang Sebaiknya Tidak Mendapatkan 
Vaksin Influenza?

	 Individu dengan reaksi alergi terhadap vaksin influenza 
di masa lalu

 Hati-hati terhadap individu yang alergi terhadap telur

 Vaksin influenza tidak boleh diberikan pada seseorang 
yang sedang menderita penyakit demam akut yang 
berat.

Jadwal, Dosisi dan Cara Pemberian

 Dosis untuk umur < 3 tahun 0,25 ml dan untuk > 3 
tahun 0,5 ml

 Untuk anak yang pertama kali mendapat vaksin 
influenza usia < 9 tahun diberikan 2 dosis dengan 
interval minimal 4 minggu, kemudian imunisasi diulang 
setiap tahun (satu kali)

 Untuk anak usia 9 tahun atau lebih cukup satu kali saja 
dan diulang tiap tahun.

 Vaksin influenza diberikan secara suntikan 
intramuskular

 Pada anak atau dewasa dengan Gangguan imun 
diberikan 2 dosis dengan interval 4 minggu

2009, dari bulan April 2009 sampai Oktober 2010 dilaporkan 
kematian	358	anak	karena	influenza.

Menurut	dr.	Susy	P.	Wihadi,	Sp.A,	M.Kes,	vaksin	influenza	
diperlukan untuk anak sehat usia > 6 bulan, anak dengan 
penyakit jantung kronik, penyakit saluran nafas kronis seperti 
asma, kencing manis, penyakit ginjal kronis seperti sindroma 
nefrotik, kelemahan sistem imun seperti HIV atau minum obat 
imunosupresif, anak yang tinggal bersama misal di asrama, 
panti asuhan, sekolah atau pesantren. Orang yang bisa 
menularkan	virus	influenza	ke	seseorang	yang	berisiko	tinggi	
mendapat	komplikasi	yang	berhubungan	dengan	influenza	
seperti petugas kesehatan dan petugas di tempat perawatan, 
pengasuh anak usia 6-23 bulan dan orang-orang yang 
melayani atau erat dengan orang memiliki risiko tinggi

Pemberian	vaksin	influenza	yang	dilemahkan	kepada	individu	
yang berisiko komplikasi infeksi, merupakan satu-satunya cara 
untuk	pencegahan	atau	mengurangi	infeksi	influenza	serta	
mencegah kematian saat epidemi.

Hampir semua orang telah diimunisasi mempunyai titer 
antibodi	yang	dapat	melindunginya	dari	jalur	virus	yang	ada	
dalam	vaksin	tersebut.	Bayi,	orang	usia	lanjut	dan	pasien	
dengan gangguan kekebalan akan menghasilkan titer antibodi 
yang lebih rendah setelah imunisasi. 
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Wanita dengan riwayat seperti ini mudah 
terkena kanker serviks

	 Wanita	dengan	aktivitas	seksual	terlalu	dini
	 Wanita	yang	memiliki	banyak	pasangan	seksual	atau	
melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang 
pernah memiliki banyak pasangan

	 Wanita	yang	merokok	berisiko	dua	kali	lebih	besar	
terkena	kanker	serviks	daripada	yang	bukan	perokok

	 Wanita	yang	pernah	menggunakan	obat	kontrasepsi	
oral seperti pil KB selama lebih dari lima tahun dapat 
mengalami	peningkatan	risiko	kanker	serviks.

tips

D
i Indonesia, setiap tahunnya jumlah perempuan yang 
terkena	kanker	serviks	semakin		meningkat	saja.	Dijelas-
kan	oleh	dr.	Novi	Gracia,	Sp.OG,		bahwa		Indonesian	

Working	Group	menyebutkan		Indonesia	menduduki	peringkat	
tertinggi	di	ASEAN	untuk	penderita	kanker	serviks	dan	tingkat	
kematian paling tinggi. 

Data	lain	dari	GloboCan	tahun	2012	mencatat	satu	perempuan	
meninggal tiap jamnya di Indonesia yang disebabkan oleh 
kanker	serviks	dan	diperkirakan	ada	58	kasus	baru	setiap	hari-
nya.	Sedangkan	menurut	INASGO	National	Cervical	Cancer	
Registry,	sekitar	7.000	kasus	kanker	serviks	tercatat	pada	2014	
yang didominasi perempuan dewasa berusia 36-55 tahun.

Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan RI, 58 
wanita	ditiap	tahunnya	rata-rata	terkena	Kanker	Serviks	dan	26	
wanita diantaranya meninggal dunia. Sejak tahun 2000 hingga 
tahun 2012, semakin muda usia wanita yang terserang kanker 
serviks,	yaitu	kisaran	usia	21-22	tahun	di	tahun	2000	dan	men-
capai usia di bawah 20 tahun pada tahun 2012.

Penelitian	WHO	menyingkapkan	kurangnya	tindakan	skrining	
penyakit kanker di Indonesia. Khususnya untuk skrining kanker 
serviks,	yaitu	sitologi	serviks	dan	ulasan	asam	asetat,	secara	
umum belum tersedia di pusat kesehatan primer pada tahun 
2014. Hal ini ikut berpengaruh pada jumlah kematian akibat 
kanker	serviks	di	Indonesia	yang	tergolong	tinggi	karena	seba-
gian besar disebabkan oleh keterlambatan dalam diagnosis.

SETIAP WANITA BERISIKO TERKENA KANKER SERVIKS
Kanker	serviks	adalah	kanker	yang	muncul	pada	leher	rahim.	
Leher rahim berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim 
dari	vagina.	Semua	wanita	dari	berbagai	usia	berisiko		terkena	
	kanker	serviks,	tetapi	kanker	ini	cenderung	terkena	pada	
 wanita yang aktif secara seksual.

Hampir	semua	kasus	kanker	serviks	disebabkan	oleh	 
human papilloma virus atau HPV. HPV adalah kumpulan jenis 

virus	yang	menyebabkan	kutil	di	tangan,	kaki,	dan	alat	kelamin.	
Ada	banyak	jenis	HPV	yang	sebagian	besar	adalah	virus	yang	
tidak berbahaya. Tapi ada beberapa jenis HPV yang meng-
ganggu sel-sel leher rahim untuk bisa berfungsi secara normal 
dan akhirnya bisa memicu kanker. HPV sangat umum ditular-
kan melalui hubungan seks dan dapat menjadi penyebab 
munculnya	kanker	serviks.

Dari	banyaknya	jenis	HPV,	ada	dua	jenis	virus	HPV	yang	paling	
berbahaya,	yaitu	HPV	16	dan	HPV	18.	Kedua	jenis	virus	ini	yang	
menyebabkan	70	persen	kasus	kanker	serviks.	Banyak		wanita	
tidak menyadari telah terinfeksi, karena HPV jenis ini tidak 
menimbulkan gejala. Penting untuk menyadari bahwa infeksi 
ini sering terjadi, meski banyak wanita yang terinfeksi tidak 
mengalami kanker.

LAKUKAN PAP SMEAR DAN VAKSINASI
Melihat	tingginya	risiko	para	wanita	terkena	kanker	serviks	
ini,	dr.	Novi	menyarankan	agar	para	perempuan	melakukan	
pencegahan	yang	efektif,	yaitu	dengan	pemberian	vaksin	
kanker	serviks.	Vaksin	kanker	serviks	merupakan	salah	satu	
	upaya	untuk	mencegah	penularan	virus	tersebut.	

Saatnya	Mencegah	Kanker	Serviks

Jangan Lupa Lakukan 
Pap Smear Secara 
Teratur
Satu wanita meninggal tiap jamnya di Indonesia karena kanker 
serviks dan diperkirakan ada 58 kasus baru setiap harinya.

Dikatakan olehnya, remaja berusia 9 tahun pun sudah bisa 
diberikan	vaksin	ini.	Kenapa?	Pemberian	vaksin	sebelum	ia	ter-
papar hubungan seksual, pencegahannya bisa lebih  optimal. 
Karena antibodi yang ditimbulkan lebih tinggi

Salah satu cara untuk mengetahui gejala adanya kanker ini 
dengan melakukan pap smear. Pap smear atau skrining se-
baiknya dilakukan 3 tahun setelah melakukan kontak seksual. 
Bukan hanya setelah menikah, ini yang sering salah dipahami. 
Yang benar adalah 3 tahun setelah melakukan kontak seksual 
pertama kali. Pap smear berguna untuk mendeteksi jika ada 
sel-sel abnormal yang berpotensi berubah menjadi sel kanker.

Bagaimana jika sudah terkena? Sebaiknya melakukan Pap 
smear.	Menurut	dr.	Novi,	jenis	penanganan	menurut	stadium	
kanker terbagi dua. Yang pertama adalah penanganan kanker 
serviks	tahap	awal,	yaitu	operasi	pengangkatan	sebagian	atau	
seluruh organ rahim, radioterapi, atau kombinasi keduanya. 
Dan	yang	kedua	adalah	penanganan	kanker	serviks	stadium	
akhir, yaitu radioterapi dan/atau kemoterapi, dan kadang 
 operasi juga perlu dilakukan.

Ditambahkan	oleh	dr.	Novi,	jika	diagnosis	kanker	serviks		sudah	
diketahui sejak awal, kemungkinan pulih sepenuhnya cukup 
bagus. Tapi jika kanker sudah menyebar, peluang pulih total 
akan	berkurang.	Pada	kasus	kanker	serviks	yang	tidak	bisa	

Hal yang Perlu Dilakukan untuk Mencegah 
Kanker Serviks

 Secara rutin melakukan pap smear
	 Melakukan	vaksinisasi	HPV
 Berhenti Merokok
 Tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan intim
 Hidup Sehat
 Menggunakan Alat Kontrasepsi. Ini wajib di lakukan 
agar memberikan efek pencegahan yang efektif karena 
dapat	menghindar	dari	infeksi	virus	HPV.

dr. Novi gracia, Sp.Og
Mitra	Keluarga	Cibubur

disembuhkan, mungkin akan disarankan untuk dilakukan 
perawatan paliatif. Perawatan jenis ini berfungsi untuk mem-
perlambat penyebaran kanker, memperpanjang usia pasien 
dan mengurangi gejala yang muncul, misalnya rasa sakit dan 
pendarahan	vagina.	
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profil

S
epertinya hubungan antara dr. David Kristanto dengan 
sang ibu, sangat dekat. Ketika tahu bahwa ibundanya 
didiagnosa oleh dokter menderita penyakit kelainan 

katup jantung rematik sehingga harus menjalani 2 kali operasi, 
ia ingin menjadi dokter. 

Berbekal tekad yang kuat ingin mewujudkan cita-citanya 

menjadi dokter dan demi bisa menyembuhkan ibunya, usai 
menyelesaikan	pendidikan	di	SMAK	FRATERAN	Surabaya,		
tahun 1985, anak dari pasangan Kristanto Prajitno dan 
Ratnasari	Pudjianto	ini	meneruskan	pendidikannya	di	Fakultas	
Kedokteran	Universitas	Brawijaya	Malang.	Lima	tahun	kuliah,		
tahun 1991 predikat dokter umum diraihnya. 

Bisa mempersembahkan gelar dokter umum bagi ibudanya 
tentu menjadi satu kebanggaan buat dirinya. Karena langkah-
nya untuk bisa mengetahui dan bisa mengobati sakit yang 
diderita ibunya mulai terbuka.

Lulus kuliah di tahun 1991, ia ditugaskan sebagai dokter PTT 
di Puskesmas Nanga Suhaid, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 
selama tiga tahun, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 
1995. Suka dan duka menjalani tugas PTT tentu ia dapatkan. 
Pengalaman menjalankan PTT di tempat terpencil ini 
membuat ia semakin ingin mengabdikan ilmu yang dimilikinya 
agar bisa membantu orang lebih banyak lagi. 

SENANg BISA MEMAHAMI PATOfISIOLOgI SUATU PENyAKIT
Tak puas hanya mendapatkan gelar dokter umum, pria 
kelahiran	Surabaya,	29	Maret	1967	ini	pun	mengambil	
spesialisasi	penyakit	dalam	di		Fakultas	Kedokteran	Universitas	

dr. David Kristanto Prajitno, Sp.PD 
Mitra Keluarga Bekasi Timur

Penyakit yang 
Diderita Ibu 
Jadi Motivasi 
Utama
Penyakit kelainan katup jantung 
yang diderita ibunda, rupanya 
menjadi motivasinya untuk 
menekuni ilmu kedokteran.

Sam Ratulangi Manado. Tahun 2002, gelar spesialis penyakit 
dalam berhasil ia raih. “Tertarik menekuni bidang ilmu penyakit 
dalam	karena	senang	bila	bisa	memahami	patofisiologi	suatu	
penyakit,“ ujar penyuka warna biru ini. 

dr.	David	bergabung	dengan	Mitra	Keluarga	Bekasi	Timur	sejak	
awal Mitra Keluarga Bekasi Timur beroperasi, yaitu tahun 2004 
hingga saat ini.

Untuk menambah pengetahuannya, dan melihat ilmu 
kedokteran senantiasa berkembang, pria yang suka membaca 
ini senang mengikuti simposium berbagai cabang ilmu 
penyakit dalam. ”Saya mengikuti pelatihan endoskopi dan 
hemodialysis untuk internist pada tahun 2005 dan seminar-
seminar	lainnya,”	tambah	dr.	David.

Menangapi masalah penyakit dalam, ia mengatakan bahwa 
masalah kesehatan di bidang penyakit dalam sangat beragam, 
penyakit degeneratif, autoimun, bahkan penyakit infeksi 
seperti difteri pun muncul kembali sebagai kejadian luar biasa.  
Menurutnya, sebenarnya penyakit infeksi seperti difteri ini 
dapat dicegah dengan imunisasi. 

HOBI NONTON fILM
Selama menjadi dokter, banyak pengalaman menyentuh 
yang pernah dialaminya, salah satunya dengan pasien gagal 
ginjal. “Pengalaman menarik dan menyentuh selama praktik 

penyakit dalam, yaitu pernah ada pasien seorang wanita yang 
menderita gagal ginjal kronik yang menolak untuk cuci darah 
sampai koma kehilangan kesadaran, pihak keluarga akhirnya 
meminta untuk dilakukan cuci darah sehingga pasien sadar 
kembali. Setelah sadar pasien beralasan penolakannya karena 
tidak ingin menambah beban hutang suami dan anaknya 
yang akan dipotong gajinya setiap bulannya walaupun saat ini 
dibantu oleh perusahaan,” ujarnya. 

Banyaknya pengalaman saat mengobati pasien tak ayal 
membuatnya merasa bersyukur karena bisa membuat banyak 
orang tertolong.   

Ditengah waktunya yang padat suami dari Jeane Petra 
Sondakh	dan	ayah	dari	Valeria	Christy	Prajitno,	Clarissa	Bianca	
Prajitno,	Steven	Nathanael	Prajitno	dan	Dennis	Manuel	Prajitno	
ini	mengisinya	dengan	nonton	film	atau	makan	bersama	
keluarga. 

Untuk menjaga kesehatan dilakukan dengan istirahat cukup, 
makan teratur, olahraga treadmill. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 
lulusan Universitas Sam Ratulangi, 
Manado ini juga senang mengunjungi 
tempat-tempat menarik bersama 
keluarga tercinta.
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profil

B
anyak alasan bagi seorang dokter umum untuk 
menggambil spesialis, dr. Martino Sutrisno, Sp.PD, 
mempunyai alasan tersendiri. Dikisahkan oleh dokter 

kelahiran Surabaya, 38 tahun silam ini, ia tertarik menggambil 
spesialisasi penyakit dalam, dikarenakan beberapa kali 
menemukan pasien dengan kasus yang berat dan tidak bisa 
ditangani oleh dokter umum. Salah satunya, kasus Hipertensi 
emergency DM dengan gangrene.

Menurutnya, pasien ini setelah diperiksa dan dilakukan edukasi, 
dirujuk ke dokter spesialis, namun pasien tetap memaksa 
untuk tetap berobat padanya dan tidak mau diobati oleh orang 
lain. Saat itu dengan keterbatasan keilmuan yang dimilikinya, 
dr. Martino mengakui kalau ia belum bisa menangani dengan 

maksimal. Dari kejadian ini, ia pun terpacu menambah 
keilmuannya dengan mengambil spesialis penyakit dalam. 

Dengan menyandang title dokter spesialis penyakit dalam,  
dokter	yang	meraih	gelar	spesialis	dari	Universitas	Sam	
Ratulagi	Manado	ini	mempunyai	visi	untuk	membantu	banyak	
orang dengan memberikan pengobatan yang terbaik sesuai 
dengan metode terkini dan mutakhir.

Lewat profesinya ini, pria yang mempunyai kata bijak, melayani 
sesama adalah berkat anugrah, ingin memberikan pelayanan 
yang terbaik melalui sikap. Diantaranya dengan memberikan 
anjuran yang terbaik kepada pasien, memberikan diagnosa 
yang tepat, terapi dan pengobatan yang terbaik kepada pasien 

dengan metode terkini. Tak lupa ia pun bersyukur karena 
sudah banyak pasien dengan kasus yang sulit terbantu dan 
pasien berangsur-angsur sembuh.

MERASA TERTANTANg UNTUK SELALU UPDATE SKILL
Spesialis Penyakit Dalam merupakan ilmu kedokteran 
yang tidak ada habisnya dalam hal perkembangan secara 
keilmuannya. Karenanya, dr. Martino Sutrisno yang meraih 
gelar	sarjana	kedokterannya	dari	Uniersitas	Wijaya	Kusuma	
Surabaya ini, akan selalu update tatalaksana penanganan 
pasien dengan penyakit yang berkembang dengan metode 
dan terapi yang terbaru. 

Perkembangan metode dan terapi terbaru membuatnya 
merasa tertantang untuk selalu mengaktualisasikan 
pengetahuannya sehingga bisa memberikan pelayanan kepada 
pasien lebih baik lagi.

Bicara mengenai  pencegahan penyakit melalui imunisasi, 
suami dari dr. Sri Mawarti ini berpendapat bahwa seiring 
dengan perkembangan penyakit yang semakin kompleks, 
imunisasi merupakan hal penting untuk mencegah suatu 
penyakit. “Misalnya untuk imunisasi MMR tidak hanya 
dilakukan saat masih kecil namun saat dewasa juga penting, 
mengingat jika penyakit menyerang saat usia dewasa tingkat 
komplikasi penyakit tersebut akan lebih tinggi dibandingkan 
jika menyerang saat masih kanak-kanak. Dengan imunisasi 
dampak komplikasi akan lebih ringan,” ujarnya. 
 
Meski baru bergabung di Mitra Keluarga Kenjeran, tepatnya 
sejak	Februari	2017,	ia	merasa	senang	bisa	bergabung	di	sini.	
Menurutnya itu dikarenakan Mitra keluarga merupakan rumah 

Ingin Membantu Banyak 
Orang dengan Memberikan 
Pengobatan Terbaik

sakit yang sangat memperhatikan semua pasien, karyawan dan 
dokter, memiliki fasilitas yang lengkap dan canggih sehingga 
Mitra Keluarga selalu berusaha untuk berkembang dan selalu 
terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada 
pasien. Kedepannya bersama Mitra Keluarga grup, ia berharap 
bisa memberikan pelayanan yang lebih baik.  

TRAVELLINg BERSAMA KELUARgA
Sepanjang berpraktik sebagai dokter, banyak suka-duka yang 
pernah dialaminya. “Sukanya adalah saat bisa mengobati 
pasien sampai dengan sembuh total apalagi untuk kasus sulit.
Dukanya adalah jika dikomplain pasien karena keluhan belum 
berkurang, bahkan panik karena keterbatasan pengetahuan 
mereka tentang penyakitnya. Syukurnya, belum ada pasien 
komplain mengenai biaya,” ujarnya sambil tersenyum. 

Berbeda dengan pekerjaan lain yang jam kantornya tetap, 
sebagai dokter spesialis, jam kerjanya tentu tak terbatas. 
Karenanya	untuk	menjaga	kesehatan	dan	kualitas	fisik	
mengingat kesibukan yang cukup menyita waktu dan tenaga. 
Anak	dari	pasangan	Tatang	Sutrisno	dan	Wenny	Laurent		
ini selalu sarapan pagi dan olahraga. “Dulu rutin olahraga 
badminton seiring dengan kesibukan saat ini diganti dengan 
sepeda statis,” ucapnya. 

Tak hanya itu, untuk mengisi waktu luang yang ada, ayah 
dari	Estefania	Celline	Sutrisno	(8	tahun)	ini	melakukan	
kegiatan berkumpul dengan keluarga, melakukan segala 
macam	aktivitas.”	Salah	satunya	travelling ke pegunungan 
atau bukit yang berudara sejuk. Saya ini hobinya travelling ke 
pegunungan sejak SD, pada saat mahasiswa sering rutin ke 
Tengger untuk melakukan pengobatan gratis.”  

dr. Martino Sutrisno, Sp.PD
Mitra Keluarga Kenjeran

Beberapa kali menemukan pasien dengan kasus yang berat dan tidak bisa ditangani oleh 
dokter umum, membuatnya terpacu untuk menggambil spesialis penyakit dalam.

Kebun-kebun penduduk Tengger
hananan.com
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dokter anda

Imunisasi untuk 
Orang Dewasa

dr. Irwan Tjahjadi

Jawab

Salam Sejahtera Pak Agus,

Terima kasih Pak Agus atas pertanyaan yang diajukan kepada 
kami.	Mengenai	vaksinasi	atau	Imunisasi	banyak	diberikan	
pada masa-masa Balita sampai anak-anak, karena sistem 
kekebalan tubuh pada masa-masa tersebut belum terbentuk 
sehingga anak-anak amat rentan terkena berbagai macam 
penyakit. Anak-anak yang riwayat imunisasinya lengkap, 
memang mempunyai kekebalan tubuh yang lebih baik 
dibandingkan dengan anak-anak yang riwayat imunisasinya 
tidak lengkap. Bila riwayat imunisasi semasa kanak-kanak 
sudah lengkap, pada saat dewasa, kita cukup melakukan 
pengulangan (Booster) beberapa imunisasi yang tidak dapat 
memberi efek kekebalan tubuh yang permanen di dalam 
diri kita, antara lain seperti imunisasi Hepatitis B, imunisasi 
Influensa	dan	imunisasi	Typhus,	apalagi	bila	kita	berada	dan	
tinggal di daerah endemis dan berisiko terpapar oleh penyakit-
penyakit tersebut, pengulangan imunisasi sangat diperlukan. 
Selain imunisasi di atas, ada satu imunisasi yang dikhususkan 
untuk wanita dari remaja sampai dewasa, yaitu imunisasi anti 
Papiloma	virus,	yang	bermanfaat	untuk	memperkecil	risiko	
terjadinya Ca Cervix (kanker mulut rahim). 

Semua imunisasi yang dilakukan memang untuk perlindungan 
diri kita sendiri, jadi bukan masalah wajib atau tidak wajib, 

Tanya

Dear Dokter,
Perkenalkan saya, Agus, usia 43 tahun. Saat ini pemerintah 
sedang menggalakkan imunisasi untuk orang dewasa. Saya 
mendengar, orang dewasa juga perlu melakukan imunisasi. 
Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka yang lahir di 
bawah	tahun	1976	harus	melakukan	imunisasi	secara	lengkap.	
Pertanyaan saya, imunisasi apa saja yang harus dilakukan 
oleh orang dewasa? Apakah wajib? Bagaimana jika tidak 

melakukannya? Apakah risiko yang akan dideritanya. Jika ingin 
melakukan imunisasi, baiknya ke dokter umum atau dokter 
spesialis?

Demikianlah pertanyaan ini saya ajukan. Atas perhatiannya, 
saya ucapkan terima kasih. 

Agus Chandra
Kelapa Gading, Jakarta

tetapi bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit-
penyakit yang ada disekitar kita sekaligus untuk jangka panjang 
kehidupan pak Agus sendiri, karena kita tidak tahu kapan kita 
akan	terpapar	penderita	penyakit	tersebut.	Secara	fisik,	bisa	
saja orang yang kita hadapi terlihat sehat, padahal di dalam 
tubuhnya sedang menderita penyakit tertentu yang tidak 
kita ketahui, sehingga risiko tertular oleh penyakit tersebut 
menjadi tinggi di saat kekebalan tubuh kita dalam keadaan 
lemah. Tentu pak Agus masih ingat akan istilah “Pencegahan 
lebih baik daripada mengobati”, itulah peran imunisasi yang 
kita lakukan, yaitu untuk mencegah penyakit agar kita tidak 
tertular dan jatuh sakit karena daya tahan tubuh kita yang 
lemah.	Dalam	hal	penyuntikan	vaksinasinya,	Pak	Agus	dapat	
melakukannya baik di dokter umum maupun dokter spesialis, 
karena semua dokter dapat melakukan tindakan imunisasi.

Semoga penjelasan singkat ini dapat menjawab semua 
pertanyaan-pertanyaan yang pak Agus sampaikan kepada 
kami. Jangan ragu untuk melakukan imunisasi karena kita ingin 
tubuh tetap prima sepanjang hidup kita. Salam Sehat ..!! 
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B
ulan Januari adalah bulan yang istimewa bagi Mitra 
Keluarga. Di bulan Januari 2018 ini Mitra Keluarga 
merayakan ulang tahunnya yang ke 29. Dalam rangka 

merayakan ulang tahunnya ini, Mitra Keluarga menggelar 
berbagai kegiatan selama dua hari berturut-turut, 13 sampai 
dengan 14 Januari 2018.

Sejalan dengan tujuan Mitra Keluarga untuk menemani 
keluarga Indonesia untuk hidup yang lebih sehat dan 
bermakna. Berbagai kegiatan dengan peningkatan kesehatan 
diadakan. Kegiatan ini tentunya bukan tanpa maksud. Mitra 
Keluarga ingin mengedukasi masyarakat bahwa mencegah 
penyakit lebih baik daripada mengobatinya. 

Acara yang dilaksanakan di seluruh cabang Mitra Keluarga 
ini berlangsung sangat meriah dan diisi dengan berbagai 
kegiatan, seperti senam, Mini Medical Checkup	(MCU),	
lomba menghias tumpeng, pembagian doorprize, lomba 
menggambar dan menanam pohon. 

Kegiatan ini melibatkan hampir seluruh karyawan, 
para pelangan dan masyarakat di sekitar cabang Mitra 
Keluarga. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk terima 
kasih Mitra Keluarga kepada masyarakat yang selama ini 
telah memercayakan pemeriksaan kesehatannya pada 
Mitra Keluarga. Dalam kesempatan ini Mitra Keluarga ingin 

HUT Mitra Keluarga Ke 29

Berbagi Kebahagiaan 
Lewat Senam dan Mini 
Medical Check Up
Merayakan hari ulang tahunnya, Mitra Keluarga mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat, 
yang mengedepankan pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat.

mendorong masyarakat memiliki gaya hidup sehat serta 
mencegah penyakit. 

Untuk mempererat kerjasama dengan Prumedical Network, 
pada tanggal 15 Januari diadakan gathering dengan agen 
Prudential di JIEXPO Kemayoran. Acara diisi dengan cek gula 
darah sesaat, cek lemak, cek BMI (Body Mess Index). Tak hanya 
di	Jakarta,	di	Surabaya	bertempat	di	Dyndra	Convention	Hall,	
diadakan juga acara gathering yang dihadiri agen asuransi 
Prudential. Dalam kesempatan ini, Mitra Keluarga berpartisipasi 
melaksanakan pemeriksaan gratis untuk mereka yang hadir, 
yaitu pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. 

Masih di bulan yang sama, dalam rangka Hari Ulang Tahun 
Bank Mantap 2018, Mitra Keluarga turut mendukung acara 
Fun Walk yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018. 
Pada	acara	yang	diselenggarakan	di	Wisma	Mandiri,	Jl	MH	

Thamrin ini, diadakan free	mini	MCU	untuk	400	orang	serta	
pemeriksaan tekanan darah, GDS (gula darah sesaat) dan BMI 
(Body Mess Index).

Peduli dengan kesehatan masyarakat, bersama PPLIPI, Mitra 
Keluarga berpartisipasi dalam seminar nasional dengan tema 
Harapan Penderita Kanker di Era BPJS yang diadakan di 
Gedung Graha Pengayoman Kementrian Hukum dan HAM, 
tanggal	28	Februari	2018.	Kegiatan	ini	diselenggarakan	dalam	
rangka Hari Kanker Dunia, juga merupakan ajang para peserta 

mendapatkan informasi tentang berbagai kemudahan maupun 
kendala yang dihadapi para penderita kanker. 

Dalam	kesempatan	ini,	dr.	Alfiah	Amiruddin	MD,	M.Surg,	ahli	
kanker dari Mitra Keluarga Kemayoran mengatakan bahwa 
pasien	kanker	40	-	70%	datang	dalam	keadaan	stadium	lanjut.	
Dengan kondisi stadium lanjut ini pasien harus menunggu 
antrian yang panjang untuk pengobatannya. Padahal jika
dapat	dideteksi	lebih	dini	95%	kanker	bisa	disembuhkan	dan	
dapat menekan biaya pengobatan. 

Segera Beroperasi April 2018
Mitra Keluarga Gading Serpong
Dokter Spesialis:

•	 Spesialis Anak
•	 Spesialis	Bedah:	Umum,	Saraf,	Urologi,	Orthopaedi	&	

Traumatologi
•	 Spesialis Penyakit Dalam
•	 Spesialis Anestesi
•	 Spesialis	Jantung	&	Pembuluh	Darah
•	 Spesialis	Kulit	&	Kelamin
•	 Spesialis Mata
•	 Spesialis	Paru	&	Pernafasan
•	 Spesialis Saraf
•	 Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
•	 Spesialis THT
•	 Spesialis Radiologi
•	 Spesialis	Kedokteran	Fisik	&	Rehabilitasi

Dokter Sub Spesialis:
•	 Spesialis	Bedah	Digestive
•	 Spesialis	Bedah	Thorax	&	Kardiovalkuler

fasilitas Lainnya:
•	 MRI
•	 CT	Scan
•	 Rehabilitasi Medik

Kepada Keluarga Indonesia,
Mitra Keluarga bangga telah 

melayani kesehatan Anda dan Keluarga. 
Kini kami hadir lebih dekat untuk dapat 
melayani Anda dan mengoptimalkan 
kesehatan keluarga Anda.

Untuk Informasi:
Jl. Raya Legok, Medang, Karawaci, Kab. Tangerang
Telp. (021) 55689111
Email:	gadingserpong@mitrakeluarga.com mitrakeluarga.com mitrakeluarga mitrakeluargakaryasehat
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Seputar Imunisasi 

Menjaga Mutu 
Vaksin: Keep Up the 
Right Track

dr. Rosalina Josep, Sp.A
Mitra Keluarga Kelapa Gading

Vaksin yang disimpan tidak sesuai standar, akan mudah 
rusak, sehingga potensi proteksinya menurun. Pasien tetap 
bisa terjangkit penyakit tertentu walaupun sudah divaksin. 
Selain itu, vaksin yang rusak bisa menyebabkan kejadian 
ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang tidak diharapkan.

K
esehatan adalah hal yang penting. Dengan tubuh yang 
sehat dan kuat kita tak akan mudah terkena penyakit. 
Saat ini data statistik menunjukkan makin banyak 

penyakit menular bermunculan dan senantiasa mengancam 
kesehatan kita. Karenanya jangan biarkan diri sendiri dan 
anak Anda terserang oleh infeksi yang dapat membahayakan 
hidup. Lindungi diri sendiri dan keluarga dari infeksi 
melalui Imunisasi. Imunisasi tidak hanya diberikan pada anak-
anak tapi juga dewasa. 

Imunisasi diberikan dengan tujuan menghasilkan sistem 
kekebalan tubuh. Vaksin dibuat dengan melemah kan atau 
membunuh organisme penyebab penyakit. Imunisasi adalah 
salah satu cara perlindungan terbaik dari berbagai jenis 
penyakit yang bisa menyerang kita.

Saat	ini	begitu	banyak	jenis	vaksin	yang	beredar	dibandingkan	
era sebelum tahun 2000. Menurut dr. Rosalina Josep, Sp.A ini 
karena	kemajuan	iptek	kedokteran	di	bidang	vaksinologi	yang	
memungkinkan	dibuatnya	vaksin-vaksin	baru	saat	ini,	seperti	
vaksin	measles-mumps-rubella	(MMR),	cacar	air,	influenza,	
human papilloma virus (HPV), dengue, Japanese encephalitis 
(JE), dan lainnya. Selain itu IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) 
telah	mensosialisasikan	rekomendasi	pemberian	vaksin	yang	
lebih lengkap dan lebih mutakhir, sejalan dengan panduan 
internasional. Untuk pasien dewasa atau lansia, imunisasi 
diberikan sesuai panduan PAPDI (Persatuan Ahli Penyakit 
Dalam Seluruh Indonesia). Karena itu, saat ini kita mengenal 
banyak	jenis	vaksin	pilihan	yang	dianjurkan,	selain	vaksin	dasar	
yang wajib diberikan (lihat tabel jadwal imunisasi IDAI 2017 
pada rubrik referensi hal 17).

LAKUKAN IMUNISASI DI TEMPAT RESMI
Imunisasi	adalah	salah	satu	langkah	prevetif	melindungi	ke-
sehatan. Banyak yang bertanya apakah setelah mendapatkan 

imunisasi,	imunisasi	dapat	100%	mencegah	penyakit	tertentu?	
Dijelaskan oleh dr. Rosa bahwa imunisasi terdiri dari  imuni sasi 
primer	&	booster. Imunisasi primer bertujuan  mengaktif kan 
sel	memori	tubuh	yang	bisa	mengenali	kuman	tertentu	&	
membentuk kekebalan aktif berupa antibodi terhadap  penya kit 
tertentu. Imunisasi ulangan (booster) pada anak-anak  bahkan 
pada orang dewasa, semakin memperkuat efek proteksi 
	vaksin.	Umumnya	efek	perlindungan	vaksin	dari		imunisasi	
primer dan diperkuat booster,	bisa	mencapai		80-90%	atau	
lebih.	Imunisasi	yang	tepat	jadwal	&	tepat	vaksin	memiliki	efek	
proteksi yang sangat baik.

Tentunya agar bisa mendapatkan hasil maksimal, pelaksana-
an imunisasi harus mengikuti prosedur secara benar. Di 
 Indonesia, imunisasi bayi dan anak dilakukan sesuai panduan 
imunisasi IDAI. Secara rutin, IDAI memperbarui dan men-
sosialisasikan panduan terbaru dari tahun ke tahun. Panduan 
ini bisa ditanyakan orangtua ke dokter saat membawa anak nya 
imunisasi. Imunisasi harus dilakukan saat kondisi anak  sehat 
dan fit. Orangtua berhak mendapat penjelasan yang cukup 
tentang	imunisasi,	termasuk	manfaat	vaksin	dan	risiko,	serta	
efek samping yang mungkin terjadi. Setiap imunisasi harus 
tercatat baik. Tidak lupa, orangtua juga perlu menjaga kondisi 
anak pasca-imunisasi dengan makan-minum-istirahat dengan 
baik, sehingga pembentukan antibodi bisa optimal.

Yang juga harus diperhatikan baik oleh petugas kesehatan 
atau pun pasien adalah memastikan bagaimana penyimpanan 
	vaksin	ter	sebut.	Setiap	vaksin	(sesuai	karakternya	berupa	
vaksin	mati	atau	vaksin	hidup)	harus	disimpan	sesuai	suhu	
 optimal masing- masing. Vaksin dari kuman mati (kuman 
 inaktif) akan rusak pada suhu lebih rendah dari 2o C.	Sedang-
kan	vaksin		hidup,	akan	rusak	di	atas	suhu	8o C.	Penyimpanan	
vaksin	umum	nya	pada	suhu	2-8o C.	Sebelum	vaksin	diguna-
kan,		penyimpanan	vaksin	harus	memperhatikan	cold chain 
 di mulai dari  proses simpan di kamar dingin/beku (di pabrik 
dan  distributor), di lemari pendingin (di RS/klinik), dan di dalam 
cold box (di pos yandu). Penyimpanan yang cermat dengan 
pengawasan terhadap suhu simpan, akan membuat potensi 
proteksi	vaksin	optimal.

Vaksin yang kualitasnya baik dapat dilihat dari indikator vaccine 
vial monitor	(VVM)	dalam	kemasan	vaksin.	VVM	digunakan	
	untuk	menilai	vaksin	apakah	pernah	terpapar	suhu	di	atas	
	batas	yang	dibolehkan.	Pada	VVM	vaksin	yang	baik,	warna	
 kotak tengah harus lebih terang dari lingkaran sekitarnya. 
Vaksin yang VVM-nya tidak memenuhi syarat, tidak boleh di-
gunakan. Vaksin yang menggumpal atau mengendap setelah 
dikocok, tidak boleh digunakan.

Suhu	vaksin	harus	terjaga,	vaksin	harus	terhindar	dari	sinar	
	mata	hari,	dan	terhindar	dari	rendaman	air.	Stabilitas	vaksin	

❝Lakukanlah imunisasi di tempat resmi, seperti 
rumah sakit dan klinik yang terpercaya, yang 

menggunakan  vaksin dari distributor resmi, label 
vaksin dan tanggal kadaluwarsa jelas terbaca, dan 

penyimpanan vaksin dilakukan sesuai standar❞

juga harus mem per  hatikan waktu penggunaan setelah dibuka, 
	misalnya		vaksin	cacar	air	harus	segera	digunakan	dalam	30	
menit setelah  dibuka.

Vaksin yang disimpan tidak sesuai standar, akan mudah rusak, 
sehingga potensi proteksinya menurun. Pasien tetap bisa ter-
jangkit	penyakit	tertentu	walaupun	sudah	divaksin.	Selain	itu,	
vaksin	yang	rusak	bisa	menyebabkan	kejadian	ikutan	pasca	
imunisasi (KIPI) yang tidak diharapkan.  
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Museum Angkut Malang

Magnet Wisata di Jawa Timur
Meski namanya museum, namun berada di obyek wisata  ini tak seperti ada di museum. Ada 
3000 koleksi mobil yang di pamerkan di museum transportasi pertama di Asia ini. Dekorasinya, 
membuat pengunjung seperti ada di Hollywood.

M
useum ini memang beda dengan museum lainnya. 
Melihat foto-foto yang bertebaran di media sosial, 
banyak yang menyangka kalau museum ini bukan 

di Indonesia. Maklumlah dekorasinya dibuat sangat cantik 
dan modern, hingga menghilangkan konotasi museum yang 
identik kusam, kuno dan tua.

Tak heran, karena penasaran dan ingin melihat langsung, 
kunjungan wisata ke lokasi ini, sejak dibuka di bulan Maret 
tahun	2014	silam,	mengalami	kenaikkan	yang	signifikan.	
Sebenarnya, apa sih yang membuat museum ini banyak 
dikunjungi orang?

Sesuai dengan namanya, Museum Angkut, museum  ini 
menyajikan konsep wisata yang berbeda dari umumnya 
tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Alat transportasi 
dijadikan sebagai objek. Baik sarana transportasi yang ada di 

Indonesia, museum ini juga memamerkan transportasi dari 
negara-negara lain. Tentunya dari transportasi tempo dulu 
hingga yang paling modern.

Selain dapat melihat berbagai koleksi kendaraan dari berbagai 
penjuru dunia, dari yang tradisional hingga modern, kita juga 
dimanjakan dengan landmark atau bangunan khas sebuah 
negara sebagai latar belakang kendaraan yang diproduksi oleh 
negara tersebut, sehingga kita serasa berada di luar negeri. 
Dekorasinya sangat instragammable!

DIBAgI DALAM BEBERAPA ZONA
Menempati area seluas 3,8 hektar, museum yang berada di Jl. 
Sultan Agung No. 2, Ngaglik, Batu ini terbagi dalam beberapa 
zona yang menarik. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi zona-
zona yang ada.   

1. Hall Utama. Ruangan ini adalah ruangan pertama di Museum Angkut yang akan 
dikunjungi setelah melewati garis Entrance oleh pengunjung. Di tempat ini 
terdapat koleksi mobil-mobil dari berbagai negara dan berbagai waktu, yang 
didukung dengan lampu-lampu eksotis sehingga menimbulkan kesan elegan.

2. Gangster	Town	&	Broadway	Street.	Pada	obyek	ini,	pengunjung	akan	dibawa	ke	
nuansa	kejayaan	Al	Capone	sebagai	gangster	tersohor	di	tahun	1970-an,	siap	
beraksi dan membawa Anda terlibat di dunia gangster. Broadway street yang 
menjadi tempat impian para artis tersohor dunia ditampilkan bersama dengan 
berbagai tipe dan model angkutan transportasi di dalamnya. Jadi, Anda tidak 
perlu jauh-jauh pergi keluar negeri untuk menikmatinya.

3. Zona Eropa. Bangunan unik dari berbagai negara di Eropah, seperti Italia, Belanda, 
Perancis, Jerman, dan Inggris yang disajikan dalam nuansa malam dipadu dengan 
berbagai trasportasi khas benua Eropa yang melengkapi situasi kota.

4. Zona Edukasi. Zona seluas 900 meter ini berisi tentang sejarah berbagai angkutan 
transportasi dari waktu ke waktu baik di Indonesia maupun dunia.

5. Zona	Sunda	Kelapa	dan	Batavia.	Berada	di	lokasi	ini	kita	serasa	diajak	ke	suasana	
kota	Jakarta	tempo	dulu	saat	menjadi	pelabuhan	terkenal	di	jaman	Batavia.

6. Zona Istana Buckingham. Di zona ini dipamerkan transportasi berkelas seperti 
Blackburn,	Triumph,	Matchless,	Royal	Enfield,	Fillir,	Francis	Barnett,	Austin,	Mini	
Cooper,	Rolls	Royce,	serta	jenis	mobil	lainnya,	yang	semuanya	itu	dihadirkan	di	
Museum	Angkut	Malang	ini.	Ada	juga	mobil	Land	Rover	yang	pernah	digunakan	
oleh Ratu Elizabeth saat parade di Australia.

7.	 Zona Las Vegas. Nuansa Amerika dengan gerbang Las Vegas dan berbagai jenis 
mobil yang melintas bisa Anda rasakan di zona ini.

8. Zona Hollywood. Salah satu zona teramai di museum ini, Anda akan menemukan 
berbagai	alat	angkut	(mobil)	yang	digunakan	dalam	film	Hollywood	yang	sering	
disebut sebagai mobil konsep. Ada Hulk juga lho!

9. Pasar Apung Nusantara. Berbagai souvenir Museum Angkut serta makanan 
khas tradisional turut meramaikan suasana pasar tempo dulu dan nuansa pasar 
apung seperti yang ada di kampung air Margasari di kota Balikpapan.

PARADE SUPER HERO
Yang menarik selain bisa melihat koleksi berbagai macam angkutan dari mulai yang 
masih tradisional hingga modern. Jika datang pada hari Sabtu dan Minggu, Anda 
dapat menikmati parade superhero	sekitar	jam	17.00.	Mulai	dari	Batman,	Superman,	
hingga	Freddie	yang	menaiki	mobil	unik	dan	bisa	diajak	berfoto	bersama.	

CARA MENUJU KE MUSEUM ANgKUT
Obyek wisata ini bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan 
umum. Apabila kita menggunakan kendaraan umum, dari arah manapun, pergilah ke 
terminal Batu, dari terminal Batu kita bisa menggunakan Angkutan berwarna merah 
jingga (jurusan Batu – Selecta – Sumber Brantas).

Bagi pengguna kendaraan pribadi, jika Anda berangkat dari kota Malang, belok kiri di 
jalan Imam Bonjol Bawah (sebelah kanan ada Matahari-Lippo Plaza). Setelah sampai 
di depan Jatim Park 1, maka berjalanlah lurus terus hingga menemui Museum 
Angkut yang berada di pojok perempatan lampu merah.

Museum	Angkut	buka	setiap	hari	dari	jam	12.00	hingga	20.00	WIB.	Loket	mulai	
dibuka	dari	jam	11.00	sampai	jam	19.30	WIB.	Dengan	harga	tiket	yang	berbeda,	
Weekday	harga	tiket	Rp.70.000,-	dan	Weekend, Rp.80.000. Tambahan Rp.30.000,- 
diterapkan jika Anda membawa kamera digital/SLR/handycam.

Museum Angkut
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Superfood

Setiap Orang Berbeda 
Superfoodnya
Oleh: dr. Laila Hayati, Sp.GK - Mitra Keluarga Cibubur

Kadang orang menganggap sesuatu makanan itu penting baginya, sehingga dia makan 
berlebihan, hal ini bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan.

I
stilah superfood saat ini sedang in. Karena ingin dibilang 
memiliki gaya hidup yang sehat, seseorang dengan 
bangganya mengklaim kalau dirinya hanya mengkonsumsi 

superfood demi kesehatannya. Mereka beranggapan, seolah-
olah dengan mengkonsumsi superfood maka ia menjadi sehat 
sesehat-sehatnya.

Beberapa kelompok mengatakan bahwa superfood adalah 
kelompok makanan, yang dianggap memiliki kekayaan 
nutrisi begitu padat, sehingga baik untuk kesehatan tubuh.
Blueberry, salmon, dan brokoli, adalah beberapa contoh 
makanan yang telah dinobatkan sebagai makanan super.

“Sebenarnya dari ilmu gizi tidak ada istilah makanan unggulan 
atau makanan super. Kenapa? Karena setiap makanan yang 
ada di alam punya manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau saya lebih 
mengarah kepada makanan yang seimbang,“ ujar dr. Laila 
Hayati,	Sp.GK	di	Mitra	Keluarga	Cibubur.

SEMUA MAKANAN ITU SUPER TAPI HARUS SEIMBANg
Lebih jauh dikatakan olehnya, makanan yang baik adalah 
makanan yang sehat, yaitu makanan yang bergizi dan 
seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan 
yang mengandung enam zat makanan yang diperlukan 
oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, 
vitamin	dan	air.	“Makanan	dikatakan	seimbang	bila	memenuhi	
kecukupan gizi dan komposisi yang tepat,” ujarnya. 
Sebagai ahli gizi, dr. Laila sendiri memang lebih senang dan 
tepat menggunakan kata makanan seimbang dibanding istilah 
superfood. Karena selain istilah itu tidak ada dalam ilmu gizi, 
kecenderungan mengkonsumsi makanan tertentu dalam 
jangka waktu yang lama dan banyak malah akan menimbulkan 
efek lainnya.

Contohnya	saja	seseorang	yang	selalu	makan	sayuran	brokoli.	
Karena dibilang sayuran ini sebagai salah satu makanan 
superfood yang bagus sebagai anti kanker, orang tersebut  
cenderung kerap memakan brokoli dibandingkan sayuran 

lainnya. “Ketika ia sering dan dalam jangka waktu panjang 
selalu makan brokoli, itu justru tidak baik. Karena yang dia 
butuhkan tidak hanya brokoli saja tapi ia juga membutuhkan 
vitamin	dari	sayuran	lainnya	seperti	bayam,	wortel,	kacang	
panjang, dan lain-lain,” ujarnya.

 “Sama juga ketika seseorang hanya mengkonsumsi buah 
saja, karena dianggap buah itu sehat. Menu kesehariannya 
hanya mengkonsumsi buah saja. Ini tidak baik karena buah-
buahan apa pun tetap mengandung kalori dan gula, sekalipun 
terbilang rendah. Terlalu banyak mengonsumsi gula dalam 
waktu singkat dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak 
drastis. Belum lagi buah-buahan juga tidak mengandung asam 
lemak esensial serta asam amino yang diperlukan oleh tubuh 
sebanyak yang ditemukan pada daging, kacang, serta biji-
bijian,” jelasnya.

Sekali lagi dijelaskan oleh dr. Laila, kalau setiap makanan 
meskipun dibilang makanan sehat tapi kalau dikonsumsi 
dengan komposisi yang tidak pas justru akan menimbulkan 
efek lain.

Menurutnya setiap makanan itu adalah superfood jika 
komposisinya benar dan tepat dimakan oleh orang yang 
memang membutuhkannya. Misal seseorang yang menderita 
hipertensi, makanan superfoodnya adalah makanan yang 
mengandung banyak kalium, seperti pisang, sayur dan 
jeruk. Nah makanan yang mengandung banyak kalium ini ia 
butuhkan untuk menjaga hipertensinya stabil bukan turun. 

Karena yang bisa membuat hipertensinya turun 
hanya obat yang sudah diteliti.

Sebagai seorang dokter ahli gizi, kerap 
ia mendapatkan pasiennya yang ingin 
mengkonsumsi sesuatu makanan yang dianggap 
oleh pasiennya itu superfood. Sebagai ahli gizi, 
biasanya ia memperbolehkan, asal dikonsumsi 
dalam jumlah yang tidak berlebihan.

“Semua makanan itu super tapi komposisinya 
harus pas, siapa yang mengkonsumsi dan 
bagaimana kondisi penyakit orang yang 
mengkonsumsi. Yang salah, menganggap 
sesuatu itu penting baginya, kemudian 
dikonsumsi berlebihan,” tegas dr. Laila.

Sekali lagi ditegaskan oleh dr. Laila, makanan 
apa pun walaupun itu dikatakan makanan sehat, 
kalau dikonsumsi secara berlebihan akan ada 
efek yang ditimbulkan.  

❝Kecenderungan mengkonsumsi makanan tertentu 
dalam jangka waktu yang lama dan banyak malah 

akan menimbulkan efek lainnya❞
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KELAPA GADING

SEMINAR AWAM
Senam Jantung dan Talkshow
Healthy Health for All
Sabtu, 10 Maret 2018, Pk. 07.00 - 11.00
Pembicara: dr. Aulia Jusuf
Taman Jogging 1 Kelapa Gading
*Free Cek GDS, Harga Khusus Paket Cek Asam Urat 
dan Kolesterol

SEMINAR ILMIAH
ECG Identification of Arrhythmias
Sabtu, 24 Maret 2018, Pk. 08.30 - 16.00
Pembicara: dr. Ignatius Yansen Ng, Sp.JP, FIHA
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading
Biaya Rp. 50.000,-/orang

Gangguan Irama Jantung
Sabtu, 7 April 2018, Pk. 08.30 - 14.30
Pembicara:

•	 dr. Kurnia Mebrillianttari, Sp.JP
•	 dr. Ignatius Yansen Ng, Sp.JP, FIHA

Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres
Biaya Rp. 50.000,-/orang

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu, Pk. 11.00 - 12.00
Bidan	Bersertifikat
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kelapa Gading

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

BEKASI

SPECIAL EVENT
Gathering Pasien Hemodialisa
Cairan Berlebih & Pembengkakan Jantung 
pada Pasien Ginjal
Minggu, 11 Maret 2018, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara: dr. Santoso Chandra, Sp.PD-KGH
Rumah Makan Babelan Bekasi

Gathering Pasien DM
Pentingnya Mengatur Pola Nutrisi pada 
Diabetesi Saat Ramadhan
Sabtu, 12 Mei 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. KunkunAchmad M, Sp.PD
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

SEMINAR AWAM
Cegah, Tangkal & Lindungi dari Kanker 
Serviks
Rabu, 14 Maret 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Serikat Buruh Yamaha, Cakung Jakarta

Lindungi Putra-putri Bunda dari Cacar Air
Kamis, 12 April 2018, Pk. 14.00 - 16.00
Pembicara: dr. Harminayanti, MARS
Al- Azhar - Bekasi

Mengetahui Tanda dan Gejala Anemia pada 
Ibu Hamil
Sabtu, 28 April 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Pentingnya ASI Eksklusif pada Bayi
Sabtu, 05 Mei 2018, Pk. 13.00 - 15.00
Pembicara: dr. Tisa Rori, Sp.A, M.Kes
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Pola Hidup Sehat
Minggu, 06 Mei 2018, Pk. 14.00 -16.00
Pembicara: dr. Titik Haryati
PT Azumi- Bekasi

SEMINAR ILMIAH
Penatalaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan 
Bawah
Kamis, 28 Juni 2018, Pk. 12.00 - 16.00
Pembicara:	 •	dr.	Anthony	D	Tulak,	Sp.P-FCCP
	 •	dr.	Budi	Rahardjo,	Sp.A
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

TALK SHOW
Radio Dakta 107 FM

Manfaat & Keunggulan  Laser Leonardo untuk 
Pasien Wasir
Jumat, 16 Maret 2018, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: dr. Ferdy Limengka, Sp.B-FINACS

Pengobatan Kemoterapi pada Kanker, 
Manfaat & Efek Sampingnya
Jumat, 18 Mei 2018, Pk. 08.00 - 09.00
Pembicara: DR. dr. Dody Ranuhardy, Sp.PD-KHOM, 
FINASIM, MPH

PRENATAL CLASS
Waspada Kuning pada Bayi Baru lahir
Sabtu, 24 Maret 2018, Pk. 12.00 - 13.00
Pembicara: dr. N. Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Torticolis pada Bayi
Sabtu, 21 April 2018, Pk. 12.00 -13.00
Pembicara: dr. Eni Nuryani, Sp.KFR
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Masalah Orthopedi pada Kehamilan
Sabtu, 19 Mei 2018, Pk. 12.00 -13.00
Pembicara: dr. Sumono Handoyo, Sp.OT
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

Mengenal Psikologi Perkembangan Anak
Sabtu, 30 Juni 2018, Pk. 12.00-13.00
Pembicara: dra. Destryna Nainggolan, MA
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

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

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

PROMO
s/d 31 Desember 2018
Program  TABUMIL (Tabungan Ibu Hamil) 
dengan DP 6 Juta Mendapatkan Benefit : 

•	 Discount USG 4D: 25% (berlaku saat rawat 
Jalan)

•	 Free senam hamil mulai usia kehamilan 28 
minggu.

•	 Bingkisan menarik untuk buah hati Anda.
•	 Pilihan	benefit	:

a. Diskon kamar & lab 10% (berlaku saat 
rawat inap) atau

a. Free upgrade kamar 1 tingkat (hanya ber-
laku kelas II naik ke kelas I & kelas I naik ke 
kelas VIP

 
s/d 31 Desember 2018

•	 Paket Katarak Gold 
•	 Paket Katarak Silver 

 
01 Maret - 30 April 2018
Promo Kalender 2018
Paket Pemeriksaan Fungsi Ginjal. Terdiri dari Ureum, 
Kreatinin, Asam Urat, Urin Lengkap & USG Ginjal

01 -31 Mei 2018
Promo Kalender 2018
Paket Pemeriksaan Gula Darah terdiri dari Gula Darah 
Sewaktu, HBA1c, Urine Lengkap & Glukosa Toleransi 
Test

s/d 31 Maret  2018
Harga Khusus:

•	 Vaksin Varivax/Cacar Air
•	 Vaksin Ca Cerviks

* Promo di atas “Syarat & Ketentuan berlaku”

DONOR DARAH
Rabu, 21 Maret 2018, Pk 10.00 - 14.00
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Bekasi

BEKASI TIMUR

SEMINAR AWAM
Mengenal Sikososial Anak
Sabtu, 03 Maret 2018
Pembicara: Dra. Destryna Nainggolan, MA

Edukasi Pasien (Difteri)
Sabtu, 10 Maret 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti

Luka Minimal Laparoskopi
Sabtu, 21 April 2018
Pembicara: dr. Laksmi Nawasasi, Sp.B

Ginjal dan Permasalahannya
Selasa, 15 Mei 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
PT. Kawasaki

Edukasi Pasien (Mengenal Osteoporosis)
Sabtu, 23 Juni 2018
Pembicara: dr. Rachelia Salanti
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

Kelainan Bawaan pada Anak 
Sabtu, 30 Juni 2018
Pembicara: dr. Ruankha Bilommi, Sp.BA
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

SEMINAR ILMIAH
Workshop ilmiah
“Statin Role in High Risk Primary Prevention 
Patients, Whats New?”
Kamis, 22 Maret 2018
Pembicara:	 •	dr.	Faris	Basalamah,	Sp.JP,	FIHA
	 •	dr.	M	Djamal	A	Hasan,	Sp.JP

Gejala dan Tanda Persalian
Sabtu, 07 April 2018
Bersama: dr. Chrisdiono M Achadiat, Sp.OG

Manfaat Asi
Sabtu, 05 Mei 2018
Bersama: Bidan Yuliana

TALK SHOW
Radio Dakta Bekasi

Senin,16 April 2018
Pembicara: dr. Lakshmi Nawasasi, Sp.B

Jumat, 22 Juni 2018
Pembicara: dr. Erwin Setiawan, Sp.JP

PRENATAL CLASS
Pengaturan Gizi Baik untuk Ibu Hamil Saat 
Berpuasa
Sabtu, 09 Juni 2018
Pembicara: Fitri, S.Gz
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Bekasi Timur

DONOR DARAH
Bakti Sosial
Sabtu, 12 Mei 2018
PMI Kab. Bekasi

CIKARANG

SEMINAR AWAM
Penanganan Batu Saluran Kemih
Sabtu, 24 Maret 2018
Pembicara: dr. Muhammad Fitrah, Sp.U

Cegah dan Deteksi Kanker Serviks
Sabtu, 21 April 2018
Pembicara: dr. Nurbaiti, Sp.OG

Nyeri Kepala
Sabtu, 12 Mei 2018
Pembicara: dr. Serly, Sp.S

PROMO
Promo April Diskon 29 %
Untuk Paket Pemeriksaan Miss Medical Check-Up 
dan Mrs. Medical Check-Up
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SPECIAL EVENT
Buka Puasa, Tausiah, & Health Talk 
Tips Bugar Saat Berpuasa
Rabu, 14 Juni 2017, PK. 16.00 - Selesai

SEMINAR AWAM
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah 

Lindungi Moms dan si Kecil dengan Imunisasi
Sabtu, 07 April 2018, Pk. 08.00 - Selesai
Pembicara: dr. Dicky Pribadi, Sp.A
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 

Bahaya Hipertensi dan Penanganannya 
Health Talk Perusahaan 
Rabu, 18 April 2018, Pk. 10.00 - Selesai 
Perusahaan 

Pengaturan Pola Makan bagi Penderita DM 
Selama Bulan Puasa 
Health Talk Persadia 
Rabu, 23 Mei 2018, Pk. 16.00 - Selesai 
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 

Siap Hadapi Bulan Puasa pada Penderita 
Maag
Health Talk Asuransi 
Rabu, 30 Mei 2018, Pk. 16.00 - Selesai 
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok 

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

Penanganan Back Pain Ibu Hamil 
Sabtu, 14 April 2018, Pk. 11.00 - Selesai 

1.000 Hari Pertama Kehidupan si Kecil 
Sabtu, 05 Mei 2018, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Bd. Sri Nurhayati

Mitos vs Fakta Perawatan Bayi Baru Lahir 
Sabtu, 23 Juni 2018, Pk. 11.00 - Selesai 
Bersama: Ni Ketut Adiana, AMdKep

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

Senam Hamil 
Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai

PROMO
Paket Harga Khusus:

1. Persalinan Normal Rp. 5.300.000
2. Persalinan Sectio Caesaria Rp. 13.500.000
3. Kateterisasi Jantung Femoral Rp. 8.650.000
4. Katerisasi Rp. 10.100.000

Berlaku s/d Desember 2018

DONOR DARAH
Aksi Donor Darah
Sabtu, 30 Juni 2018, Pk. 09.00 - 11.30
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Depok
*Sewaktu-waktu Agenda dapat berubah

DEPOK

SEMINAR AWAM
Bahaya Kolesterol
Rabu, 20 Maret 2018, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Okki Ramadian, Sp.PD
PT. Trakindo

Mitos & Fakta Seputar TBC
Jumat, 30 Maret 2018 13.00-14.00
Pembicara: dr. Wahyu Antono, Sp.P
Mall Ciputra Cibubur

Perawatan Jantung Pasca Pemasangan Ring
Rabu, 04 April 2018, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: dr. Joeristanti, Sp.JP
Komunitas Lansia Mother Theresa

Healthtalk - Deteksi Dini Kanker Prostat
Selasa, 17 April 2018
PT. Pamapersada Nusantara

Kartini Masa Kini Bebas Kanker Serviks
Seputar Pencegahan dan Pengobatan Kanker Serviks
Sabtu, 21 April 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Wira Dwi Putri,Sp.OG
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

Puasa, Keadaan Lapar yang Menyehatkan
Sabtu, 26 Mei 2018, Pk. 09.00 - 12.00
Pembicara: dr. Laila Hayati, Sp.GK
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

SENAM
Senam Jantung Sehat
Setiap Sabtu, Pk. 06.30 - 08.00

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

Bersama: Instruktur Senam
Komunitas  Jantung Cibubur
Lapangan Parkir Mitra Keluarga Cibubur

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - 12.00

•	 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
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

CIBUBUR
Promo Cicilan 0% CitiBank
Promo Pemegang Kartu Citibank
22 November 2017 s/d 22 November 2018

Promo Mandiri Tactical
Diskon Pemegang Kartu Kredit Mandiri
01 November 2017 s/d 30 April 2018
  
Promo Operasi
Promo Paket Operasi 2018
Berlaku s/d 31 Desember 2018

Promo Paket Bersalin:
•	 Normal	Rp.	3.500.000	 	
•	 Sectio	Caesaria	Rp.	10.800.000		
•	 Sectio	Caesaria	+	MOW	Rp.	11.800.000	

 
Promo Paket Open Appendiktomi (Usus Buntu)
Rp. 8.300.000

Paket Laparoskopi Appendiktomi (Usus Buntu)
Rp. 14.500.000

Paket Laparoskopi Kolesistektomi (Batu Ampedu)
Rp. 20.000.000

Promo Operasi Tonsilektomi (Amandel) Anak
Rp. 6.200.000

DONOR DARAH
Yang Keren yang Mendonor
Sabtu, 05 Mei 2018, Pk. 08.30 - 11.30
Auditorium Lt. 4, Mitra Keluarga Cibubur

LAIN-LAIN
MCU Siswa Al-Azhar
Pemeriksaan Kesehatan
12-13 Maret 2018, Pk. 08.00 - 14.00
SMP Al-Azhar Syifa Budi Cilungsi

SEMINAR AWAM
Kidney and Women Health
(Ginjal & Kesehatan Perempuan)
Sabtu, 10 Maret 2018, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Chandra	Im,	Sp.PG-KGH
	 •	dr.	Primandono,	Sp.OG(K)Onk
	 •	dr.	Noviani,	Sp.GK
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

A-Z ASI dan Postpartum Blues
Sabtu, 28 April 2018, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara:

•	 dr.	Stephani	Dwiastuti,	Sp.A
•	 Naftalia	Kusumawardhani,	S.Psi,	M.Si,	

Psikolog
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

Mengapa Melakukan Perawatan Orthodonti?
Sabtu, 5 Mei 2018, Pk. 09.30
Pembicara:	 •	drg.	David,	Sp.KGA
	 •	drg.	Marina	B,	Sp.Ort

Keluarga Peduli Lansia
Sabtu, 19 Mei 2018, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara:	 •	dr.	Paulus	Sugianto,	Sp.S(K)
	 •	Dra.	Jennie	Kisdharjanti
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

SURABAYA
Saatnya Melawan Hepatitis
Sabtu, 30 Juni 2018, Pk. 09.30 - Selesai
Pembicara: dr. Herry Purbayu, Sp.PD-KGEH
Auditorium Lt. 5, Mitra Keluarga Surabaya

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

PROMO
*Syarat dan ketentuan berlaku

Screening Dini Stroke (Paket MRI-MRA Kepala)
Rp. 2.800.000
Berlaku s/d Maret 2018

Paket CT-Calcium Score
Rp. 700.000
Berlaku s/d Maret 2018

Paket Sleeptest
Rp. 3.250.000
Berlaku s/d Desember 2018

Paket Katarak Diamond - Phaco Multifokal
Rp. 19.750.000
Berlaku s/d Desember 2018

Paket Katarak Platinum - Phaco Monofokal
Rp. 11.250.000

Paket Katarak Silver - Phaco Monofokal
Rp. 10.250.000

Paket Katarak Gold-SICS
Rp. 6.750.000

Paket Bonedensitometry 2 Bagian
Rp. 751.000
Berlaku s/d Desember 2018

TEGAL

SENAM
Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 10.00 - Selesai

LAIN-LAIN
Pijat Medis Bayi
Senin - Jumat, Pk. 9.00 - 16.00

Akupuntur
*Sesuai perjanjian
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SPECIAL EVENT
Lomba Mewarnai
Hari Anak Sedunia
Sabtu, 02 Juni 2018, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Stephanie Yulianto, Sp.A

SEMINAR AWAM
Tetap Sehat Setelah 40 Tahun
Minggu, 04 Maret, Pk. 10.00 – 12.00
Pembicara: dr. Paskalis Andrew, Sp.PD
Peserta: Jemaat Gereja
Gereja Trinitas 

Kenali dan Cegah TBC
Kamis, 15 Maret, Pk. 10.00 – 12.00
Pembicara: dr. Lydia Tantoso, Sp.PD
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

Saraf Kejepit
Jumat, 23 Maret, Pk. 09.00 – 12.00

Kenali dan Cegah Kanker Tulang
Sabtu, 07 April 2018, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Aryo, Sp.OT

Kenali dan Cegah Asma Sejak Dini
Sabtu, 05 Mei 2018, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Ginanjar Arum D, Sp.P

Cegah dan Atasi Gigi Berlubang pada Anak
Sabtu, 29 Juni 2018, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: drg. Thea Kirana

SEMINAR ILMIAH
Emergencies in Abdominal Trauma
Sabtu, 24 Maret, Pk. 09.00 – 13.00
Pembicara: dr. Yonathan A Purnomo, Sp.B
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

Kegawatdaruratan pada NICU
Kamis, 12 Mei 2018, Pk. 10.00 – 12.00
Pembicara: dr. Akira, Sp.A
Hotel

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

Manfaat ASI
•	Sabtu,	3	Maret	2018		 •	Sabtu,	05	Mei	2018
•	Sabtu,	7	April	2018	 •	Sabtu,	02	Juni	2018

Nutrisi Ibu Hamil
•	Sabtu,	10	Maret	2018	 •	Sabtu,	12	Mei	2018
•	Sabtu,	21	April	2018	 •	Sabtu,	09	Juni	2018

Persalinan Tanpa Rasa Sakit (Hypnobirthing)
•	Sabtu,	24	Maret	2018	 •	Sabtu,	19	Mei	2018
•	Sabtu,	28	April	2018	 •	Sabtu,	30	Juni	2018

Jangan Panik Saat Proses Persalinan
•	Sabtu,	31	Maret	2018	 •	Sabtu,	23	Juni	2018
•	Sabtu,	26	Mei	2018

SENAM
Gathering dan Senam Sehat
Pk. 06.30 – 09.00
Instruktur Senam
Halaman Parkir Mitra Keluarga Kalideres

Deteksi Dini Diabetes 
•	Sabtu,	3	Maret	2018	 •	Sabtu,	05	Mei	2018
•	Sabtu,	7	April	2018	 •	Sabtu,	02	Juni	2018
  
Senam Mengurangi Rasa Lelah
•	Sabtu,	10	Maret	2018	 •	Sabtu,	12	Mei	2018
•	Sabtu,	21	April	2018	 •	Sabtu,	09	Juni	2018

Peregangan Otot
•	Sabtu,	24	Maret	2018	 •	Sabtu,	19	Mei	2018
•	Sabtu,	28	April	2018

Zumba
•	Sabtu,	31	Maret	2018	 •	Sabtu,	26	Mei	2018

DONOR DARAH
Rabu, 21 Maret, Pk. 09.00 – 13.00
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

LAIN-LAIN
Distribusi MMC
05 – 12 Maret, Pk. 09.00 – 12.00
Sekitar kalideres

Gathering inhealth
Posisi Ergonomis dalam Bekerja
Selasa, 20 Maret, Pk. 09.00 – 12.00
Pembicara: dr. Eva Permatasari
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Kalideres

KALIDERES

SEMINAR AWAM
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

Pencegahan dan Pengobatan Diabetes 
Mellitus
Sabtu, 10 Maret 2018, Pk. 08.00 - 10.00
Pembicara: dr. Yuswanto, Sp.PD

Kesehatan Reproduksi Wanita
Sabtu, 7 April 2018, Pk. 09.00 - 11.00
Pembicara: dr. Aliefatien Asmanuwati, Sp.OG

Puasa Sehat untuk Penderita Diabetes
Sabtu, 5 Mei 2018, Pk. 08.00 - 10.00
Pembicara: dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD

SEMINAR ILMIAH
Primary Neuroemergency & Neurosurgical 
Life Support
Sabtu, 21 April 2018, Pk. 08.00 - 16.00
Tim Dokter Saraf & Bedah Saraf Mitra Keluarga Waru
Auditorium Lt. 6, Mitra Keluarga Waru
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111

WARU

SEMINAR AWAM
Auditorium Mitra Keluarga Kenjeran

Varises Bukan Hanya Masalah Estetika
Sabtu, 7 April 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV

Menjaga Kesehatan Gigi
Saturday, 28 April 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: drg. Iin Nurwasis, Sp.Ort

ISPA
Sabtu, 5 Mei 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. A. C Romdhoni, Sp.THT-KL(K)

Sehat dan Bugar di Usia Senja
Sabtu, 19 Mei 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Ida Yuanita, Sp.KFR

Cantik dan Bugar di Bulan Puasa
Sabtu, 2 Juni 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara:	dr.	Nurfithria	Ika	Putri,	Sp.KK

Tetap Sehat Pasca Lebaran
Sabtu, 23 Juni 2018, Pk. 09.00 – Selesai
Pembicara: dr. Martino Sutrisno, Sp.PD

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

SENAM
Senam Osteo

•	 Sabtu, 13 & 27 April 2018, Pk. 07.00 - 09.00
•	 Sabtu, 11 & 25 Mei 2018, Pk. 07.00 - 09.00
•	 Sabtu, 8& 22 Juni 2018, Pk. 07.00 - 09.00

Rehab Medik
Parkir Lobby Mitra Keluarga Kenjeran

PROMO
Promo Vaksin Difteri Rp 135.000,-
Berlaku s/d 31 Maret 2017

Promo Vaksin Prevenar Rp 875.000,-
Berlaku s/d 31 Maret 2017

PRENATAL CLASS
Setiap Sabtu & Minggu, Pk. 10.00 - 12.00
Pembicara: Dokter Anak, Fisioterapis, Ahli Gizi, Bidan
Pendaftaran: 031-8543111 atau 031-8542111
ext. 1551, 1552, 1553

SENAM
Senam Diabetes

•	 Sabtu, 10 Maret 2018
•	 Sabtu, 5 Mei 2018

Pk. 07.00 - 08.00
Halaman Parkir Mitra Keluarga Waru

KEMAYORAN

SPECIAL EVENT
Donor Darah
Kamis, 26 April 2018, Pk. 08.00 - 11.00
Studio DAAI TV

PRENATAL CLASS
Prenatal Class Setelah Senam Hamil
Pk. 07.00 - 10.00

Darah Tali Pusat Menyelamatkan Hidup
Sabtu, 5 April 2018
Sabtu, 21 April 2018
Sabtu, 2 Juni 2018

Asi Eklusif
Sabtu, 28 April 2018

Asi dan Alat Bantu Menyusui
Sabtu, 9 Mei 2018
Sabtu, 9 Juni 2018

Pentingnya Perawatan Gigi dan Mulut untuk 
ibu hamil
Sabtu, 26 Mei 2018

Preeklamsia & Eklamsia pada Ibu Hamil
Sabtu, 23 Juni 2018

SENAM
Diabetes
Setiap Sabtu, Pk. 07.30 - 10.00

Senam Hamil
Setiap Sabtu, Pk. 07.00 - 09.00

PROMO
Paket Sirkumsisi/Sunat 2018
Berlaku 1 Juni - 31 Agustus 2018

DONOR DARAH
Auditorium Lt.6, Mitra Kemayoran
Pk.08.30 - 11.30

Kamis, 28  April 2016
Kamis, 28 Juli 2016
Kamis, 27 Oktober 2016

LAIN-LAIN
Bakti Sosial dalam Rangka Hari Kanker 
Sedunia
Sabtu, 5 Maret 2016, Pk. 09.00 - 12.00
Belakang Sarinah

Promo USG Payudara (diskon 29%) hanya
Rp 365.800,-
Berlaku s/d 31 Desember 2018

Promo Pap Smear (diskon 29%) Rp 332.200,-
Berlaku s/d 31 Desember 2018
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KELAPA GADING
Preanatal Class dan Talkshow

Menjaga Kesehatan Saat Hamil

Peduli pada kesehatan bayi bagi wanita hamil, bertempat di 
Auditorium Mitra Keluarga Kelapa Gading, diadakan kegiatan 
talkshow dan yoga. Ada pun tema talkshow yang didiskusikan 
adalah “Mengetahui Kelainan Bayi Saat Kehamilan”. Hadir 
sebagai pembicara dr. Stella Shirley Mansyur, Sp.OG. Selama 
kurang lebih tiga jam acara diadakan, dr. Stella menyampaikan 
materi bagaimana menjaga kesehatan saat hamil dan cara 
mengetahui kelainan bayi saat masih dalam kandungan. 

Acara yang diikuti oleh 25 ibu-ibu yang sedang hamil ini, juga 
diisi dengan prenatal yoga dengan instruktur, Ibu Ika. Baby 
Stroller senilai 1.5 juta menjadi doorprize utama acara ini. 
Acara	ini	disponsori	oleh	Prenagen,	V-Mina,	Caladine,	dan	
Cordlife.	

BEKASI
Seminar Awam

Cegah, Tangkal dan Tanggulangi 
Kanker Serviks

Dalam rangka memperingati Bulan Kanker Sedunia di bulan 
Februari	2018,	Mitra	Keluarga	Bekasi	sebagai	rumah	sakit	
yang memiliki layanan terpadu Onkologi/Kanker, menggelar 
acara	seminar	dengan	tema	“Cegah,	Tangkal	&	Tanggulangi	
Kanker	Serviks”	bersama	para	survival	kanker	dan	masyarakat	
awam	pada	hari	Sabtu,	24	Februari	2018.	Topik	ini	dipilih	
untuk memberikan edukasi pada masyarakat/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). 

Seminar	yang	dihadiri	oleh	99%	wanita	ini,	diadakan	di	
Auditorium Mitra Keluarga Bekasi dan dibuka oleh Ibu Endang 
Setyowati selaku perwakilan dari pihak manajemen MItra 
Keluarga Bekasi. Hadir sebagai narasumber ahli kebidanan 
kandungan, dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M.Kes yang 
membawakan	topik	“Melindungi	Diri	dari	Kanker	Serviks”,	yang	
disebabkan oleh Virus Human Papilloma, dimana 8 dari 10 pria 
dan	wanita	dapat	terinfeksi	virus	ini	lewat	hubungan	seksual	
berganti-ganti	pasangan.	“Ketika	wanita	terinfeksi	virus	ini	
dan	sistem	imun	tubuhnya	tidak	mampu	membersihkan	virus	
ini, jika tidak terdeteksi dini dan diobati, maka sel abnormal 
daerah	serviks	ini	akan	berkembang	menjadi	pra	kanker	dan	
berkembang menjadi kanker. Konsultasi berkala dengan 
dokter,	vaksinasi	dan	pap smear menjadi cara ampuh untuk 
terhindar dari penyakit ini. Imunisasi HPV diprioritaskan untuk 
individu	yang	belum	terpapar,	yaitu	mulai	usai	9–13	tahun	dan	
wanita yang sudah aktif secara seksual,” ujar dr. Lim.

KEMAYORAN
Talk Show

Cara Cerdas Bebas dari Kanker 
Payudara

Dalam rangka Hari Ibu, PPLIPI (Perhimpunan  Perempuan 
Lintas Profesi Indonesia) bekerja sama dengan  Mitra Keluarga 
Kemayoran menyelenggarakan acara health talk bertemakan 
“Cara	Cerdas	Bebas	dari	Kanker	Payudara”	pada	Selasa,	20	De-
sember	2017	di	The	Elements,	Epicentrum,	Jakarta	Selatan.

dr.	Alfiah	Amiruddin,	MD,	MSurg	(Spesialis	Bedah	Konsultan	
Payudara) dari Mitra Keluarga Kemayoran selaku pembicara 
dalam acara ini memberikan pengetahuan seputar kanker 
payudara kepada seluruh peserta talk show, mulai dari infor-
masi dan fakta hingga kiat pencegahan kanker payudara. 

Acara dimeriahkan dengan tarian kreasi yang dibawakan oleh 
para	survival	kanker	dari	CISC.	Dengan	terselenggaranya	
acara tersebut, Mitra Keluarga Bekasi mengharapkan 
masyarakat lebih peduli terhadap penyakit kanker, dengan 
cara	pencegahan,	tangkal	&	tanggulangi	kanker	serviks.	Acara	
ditutup dengan penarikan doorprize bagi yang beruntung 
akan mendapatkan hadiah menarik dari Mitra Keluarga Bekasi. 
Begitu juga bagi para peserta yang meng-upload foto ekspresi 
di booth yang telah disediakan dan meng-upload ke sosial 
media instagram ataupun facebook dan tag ke mitrakeluarga 
juga akan mendapatkan souvenir menarik. 
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CIKARANG
Seminar Awam

Pencegahan Pneumonia pada Anak dan 
Dewasa

Sabtu, 09 Desember 2017	Mitra	Keluarga	Cikarang	menye-
lenggarakan seminar awam dengan tema “Pencegahan 
Pneumonia	pada	Anak	&	Dewasa”.	Seminar	menghadirkan	dr.	
Frengky	Susanto,	Sp.A	(dokter	spesialis	anak)	dan	dr.	Vinci	Edy	
W,	Sp.P	(dokter	spesialis	paru)	dengan	dipandu	oleh	dokter	
Maria Bethamia selaku moderator. Acara ini dihadiri oleh 89 
peserta, baik dari perusahaan juga dari warga sekitar rumah 
sakit.

BEKASI TIMUR
Seminar Awam

Waspada Diabetes dengan Seribu 
Wajah

Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh 
kekurangan	insulin	atau	berkurangnya	efektivitas	insulin.	Hal	
ini ditandai dengan kondisi hiperglikemia berlangsung terus 
menerus atau peningkatan kadar glukosa melebihi normal. 
Insulin adalah hormon yang dibentuk oleh pankreas. Pankreas 
mengeluarkan insulin ke dalam aliran darah. Insulin membantu 
glukosa untuk dapat masuk kedalam sel. Insulin menurunkan 
jumlah gula di dalam darah.

Banyak orang memandang diabetes hanya dari segi klinisnya 
saja, padahal perasaan pasien perlu dibantu juga agar pasien 
diabetes dapat mengendalikan diri lebih baik. Segi emosional 
ini meliputi sikap menyangkal, obsesif, marah dan takut, akan 
menyebabkan kesalahan dan kekecewaan serta merasa bahwa 
telah membatasi segala segi kehidupan. Segi emosional harus 
dijaga karena stres atau depresi dapat meningkatkan kadar 
gula darah.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan maka Mitra 
Keluarga Bekasi Timur mengadakan seminar awam mengenai 
Diabetes Mellitus pada hari Kamis 18 Januari 2018 Pk. 14.00-
16.00	WIB	di	PT.	TAIYO	dengan	menghadirkan	narasumber	
Senior dr. Rachelia Salanti selaku Koordinator Medical Check 
Up.

Sebagai	Koordinator	MCU	dr.	Rachelia	Salanti	menyampaikan	
agar setiap orang melakukan cek kesehatan secara berkala 
untuk mencegah terjangkit penyakit tersebut dan menjaga 
faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan diet 
penderita DM. 

Antusias peserta dalam acara terlihat dari banyaknya pertanya-
an yang disampaikan kepada kedua narasumber, baik seputar 
pneumonia pada anak juga orang dewasa. Kemeriahan acara 
ditutup dengan pembagian doorprize menarik kepada para 
peserta yang beruntung. 

life.	love.
laughter.

Melayani 
dengan 
hati dan 
cinta

Periode
24	Februari	
s/d 30 April
2018

Kepada Keluarga Indonesia,
Pencegahan efektif untuk kanker serviks adalah melalui 

pemberian vaksin. Mitra Keluarga menyediakan kemudahan bagi 
Anda untuk melakukan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk 
mencegah penularan virus tersebut.

Salam,
Mitra Keluarga

Promo Imunisasi Kanker Serviks

´	Vaksin	Cervarix	Rp.	2.250.000,-

´ Vaksin Gardasil Rp. 2.620.000,-

´ Pap Smear Rp. 290.000,-
Berlaku mulai 24 Februari s/d 30 April 2018
Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi lebih lanjut hubungi:
Mitra Keluarga Tegal
Jl. Sipelem No.4, Kemandungan
Tel.	(0283)	340	999	Fax.	(0283)	340	902
email:	tegal@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga.com mitrakeluarga Mitra Keluarga Tegal
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KALIDERES
Pekan Konseling gizi Nasional

Sosisalisasi gizi dan Pelaksanaan Vaksin 
Difteri

Dalam rangka memperingati Hari gizi Nasional (HGN) yang 
dirayakan setiap bulan Januari. Mitra Keluarga Kalideres, pada 
tanggal 29 Januari mengadakan sosialisasi gizi, lomba bayi 
sehat dan lomba membuat makanan rumahan pendamping 
ASI. Acara dihadiri oleh masyarakat awam dan melibatkan ahli 
gizi puskesmas, ahli gizi Mitra Keluarga Kalideres serta dokter 
spesialis anak, dr. Debora, Sp.A.

Bertolak belakang dengan KLB, HGN tahun ini mengambil 
tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” 
dengan sub tema Mewujudkan Kemandirian Keluarga dalam 
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk Pencegahan 
Stunting. 

Pekan Konseling Gizi Nasional menjadi senjata untuk 
“mengatasi” masalah gizi (stunting) dalam perayaan ini. 
Stunting	merupakan	masalah	gizi	akibat	investasi	gizi	jelek	
pada masa lalu. Anak-anak yang mengalami stunting akan 
diprediksi terjebak dalam kemiskinan. Untuk menyelamatkan 
anak stunting perlu perbaikan gizi pada 1000 HPK.

Kegiatan ini disambut positif oleh beberapa lapisan 
elemen masyarakat termasuk dr. Jocelyn Adrianto, MARS 
selaku direktur Mitra Keluarga Kalideres, ketua Puskesmas 
Kalideres, dr. Darus Sahmedi dan kepala camat Kalideres, 
Bapak Supriyadi, SIP. Makna dari acara ini adalah untuk 
mensosialisasikan betapa pentingnya kecukupan gizi anak, 

DEPOK
HUT Mitra Keluarga ke29

Serunya Perayaan Ulang Tahun di Mitra 
Keluarga Depok 

Sejak berdiri pada tahun 2008, Mitra Keluarga Depok senan-
tiasa memberikan informasi dan pelayanan kesehatan 
 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Depok dan 
 sekitarnya.

CIBUBUR
Seminar Awam

Ada Lomba Baby Shark di Seminar 
Pneumonia Mitra Keluarga Cibubur

Bertempat di ruang Auditorium Mitra Keluarga Cibubur, 
Sabtu,	10	Februari	kemarin	Mitra	Keluarga	Cibubur	kembali	
menyelenggarakan Seminar Awam mengenai pneumonia. 
Kegiatan yang bertema “Anak Sehat Bebas Pneumonia dan 
Lomba Dance Baby Shark” ini juga dihadiri banyak peserta 
anak	usia	2	sampai	dengan	7	tahun	yang	sangat	antusias	untuk	
mengikuti acara ini.

Seminar awam ini menghadirkan dr. Aryana Diani, Sp.A 
sebagai pembicara. Beliau menjelaskan bahwa  pneumonia 
 adalah  infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang. 
 Kantong-kantong udara dalam paru yang disebut alveoli 
dipenuhi nanah dan cairan sehingga kemampuan menyerap 
oksigen menjadi berkurang. Kekurangan oksigen membuat 
sel-sel tubuh tidak bisa bekerja.

Di Indonesia sendiri pneumonia merupakan penyebab kema-
tian	nomor	3	setelah	kardiovaskuler	dan	TBC.	Faktor	sosial	
ekonomi yang rendah mempertinggi angka kematian. Kasus 
pneumonia ditemukan paling banyak menyerang balita.

Seminar yang kebanyakan dihadiri oleh kalangan ibu muda ini 
bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para orangtua dan 
masyarakat sekitar rumah sakit tentang pentingnya menjaga 
kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor tentunya men-

TEGAL
Bakti Sosial

Bantuan Korban Banjir di Krandon dan 
Kaligangsa

Sehubungan dengan bencana banjir yang melanda sebagian 
kota Tegal beberapa waktu lalu, Mitra Keluarga Tegal 
ikut berpartisipasi membantu para korban banjir dengan 
melaksanakan	baksos	pada	tanggal	13	February	2018.	

Team dari Mika Tegal yang ikut dalam kegiatan baksos antara 
lain Ibu Dewi selaku Asmen Keperawatan, Marketing, Sekdir, 
dan 2 orang perwakilan dari perawat. Adapun target baksos 
adalah daerah Krandon dan Kaligangsa dimana banjir yang 
melanda kedua daerah tersebut cukup parah. Baksos yang 
dilakukan adalah dengan memberi bantuan berupa sembako, 
obat-obatan dan pakaian layak pakai. Selain baksos, Mitra 
Keluarga Tegal juga membuka posko kesehatan untuk dapat 
memberikan pelayanan lebih jauh dan pemantauan kesehatan 
bagi masyarakat yang terkena musibah banjir di daerah 
Krandon. 

jadi	salah	satu	penyebab	banyaknya	bakteri	dan	virus	meng-
endap.

Keseruan terjadi ketika pada akhir seminar diadakan perlomba-
an dance Baby Shark. Para peserta yang masih berusia di 
bawah	7	tahun	tersebut	terlihat	bergembira	menari	ala	baby 
shark yang sedang hits di kalangan anak-anak. Tak hanya bagi 
para pemenang lomba saja, semua peserta mendapatkan 
gimmick dan bingkisan menarik dari pihak rumah sakit karena 
sudah ikut berpartisipasi. 

Dalam rangka perayaan Ulang Tahun Mitra Keluarga yang ke 
29 pada 11 Januari 2018, Mitra Keluarga Depok menyeleng-
garakan “Gerakan Hidup Sehat” untuk masyarakat kota Depok 
dengan	melakukan	senam	Diabetes	Mellitus	dan	Mini	MCU	
pada Sabtu, 13 Januari 2018 di lapangan parkir Mitra Keluarga 
Depok. Tak disangka antusias masyarakat Depok begitu besar, 
kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 orang peserta. 

mencegah stunting dan 1000 hari pertama kehidupan yang di 
sampaikan oleh dr. Debora, Sp.A. 

Tak hanya tanggap dengan wabah gizi anak, menyikapi 
wabah difteri yang merebak, Mitra Keluarga Kalideres juga 
melaksanakan imunisasi difteri di beberapa perusahaan dan 
sekolah yang bekerjasama dengannya. Perusahaan yang 
sudah memberikan imunisasi difteri terhadap karyawannya, 
yaitu PT. Titan (360 peserta), PT. Heidelberg (64 Peserta), PT. 
Enterpreneur	(68	Peserta),	dan	PT.	Bersaudara	Inti	Corpora	
(52 Peserta), Sekolah Dian Harapan (150 Peserta) dan masih 
banyak lagi. 
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WARU 
Prenatal Class dan Bincang Sehat

Senam yoga Prenatal dan Bincang 
Sehat Seputar Kehamilan

Senam yoga prenatal merupakan salah satu bentuk senam 
yoga yang memang khusus di desain untuk masa kehamilan. 
Biasanya prenatal yoga fokus melatih pernafasan, latihan untuk 
area pinggul, dan pose-pose restorasi yang bermanfaat untuk 
mengembalikan energi di kala merasa lelah akibat perubahan 
hormonal dalam tubuh. 

Karena	nilai	manfaatnya	itulah	Mitra	Keluarga	Waru	
mengadakan Senam Yoga Prenatal pada hari Minggu, 14 
Januari 2018 yang dilanjutkan dengan bincang sehat seputar 
kehamilan bersama dr. Aliefatien Asmanuwati, Sp.OG.

Senam yoga ini diikuti oleh 29 orang ibu hamil. Sementara 
acara bincang sehat, menekankan pada pembahasan 
mengenai	manfaat	senam	hamil	baik	secara	fisik	maupun	
secara psikologis. 

KENJERAN
HUT ke29 Mitra Keluarga

Tumpengan dan Senam Zumba di Hari 
Ulang Tahun Mitra Keluarga

Serangkaian acara dalam rangka merayakan HUT Mitra 
Keluarga yang ke-29 tahun ini membawa suasana yang 
berbeda di Mitra Keluarga Kenjeran. Acara yang dimulai pada 
hari Kamis, 11 Januari 2018 diawali dengan acara Tumpengan 
oleh Direktur Utama PT. Alpen Agungraya, dr. Dian M Tandela. 
Bangga melayani selama 29 tahun diwujudkan dengan 
nominasi	Employee	of	the	Year	2017	yang	harapannya	bisa	
menjadi panutan seluruh staf dan direksi Mitra Keluarga 
Kenjeran untuk tetap memberikan pelayanan yang lebih baik 
lagi untuk ke depannya.

Perayaan HUT dilanjutkan dengan senam Zumba bersama 
di hari Sabtu, 13 Januari 2018 dengan mengundang warga 
sekitar Mitra Keluarga Kenjeran dan hadir pula para aparat 
Kepolisian, Kelurahan, Koramil dan Perwakilan dari Puskesmas 
terdekat. Antusias masyarakat, mengharapkan kegiatan seperti 
ini bisa secara rutin dilakukan di Mitra Keluarga Kenjeran. 

SURABAYA
Seminar Awam

Makan Nikmat meskipun Diabetes 

Hari gizi Nasional di Indonesia diperingati setiap tahunnya 
pada tanggal 25 Januari. Pentingnya gizi dalam kehidupan 
sudah diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, almarhum 
Prof. Poorwo Soedarmo, sejak awal Kemerdekaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Generasi Indonesia 
Sehat, Mitra Keluarga Surabaya memberikan edukasi secara 
terus menerus dan berkesinambungan. Bertepatan dengan 
peringatan HGN kali ini tema yang diangkat “Makan Nikmat 
meskipun	Diabetes“	dengan	narasumber	dr.	Noviani,	Sp.GK	
yang	dilaksanakan	pada	tanggal	27	Januari	2018.

Dalam	diskusi	ini,	dr.	Noviani,	Sp.GK	menjelaskan	bahwa	
pasien dengan diabetes memerlukan diet gizi khusus untuk 
secara efektif mengatur kadar gula darah mereka seraya 
memenuhi kebutuhan gizi mereka. Dengan kebutuhan 
nutrisi yang sama seperti orang lain, tantangan terbesar 
penderita diabetes terletak pada batasan dietnya. Hal ini 
dikarenakan segala sesuatu yang mereka makan memiliki 
efek langsung pada tingkat gula darah mereka, yang berarti 
ada pembatasan tertentu yang harus dipertimbangkan.

Sebuah rencana gizi diabetes adalah suatu keharusan bagi 
semua pasien yang menderita diabetes mellitus, kondisi 
dimana kadar glukosa darah seseorang lebih tinggi dari 
normal. Seorang pasien dapat memperoleh rencana gizi 
yang tepat dengan bantuan dokter gizi atau ahli gizi.

“Sebuah rencana gizi adalah bagian penting dari manajemen 
diabetes untuk memastikan bahwa pasien mendapat 
nutrisi yang tepat. Setiap pasien diberikan rencana makan 
yang dirancang khusus dengan memperhitungkan faktor-
faktor tertentu sesuai kondisi mereka, riwayat kesehatan, 
dan bahkan gaya hidup. Rencana makan akan membantu 
menjaga pasien di jalur yang benar dengan merinci jenis dan 
jumlah tertentu dari makanan yang dapat mereka konsumsi, 
baik di waktu makan dan makanan ringan sebagai selingan,” 
ujar	dr.Noviani.	
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K E L A P A  G A D I N G

SPESIALIS ANAK
dr. Albert Sarayar, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:

08.00-14.00	&	18.00-21.00
Selasa:	08.30-15.00
Kamis:	08.30-15.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	08.30-16.30	&	18.30-19.30

dr. Amir Hasan Rahim, Sp.A
Senin,	Selasa	&	Kamis:	10.00-13.00
Rabu:	09.00-14.00	&	16.00-19.00
Jumat:	09.00-11.00	&	16.00-18.00
Sabtu:	16.00-18.00

dr. Heru Samudro, Sp.A(K)
Senin:	10.00-13.00	&	19.00-21.00
Selasa	&	Rabu:	19.00-21.00
Kamis:	10.00-13.00
Jumat:	10.00-11.00	&	19.00-21.00
Sabtu:	10.00-14.00

dr. Isabella Riandani, Sp.A
Senin:	08.00-12.00
Selasa	–	Jumat:	08.00-17.00
Sabtu:	08.00-11.00
Minggu:	Perjanjian

dr. Jeanne Vidianty, Sp.A
Senin,	Rabu	–	Jumat:	08.00-15.00
Selasa:	08.00-17.00
Sabtu:	11.00-14.00

dr. Markus M Danusantoso, Sp.A
Senin,	Selasa	&	Kamis:	17.00-20.00
Jumat:	18.30-20.00

dr. Retno Widyaningsih, Sp.A(K)
Senin:	17.00-21.00
Selasa	&	Kamis:	18.00-20.00
Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00

dr. Rosalina Josep, Sp.A
Senin:	12.00-18.00
Selasa:	08.00-16.00	&	16.00-18.00
Rabu:	08.00-16.00
Kamis	&	Jumat:	12.00-17.00
Sabtu:	14.00-20.00

dr. Sri Sulastri Katarnida, Sp.A(K)
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:	16.00-18.00
Rabu:	19.00-21.00
Sabtu:	15.00-17.00
Minggu:	Perjanjian

dr. Trasmanto, Sp.A
Senin	&	Sabtu:	08.00-10.00
Selasa,	Kamis	&	Jumat:

08.00-10.00	&	18.30-21.00
Rabu:	18.30-21.00
Minggu:	Perjanjian

dr. Vera Muna Manoe, Sp.A(K)
Senin:	19.00-21.00
Rabu:	11.00-15.00
Kamis:	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Bambang Dwipoyono, Sp.OG Onk, MS
Senin	&	Rabu:	17.00-20.00
Jumat:	18.00-20.00

dr. Bambang Winarno S, Sp.OG
Rabu:	16.00-21.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Boy Abidin, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	16.00-21.00
Selasa	&	Rabu:	09.00-14.00
Jumat:	09.00-12.00	&	16.00-21.00
Sabtu:	09.00-15.00

dr. Cahyadi, Sp.OG
Senin	–	Sabtu:	09.00-12.00

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

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

dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG
Selasa	&	Rabu:	17.00-20.00
Sabtu:	12.00-17.00
Minggu:	Perjanjian

dr. Stella Shirley Mansur, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	10.00-15.00	&	16.00-21.00
Selasa	&	Jumat:	16.00-21.00
Kamis:	12.00-15.00	&	16.00-21.00
Sabtu:	10.00-15.00	&	16.00-20.00
Minggu:	Perjanjian

dr. Sugi Suhandi, Sp.OG
Senin,	Selasa	&	Kamis:

09.00-16.00	&	18.00-21.00
Rabu	&	Sabtu:	09.00-16.00
Jumat:	09.00-13.00

dr. Widayanto Soeratman, Sp.OG
Selasa:	18.00-20.00
Jumat:	09.00-11.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Adi Surya Komala, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:	15.30-18.00
Selasa	&	Kamis:	15.30-20.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	15.30-19.00

dr. Felix Prabowo Salim, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Kamis:

08.00-14.00	&	17.00-21.00
Selasa,	Jumat	&	Sabtu:	08.00-14.00

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

08.00-14.00	&	17.00-20.00

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

dr. Iskandar, Sp.PD
Senin	–	Jumat:

09.00-14.30	&	18.00-20.30
Sabtu:	09.00-14.30

dr. Laurentius Aswin Pramono, Sp.PD
Selasa	&	Kamis:	10.00-13.00
Rabu	&	Jumat:	08.00-12.00
Sabtu:	13.00-18.00

dr. Mutiara Yasmin Iskandar, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	–	Sabtu:	13.00-16.00
Rabu:	14.00-16.00

dr. Rita Naya, Sp.PD-KGH
Selasa:	09.00-13.00	&	18.00-20.00
Rabu:	14.00-17.00
Kamis:	09.00-13.00
Sabtu:	15.00-18.00

SPESIALIS ANAK
dr. Syarifah Hanum, Sp.A
Senin	–	Rabu	&	Jumat:

08.00-14.00	&	16.00-18.30
Kamis	&	Sabtu:	08.00-14.00

dr. Dessy Afrianty, Sp.A
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

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

dr. Aryana Diani, Sp.A
Senin,	Kamis	&	Jumat:

07.30-14.00	&	16.30-19.30
Selasa:	07.30-14.00
Rabu:	08.00-14.00	&	16.00-19.00
Minggu:	08.00-10.00

dr. Yenny Kumalawati S, Sp.A
Selasa,	Kamis	&	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	08.30-14.00	&	17.00-20.00

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

08.00-14.00	&	18.00-20.00

dr. W. Dwi Putri, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Jumat:

08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	16.00-19.00

dr. Novi Gracia, Sp.OG
Senin:	18.00-20.00
Selasa	&	Jumat:

09.00-13.00	&	18.00-20.00
Sabtu:	08.30-13.00

dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	19.00-21.00

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

dr. Okki Ramadian, Sp.PD
Senin	–	Kamis:	08.00-14.00	&	17.00-21.00
Jumat:	08.00-11.30
Sabtu:	08.00-14.00

dr. Bona Adhista, Sp.PD
Senin	–	Rabu:	08.00-14.00	&	17.00-20.00
Kamis:	08.00-14.00	&	18.00-20.00
Jumat:	08.00-13.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	17.00-19.00

C I B U B U R

SPESIALIS ANAK
dr. Ardita Puspitadewi, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Kamis:

08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa:	08.00-14.00
Jumat:	08.00-14.00	&	15.00-16.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	16.00-18.00

dr. Esther H. Situmeang, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:

08.00-14.00	&	17.00-20.30
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00
Sabtu:	08.00-16.00

dr. Riadhy B. Prasetyo, Sp.A
Senin	-	Kamis:	08.00-14.00	&	17.00-20.00
Jumat:	08.00-14.00
Sabtu:	08.00-16.00	&	18.00-20.00

dr. Riana Novy Evijanty, Sp.A
Senin,	Selasa	&	Kamis:

08.00-14.00	&	17.00-21.00
Rabu	&	Sabtu:	08.00-14.00
Jumat:	08.00-14.00	&	15.00-18.00

dr. Susanti Halim, Sp.A
Senin,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:

08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00

B E K A S I  T I M U R SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Agutinus Gatot, Sp.OG
Selasa:	09.00-14.00	&	16.00-19.00
Jumat:	09.00-14.00
Sabtu:	17.00-20.00

dr. Chrisdiono M. Achadiat, Sp.OG
Senin,	Rabu	-	Sabtu:

08.00-14.00	&	17.00-21.00
Selasa:	17.00-21.00

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

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG
Senin:	17.00-21.00
Rabu:	10.00-14.00	&	18.00-20.00
Kamis:	09.00-14.00
Sabtu:	10.00-13.00

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

09.00-14.00	&	17.30-20.00

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

08.30-14.00	&	17.30-21.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Adang Sabarudin, Sp.PD
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-11.30

dr. David Kristanto, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Sabtu:

09.00-14.00	&	16.00-19.00
Rabu	&	Jumat:	09.00-14.00

dr. Tri Sutowo, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:

08.30-14.00	&	18.00-20.30
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	08.30-14.00

dr. Yusalena Sophia I, Sp.PD
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

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

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



56 | Edisi 24 - 2018 Edisi 24 - 2018 | 57

jadwal praktik

SPESIALIS ANAK
dr. Budi Rahardjo, Sp.A
Senin	–	Jumat:

09.00-14.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	09.00-15.00	&	18.00-21.00

dr. Heru Sobiran, Sp.A
Senin	–	Jumat:

08.30-10.00	&	18.00-20.00
Sabtu:	08.30-10.00

dr. Irwanto Husada, Sp.A
Senin,	Selasa	&	Kamis:

09.00-14.30	&	18.00-21.00
Rabu	&	Jumat:	09.00-14.30
Sabtu:	09.00-16.00

dr. Tisa Rori, Sp.A, M.Kes
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-14.00	&	18.00-20.30
Jumat:	09.00-14.00

dr. Winarno, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:

10.00-14.00	&	19.00-21.00
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	10.00-14.00

dr. Linnie Pranadjaja, Sp.A, M.Kes
Senin,	Selasa,	Kamis,	Jumat	&	Sabtu:

08.00-16.00	&	17.00-21.00
Rabu:	08.00-16.00

dr. Nyoman Nursari Dewi, M.Sc, Sp.A
Senin	&	Kamis:	08.00-13.00
Selasa,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:

08.00-13.00	&	17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Agustinus Gatot, Sp.OG
Senin:	08.00-21.00
Rabu:	08.00-18.00
Kamis:	08.00-15.00
Sabtu:	08.00-14.00

dr. Hario Untoro, Sp.OG
Senin	&	Jumat:	08.00-10.00
Kamis:	16.00-18.00
Sabtu:	16-20

dr. Antony Atmadja, Sp.OG, MCE
Senin,	Rabu	&	Jumat:

09.00-14.00	&	18.00-21.00*
Selasa	&	Kamis:	18.00-21.00*

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

dr. Herman Trisdiantono, Sp.OG, MARS
Selasa	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-21.00
Kamis	&	Sabtu:	17.00-21.00

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

09.00-14.00	&	18.00-21.00
Rabu:	09.00-14.00
Sabtu:	09.00-17.00

dr. Dwi Ajeng Rembulan, Sp.OG
Senin	–	Kamis:	08.00-13.00	&	18.00-21.00
Jumat:	18.00-21.00
Sabtu:	08.00-17.00

B E K A S I dr. Lim Sulina Halim, Sp.OG, M.Kes
Senin,	Rabu	&	Sabtu:	17.00-21.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-13.00
Jumat:	08.00-13.00*	&	17.00-21.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Etty Aminah, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:	15.00-17.30
Rabu	&	Sabtu:	15.00-17.00

dr. Sugijarto, Sp.PD
Senin	–	Jumat:

09.00-14.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Herman Wihandojo, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	11.00-14.00	&	19.00-21.00
Sabtu:	11.00-14.00

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

dr. Kunkun Achmad M, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Sabtu:

10.00-13.00	&	18.30-21.00
Rabu	&	Jumat:	10.00-13.00

SPESIALIS ANAK
dr. Sudarsono, Sp.A
Senin	–	Jumat:	08.00-12.00

dr. Mintardaningsih, Sp.A
Senin	–	Jumat:

08.00-13.00	&	16.00-20.00
Sabtu:	08.00-13.00

dr. Anisah M. Saleh, Sp.A
Senin:	13.30-17.30
Rabu:	14.00-19.00
Kamis	&	Jumat:	15.00-19.00
Sabtu:	10.00-19.00

dr. Rudi Hartono, Sp.A
Senin	–	Sabtu:	18.00-21.00
Minggu:	10.00-12.00

dr. Kishore RJ, Sp.A
Senin,	Selasa,	Kamis,	Jumat	&	Sabtu:

12.00-13.00

dr. Soenarto, Sp.A
Senin	–	Sabtu:	08.00-20.00

dr. Juliawaty Salim, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:	07.30-12.00
Selasa	&	Kamis:	07.30-12.00	&	17.00-19.00
Sabtu:	13.00-19.00

dr. Lilis Diah Hendrawati, Sp.A
Senin:	15.00-17.00
Rabu	&	Kamis:	14.00-17.30
Sabtu:	13.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Yahya Darmawan, Sp.OG
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:	10.00-20.00
Rabu	&	Sabtu:	10.00-17.00

K E M A Y O R A N

dr. Bonnie Riyadi, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	10.00-20.00
Jumat:	10.00-15.00
Sabtu:	10.00-13.00

dr. Yuma Sukadarma, Sp.OG
Senin:	08.00-21.00
Selasa	–	Kamis:

08.00-14.00	&	17.00-21.00
Jumat:	17.00-21.00
Sabtu:	08.00-14.00	&	16.00-21.00

dr. Andi Hudono, Sp.OG
Senin	–	Jumat:	18.00-21.00

dr. Liva Wijaya, Sp.OG
Senin	&	Rabu:	07.00-17.00
Selasa	&	Jumat:	07.00-21.00
Kamis:	07.00-17.00	&	19.00-21.00
Sabtu:	08.00-11.00	&	14.00-20.00
Minggu:	10.00-12.00

dr. Ekarini Aryasatiani, Sp.OG(K)
Senin,	Rabu	&	Kamis:	18.00-21.00
Sabtu:	11.00-13.00

dr. Billiater Sinaga, Sp.OG
Senin,	Rabu	–	Sabtu:	12.00-17.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Candra Wibowo, Sp.PD
Senin	–	Jumat:

08.00-10.00	&	19.00-22.00
Sabtu:	19.00-22.00
Minggu:	10.00-12.00

dr. Otek Hermanto, Sp.PD
Senin	–	Jumat:

08.00-12.00	&	16.00-19.00
Sabtu:	08.00-12.00

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

dr. med. Tedi E.S. Hutomo, Sp.PD
Senin	–	Jumat:

09.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-13.00

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

Prof. DR. dr. David H, Sp.PD
Senin:	16.00-20.00
Sabtu:	08.00-14.00

dr. Findy, Sp.PD
Senin	&	Kamis:	17.00-19.00

dr. Robert Tedjasaputra, Sp.PD-KGEH
Senin	&	Kamis:	19.00-21.00

dr. Kaka Renaldi, Sp.PD-KGEH
Senin	&	Kamis:	19.00-21.00
Selasa	&	Rabu:	12.00-14.00*
Jumat:	07.00-09.00*

Dr. dr. F Eliana T, Sp.PD-KEMD
Senin,	Jumat	&	Sabtu:	08.00-12.00
Senin	–	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	15.00-19.00

dr. H. I Firmansyah, Sp.PD-KPTI
Senin	–	Jumat:	19.00-21.00
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SPESIALIS ANAK
dr. Frengky Susanto, Sp.A
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-16.00

dr. Monica Sampurna, Sp.A
Senin,	Rabu,	Kamis	&	Sabtu:

08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Jumat:	08.00-14.00

dr. Sita Ariyani, Sp.A
Senin	–	Rabu	&	Jumat:

09.00-14.00	&	18.00-20.00
Kamis	&	Sabtu:	09.00-14.00

dr. Yulia Antolis, Sp.A
Senin:	18.00-20.00
Rabu	&	Jumat:	17.00-20.00
Sabtu:	17.00-19.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Ni Putu Titien Sri K, Sp.OG
Senin	–	Rabu:	09.00-16.30
Kamis:	09.00-14.00
Jumat	&	Sabtu:

09.00-14.00	&	18.00-20.00

dr. Nancy Liona Agusdin, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:

09.00-14.00	&	18.30-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Evelyn Turnadi, Sp.OG
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:

08.00-13.00	&	17.00-20.00
Rabu:	08.00-13.00
Sabtu:	08.00-16.00

dr. Nurbaiti, Sp.OG
Senin	-	Jumat:	09.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	09.00-14.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Hery Agung Samsu Alam, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Sabtu:

08.00-14.00	&	16.00-18.00
Rabu	&	Jumat:	08.00-14.00

dr. Hyhot Mausar, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Rabu	&	Sabtu:	09.00-14.00

dr. Shiella Gunawan, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:

09.00-15.00	&	18.00-20.00

SPESIALIS ANAK
dr. Susy Putri Wihadi, Sp.A
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	19.00-21.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Yusnita, Sp.A
Senin	-	Jumat:	09.00-14.00	&	17.30-21.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Dicky Pribadi, Sp.A
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

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

dr. Anita Kartika Sari, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:

08.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-14.00
Sabtu:	08.00-14.00	–	16.00-20.00

dr. Intan Tumbelaka, Sp.A
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	17.00-20.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Sofani Munzila, Sp.OG
Senin,	Kamis	&	Sabtu:	09.00-13.00
Selasa,	Rabu	&	Jumat:

09.00-13.00	&	18.30-21.00

dr. Afra Tangdialla, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	17.30-20.00
Selasa	&	Rabu:	11.00-13.00
Sabtu:	13.30-16.00

dr. Yolanda Refanya Labora, Sp.OG
Senin	-	Jumat:	09.00-15.00	&	18.00-21.00
Sabtu:	09.00-15.00	&	18.00-20.00

dr. Marisa Anindya, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Kamis:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa	&	Jumat:	09.00-14.00
Sabtu:	09.00-14.00	&	16.00-19.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. M. Arief Setiawan, Sp.PD
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:

08.00-13.30	&	18.30-20.30
Rabu:	08.00-13.30
Sabtu:	08.00-13.00

dr. Edwin Simatupang, Sp.PD-KGH
Senin	-	Rabu:	08.00-14.00	&	18.00-20.00
Kamis:	08.00-14.00	&	19.00-20.00
Jumat:	08.00-14.00
Sabtu:	18.30-20.00	&	18.30-20.00

dr. Indah Gianawati, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Kamis:

09.00-14.00	&	17.00-20.00
Selasa,	Jumat	&	Sabtu:	09.00-14.00

dr. Andry Surandy, Sp.PD
Senin	&	Kamis:	09.00-14.00
Selasa,	Rabu,	Jumat	&	Sabtu:

09.00-14.00	&	19.00-21.00

SPESIALIS ANAK
dr. Fatimah Indarso, Sp.A
Selasa	&	Kamis:	08.00-12.00

dr. Marta L. Sigit, Sp.A
Senin:	09.00-17.00
Selasa	&	Rabu:	09.00-14.30	&	16.00-17.00
Kamis:	09.00-14.30	&	16.00-18.00
Jumat:	09.00-14.30
Minggu:	08.00-14.00

dr. Ahmad Fauzin, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:	08.00-11.00
Sabtu:	08.00-14.00
Minggu:	18.00-20.00

dr. Ari Setyawati, Sp.A
Senin:	08.00-13.00
Selasa,	Rabu	&	Kamis:	08.00-13.30
Jumat:	08.00-14.00
Sabtu:	14.00-18.00

dr. Imelda, Sp.A
Senin:	12.00-15.30	&	18.00-20.00
Selasa	&	Rabu:	13.00-15.30	&	18.00-21.00
Jumat:	12.00-15.30	&	18.00-21.00
Sabtu:	10.00-15.00
Minggu:	12.00-15.00

W A R U dr. Andy Darma, Sp.A
Senin	–	Jumat:	16.00-20.00
Sabtu:	08.00-11.30

dr. Prastiya Indra G, Sp.A
Senin	-	Jumat:	18.00-21.00
Sabtu:	17.00-21.00
Minggu:	17.00-19.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Aliefatien Asmanuwati, Sp.OG
Senin:	17.00-21.00
Selasa,	Rabu	&	Kamis:

09.00-13.00	&	17.00-21.00
Jumat:	09.00-12.00	&	17.00-21.00
Sabtu:	16.00-20.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Ester Karuniawati, Sp.PD
Senin:	18.30-21.00
Selasa:	11.00-18.00
Rabu:	16.00-21.00
Kamis:	10.00-18.00
Jumat:	10.00-17.00
Sabtu:	10.00-14.00

dr. Gatot Sugiharto, Sp.PD
Senin	&	Rabu:	08.00-11.00	&	17.30-21.00
Selasa:	08.00-11.00	&	18.00-21.00
Kamis:	08.00-12.30	&	18.00-21.00
Jumat:	17.30-21.00
Sabtu:	Perjanjian

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

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

dr. Utama Budi Saputra, Sp.PD
Rabu	&	Jumat:	15.00-17.00
Sabtu	&	Minggu:	18.00-20.00

dr. Yuswanto Setyawan, Sp.PD
Senin:	14.30-15.30	&	16.30-19.00
Selasa:	16.00-18.00
Rabu:	14.00-18.00
Kamis:	17.00-21.00

C I K A R A N G D E P O K

SPESIALIS ANAK
dr. Dhani P. S. Widodo Sp.A
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-12.00	&	17.00-20.00
Jumat:	09.00-11.00	&	17.00-20.00

dr. Felix Candra Sutanto, Sp.A
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-12.00	&	17.00-19.00
Jumat:	09.00-11.00	&	17.00-19.00

dr. Trimulyo, Sp.A
Senin	–	Sabtu:	13.00-14.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Aji Pramudito, Sp.OG, M.Kes
Rabu:	12.00-13.00
Jumat:	10.00-11.00

dr. Cholid Wahyudi Kertomenggolo, 
Sp.OG
Senin	–	Sabtu:	By Phone

dr. Lisdayanti, Sp.OG
Senin	–	Sabtu:	09.00-13.00	&	16.00-20.00

dr. Wisnu Wardhana, Sp.OG
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-12.00	&	17.00-20.00
Jumat:	09.00-11.00	&	17.00-20.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Daru Jaka Sulistya, M.Sc, Sp.PD
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-12.00	&	17.00-20.00
Jumat:	09.00-11.00	&	17.00-20.00

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

dr. Iwandheny Sepmeitutu, M.Sc, Sp.PD
Senin	–	Kamis	&	Sabtu:

09.00-12.00	&	17.00-20.00
Jumat:	09.00-11.00	&	17.00-20.00

dr. Said Baraba, Sp.PD
Selasa	&	Kamis:	12.00-13.00

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

T E G A L

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

SPESIALIS ANAK
dr. Darma Yudha, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Kamis:	19.00-21.00
Selasa	&	Jumat:	14.00-17.00

dr. Denny Sujatno, Sp.A
Senin	–	Jumat:

08.00-10.00	&	18.00-20.00
Sabtu:	08.00-10.00

dr. M. Connie Untario, Sp.A(K)
Senin	–	Jumat:	09.30-13.00

Prof. dr. M. Sjaifullah Noer, Sp.A(K)
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-21.00
Selasa,	Kamis,	Sabtu	&	Minggu:

10.00-12.00

dr. Stephanie Dwiastuti, Sp.A
Senin,	Rabu	&	Jumat:

07.30-11.00	&	15.00-17.00
Selasa:	07.00-09.00
Kamis:	07.00-09.00	&	14.00-17.00
Sabtu:	07.30-10.00	&	17.00-20.00
Minggu:	18.00-20.00

dr. Andy Darma, Sp.A
Rabu	&	Jumat:	15.00-17.00	
Sabtu:	14.00-16.00

Prof. dr. Subijanto M.S, Sp.A(K)
Selasa	&	Kamis:	12.00-14.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Diana Suyono, Sp.OG
Rabu:	15.00-17.00
Sabtu:	09.00-14.00

dr. Dwi Meinindah, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Jumat:

09.00-13.00	&	18.30-21.00
Selasa,	Kamis	&	Sabtu:	09.00-13.00

dr. Harry K. Gondo, Sp.OG
Rabu	&	Jumat:	08.00-11.00
Sabtu:	09.00-11.00

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

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

dr. Sigit Soeryono, Sp.OG
Senin	–	Sabtu:	09.00-11.00	&	19.00-21.00

Prof. Dr. dr. Erry Gumilar D, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	19.00-21.00

dr. Primandono, Sp.OG(K)
Senin,	Selasa	&	Kamis:	15.00-18.00
Minggu:	09.00-11.00

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Andry Sultana, Sp.PD
Senin:	10.00-13.00
Selasa	&	Kamis:	13.30-18.30
Rabu	&	Jumat:	10.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	13.30-18.00

SPESIALIS ANAK
dr. Benny Wibisono, Sp.A
Senin	&	Kamis:	16.00-18.30
Sabtu:	17.00-20.00
Minggu:	09.00-11.30

dr. Dina Angelika, Sp.A
Senin	–	Jumat:	19.00-21.00

dr. Gani Wangunhardjo, Sp.A
Senin,	Selasa,	Kamis	&	Jumat:	10.30-13.00

dr. Noershanti Ramadhani, Sp.A
Senin	–	Rabu	&	Jumat:

08.00-13.00	&	17.00-20.00
Kamis:	08.00-13.00
Sabtu:	09.00-12.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Benediktus Arifin, MPH, Sp.OG
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.30-20.30

dr. Diana Suyono, Sp.OG
Senin:	09.00-13.00
Selasa	–	Jumat:

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

dr. Nurlaella Iswan Nusi, Sp.OG
Selasa:	18.30-20.30
Rabu:	14.00-17.00

S U R A B A Y A

K E N J E R A N

dr. Boedi Tedjodiharjo, Sp.PD
Senin	–	Sabtu:	08.30-13.00	&	19.00-21.00
Minggu:	10.00-12.00

dr. Dany Irawan, Sp.PD
Selasa	&	Kamis:	10.30-13.00
Rabu:	07.30-09.00

dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Jumat:	18.00-20.00

dr. Hendro Gunawan, Sp.PD
Senin,	Rabu,	Kamis	&	Sabtu:	10.30-12.00
Selasa	&	Jumat:	11.00-12.30

dr. Elizabeth Haryanti, Sp.PD
sesuai perjanjian

dr. Rikky Lusman, Sp.PD
Senin,	Rabu	&	Kamis:

07.30-13.00	&	15.30-20.00
Selasa:	07.30-13.00
Jumat:	16.30-18.00

dr. Hermina Novida, Sp.PD-KEMD
Senin	&	Rabu:	18.00-20.00

dr. Chandra IM, Sp.PD-KGH
Selasa:	19.00-21.00
Jumat:	16.00-18.00

dr. Herry Purbayu, Sp.PD-KGEH
Senin,	Rabu	&	Jumat:	19.00-20.00
Sabtu:	15.00-17.00

Dr. dr. S. Ugroseno YB, Sp.PD-KHOM
Senin	&	Kamis:	19.30-20.30

dr. Rizki Pranadyan, Sp.OG
Senin,	Selasa	&	Jumat:	15.00-17.00
Minggu:	09.00-11.30

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
Dr. dr. Yuliasih, Sp.PD-KR
Rabu:	14.00-16.00*
*dengan perjanjian

dr. Hadi Susatyo, Sp.PD
Senin	–	Jumat:	17.00-18.00

dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD
Senin:	08.00-13.00
Selasa	&	Kamis:	17.00-20.00
Jumat:	08.00-13.00	&	17.00-20.00
Sabtu:	08.00-11.00

dr. Martino Sutrisno, Sp.PD
Senin	–	Kamis:	10.00-14.00	&	18.30-21.00
Sabtu:	10.00-13.00	&	17.00-19.00

dr. Prettysun Ang Mellow, Sp.PD
Senin	&	Rabu:	17.00-19.00
Selasa	&	Kamis:	08.00-12.00

dr. Widodo, Sp.PD-KGH
Selasa	&	Kamis:	16.00-18.00

SPESIALIS ANAK
dr. Akira Prayudijanto, Sp.A
Selasa:	17.00-19.00

dr. Debora, Sp.A
Senin	–	Rabu	&	Jumat:

08.00-12.00	&	17.00-21.00
Kamis	&	Sabtu:	08.00-12.00

dr. Stephanie Yulianto, Sp.A
Senin,	Rabu	–	Jumat:

08.00-12.00	&	17.00-21.00
Selasa	&	Sabtu:	08.00-12.00

SPESIALIS KEBIDANAN & KANDUNGAN
dr. Grace Valentine, Sp.OG
Senin	&	Kamis:	17.00-20.00
Sabtu:	08.00-12.00

dr. Ricky Susanto, Sp.OG, M.Kes
Senin	–	Rabu	&	Jumat:

08.00-12.00	&	17.00-21.00
Kamis:	08.00-12.00
Sabtu:	08.00-12.00	&	17.00-21.00*
*dengan perjanjian

SPESIALIS PENYAKIT DALAM
dr. Lydia Tantoso, Sp.PD
Senin	–	Kamis:

08.00-12.00	&	16.00-20.00
Jumat	&	Sabtu:	08.00-12.00

dr. Paskalis Andrew G., Sp.PD
Senin,	Rabu	–	Jumat:

08.00-12.00	&	16.00-20.00
Selasa	&	Sabtu:	08.00-12.00

K A L I D E R E S

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

Periode
31 

Desember
2018

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

dari hangatnya cinta dan senyuman keluarga
Salam,

Mitra Keluarga

Paket Khusus*
• Persalinan Normal  Rp. 5.300.000

•	Persalinan	Section	Caesaria		 Rp.	13.500.000

•	Kateterisasi	Jantung	Femoral	 Rp.	 8.650.000

•	Kateterisasi	Jantung	Radial	 Rp.	10.100.000

Berlaku s/d 31 Desember 2018
*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi lebih lanjut hubungi:
Jl. Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok
Tel.	(021)	77210	700/800		ext.	0	/	Cust.	Service	1005
email:	depok@mitrakeluarga.com

mitrakeluarga.com mitrakeluarga Mitra Keluarga Depok

Berlaku sampai dengan 12 bulan

MANFAATKAN CICILAN

0%

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

Diskon 29%:
•	 Pemeriksaan:	Papsmear,	USG	Payudara	dan	atau	Mammografi* 

*Khusus Mammografi tersedia di Mitra Keluarga Bekasi, Kemayoran, Surabaya, Kelapa Gading & 
Cibubur. Mulai 1 Januari - 28 Februari 2018 atau 1 - 31 Desember 2018

•	 Pemeriksaan	fungsi	ginjal:	Ureum,	Kreatinin,	Asam	Urat,	Urine	Lengkap	dan	USG	
Ginjal* 
*Berlaku 1 Maret - 30 April 2018 

•	 Pemeriksaan:	Gula	Darah,	Glukosa	Toleransi	Test,	Urine	Lengkap,	HBA1C* 
*Berlaku 1 - 31 Mei 2018 atau 1 - 31 Agustus 2018

•	 Pemeriksaan	fungsi	hati:	SGOT,	SGPT,	AF,	Gamma	GT* 
*Berlaku 1 Juni - 31 Juli 2018

•	 Pemeriksaan	Osteoporosis:	Bone	Mineral	Density	(BMD)* 
*BMD tersedia di Mitra Keluarga Bekasi, Kemayoran & Surabaya. 

Mulai 1 September - 31 Oktober 2018

•	 Pemeriksaan	Kadar	Kolesterol	Total,	HDL,	LDL,	Trigliserida* 
*Berlaku 1 - 30 November 2018

Syarat dan Ketentuan:
•	 Diskon	berlaku	mulai	1	Januari	2018	s/d	31	Desember	2018
•	 Promo	ini	berlaku	untuk	pasien	umum	rawat	jalan	&	tidak	dapat	digabungkan	dengan	program	

lain di semua Mitra Keluarga Grup kecuali Tegal.
•	 Syarat	&	ketentuan	lainnya	berlaku

Promo 29 Tahun Mitra Keluarga

Bekasi	(021)	8853333	•	Bekasi	Timur	(021)	89999222	•	Cibubur	(021)	84311771	•	Cikarang	(021)	89840500

Depok	(021)	77210700	•	Gading	Serpong	(021)	55689111	•	Kalideres	(021)	22523700	•	Kelapa	Gading	(021)	45852700

Kemayoran	(021)	6545555	•	Kenjeran	(031)	99000880	•	Surabaya	(031)	7345333	•	Tegal	(0283)	340399	•	Waru	(031)	8542111

mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehatmitrakeluarga.com
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Seminar
Kesehatan
Hari
Kartini

21 April 
2018

Kepada Keluarga Indonesia,
Kanker serviks seringkali tidak terasa gejalanya. Seringkali kemunculan gejala 

terjadi saat kanker sudah memasuki stadium akhir. Oleh karena itu, tindakan 

pencegahan sangat penting. Dengan vaksinasi kanker serviks, Anda akan terlindungi 

dari bahaya kanker serviks.
Mitra Keluarga

Seminar Kesehatan
Sabtu, 21 April 2018, Pk. 09.00  12.00

Pendaftaran gratis & Dapatkan: 
- Merchandice
-	Snack	&	Lunch
- Penawaran Harga Spesial Vaksinasi HPV
- Doorprize

mitrakeluarga MitraKeluargaKaryaSehatmitrakeluarga.com

Bekasi	(021)	8853333	•	Bekasi	Timur	(021)	89999222	•	Cibubur	(021)	84311771
Kelapa	Gading	(021)	45852700	•	Kemayoran	(021)	6545555

Memperingati Hari Kartini
Mitra	Keluarga	Bekasi,	Bekasi	Timur,	Cibubur,	Kelapa	Gading	dan	Kemayoran	menyelenggarakan:


