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Bagi Kamu yang berjiwa muda dan selalu ingin menjadi trendsetter, kini hadir All New Honda Jazz
dengan desain baru yang semakin cool dan sporty. Dilengkapi dengan kabin yang terluas di kelasnya,
kapasitas yang fleksibel, performa tinggi dan efisiensi bahan bakar untuk memberikan kesenangan
berkendara yang Kamu inginkan. Hatchback keren untuk Kamu yang keren.

All New Honda Jazz. It’s Cool, It’s You!
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Health Literacy
Pembaca yang budiman,

L

ayaknya sebuah anak panah yang melesat
cepat begitu terlepas dari busurnya, pun
demikian dengan perkembangan teknologi
kedokteran saat ini yang melaju cepat dan
begitu dinamis.
Banyaknya penemuan baru di bidang
medis dewasa ini, membuat semua orang
memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan
kualitas hidupnya. Sebut saja sebagai contoh,
operasi tumor otak. Dulu operasi ini harus
dilakukan dengan memotong dan melepas
batok kepala agar dokter bisa mengambil
tumor yang bersarang di otak pasien. Namun
kini dengan munculnya teknik operasi minimal
invasif, sebagian besar kasus tumor otak dapat
dituntaskan dengan sayatan tak lebih dari 1cm
atau yang biasa disebut sebagai keyhole surgery.
Bantuan peralatan canggih didukung dengan
dokter dan tenaga medis yang berpengalaman,
sebuah keyhole menjadi keyhope bagi
kesembuhan pasien.
Di National Hospital sendiri kami telah
mengembangkan beragam teknik minimal invasif
surgery tersebut untuk menangani masalah
kesehatan pasien. Ini adalah wujud komitmen
kami untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi
pasien. Kami hadir tak sekadar untuk membantu
mengatasi masalah kesehatan pasien melainkan
juga membantu meningkatkan kualitas hidupnya.
Melalui National Hospital Magazine edisi
kali ini kami akan mengajak pembaca yang
budiman melihat lebih lanjut bagaimana
National Hospital telah berhasil melakukan
beragam operasi minimal invasif, dengan
pasien yang tak hanya datang dari dalam negeri
namun juga luar negeri. Kami akan mengupas
tentang penanganan tumor otak, operasi
dengan laparoskopi, serta penanganan masalah
pengapuran tulang melalui operasi arthroskopi.
Kami ingin membagi pencapaian yang

membanggakan ini pada seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan
teknologi telah membuka lebar pintu kesembuhan dari beragam
penyakit, dan National Hospital siap menjadi partner Anda untuk meraih
itu. Saatnya bagi kita semua untuk lebih melek soal kesehatan, karena
dengan kesehatan kita bisa menikmati hidup yang berkualitas.
Selamat membaca.

Rudy Surjanto
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Hole of Hope
Atasi Tumor Otak

dengan Keyhole Surgery
Tumor bisa dialami oleh siapa pun dengan usia berapa pun dan di bagian
tubuh manapun. Salah satu jenis tumor yang prevalensinya terus meningkat
setiap tahunnya adalah tumor otak. Tak hanya meningkat, jumlah
penderitanya juga semakin bergeser pada usia yang lebih muda.
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dr. Agus C. Anab, Sp.BS.
spesialis bedah saraf

T

umor otak sebenarnya adalah pertumbuhan sel
abnormal yang terjadi di otak. Secara garis besar,
tumor otak dapat dibagi dalam dua kategori
besar, yakni tumor otak yang bukan merupakan kanker
(jinak) dan tumor otak yang merupakan kanker (ganas).
Jika menilik dari mana asal munculnya, tumor otak
dapat dibedakan menjadi tumor otak primer dan
tumor otak sekunder (metastatik).

TUmOR OTAk PRImER
Tumor otak primer dapat berasal dari otak itu
sendiri atau jaringan yang menutup otak, seperti
membran meninges, saraf tengkorak, kelenjar pituitari
atau kelenjar pineal. Tumor otak primer dimulai ketika
sel normal mengalami mutasi pada DNA-nya. Mutasi
ini menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali
dan tetap hidup saat sel yang lain mati.

terjadi walaupun jarang, tumor otak metastatik merupakan
tanda awal kanker yang dimulai dari bagian tubuh lainnya.
Kanker apapun dapat menyebar ke otak, tapi jenis yang
paling umum antara lain:
l Kanker payudara
l Kanker usus besar
l Kanker ginjal
l Kanker paru-paru
l Melanoma
Gejala tumor sangat bervariasi, tergantung ukuran,
kecepatan pertumbuhan, dan lokasinya. Tumor di beberapa
bagian otak bahkan dapat tumbuh sampai mencapai
ukuran yang cukup besar sebelum akhirnya timbul gejala
yang mengganggu penderitanya. Sedangkan pada
bagian otak lainnya, tumor yang berukuran kecilpun bisa
menimbulkan efek fatal.
Gangguan yang merupakan efek timbulnya tumor
bervariasi pada masing-masing penderita. Tergantung
dimana lokasi tumbuhnya tumor. Misalkan saja tumor otak
depan (frontal), yang bisa berdampak pada perubahan
kepribadian, tingkah laku, dan gangguan bicara berupa
hilangnya kemampuan mengeluarkan pikiran. Lain halnya
dengan tumor yang tumbuh di bagian samping otak
(temporal). Pasien tumor temporal biasanya mengalami
gangguan pendengaran, dan kesulitan untuk memahami
pembicaraan orang lain. Pada stadium lanjut, bila tidak
segera ditangani, dapat menyebabkan kelumpuhan
anggota badan pada satu sisi. Tumor yang paling berbahaya
adalah saat lokasi tumbuhnya berada di batang otak, karena
tumor ini bisa mengganggu kesadaran bahkan membuat
penderita sampai koma.
Letaknya yang tak kentara, membuat penanganan tumor
otak sering kali terjadi saat penderita mengalami gangguan
yang cukup parah. Padahal, bila ditangani lebih dini proses
penyembuhan bisa lebih cepat dan risiko komplikasi dapat
ditekan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda waspada bila
mengalangi gangguan yang tidak biasa, seperti pusing yang
berlarut-larut terutama di pagi hari, dan tanpa penyebab yang
jelas. Atau gangguan lain seperti: mata buram, berkurangnya
jangkauan lapang pandang di kanan dan kiri, kejang tanpa
sebab, serta gangguan motorik lain seperti pelemahan
anggota badan sebagian, atau bahkan seluruhnya.

TUmOR OTAk SEkUNDER
(mETASTATIk)
Tumor otak sekunder adalah tumor yang
dihasilkan dari kanker yang berasal dari bagian tubuh
lain dan kemudian merambat ke otak. Tumor otak
sekunder paling sering terjadi pada orang yang
memiliki catatan dengan kanker. Tapi dapat juga

mRI SEbElUm OpERASI

mRI SETElAh OpERASI
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PENANgANAN TUmOR OTAk
Bila Anda mengalami satu atau beberapa diantara
gejala tersebut, sebaiknya segera hubungi dokter dan
lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tempatnya yang
tersembunyi, tak kasat mata, membuat penanganan
tumor otak membutuhkan pemeriksaan secara teliti.
Bantuan pemeriksaan laboratorium melalui prosedur
diagnosis dengan MRI, CT Scan, atau Angiografi
otak melalui analisa komputer, dan rekonstruksi 3
dimensi akan sangat membantu.
Pemeriksaan tersebut akan memberikan
gambaran yang akurat mengenai jenis tumor, lokasi,
ukuran, semua struktur normal, serta pembuluh darah
di sekitar tumor yang harus diamankan. Pemeriksaan
laboratorium tersebut kemudian akan dilengkapi
dengan analisis Patologi Anatomi untuk memastikan
jenis tumor yang diderita pasien.
Mengetahui dengan pasti jenis tumor menjadi
sangat penting untuk menentukan langkah penanganan
berikutnya. Beberapa jenis tumor cukup dapat diatasi
dengan Radiasi Gamma, ada juga yang harus melakukan
radiasi dan kemoterapi. Pada kasus lain, operasi adalah
satu-satunya solusi yang harus dijalani.

kEYHOLE
Dengan perkembangan teknik operasi dan
teknologi yang semakin canggih, kini operasi tumor
otak dapat dilakukan dengan teknologi bedah mikro
(microsurgery). Salah satunya menggunakan teknik
keyhole surgery (operasi melalui lubang kunci). Sesuai
dengan namanya keyhole surgery adalah salah satu
teknik pembedahan dengan luka sayatan sangat
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kecil yakni hanya 1-2 cm atau sesuai besaran kelainan
(lesion). Dari celah kecil itulah dilakukan tindakan
operasi termasuk untuk “mereparasi” struktur organ
bagian terdalam sekalipun.
Untuk mengambil tumor di otak atau
memperbaiki pembuluh darah bermasalah di otak,
bila dengan teknik lama maka batok kepala pasien
harus dibuka antara 10-15 cm baru kemudian dokter
bisa melakukan tindakan. Tapi dengan teknik keyhole
surgery yang mulai dikembangkan di Surabaya
tahun 2000-an ini, luka irisan tidak perlu sebesar itu
lagi cukup 1-2 cm. Bahkan kalau letak tumor atau
pembuluh darah itu posisinya di kepala bagian depan,
sayatan itu cukup dilakukan persis di atas alis mata
(eyebrow incision) sehingga secara kosmetik lebih
bagus karena tidak menyisakan bekas.
Dengan bantuan mikroskop khusus dan
kamera endoskopi, maka struktur bagian terdalam
otak atau pembuluh darah sekalipun akan tampak
jelas. Ditambah lagi keluarga bisa menyaksikan
secara langsung jalannya operasi lewat monitor
televisi (live surgery) serta berkesempatan interaksi
dengan dokter.
Keuntungan lain keyhole surgery bagi pasien
diantaranya adalah: Pertama, mengingat luka yang
ditimbulkan sangat kecil, jalannya operasi akan
berjalan lebih singkat. Kedua, waktu sembuh jauh
lebih cepat. Ketiga, dapat menghindari trauma
jaringan otak akibat operasi. Keempat, karena luka
sayatan kecil maka bisa menurunkan risiko infeksi
pasca operasi. Kelima, pendarahan yang ditimbulkan
hampir tidak ada. Dan yang terakhir, secara kosmetik

lebih bagus sebab bekas sayatan relatif tidak kentara.
Karena itu pasien yang dioperasi dengan teknik
keyhole surgery akan lebih cepat pulih kesehatannya
dan tidak perlu berlama-lama di rumah sakit.
Penggunaan teknologi mutakhir tersebut,
menghapus anggapan lama bahwa operasi di kepala
sangat menakutkan karena selain berdarah-darah juga
memiliki dampak luas, hal ini tidak perlu terjadi lagi.
Pasien tidak perlu takut berlebihan, kemajuan teknologi
kedokteran akan mereduksi dampak buruk dari tindakan
operasi itu sendiri. Meski demikian untuk mendapatkan
hasil operasi yang baik tetap saja diperlukan
keterampilan maksimal seorang dokter. Apalagi dalam
kasus yang sulit maka jam terbang akan menentukan
berhasil atau tidaknya sebuah tindakan operasi.

COmPLETED ONE DAY SERvICE
Penanganan yang cepat dan tepat ditambah
dengan kehadiran dokter yang siap setiap saat
mengawal pasien dari awal hingga akhir sangat
penting dalam penanganan pasien. Itulah mengapa
tim dokter Brain and Spine yang berada di Annex
Bulding National Hospital mengembangkan
pelayanan “Completed One Day Service.” Melalui
layanan tersebut, semua analisis hasil dan proses
diagnosis selesai di hari yang sama, hasil MRI maupun
CT Scan dapat diakses langsung real time. Pemeriksaan
terintegrasi dengan prosedur diagnostik.
Saat penanganan pun dokter akan mengawal
penuh selama 24 jam mulai dari pasien dianastesi,
masuk ruang operasi, hingga akhirnya diserahkan pada
keluarga pasien di ruang recovery pasca operasi. Secara
psikologis baik pasien maupun keluarga akan merasa
lebih tenang. Kondisi ini sangat mendukung proses
penyembuhan pasien.

Fast

Fact
HeAlTHy lifeSTyle liST
Menurut para ahli, penyakit berbahaya ini dapat
dicegah dengan cara gaya hidup yang sehat. Berikut
langkah-langkah mencegah kanker otak.
l Jauhi benda dengan kadar radiasi tinggi karena
paparan radiasi dalam level tertentu dapat memicu
perkembangan sel abnormal. Jika menelepon
menggunakan handphone, gunakan handsfree
agar ada jarak antara ponsel dengan kepala (otak)
sehingga mengurangi kadar panas dan radiasi.
l Hindari bahan karsinogenik, misalnya minyak goreng
yang dipakai berulang-ulang.
l Jaga agar kepala tidak terbentur atau mengalami
trauma. Hindari aktivitas yang berisiko tinggi seperti
tinju. Selalu gunakan helm saat naik sepeda motor.
l Mulailah menjalani hari dengan gaya hidup sehat,
diantaranya: jangan merokok, tidur yang cukup,
perbanyak makan makanan berserat, jauhi makanan
berlemak, rutin olahraga agar ada sirkulasi darah ke
otak, serta hindari pikiran yang dapat menyebabkan
stress.
l Perbanyak makan buah-buahan yang mengandung
antioksidan seperti kurma, jeruk, kismis, stroberi,
buah plum, dan anggur merah. Zat antioksidan
akan melancarkan peredaran darah dari dan ke otak
sehingga mencegah terjadinya penyempitan atau
penyumbatan pembuluh darah.

NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

11

state of the heart

12

NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

Rus Megawati - Jakarta

Kado Ulang Tahun

Terindah
Mungkin, ulang tahun ke 56 yang dirayakan 22 Maret 2014 lalu
menjadi perayaan ulang tahun sederhana yang tak akan pernah
dilupakan Rus Megawati. Sekalipun tak ada pesta meriah,
kesembuhan dari penyakit yang tak pernah ia bayangkan
bisa dirasakan kembali menjadi kado terindah baginya.

M

asih teringat jelas di benak perempuan yang akrab disapa Rus ini,
barawal dari mual yang hebat dirasakannya ketika sepulang dari
China Tour 2012 lalu, ia sama sekali tak bisa menikmati setiap masakan
yang diajikan karena selalu muntah tiap kali menyantap sesuatu. Dari hasil
pemeriksaan CT Scan, dokter mengatakan kalau ia mengalami stroke ringan dan
ada sedikit pendarahan di otak. Sedangkan muntah-muntah yang dialaminya,
menurut dokter itu karena maag akut.
Sebenarnya saat itu perempuan asli Jakarta ini sudah merasakan gejala awal
yang aneh, muka bagian kirinya terasa tebal dan kaku serta kaki kiri sering terasa
lemas. Setelah opname lima hari di Jakarta, akhirnya dokter memperbolehkan
pulang dengan membawa setumpuk obat-obatan yang harus dikonsumsinya
setiap hari tanpa berhenti.
Ternyata, setelah setahun berselang, apa yang dialaminya dulu terjadi lagi,
hingga akhirnya Rus harus tiga kali keluar masuk rawat inap di rumah sakit.
Sampai pada puncaknya, ia tiba-tiba merasa pandangannya terbalik semua
disertai pusing luar biasa.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Awalnya dokter mengira ini akibat pengaruh
obat-obatan dan vertigo. Merasa kurang yakin dengan
hasil diagnosis bersebut, suami tercintanya terbang
ke Singapore untuk mencari second opinion, di sana
dokter memberi kesimpulan ada gangguan di daerah
batang otak.

BeroBaT di Singapore
Tanpa HaSiL
Dengan perasaan tak menentu, Rus menjalani
pemeriksaan lebih lanjut di Singapore. Dokter

menjelaskan bahwa ia menderita tumor jenis
pembuluh darah bawaan dari lahir dan sangat
berisiko bila dioperasi, karenanya itu hanya terapi
obat-obatan.
Dua bulan kemudian ia kembali ke Singapore,
kali ini menunjukkan tanda-tanda gangguan di
batang otak tersebut makin membesar. Sekali lagi
dokter pun memberi obat-obatan dengan dosis
lebih tinggi.
Belum genap satu bulan, Rus harus masuk rumah
sakit lagi namun kondisinya semakin parah. “Wajah
saya bengkak, susah berjalan, rambut juga rontok
seperti orang yang menjalani kemoterapi. Nggak cuma
itu, yang membuat semakin terpukul dan tersiksa
karena saya sulit berbicara dan menelan makanan
serta minuman,” kenangnya.
Dalam kondisi putus asa, tiba-tiba seorang
kerabat yang menengok dan menceritakan
pengalamannya menjalani operasi tumor otak di
Surabaya oleh tim Brain & Spine Center National
Hospital. Harapan pun muncul dan tanpa
membuang waktu ia meminta suaminya untuk
membuat janji melakukan pemeriksaan. Tim dokter
menjelaskan bahwa Rus menderita tumor di batang
otak, namun masih bisa dilakukan operasi bedah
mikro melalui satu lubang kecil (keyhole surgery).

Tiup LiLin di iCu
Tanggal 21 Maret, operasi berlangsung selama
tiga setengah jam, keluarga pun merasa mantap
karena bisa menyaksikan jalannya operasi melalui
TV monitor dan berinteraksi langung dengan tim
dokter. Setelah semalam di ICU keesokan harinya ada
sebuah kejutan kecil datang ketika kedua putrinya
menjenguk sembari membawa kue tart mungil
dengan lilin berpendar di atasnya.
“Rasa haru dan syukur campur aduk saat itu.
Ternyata Tuhan masih sangat mengasihi saya. Tidak
hanya bisa berkumpul dengan kedua putri dan suami
tercinta di hari ulang tahun, tapi saya juga diberi
kesembuhan. Sungguh karunia yang tak ternilai
harganya,” tuturnya haru.
Ibu dua orang putri ini merasakan betul betapa
besar kuasa-Nya. Kuasa tangan Tuhan ada pada
dokter-dokter di National Hospital yang telah
menanganinya dengan sepenuh hati, mengawal dari
sejak masuk rumah sakit hingga kondisi kesehatannya
sembuh dan stabil.
“Ini adalah satu nilai plus yang saya rasakan di sini.
Dengan dokter yang bekerja penuh dan siap 24 jam,
saya sebagai pasien dan keluarga jadi merasa aman
dan tenang. Motivasi untuk sembuh pun semakin
besar, sehingga tanpa perasaan ragu-ragu saya siap
menjalani operasi. “ pungkasnya.
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Contributing to Society through Healthcare

pen needle - fits all pen-injectors (Type A)

Specification
Nanopass
Needle leNGTH
PrOduCT COde
PZN
Needle TiP diaMeTer
PaCkaGiNG SiZe

4mm

4mm

6mm

8mm

TN*3404M
9771265
34G(O 0.18mm)
100 pieces

TN*32504M
04706748
32.5G (O 0.22mm)
100 pieces

TN*32506M
32.5G (O 0.22mm)
100 pieces

TN*32508M
04706754
32.5G (O 0.22mm)
100 pieces

Available 2014
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Microsoft Dukung
Aplikasi Medis Go Mobile
National Hospital
Pernahkan Anda membayangkan mendapatkan pemantauan dokter
selama 24 jam nonstop walaupun Anda tidak bertatap muka secara langsung.
Kedepan, hal tersebut bukanlah hal mustahil di National Hospital
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Penandatanganan kerjasama National Hospital dengan Microsoft dan Intel. Dari kiri-kanan: Rudy Surjanto (CEO National Hospital),
Kurniawan Leonardi (CEO PT. QPro Sukses Mandiri), Bernard Saisse (Marketing & Operations Director, Microsoft Indonesia),
dan Harry K. Nugraha (Director of Channel Sales, Intel Indonesia).

P

erhatian yang intens menjadi hal utama yang
dibutuhkan oleh pasien. Namun sering kali,
karena alasan dokter tidak ada di tempat,
tindakan medis tidak bisa segera dilakukan, dan
pasien pun harus menunggu. Menghindari
terjadinya permasalahan tersebut, National Hospital
bersama Microsoft, QPro, dan Intel akan melakukan
terobosan terbaru dalam layanan kesehatan dengan
menggunakan teknologi mobile terkini.

REmOTE mONITORINg
Terobosan terbaru dalam dunia medis Indonesia
ini diwujudkan dalam aplikasi canggih yang diberi
nama Sphaira Mobile. Dengan teknologi ini dokter yang
berada jauh dari pasien bisa melakukan pemantauan
dan merespon informasi serta tindakan secara real time.
Tak perlu lagi berkutat dengan tumpukan kertas-kertas,
karena dengan teknologi ini memungkinkan dokter

untuk melihat data rekam medis dengan sekali klik
menggunakan perangkat tablet Windows 8.
“Saat ini semua ingin efisien, kita ingin dokter bisa
memantau pasien walaupun mereka ada dimana
saja, jadi terobosan ini dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan,” tutur Rudi Surjanto, CEO
National Hospital. Menurut Rudi, Surabaya selalu
menjadi kota kedua, kenapa tidak bisa menjadikan
Surabaya menjadi kota nomor satu dalam hal health
care se Indonesia. Dengan solusi go mobile ini,
para dokter dan perawat diberi kemudahan untuk
mengawasi kondisi pasien dari jarak jauh serta
mengakses riwayat medis mereka dimanapun.
Windows 8 merupakan sistem operasi modern
yang dilengkapi fitur yang memudahkan pekerjaan
seperti Live Tiles yang memungkinkan status kondisi
pasien ditampilkan setiap saat, sehingga dokter dapat
terus mengikuti perkembangan pasiennya.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Selain itu berbagai fitur keamanan kelas enterprise
dari Windows 8 juga disertakan dalam aplikasi ini
untuk menjamin keamanan data rekam medis pasien,
sehingga rumah sakit dapat memenuhi ketentuan
kode etik perlindungan kerahasiaan pasien.

FAST RESPONSE
Jika informasi mengenai rekam medis pasien dapat
diakses dengan mudah, maka gejala, risiko alergi, dapat
diidentifikasi oleh dokter, sehingga memudahkan untuk
menginstruksikan tindakan medis secara tepat waktu
walaupun sedang berada di luar rumah sakit.
Misalnya saja jika ada seorang pasien di Instalasi
Gawat Darurat (IGD) yang membutuhkan tindakan
cepat. Jika dokter spesialis tidak di tempat, sekalipun
dapat dihubungi melalui telepon, namun pembicaraan
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melalui telepon tentunya memiliki keterbatasan
sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa detail
dan akurat. Dengan adanya Sphaira Mobile, dokter
dapat mengetahui kondisi pasien secara real time,
sehingga dapat memutuskan tindakan tepat yang
dapat dilakukan oleh perawat yang bertugas.
Penggunaan perangkat tablet Windows 8 ini
tak lepas dari peran teknologi Intel yang inovatif
dengan menghadirkan prosesor yang sesuai dengan
kebutuhan para tenaga medis. Generasi terbaru
prosesor Intel dirancang khusus untuk perangkat
tablet Windows 8, sehingga membuat perangkat
tersebut tahan digunakan seharian. Desainnya yang
tipis dan ringan, menjadikan tablet ini sebagai gadget
masa depan yang sesuai bagi tenaga medis yang
dituntut bekerja cepat dan tepat.

FUTURE DEvELOPmENT
Aplikasi Sphaira Mobile sendiri
dikembangkan oleh QPro Sukses Mandiri,
perusahaan lokal sistem integrasi yang
memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun
mengembangkan sistem informasi medis di
berbagai rumah sakit.
Menurut Kurniawan Leonardi, Chief Executive

Officer PT Qpro Sukses Mandiri, sistem informasi medis
Sphaira dirancang dengan memanfaatkan fitur-fitur
Windows 8 seperti Live Tiles serta standar keamanan
tinggi. Dengan berbagai keunggulan tersebut,
Sphaira Mobile juga memiliki potensi dikembangkan
untuk dapat menerima input langsung ke dalam
sistem EMR (electronic medical records), serta fungsi
lain seperti penulisan resep secara elektronik.

Fast

Fact
WHy SpHAiRA?
Penerapan Sphaira Mobile yang diperkenalkan National Hospital ini telah membawa penanganan
medis masuk dalam pusaran kecanggihan teknologi multimodality. Penanganan pasien dari jarak jauh,
dengan data pasien yang dapat diakses secara real time on time tersebut pun menghadirkan banyak
keuntungan diantaranya:
1. Memberi akses pada dokter tentang kondisi pasien kapan saja.
2. Menghindari terjadinya duplikasi dalam penanganan pasien.
3. Memungkinkan dilakukannya penanganan pasien secara proaktif dan efisien.
4. Mempersingkat waktu yang dibutuhkan bagi dokter untuk mendapatkan, mempelajari, dan
mengelola informasi tentang pasien.

NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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dr. Robert Hunan purwaka, Sp.OG.
spesialis kebidanan dan kandungan

Atasi Masalah Ginekologi
dengan laparoskopi

20
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B
Masalah kesehatan terkait
ginekologi bisa terjadi pada siapa
saja. Mulai dari mioma rahim yang
menyerang ibu-ibu, hingga kista
indung telur yang menyerang gadis
remaja. Sebelum akhirnya metode
pembedahan minimal invasive
dikembangkan, operasi bedah
konvensional menjadi solusi yang
diambil dokter untuk membantu
menyelamatkan jiwa pasien.

agai dua sisi mata uang, di satu sisi operasi bedah
konvensional dapat membantu mengangkat
mioma, maupun kista di tubuh pasien. Di sisi
lain, operasi tersebut membuat pasien harus terbaring
di rumah sakit dengan nyeri perut hingga beberapa
minggu. Belum lagi bekas luka operasi yang tidak
sedap dipandang mata yang ditinggalkan dari luka
sayatan pasca operasi.
Sembuh memang menjadi harapan setiap pasien,
namun bila kesembuhan dapat dicapai dengan tanpa
mengesampingkan sisi estetika, tentu akan jauh lebih
baik. National Hospital mencoba memadukan kedua
unsur tersebut melalui berbagai metode operasi
minimal invasif. Untuk bidang ginekologi, salah
satunya adalah melalui operasi Laparoskopi.

kEbERHASILAN bESAR
DARI LUbANg kECIL
Saat ini Laparoskopi, memang menjadi metode
yang dikembangkan untuk menangani berbagai
masalah kesehatan di bidang ginekologi. Berbeda
dengan operasi bedah konvensional yang memakai
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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sayatan lebar, Laparoskopi menggunakan kamera
teleskop, yang dimasukkan melalui sayatan selebar 1 cm
di lubang pusar, dan 2-3 lubang kecil selebar 0,5 cm saja.
Dengan luka yang minim ini, setelah operasi
dilakukan, dalam beberapa hari lubang di pusar tidak
akan terlihat, dan sayatan di samping perut akan
terlihat seperti gigitan serangga saja.
Pada Laparoskopi ginekologi, dokter akan memeriksa
rahim, indung telur, saluran telur, usus besar, dan organ
lain yang berdekatan dengan rahim. Pemeriksaan ini
dilakukan dengan kamera teleskop yang diperbesar
hingga 6 kali sehingga pemeriksaan dapat dilakukan
dengan lebih teliti. Bila diperlukan tindakan selanjutnya,
maka lubang yang dibuat di bagian samping perut akan
digunakan untuk memasukkan instrumen yang dapat
memotong, memegang, mengambil, dan membakar
jaringan yang diperlukan, sehingga operasi ini memiliki
kemampuan dan tingkat keberhasilan yang sama
dengan bedah konvensional.

Dokter bedah dapat menggunakan Laparoskopi
untuk mengobati berbagai masalah kandungan.
Diantaranya seperti: nyeri panggul, infertilitas,
endometriosis (kista coklat penyebab nyeri haid,
haid tidak teratur dan infertilitas), ligasi (pengikatan
saluran telur), kehamilan di luar kandungan, infeksi
(inflamasi panggul), memperbaiki kerusakan
saluran telur, membebaskan pelekatan di sekitar
rahim yang menyebabkan nyeri kronis, dan juga
pengangkatan rahim.
Teknik tersebut juga dapat digunakan untuk
membantu melakukan tindakan pengangkatan kista
indung telur, evaluasi dan pengangkatan kelenjar
limfe pada kasus keganasan, diagnosis sekaligus
terapi beberapa kelainan rahim, serta pengangkatan
mioma uteri / fibroid.

LEbIH EFISIEN
Keputusan untuk melakukan tindakan laparoskopi

Video camera
Grasper
LiGhT source
co2

Laparoscope

10mm Trocar
5mm Trocar
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FEmALE REPRODUCTIvE SYSTEm
uTerus (womb)
FaLLopian Tube

endomeTrium
myomeTrium
inTernaL os

cerVix

oVary
exTernaL os
broad LiGamenT
VaGina

sangat individual, bergantung pada hasil
konsultasi pasien dengan dokter. Secara hitungan
nominal, tindakan Laparoskopi memang
lebih mahal dibanding operasi konvensional.
Namun bila dihitung dengan banyaknya
waktu yang harus dihabiskan pasien untuk
proses penyembuhan, jumlah obat yang harus
dikonsumsi pasca operasi, Laparoskopi dapat
menjadi pilihan perawatan yang lebih efisien.
Dari sisi komplikasi yang mungkin ditimbulkan,
Laparoskopi juga memiliki tingkat komplikasi yang
hampir sama dengan bedah konvensional. Namun
komplikasi ini dapat diminimalisir dengan keahlian
dokter dan kehati-hatian dalam tindakan
operasi. Oleh karena itu, pertimbangan antara
keuntungan yang ditawarkan, tingkat kesulitan
kasus, potensi komplikasi, dan keahlian dokter
menjadi faktor utama dalam menentukan
keputusan tindakan operasi ini.
Setelah tindakan, kebanyakan pasien dapat
pulang keesokan harinya, beberapa bahkan bisa
pulang pada hari yang sama. Selanjutnya, obat-obat
penahan nyeri dapat dipergunakan seperlunya dan
antibiotik diminum di rumah. Sebagian pasien bisa
bekerja normal setelah 5 - 7 hari setelah operasi.
Sungguh mengagumkan!

Fast

Fact
MeNGApA
lApAROSkOpi
leBiH BAik?
1. Nyeri pasca operasi jauh
lebih sedikit.
2. Waktu penyembuhan luka
lebih singkat.
3. Waktu perawatan pasien di rumah
sakit dan di rumah lebih singkat.
4. Risiko operasi relatif lebih kecil
dibanding operasi secara terbuka.
5. Luka operasi sangat minimal,
bahkan tidak kelihatan.
6. Risiko infeksi jauh lebih sedikit.
7. Risiko pelekatan yang lebih minimal.
8. Waktu pemulihan pasien
lebih singkat.
9. Pendarahan selama operasi
lebih sedikit.
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dr. Robert Hunan purwaka, Sp.OG.
spesialis kebidanan dan kandungan

Jatuh Hati dengan

Laparoskopi
“Ada perasaan bahagia yang tak bisa digambarkan, saat mendengar
tangis bayi pecah pertama kalinya, disambut dengan ekspresi bahagia
bercampur haru sang ibu ketika mendekap buah hati yang dikandungnya
untuk pertama kali,” demikian dr. Robert Hunan Purwaka, Sp.OG., dokter
Spesialis Obsteri & Ginekologi National Hospital, mengawali kisah
ketertarikannya pada bidang Obsteri & Ginekologi.

T

untas menyelesaikan gelar dokter di Malang tahun 2005, setahun kemudian dr. Robert
menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri & Ginekologi di Universitas Indonesia.
Keberhasilannya menuntaskan gelar spesialis pada tahun 2011, membawa dokter yang hobi
membaca ini berkesempatan mencoba program diploma minimally access surgery (Laparoskopi) di
New Delhi pada tahun yang sama.
Di Indonesia, Laparoskopi di bidang Ginekologi memang tergolong baru. Itulah mengapa ia
tertarik mendalami teknik operasi minimal invasif tersebut. Di negara maju, Laparoskopi menjadi
gold standard dalam penanganan kasus Ginekologi.
Dari India, ketertarikannya pada Laparoskopi membuat dr. Robert diterima dalam program
fellowship minimally invasive surgery (Laparoskopi) di KK Women’s and Children’s Hospital, Singapura.
Rumah sakit ini merupakan rumah sakit terkemuka di Asia Pasifik dan merupakan rumah sakit ibu dan
anak terbesar di Singapura. Dedikasinya yang tinggi selama berada di rumah sakit tersebut berbuah
hasil tawaran kerja sebagai clinical associate di rumah sakit yang sama di unit minimally invasive surgery.
Prestasi kembali diraih, ayah satu orang putri ini setahun setelah menyelesaikan fellowship,
dengan diangkat menjadi senior clinical associate. Selama berpetualang di Singapura, ia terlibat
di lebih dari 1.000 kasus Laparoskopi bersama dengan Prof. Bernard Chern, dr. Khoo Chong Kiat,
dan dr. Cynthia Kew.
Kesungguhannya menangani setiap pasien, membuat dokter yang kerap travelling ke
berbagai negara tersebut banyak mendapat ucapan terima kasih dari pasien-pasiennya, Atas
dedikasinya tersebut, ia mendapatkan The Service from The Heart Award periode Juli - Desember
2013. Yang membanggakan, dr. Robert merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat
penghargaan tersebut di KK Women’s and Children’s Hospital, Singapura. Setelah dua tahun
wara-wiri di Singapura, kini dokter asli arek Suroboyo tersebut bergabung memperkuat tim dokter
Obsteri & Ginekologi di National Hospital, Surabaya.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.pD.
spesialis Penyakit Dalam

Hindari Kanker

dengan Gastroscopy
dan Colonoscopy
Salah satu dampak gaya hidup modern yang patut
diwaspadai adalah meningkatnya penderita penyakit
tidak menular. Salah satunya yang prevalensinya
terus merangkak naik adalah kanker saluran cerna.

S

aat ini setidaknya 19 dari 100.000 penduduk Indonesia menderita kanker saluran
cerna. Diperkirakan angka tersebut akan meningkat di tahun-tahun mendatang jika
gaya hidup modern yang cenderung serba instan terus dilakukan.
Berkurangnya konsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan meningkatnya
konsumsi makanan siap saji yang tinggi lemak serta banyaknya zat pewarna makanan
/ zat pengawet menjadi salah satu pemicu utama gangguan pada saluran cerna
terutama usus besar (kolorektal). Hal ini diperparah dengan berbagai kemudahan yang
bisa dinikmati masyarakat modern yang membuat orang jadi semakin malas bergerak.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Akibatnya, buang air besar pun jadi tidak teratur. Bila
dibiarkan, konstipasi terus menerus akan membuat
risiko kanker saluran cerna meningkat.

mENgINTIP SALURAN CERNA
Membiasakan diri dengan gaya hidup sehat dan
rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, menjadi
solusi jitu untuk mencegah penyakit berbahaya ini
melumpuhkan kesehatan Anda. Dari sisi teknologi,
pencegahan gangguan saluran kolorektal baik
kanker usus, tumor usus, maupun gangguan lain bisa
dideteksi dengan melalui prosedur endoskopi.
Sederhananya, prosedur endoskopi dilakukan
dengan bantuan endoskop, sebuah alat berbentuk
seperti selang yang dilengkapi kamera dan alat-alat
medis lain pada salah satu ujungnya. Alat ini akan
dimasukkan dalam tubuh pasien untuk membantu
dokter melihat kelainan yang terjadi pada saluran
cerna atas dan bawah secara langsung.
“Prosedur mengetahui kelainan yang terjadi
pada saluran cerna atas disebut Gastroscopy
sedangkan untuk saluran cerna bawah
Colonoscopy,” jelas dr. Dewanto Tedjopranoto, Sp.PD.,
dokter Spesialis Penyakit Dalam National Hospital.
Gastroscopy digunakan untuk melihat bagian atas
saluran cerna mulai dari kerongkongan (esophagus),
lambung (maag) sampai ke usus 12 jari (duodenum).
Penyakit yang sering menyerang bagian saluran cerna
atas ini diantaranya adalah radang lambung, tukak
lambung, polip di lambung, kanker lambung, serta
varises di kerongkongan dan lambung.

Lain halnya dengan Colonoscopy yang digunakan
untuk melihat usus besar mulai dari dubur sampai
paling akhir usus buntu dan usus halus bagian akhir.

CEPAT DAN AmAN
“Dulu untuk mengetahui kondisi saluran cerna
hanya dilakukan rontgen dua dimensi bukan direct
view sehingga memerlukan waktu analisa cukup lama
bagi dokter untuk menentukan diagnosis,” tambah
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dr. Dewanto. Namun kini dengan Gastroscopy dan
Colonoscopy, dokter melihat dengan jelas dimana
lokasi dan apa jenis kelainan yang diderita pasien,
sehingga diagnosis yang akurat dapat segera
didapatkan/ditemukan.
“Konsepnya adalah memasukkan alat ke
kesaluran cerna dan memotretnya, sehingga
prosedur ini relatif aman tanpa radiasi sinar
rontgen,” imbuhnya. Untuk pemeriksaan

Gastroscopy membutuhkan waktu sekitar 15-30
menit, dan Colonoscopy 30 menit-1 jam. Dalam
proses pemeriksaan pasien dapat memilih untuk
dibius atau tidak, tergantung dengan sikap
kooperatif pasien. Usai pemeriksaan, pasien
tidak perlu menjalani rawat inap, cukup dengan
rawat jalan. Selain pemeriksaan, Gastroscopy
dan Colonoscopy juga dapat digunakan sebagai
tindakan pengobatan kelainan saluran cerna,
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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seperti: penghentian pendarahan lambung,
pengangkatan polip lambung / usus besar, dan
pengobatan varises saluran cerna.

ALAT gENERASI TERbARU
Kedua pemeriksaan tersebut merupakan salah
satu layanan unggulan National Hospital yang
telah mengambil selangkah lebih maju dengan
menggunakan alat pemeriksaan Gastroscopy
dan Colonoscopy terkini. Berbeda dengan seri
pendahulunya, perangkat pemeriksaan generasi
terbaru Olympus Exera III yang dibenamkan di rumah
sakit ini memiliki sederet keunggulan yang membuat
akurasi hasil pemeriksaan tinggi.
Tampilan gambar kualitas HDTV yang dihasilkan
Olympus Exera, ditambah dengan fitur dual focus,
memungkinkan dokter mendapatkan pencitraan
bagian dalam saluran cerna pasien dengan detail.
Seperti layaknya fasilitas zoom pada kamera, cukup
dengan menekan tombol near focus, lensa akan
memberikan tampilan gambar dengan pembesaran
untuk hasil yang lebih jelas.
Alat yang diimpor langsung dari Jepang
ini juga dilengkapi sistem pendeteksi canggih
yang akan membantu dokter melihat apakah
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jaringan yang diperiksa tumor atau kanker dengan
memberikan tampilan warna yang berbeda di
layar monitor. Memiliki ukuran terkecil di kelasnya,
membuat alat ini dapat dimasukkan dengan
lebih mudah (minimal invasif). Kelenturannya
yang lebih bagus, memungkinkan Olympus Exera
III menjangkau tempat-tempat yang dulu sulit
dijamah di dalam saluran cerna.
“Sejak tahun 2012 di National Hospital tercatat
sekitar 300 pasien melakukan pemeriksaan dengan
alat ini dengan tingkat keberhasilan pemeriksaan
100 persen,” jelas dr. Dewanto menegaskan.
Data statistik dunia menunjukkan bahwa kanker
kolorektal (usus besar) menduduki peringkat tiga dan
kanker lambung menduduki peringkat lima. Karenanya
disarankan pada mereka yang berusia 40 tahun ke
atas melakukan pemeriksaan. Minimal sekali untuk
mendeteksi bagian saluran cerna atas dan bawah
secara dini.
“Keduanya merupakan pemeriksaan yang
aman dan tidak nyeri. Jika memang diperlukan, bisa
dilakukan pembiusan sehingga pasien merasa nyaman
selama pemeriksaan dilakukan. Deteksi dini akan
sangat membantu mempercepat proses penanganan
dan penyembuhan pasien,” pungkasnya.
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Catching

The Cityscape
By: Nicodemus Daniel Basuki
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Nicodemus Daniel Basuki

Melalui teknik fotografi Cityscape, belantara
gedung-gedung bertingkat, lengkap dengan
lalu lalang kendaraan yang tak pernah berhenti
mengalir serta kerlip lampu kota yang menandai
masih berdenyutnya aktivitas masyarakat urban
bisa diabadikan menjadi sebuah karya fotografi
yang memukau. Untuk dapat menangkap
keindahan tersebut, ada beberapa hal dan juga
trik yang bisa Anda cermati.

S
KeTerangan foTo
l
l
l
l
l

kamera : Cannon 5DMark iii
F : 11
speed : 30 second
iso : 200
Lensa : Cannon 17-40 ≠ 2.8

ebelum turun berburu, pastikan Anda sudah membawa
amunisi lengkap, mulai dari kamera dengan full frame,
wide lens, dan pastinya tripod.
Selain komposisi dua per tiga yang biasanya selalu
dijadikan patokan pengambilan gambar, harus diakui, faktor
luck memang membawa pengaruh. Tetapi jangan khawatir,
30% dari keberuntungan itu bisa disiasati. Diantaranya dengan
cara: lakukan perencanaan matang tentang pengambilan
sudut dan mencari tahu tentang kondisi cuaca di lokasi yang
akan dijadikan target.
Mengingat fotografi cityscape banyak memanfaatkan
pencahayaan yang tersedia (available light), pertimbangkan
pula timing dalam pemilihan pencahayaan sinar matahari.
Seperti misalnya perencanaan untuk pengambilan saat-saat
golden hour atau blue hour.
Secara umum golden hour, adalah waktu ketika cahaya
matahari berwarna kuning keemasan, terjadi pada pagi
hari ketika menjelang terbit atau sore hari saat menjelang
terbenam. Momen ini berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit.
Lain halnya dengan blue hour, yang terjadi ketika matahari
sudah terbenam namun langit masih berwarna biru.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Di Indonesia momen tersebut berlangsung
10-20 menit. Estimasi waktu tersebut tidak bisa
disamaratakan untuk semua negara. Misalkan saja di
negara-negara kawasan sub tropis, momen blue hour
berlangsung cukup lama di musim panas. Imbangi
pemahaman timing ini dengan kemampuan mengatur
speed dan filter untuk mendapatkan pencahayaan
yang sempurna.
Tak kalah penting, mulailah memupuk
kesabaran serta mengasah ketepatan insting untuk
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mengabadikan saat yang tepat. Momen foto yang
sempurna hanya akan terjadi sekali saja, dan meskipun
diambil di tempat yang sama dan waktu yang sama,
tidak akan menghasilkan gambar “identical twin”. Bisa
jadi foto yang bagus kita dapatkan sangat cepat, tidak
memakan waktu yang lama, namun bisa juga sampai
berhari-hari bahkan berminggu-minggu hingga dapat
menghasilkan gambar yang sempurna.
Untuk mendapatkan sudut gambar yang terbaik,
ketajaman insting sangat dibutuhkan agar bisa
menangkap sudut gambar yang sempurna. Karena
itu, sebelum mengambil gambar dengan kameranya,
seorang fotografer akan memotret suasana terlebih
dahulu dengan lensa matanya.
Begitu pula saat berkesempatan mengunjungi kota
New York. Empire State Building tentu menjadi gedung
yang masuk daftar wajib diabadikan. Setelah beberapa
hari pengamatan, ternyata ada momen golden hour,
dimana sudut kaca Empire State dapat membuat
refleksi cahaya menakjubkan, seperti semburat cahaya
api yang mengarah ke angkasa. Momen istimewa ini
terjadi tidak lebih dari tiga menit saja.
Jangan takut untuk memulai dan mendalami
Cityscape, dengan memahami hal-hal di atas, Anda
bisa menjadikan gedung-gedung pencakar langit
sebagai objek foto menakjubkan.

quick

tips

SNAp THe NiGHT

M

engambil foto cityscape di malam hari memang
terlihat lebih menakjubkan. Gemerlap lampu kota
dan kendaraan bisa menjadi elemen yang membuat foto
Anda tampak lebih hidup. Untuk mendapatkan foto yang
baik, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:

1. SLOw SPEED
Menggunakan shutter speed lambat akan
membuat sensor lebih banyak menyerap cahaya
dari obyek. Pastikan kamera tidak berguncang
selama proses pemotretan. Gunakan shutter speed
sekitar 5 detik ke atas.

2. PEmILIHAN ISO
Pemilihan ISO yang tepat juga menentukan
hasil foto yang tajam dan bereksposur bagus. Untuk
foto malam dengan teknik slow speed, Anda bisa
memotret dengan ISO 100-250. Tanpa tripod, Anda
bisa menaikkan hingga ISO 1600. Lebih dari itu, foto
cenderung memiliki noise tinggi.

3. TRIPOD DAN SHUTTER RELEASE
Tanpa tripod yang kokoh, foto akan buram jika
dipotret dengan teknik slow speed. Untuk itu, pilihlah
tripod yang benar-benar kuat. Saat menekan tombol,
gunakan juga shutter release atau remote untuk

menghindari guncangan. Jika tidak ada, Anda bisa
menggunakan timer di kamera.

4. EkSPOSUR DAN kETAjAmAN
Untuk memudahkan penentuan eksposur, Anda
bisa gunakan mode pemotretan AV atau Aperture
Priority. Gunakan bukaan sempit seperti f/11 atau
lebih untuk mendapatkan ruang ketajaman yang luas
sehingga memastikan ketajaman objek di dalam frame
foto. Gunakan white balance Auto dan jangan aktifkan
flash. Jika ingin mendapatkan kesan malam yang lebih
dingin, white balance dapat diubah ke Tungsten.

5. ROOFTOP
Pemandangan kota dengan gedung-gedung
menjulang akan lebih megah bila diabadikan dari atas
gedung atau lantai tertinggi sebuah bangunan. Bila
Anda memotret dari puncak gedung, pertimbangkan
faktor angin. Pastikan tripod yang digunakan mampu
menahan kamera dari guncangan karena angin.
Bila Anda memotret dari lantai tinggi di bangunan,
baik di gedung perkantoran atau hotel. Anda bisa
memotretnya dari balik jendela kaca. Untuk memotret
dari balik jendela, pastikan tidak ada refleksi dari ruangan
di belakang Anda yang memantul di kaca. Tempelkan
lensa ke kaca untuk menghindari terekamnya refleksi.
Atau gunakan tirai untuk menutupi posisi Anda
dan menghilangkan refleksi di kaca. Atau bisa juga
menggunakan Filter CPL (Circular Polarise Lens).
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Dr. Vicky Sumarki Budipramana, dr., Sp.B-kBD.
spesialis bedah Digestive

Operasi dari Balik

Lubang
Kunci
Ibarat lubang kunci dan jendela. Demikian kiranya analogi yang
bisa menggambarkan teknik Laparoscopy dibanding open surgery.
Melalui teknik ini operasi kanker lambung ataupun usus buntu,
dapat dilakukan dengan sayatan sebesar lubang kunci.
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“S

aat ini pasien makin kritis. Mereka tidak hanya
ingin sembuh tapi juga mementingkan
unsur estetika. Metode Laparoscopy adalah
jawaban bagi pasien yang tak ingin ada luka bekas
operasi yang secara estetika mengganggu,”
tutur Dr. Vicky Sumarki Budipramana, dr., Sp.B-KBD.
Umumnya Laparoscopy dilakukan untuk
mengatasi gangguan organ dalam perut seperti
kanker lambung dan usus, batu empedu, atau usus
buntu. Operasi ini dikerjakan melalui lubang kecil
sepanjang 1-2 cm.
“Awalnya teknik tersebut dilakukan dengan
4 lubang, lalu berkembang teknik dengan 3 lubang,
kemudian 2, dan kini ada yang terbaru hanya dengan
1 lubang atau keyhole saja,” tambah dr. Vicky. Dulu
pasien yang operasi batu empedu meninggalkan
empat sampai tiga bekas lubang, kini ada yang
mengerjakan dengan hanya satu lubang saja. Luka
bekas lubang tersebut juga hampir tidak terlihat
karena berada di pusar.
Dengan luka pasca operasi yang minimal, banyak
keuntungan diperoleh pasien. Pertama, rasa sakit
minim, dan kedua, proses penyembuhan lebih singkat
sehingga pasien bisa kembali beraktfitas lebih cepat.
Sebelumnya, pasien operasi batu empedu dengan
open surgery harus menjalani rawat inap selama
kurang lebih lima hari. Kini melalui Laparoscopy, jika
kondisi pasien stabil, sehari setelah operasi sudah
diperbolehkan pulang.
“Sebelum memutuskan melakukan
Laparoscopy, kita harus melihat permasalahan
pasien dengan jeli, karena pada kasus tertentu
harus dituntaskan dengan open surgery. Misal
operasi usus buntu yang sudah pecah, mau tidak
mau harus open surgery untuk membersihkan
bagian dalam perut pasien,” terangnya.
Dalam perkembangannya, teknik Laparoscopy
juga dimanfaatkan untuk kepentingan bedah estetik.
Misalnya Gastric Banding yaitu pengikatan bagian atas
lambung untuk memperkecil volume lambung.
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Cara ini biasanya dilakukan dengan tujuan diet
atau menurunkan berat badan. Dengan Gastric
Banding, lambung akan cepat terisi dan cepat merasa
kenyang. Teknik ini bahkan sekarang juga digunakan
untuk menanggani kasus seperti bedah jantung,
penyakit gondok, dan juga beberapa penyakit lainnya.
Keberhasilan Laparoscopy tentunya harus
didukung hasil pemeriksaan yang tepat. Diagnosis
melalui teknik Endoscopy terkini, baik dengan
Gastroscopy maupun Colonoscopy akan sangat
membantu dokter menentukan lokasi sumber
permasalahan. “Beruntung di National Hospital
semuanya tersedia lengkap, baik perangkat untuk
pemeriksaan hingga peralatan operasi,” tutur dr. Vicky.
Lebih lanjut dijelaskan, yang membuat Laparoscopy di

sini tak sekadar lengkap, melainkan juga unggul adalah
dukungan perangkat endoskopi dari Karl Storz yang
memang telah diakui di seluruh dunia keunggulannya.
Berbeda dengan perangkat sejenis yang lainnya,
Karl Storz dilengkapi dengan fiber optics 10.000 pixels
yang membuat tampilan gambar jadi lebih jelas.
Mengadopsi teknologi CMOS, membuat kamera Karl
Storz yang menggunakan Rod Lens System ini mampu
menghasilkan tampilan gambar kualitas Full HD.
Melalui perangkat C-HUBTM, dengan mudah gambar
tersebut ditransfer ke komputer maupun laptop,
untuk memudahkan dokter melihat hasilnya. “Dengan
dukungan fasilitas tersebut, kita sebagai dokter pun
bisa memberi solusi terbaik bagi setiap masalah
kesehatan pasien,” pungkasnya.

Fast

Fact

Operasi dari Balik lubang kunci
Bila kini laparoscopy cukup dilakukan dengan sayatan sepanjang 1cm,
sebelumnya operasi penanganan penyakit di sekitar rongga dada dan perut
harus dilakukan dengan irisan yang cukup lebar agar dokter bisa memasukkan
tangan melalui irisan tersebut, dan melakukan tindakan operasi.

J

ika menilik perjalanannya, Laparoscopy diawali dari percobaan yang dilakukan George Killing
sekitar tahun 1901. Saat itu ia mencoba menempatkan cystoscope ke dalam rongga peritoneum
untuk mengobservasi efek peningkatan tekanan pneumoperitonium pada usus halus. Pada awalnya
prosedur tersebut dilakukan dengan memompakan udara ke dalam rongga abdomen secara manual
menggunakan tangan, sehingga sayatan yang dibuat pada tubuh pasien pun masih selebar tangan.
Prosedur tersebut dikembangkan dengan visualisasi organ abdomen yang lebih baik sehingga semakin
mempermudah dokter dalam melakukan tindakan medis.
Perubahan besar pada teknologi laparoscopy terjadi pada awal tahun 1950 saat Forestier
menemukan penggunaan cahaya dingin. Teknik ini menggunakan fiberglass yang menghasilkan
cahaya sangat baik dan suhu rendah, sehingga mengurangi risiko terbakarnya organ di dalam tubuh
pasien dan meningkatkan ketajaman dan kualitas gambar. Selain itu, teknik tersebut juga telah
menggunakan lensa batang yang memungkinkan dokter melihat lapangan operasi dengan sangat
jelas, terang, seperti gambar aslinya.
Melalui teknik yang terus disempurnakan, teknik operasi dengan sayatan minimal ini telah banyak
membantu menurunkan angka kegagalan penanganan pada penyakit yang memerlukan pembedahan
di bagian abdomen maupun rongga perut.
Minimnya luka operasi pada laparoscopy sangat membantu pasien sembuh dari luka operasi juga
mempersingkat waktu rawat inap setelah dioperasi dan tentunya mengurangi dosis obat-obatan yang
diperlukan untuk sembuh.
Singkatnya waktu kesembuhan tentunya menekan biaya pengobatan jika dibandingkan dengan
teknik operasi konvensional. Disisi lain dari kosmetik, luka operasi yang lebih kecil tentu lebih cepat
sembuh dan tidak menimbulkan bekas dibandingkan dengan sayatan yang panjang. Selain itu,
kemungkinan terjadinya infeksi pun bisa ditekan karena operasi dengan menggunakan laparoscopy
tidak bersentuhan dengan tangan dokter sehingga lebih steril. (Disarikan dari Jurnal Sains Media volume 2)
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P
Desain elegan, fasilitas
berkelas, semua tampak
jelas dari tampilan fisik
National Hospital. Tapi yang
membuatnya tak sekadar
mewah tapi juga istimewa
adalah tema ramah lingkungan
yang diusung dalam setiap
detail green building ini.
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erlahan, automatic door kaca berukuran masif
terbuka, membawa Anda masuk ke ruang lobi
National Hospital. Udara sejuk yang terasa segar
pun langsung mendinginkan tubuh dari dekapan
suhu Kota Surabaya yang panas. Sekilas mungkin
tak ada yang istimewa dengan udara dingin dalam
gedung yang didominasi kaca pada fasadnya ini.
Padahal, sebenarnya penyejuk ruangan yang ditanam
di gedung seluas 32.000 m2 tersebut terbilang
spesial karena menggunakan AC Daikin VRV III.
Penyejuk ruangan generasi terkini yang tak sekadar
mendinginkan, tapi juga menjaga lingkungan karena
tidak merusak lapisan ozone serta hemat listrik.
Sejak didirikan tahun 2012 lalu, National Hospital
sudah mendukung dan mengusung konsep Go
Green yang diaplikasikan pada segala aspek. Seperti
penggunaan Sunergy Glass untuk mengurangi
transmisi energi serta panas pada bangunan sehingga
bisa mengurangi level emisi CO2. National Hospital

juga memakai mesin pendingin dengan sistem VRV
generasi III yang mampu menghemat energi listrik
sebesar 242.220 KWH per tahun.

SmART AIR CONDITIONER
Sistem VRV (Variable Refrigerate Volume) adalah
teknologi pengaturan kapasitas AC yang memiliki
kemampuan untuk mencegah pendinginan
berlebih pada ruangan sehingga dapat membantu
menghemat listrik. VRV menggunakan sistem AC
teknologi inverter yang biasanya digunakan pada
gedung bertingkat. Teknologi inverter ini mampu
membuat kompresor bekerja fluktuatif menyesuaikan
beban ruangan, sehingga konsumsi listrik yang
dibutuhkan tidak bersifat tetap.
“Selain hemat listrik, AC dengan sistem VRV
punya tingkat kebisingan rendah dan hemat
tempat karena bisa menggunakan satu unit outdoor

untuk men-supply beberapa unit indoor,” tutur
Arief Subagyo, Property Manager National Hospital
Surabaya. Dengan menggunakan AC VRV, pengguna
dapat leluasa mengatur jadwal dan temperatur
AC yang diinginkan secara terkomputerisasi lewat
Intelligent Manager III sebagai otak pemrograman.
Lewat sistem komputerisasi tersebut, setiap
unit AC dapat diatur secara otomatis. Misalnya
jam 11.00 malam, bila sudah tidak ada aktivitas
di salah satu ruangan di National Hospital maka
secara otomatis AC akan mati. Demikian pula
sebaliknya, AC akan otomatis menyala pada jam
05.30 saat aktivitas di National Hospital mulai
berjalan. Dengan demikian penggunaan AC VRV
dapat menghemat listrik sampai dengan 50%
dibandingkan AC konvensional.
“Jika ada salah satu unit AC yang mengalami
masalah atau trouble kami bisa mengetahuinya
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

45

interMezzo

langsung dari monitor tanpa perlu diberitahu terlebih
dahulu,” jelas Arief.
Keunggulan lain yang diperoleh adalah mudahnya
perawatan, memiliki kehandalan yang tinggi, bisa
digunakan dalam kapasitas yang besar, berbeda unit
indoor dalam satu sistem dan refrigerant Type R410A.
Berbeda dengan AC konvensional sebelumnya, AC VRV
sangat ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan
ozone. Di negara maju seperti Jepang dan Amerika
Serikat, mereka sudah meninggalkan AC jenis lama dan
mulai menggunakan VRV.

SATU-SATUNYA DI SURAbAYA
“National Hospital satu-satunya yang sudah
menggunakan AC VRV di Surabaya, karena kami ingin
memberikan kenyamanan bagi pasien,” tambah Arief
Subagyo. Salah satu pertimbangannya adalah karena
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setiap orang punya selera berbeda-beda dalam
mengatur seberapa sejuk yang diinginkan. Terlebih,
pasien yang datang ke National Hospital berasal dari
berbagai negara yang iklimnya berbeda dengan
Indonesia. Dengan menggunakan AC VRV, National
Hospital mampu memberikan suhu ruangan yang pas
dengan keinginan pasien.
“Setiap orang punya keinginan berbeda,
mungkin bagi kita 22°C sudah nyaman, tapi buat
orang lain mungkin kurang dingin atau terlalu
dingin,” ungkap Arief. Selain itu pasien yang berada
di National Hospital juga tidak akan terganggu
dengan suara bising yang biasanya muncul dari AC
karena outdoor unitnya dipasang jauh dari pasien.
Green technology yang digunakan National Hospital
ini pun telah membuat AC menjadi air conditioning
with absolute comfort.
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Intiland melalui dua proyek barunya
di kawasan strategis Surabaya telah
menempatkan sebuah standar
baru konsep hunian berkelas yang
berwawasan masa depan, ramah
lingkungan, tanpa melupakan kebutuhan
masyarakat urban untuk menikmati live,
work, and leisure in style.

K

eberhasilan meraih penghargaan “Green Property
Award 2013” untuk kriteria Green Infrastructure dan
Green Open Space adalah buah hasil ide dan kerja
keras seluruh tim manajemen dan developer Graha Natura
yang berkomitmen untuk mempersembahkan hunian hijau
dengan keunikan tersendiri.

gRAHA NATURA,
gREEN gARDEN CONCEPT
Kawasan hunian asri yang bediri di atas lahan seluas
80 hektar ini, mengalokasikan 30% dari tanahnya sebagai
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menyempurnakan
konsep garden home ini. Bekerjasama dengan Kebun Raya
Purwodadi, Kebun Raya Bogor, IPB, dan beberapa instansi
lainnya, proyek perumahan terbaru dari Intiland tersebut
mencoba menghadirkan 1.000 jenis pohon. Nantinya
tanaman ini akan dikembangkan sebagai sarana konservasi,
sekaligus sebagai media edukasi.
Plot of greenery pepohonan diatur tak saja berdasarkan
penataan secara estetika melainkan juga fungsi dari masingmasing tanaman. Pohon-pohon yang mampu menyerap CO2
paling tinggi misalnya Trembesi yang bernama latin Samanea
Saman, diletakkan di dalam cluster perumahan seperti Morning
Glory Cluster yang terletak di blok A. Sehingga tanaman ini
tidak hanya berfungsi sebagai penghijauan saja namun juga
membantu menjaga kualitas udara sekitar cluster dengan 96
unit rumah tersebut, sehingga lingkungan perumahan tidak
hanya segar asri namun juga sehat.
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Sedangkan tanaman besar seperti Mahoni Afrika,
di tanam di tepi jalan utama yang akan mempercantik
main road Graha Natura dengan kesan grand sekaligus
anggun. Di salah satu sudut perumahan, dibangun
kebun buah yang diberi nama “Kebun Mangga
Persahabatan.” Tak kurang dari 50 jenis varietas pilihan
pohon mangga menempati lahan hijau ini.
Selain taman, kawasan perumahan yang berada
di Jalan Sambikerep, Lontar, Surabaya ini juga
dilengkapi outdoor gym yang merupakan taman
aktif dengan beragam fasilitas olah tubuh yang bisa
digunakan secara gratis. Mendapatkan kesehatan
yang optimal tak hanya memerlukan fasilitas
olahraga saja, tetapi juga perlu ditunjang dengan
fasilitas alam lainya yaitu oksigen serta matahari, dan
semua itu disuguhkan dengan asri di Graha Natura.

INTEgRATED SEwAgE
TREATmENT PLANT
Fasilitas unggulan lain dari green property
ini adalah sistem pengolahan limbah terpadu
(Integrated Sewage Treatment Plant). Untuk
menghindari pencemaran lingkungan, rumahrumah di sini tidak memiliki septic tank sendiri-sendiri.
Mereka menggunakan Vacum Sewage System
yang pengaplikasiannya dibantu oleh Qua-vac BV
perusahaan dari Belanda yang telah berpengalaman
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di bidang ini. Qua-vac BV membantu membangun
pipa-pipa saluran pembuangan untuk mengolah
limbah dari closet, kamar mandi, dan juga pantry atau
dapur. Treated water yang dihasilkan dari pengolahan
limbah tersebut akan digunakan kembali sebagai air
penyiram taman dengan menggunakan sprikle dan
juga sebagai flushing toilet.
Sedangkan untuk fasilitas air bersih, Graha
Natura bekerja sama dengan Pemerintah Kota
Surabaya yaitu PDAM untuk membangun sarana
pengolaan air bersih dengan memanfaatkan
danau yang ada di lokasi Green Natura. Air ini telah
diuji sehingga bisa dipastikan layak dikonsumsi
sebagai air minum. Dengan demikian, danau di sini
menjadi multi fungsi tidak hanya sebagai fasilitas
rekreasi saja, namun juga sumber mata air untuk
seluruh hunian. Proyek ini awalnya didirikan karena
adanya tantangan yang diberikan oleh Pemerintah
Surabaya melalui Perda No. 7 tahun 2010, dimana
semua developer perumahan harus membuat sistem
pengolahan limbah terpadu.
Fasilitas pendukung lainya dengan konsep mix-use
pun telah ada di sana, termasuk Surabaya Cambridge
School yang telah berdiri di kawasan ini. Dalam waktu
dekat Graha Natura juga akan mempersembahkan high
rise building untuk memenuhi demand para profesional
muda yang lebih merasa nyaman tinggal di apartemen.

reader club

Grain Brain
“Your brain…
Weight three pounds and has one hundred thousand miles of blood vessels.
Contains more connections than there are stars in the milky way.
Is the fattest organ in your body.
Could be suffering this very minute without you having a clue.”

HARDCOVER: 336 pAGeS
PUBLISHER: liTTle, BROWN AND COMpANy
LANGUAGE: eNGliSH

D

emikian David Perlmutter, MD, membuka
kisah dalam buku terbarunya yang
menjadi best seller di lebih dari 15 negara.
Mengambil judul “Grain Brain”, Perlmutter dengan
tegas menyatakan perangnya pada sederet bahan
makanan yang ternyata membawa dampak buruk
pada kesehatan, terutama otak.

Perlmutter juga membahas bahaya makanan
dengan kandungan gluten yang banyak terdapat pada
roti, gandum, serta bahan panganan lain. Termasuk
di dalamnya adalah makanan berlabel “whole grain”
yang banyak dikonsumsi oleh mereka yang sedang
berdiet. Lebih lanjut juga dipaparkan mengapa
olahan yang mengandung tepung tanpa disadari
telah meningkatkan jumlah penderita gangguan
otak dengan jumlah jauh lebih banyak ketimbang
kerusakan otak akibat stroke, kecelakaan, ataupun kasus
trauma otak lainnya. Dengan gamblang neurologis
berkebangsaan Amerika tersebut menjelaskan
destructive effects dari makanan tersebut pada otak.
Melengkapi penjelasannya, pioner riset
penyakit neuro-degeneratif yang pernah mendapat
penghargaan The Linus Pauling Award ini juga
memberikan petunjuk mengenai menu yang baik
untuk menjaga kesehatan otak, termasuk olahraga
untuk menjaga kondisi organ paling berlemak
ini. Dengan bahasa yang sederhana, Perlmutter
menjadikan buku setebal 336 halaman tersebut
sebagai bacaan yang membuat Anda seolah sedang
mendengarkan seorang teman bercerita. Begitu
ringan, mengalir, dan bersahabat. Sebuah pilihan buku
yang tidak saja baik untuk Anda, melainkan juga bagi
orang-orang yang Anda sayangi.

NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

53

D

engan Konsep ENGINEERED TO BE AHEAD, All New Honda City hadir
dengan membawa terobosan dalam hal desain, fitur, dan teknologi terbaru
di kelasnya. All New Honda City meneruskan tradisi tersebut dari segi desain
baru yang sporty dan dinamis, performa yang bertenaga sekaligus efisien dan
ramah lingkungan, teknologi terdepan dan fitur canggih, serta tingkat keselamatan
dengan standar tertinggi. Kini, All New Honda City hadir dengan berbagai kelebihan
yang diharapkan oleh konsumen dari sebuah model di kelas mini sedan.
Beberapa fitur unggulan yang menjadi poin penting terobosan All New Honda City,
antara lain : mesin 1.5L i-SOHC VTEC 120 PS terbesar di kelasnya, Paddle Shift,
Audio Steering Switch, Cruise Control, Rear A/C Ventilation, One Push Ignition
System, ECON Mode, & Spacious Cabin semakin menjadikan All New Honda City
lebih terdepan di kelasnya.
All New Honda City dibagi menjadi tiga kelas yang terbagi menjadi tipe S, E, dan ES.
Sedangkan untuk mode transmisi dibagi menjadi dua kelas, yaitu : mode manual
dan CVT. Untuk All New Honda City memiliki banyak pilihan warna yang menarik,
antara lain : White Orchid Pearl, Crystal Black Pearl, Alabaster Silver Metalic,
Modern Steel Metalic, serta warna baru Golden Brown Metalic.
Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, All New Honda City akan diterima
dengan baik oleh konsumen di Indonesia serta melanjutkan nama besar dari
model ini di Indonesia. All New Honda City dipersembahkan untuk ‘Rising Star’,
yaitu pribadi yang dinamis dan berprestasi yang selalu memilih yang terbaik sesuai
dengan kepribadian mereka.

All New Honda City, Engineered To Be Ahead.
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Bagi yang selalu melesat lebih depan, kini hadir All New Honda City yang diciptakan untuk Anda para Rising Star.
Kunjungi dealer Honda terdekat dan buktikan sensasi berkendara terdepan dengan All New Honda City.

Di Honda kami menghargai INVESTASI Anda dengan INOVASI.
Dual SRS Airbags i-Side Airbags System & Side Curtain Airbags (ES) VSA Drive By Wire Hill Start Assist
Emergency Stop Signal Brake Override System G-CON + ACETM Electric Power Steering
Rear Seat 60:40 Fold Down Fog Lamp ISOFIX & Tether

Honda Surabaya Center

@hondasbycenter
NATIONALHOSPITAL
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Aneurisma

Serangan Mendadak yang Mematikan
Meski kata pepatah sedia payung sebelum hujan, tetapi nyatanya
bila menyangkut urusan kesehatan, tidak semua orang memilih
rutin memeriksakan diri sebelum sakit. Seringnya mereka
ke dokter, setelah muncul gejala yang mengganggu. Padahal,
banyak penyakit berbahaya yang tidak menunjukkan gejala awal.
Salah satunya adalah aneurisma.
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FAkTOR RISIkO
Aneurisme biasanya terbentuk di percabangan
pembuluh darah. Meski penyakit ini bisa diibaratkan
sebagai serangan mendadak yang mematikan, ada
beberapa hal yang bisa diwaspadai sebagai faktor
penyebabnya. Diantaranya seperti: ada bakat atau
bawaan lemahnya dinding pembuluh darah. Ini bisa
terjadi pada pembuluh darah manapun di seluruh
tubuh. Akan jadi fatal kalau dinding pembuluh
darah yang lemah itu terdapat di otak; Terjadinya
infeksi yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri
yang mengenai pembuluh darah; Peradangan pada
aorta; Penyakit jaringan ikat keturunan, misalnya
sindroma marfan.

dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS.
spesialis bedah saraf

A

neurisma adalah kelainan pembuluh darah di
otak yang disebabkan oleh lemahnya dinding
pembuluh darah. Saat dinding pembuluh darah
tidak mampu menahan tekanan darah yang relatif
tinggi, seiring berjalannya waktu, tekanan tersebut
akan menimbulkan penggelembungan atau pelebaran
yang disebut dilatasi.
Gelembung yang awalnya kecil akan membesar
seiring bertambahnya usia dan makin melemahnya
dinding pembuluh. Kondisi ini dapat berakibat
fatal kalau kemudian pecah. Dari keseluruhan kasus
Aneurisma yang ditangani National Hospital, bila
dihitung hanya 5% saja diatasi secara dini karena
ketahuan secara kebetulan, semisal si pasien ini sedang
check up penyakit lain lalu ketahuan ada pembengkakan
pada dinding pembuluh darah otak.
“Pasien umumnya datang setelah merasakan
gejala yang mengganggu. Padahal sebenarnya
gejala ini adalah pertanda bahwa aneurisme di
pembuluh darah sudah membesar atau bahkan
pecah,” jelas dr. Nur Setiawan Suroto, Sp.BS.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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UNRUPTURED ANEURYSm

RUPTURED ANEURYSm

aneurisma

Risiko tersebut menjadi semakin tinggi pada
penderita tekanan darah tinggi, orang dengan
tingkat stres tinggi maupun perokok, serta mereka
yang pernah mengalami trauma akibat benturan
atau kecelakaan.
Penyakit-penyakit tersebut dapat menurunkan
kualitas serta elastisitas dinding pembuluh darah di otak.
“Misalnya pada orang yang menderita hipertensi,
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tekanan darah dalam pembuluh darahnya akan
meningkat. Dinding pembuluh darah yang tidak
elastis jika terus digempur akan membentuk kantong.
Kantong inilah yang akan terisi oleh darah yang
lambat laun membesar menyerupai gelembung.
Ibarat sebuah balon, jika terus membesar, maka
akan menekan saraf lain. Bahkan bisa pecah dan
mengakibatkan gangguan,” urai dr. Setiawan.

Jika gelembung tersebut menekan
batang otak dan menekan pusat pernapasan,
dipastikan orang itu sulit bernapas dan
meninggal. Risiko kian fatal bila aneurisme
pecah. Darah yang keluar akan menyebar
dan kemudian terjadi pembekuan darah.
Darah membeku yang tertahan di dalam
otak tersebut akan mengganggu saraf atau
jaringan lain di otak. Pada tahap ini, pasien
akan merasakan keluhan seperti pusing hebat,
nyeri kepala, muntah, hingga terjadi koma.

LANgkAH PENANgANAN
Langkah penanganan penderita aneurisma
pada stadium awal dapat dilakukan dengan
tindakan minimal invasif melalui kateterisasi
otak (endovascular) atau melalui pembedahan.
Ada dua metode yang bisa digunakan. Metode
pertama adalah Coiling. Prosesnya dilakukan
dengan kateterisasi (memasukkan selang
yang bisa dioperasikan) melalui pembuluh
darah di paha. Pada kateter tersebut akan
disematkan kumparan serat logam yang
sangat halus yang akan ditempatkan pada
gelembung pembuluh darah. Kumparan ini
akan menyumbat aliran darah, sehingga
tak ada lagi darah yang mengalir masuk ke
dalam gelembung / aneurisma. Metode
berikutnya adalah Clipping, yaitu menjepit
percabangan tempat terjadinya gelembung
melalui pembedahan, sehingga tidak ada
darah yang bisa mengalir masuk ke dalam
kantong aneurisma.
Namun, bila pasien datang saat dalam
kondisi parah dan mempunyai banyak faktor
resiko, coiling merupakan pilihan yang akan
diambil karena relatif lebih aman.
“Penderita aneurisma yang datang sebelum
dinding pembuluh darah otaknya pecah akan
memiliki tingkat keberhasilan pengobatan yang
tinggi. Karena itu sebaiknya ubah paradigma
dari berobat saat sakit dengan berobat sebelum
sakit. Luangkan waktu sejenak untuk melakukan
medical check up secara rutin, agar kita bisa
senantiasa menikmati hidup yang berkualitas,”
pungkas dokter Spesialis Bedah Saraf National
Hospital ini mengingatkan.

Fast

Fact
Mengenali Aneurisma
l Terjadi pada usia 40 tahun ke atas.
l Aneurisma dapat menyebabkan
stroke.
l Salah satu gejalanya adalah
kesadaran menurun.
l Penderita bisa mengalami kondisi
somnolent (mudah tidur).
l Rokok bisa membuat pembuluh
darah tidak elastis.
l Aneurisma bisa terjadi di semua
bagian tubuh.
l Cegah aneurisme dengan check up
rutin MRI.
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Studded Officer

4
3
5

2

STUDDED OUT

yOuR STyle

S

tudded rupanya kini tak selalu identik dengan gaya punk ataupun
style ala rocker. Busana dan aksesoris dengan kancing-kancing besi
ini mulai mengisi fashion runaway melalui rancangan desainer
ternama. Sebut saja diantaranya Saint Laurent, Givenchy, Emilio
Pucci, Rodarte, serta Vivienne Westwood menyelipkan studded dalam
koleksinya, dipadu dengan tartan plaid motif, baju berbahan leather,
serta aggressive shoes and accessories. Kombinasi menarik yang akan
membuat penampilan Anda terlihat edgy.
Tertarik untuk mencoba gaya ini? Busana ataupun aksesoris studded
sebenarnya cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai suasana.
Mulai dari acara formal, casual, hingga glamor. Di bagian manapun
ditempatkan, studded akan menjadi perhatian utama dari penampilan
Anda, karenanya perlu style management yang baik agar penampilan
tidak berakhir menjadi bencana.
Kuncinya, batasi penggunaan studded pada dua elemen saja.
Misalkan sepatu dan anting saja, atau baju dan clutch saja agar
penampilan tidak terlihat berlebihan. Bila Anda memilih gaya rocker
chic ini, less is definetly more. Sebagai inspirasi, berikut mix and match
busana dan aksesoris studded untuk acara formal, casual, dan glamour
party. Are you ready to studded your style, Ladies?

1.
2.
3.
4.
5.
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Akris Punto, Nappa Leather Biker Jacket.
Michael Kors, Padlock Earing.
Michael Kors. Padlock Link Toggle Necklace.
Diane Von Futtenberg, Studded Clutch.
Michael Kors, Hamilton Bag.
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Pretty Preppy

1
3

4
1
7

5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Michael Kors, Leather Jacket and Drop Mini Dress
Valentino, Studded Cat Eyes Sunglasses
Stella and Dot, Pegassus Necklace
Dolce & Gabbana, Leopard iPad Case
Diane Von Futtenberg, Studded Clutch
Christian Louboutin, Panettone Studded Bag
Jimmy Cho, Attila Leopard Toe Suede Flat

Studded Party

2

3

1
4

5

1.
2.
3.
4
5.

Maria Lucia Hohan, Long Sleeved LaceDress.
Tom Ford, Paloma Sunglasses.
Charlotte Olympia
Valentino, Rock Studded Shoes.
Handcuff Clutch.
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Ruby Beluso Tumlos, R.N.,MAN.phD.
nurse Consultant national Hospital

MeTi
Modern Training Methods
What I read I forget, what I see I remember, what I do I understand.
Demikianlah kenyataannya, pembelajaran tak cukup hanya dengan mempelajari teori. Praktik
langsung dalam kondisi semirip mungkin dengan kenyataan adalah cara terbaik untuk mengasah
pengetahuan dan keterampilan seseorang. Atas alasan itulah National Hospital berani mengambil
selangkah lebih maju dengan menghadirkan Medical Education Tecnology Inc. (METI).
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menyerupai manusia yang merupakan salah satu
terobosan baru dalam dunia pendidikan medis.

HUmAN LIkE SImULATOR

T

enaga medis terampil, adalah syarat mutlak
bagi sebuah rumah sakit untuk dapat
memberikan yang terbaik pada pasiennya.
Teknologi, seberapa pun canggihnya, tanpa SDM
yang mumpuni, hanya akan menjadi seonggok mesin
tak berarti. Itulah mengapa National Hospital memiliki
komitmen kuat untuk menyeimbangkan investasinya,
yakni melengkapi fasilitasnya dengan teknologi
terkini, dan tenaga medis terampil.
Training secara berkala untuk tenaga medis,
utamanya perawat, menjadi agenda rutin yang
selalu diselenggarakan oleh National Hospital. Untuk
menghadirkan pengalaman seperti sesungguhnya
dalam training tenaga perawat tersebut, National
Hospital menggunakan METI yakni: sebuah manekin

Boneka berukuran manusia dewasa ini memiliki
fitur kompleks yang membuatnya beroperasi seperti
layaknya manusia. Mata yang berkedip, pupil reaktif,
bernafas, jantung yang berdetak, adalah sebagian
kecil dari fitur realistis boneka yang juga memiliki
sistem saraf serta pembuluh darah seperti manusia
ini. Simulator tersebut bahkan dapat merespon setiap
stimulus yang diberikan, seperti pemberian anastesi,
terapi, oksigen, serta pemberian obat.
Gabungan desain yang rumit dan software yang
berorientasi pada teknologi tinggi membuat METI
mampu menciptakan pengalaman belajar yang riil.
Dengan sistem ultra yang canggih, boneka simulator
tersebut dapat menggambarkan kompleksitas fisologi
jantung manusia, suara nafas, dan kondisi medis lain
yang akurat dari tubuh manusia.
“Dengan METI kita dapat menciptakan kondisi
nyata atau bahkan skenario di dalam ruang
belajar. Teknologi canggih dari METI yang mampu
menggambarkan fisiologi dan farmakologi manusia
ini juga dapat memberikan respon dari aksi yang
diberikan perawat atau dokter,” jelas Ruby Beluso
Tumlos, Nurse Consultant National Hospital.
Human simulator ini juga dapat merekam semua
tindakan yang dilakukan oleh perawat saat melakukan
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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pelatihan, sehingga trainer dapat mengevaluasi apakah
tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau
tidak. Tak hanya itu, simulator yang telah menjadi gold
standard dalam nurse training di negara-negara maju
tersebut juga dilengkapi interface berupa patient monitor
seperti yang digunakan di rumah sakit untuk mendeteksi
reaksi simulator saat perawat melakukan tindakan.

ONE AND ONLY
Di Surabaya, National Hospital merupakan satusatunya rumah sakit yang menggunakan teknologi
ini. “Kami tidak ingin menjadikan pasien sebagai
bahan percobaan, jadi kami memastikan bahwa
perawat di National Hospital memang kompeten
dalam menangani pasien,” ujar Ruby. Seperti
disebutkan dalam misinya, Rumah Sakit yang telah
menerapkan beragam teknik microsurgery ini berusaha
untuk memberikan perawatan pasien superlatif
dengan peralatan medis canggih dan keunggulan
profesional. Oleh karena itu Departemen Keperawatan
berkomitmen untuk merekrut, mengembangkan, dan
melatih para perawat dengan kualitas terbaik.
Konsep pendidikan perawat di National Hospital
dirancang untuk menyediakan Program Pelatihan Berbasis
Kompetensi Terukur. Sebagai bagian dari proses orientasi
ini perawat harus memenuhi tiga kompetensi akademik
yaitu Medication Administration and Calculations, IV
Therapy dan Cannulation, serta Basic Life Support.
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Nantinya para perawat juga akan menjalani
evaluasi tes tahunan untuk menilai bagian mana dari
perawat tersebut yang harus ditingkatkan dari segi
keahlian dan pengetahuan. Setelah tes kompetensi,
perawat akan mengikuti Study Days dan Unit Model
Program. Mereka akan dihadapkan dengan METI
dengan skenario tertentu. “Mereka harus mempelajari
dan mengeksplor apa yang terjadi dengan pasien
serta penanganan apa yang harus dilakukan,” tambah
perawat berkebangsaan Filipina ini. Untuk menilai
kerja perawat, diadakan juga pre-test dan post-test
sehingga dapat dievaluasi sejauh mana perawat
memahami apa yang telah diajarkan.

TOTAL QUALITY PATIENT CARE
Dengan adanya training center yang kedepan akan
dikembangkan lagi, memungkinkan tenaga medis di luar
National Hospital juga turut menikmati fasilitas METI dan
bisa mengembangkan kemampuan tenaga medisnya.
“Kita selalu punya alasan klasik, pasrah dengan
SDM yang seperti ini saja, tapi saya rasa kalau sekadar
mengeluh dan tidak ada solusi itu percuma,” ujar Rudi,
CEO National Hospital. Dengan adanya METI, Rudi
berharap National Hospital dapat mencetak tenaga
perawat kompeten yang memiliki pengetahuan, skill,
sekaligus keahlian untuk mendorong tercapainya
quality patient care dengan selalu mengedepankan
patient safety.

paKeT
CHeCK up

JanTung
Didukung dengan teknologi Ct scan 128 slices Low
Dose yang dimiliki national Hospital, pasien bisa
melakukan check up untuk jantung mulai dari paket:

deteksi dini penyakit

Jantung Koroner

s

urvei menyebutkan bahwa 5 dari 10 orang yang mengalami serangan
jantung atau kematian mendadak karena penyumbatan pembuluh darah
koroner jantung (Coronary artery Disease) yang terjadi secara tiba-tiba,
tidak memberikan tanda-tanda gejala awal penyakit jantung.
ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit
jantung koroner. salah satunya deteksi iskemia miokard dengan stress test.
tubuh pasien akan dipasang alat pemantau jantung kemudian pasien diminta
melakukan tes berjalan atau berlari di atas treadmill.
Hasil deteksi tersebut akan dilihat berdasar evaluasi perubahan tekanan
darah, irama jantung serta iskemia otot jantung. sekalipun bisa membantu
mendeteksi penyakit jantung koroner, metode tes tersebut tidak bisa
memberikan hasil yang komprehensif.
Hasil yang detail dan akurat kini bisa didapatkan dengan Ct scan dan pencitraan
angiography (kateterisasi jantung). Pemeriksaan diagnostik melalui penggunaan
Ct scan 128 slices Low Dose sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit jantung
yang tidak saja memberi hasil yang lebih baik, namun juga lebih aman.
Dibandingkan Ct scan generasi terdahulu, Ct scan 128 slices lebih unggul
dalam beberapa hal. tingkat radiasi lebih rendah sehingga lebih aman bagi tubuh,
memungkinkan rekonstruksi dalam bentuk 3 dimensi sehingga gambar lebih
nyata, potongan lebih tipis sehingga lebih teliti untuk mencari kelainan tubuh,
dan dapat menilai perfusi jaringan serta organ bergerak seperti jantung. Dengan
demikian alat ini dapat mendeteksi penyempitan pembuluh darah dengan lebih
akurat. Deteksi yang tepat akan membantu diagnosa yang tepat dan penanganan
yang tepat pula sehingga proses penanganan pasien pun lebih cepat.
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Comprehensive Brain & Spine Center

TOTAliTAS

SeBuAH TiM
Seorang dokter ahli bedah saraf tidak hanya dituntut tanggung
jawab, profesional, serta kemampuan teknis, tapi juga harus
memegang kuat nilai- nilai kemanusiaan. Karena otak yang menjadi
salah satu “wilayah kerjanya” tak hanya menjadi pusat kehidupan
semata tapi bersemayam catatan kehidupan bagi diri pasien.
- dr. M. Sofyanto, Sp.BS. -
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M

enempati Annex Building di lantai tiga National Hospital,
Comprehensive Brain & Spine Center memberi pelayanan
penanganan otak dan tulang belakang terkini. Sukses
menangani berbagai kasus, bahkan pasien yang telah divonis tidak bisa
dilakukan operasi oleh dokter di luar negeri, namun bisa disembuhkan di
Surabaya, menjadikan tim ini memperoleh kepercayaan tidak saja oleh
pasien di dalam negeri namun juga dari luar negeri seperti Malaysia,
Singapore, China, Hongkong, Australia, New Zealand, dan USA.
Kasus-kasus yang ditangani antara lain: tumor otak (Meningioma,
Glioma, Acustic Neurinoma, Hipofise Tumor ), stroke (pendarahan
otak, aneurisma pembuluh darah otak, AVM), serta cranial nerve
surgery (kejang separuh wajah, nyeri gigi gusi & separuh wajah).
Selain itu, Comprehensive Brain & Spine Center juga menangani
spine surgery seperti: kecetit leher, kecetit pinggang, spinal tumor,
serta spinal trauma.

Tim Comprehensive Brain & Spine Center yang terdiri dari dr. M.
Sofyanto, Sp.BS.; dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS.; dr. Gigih Pramono,
Sp.BS.; dr. Bambang Kusnardi, Sp.S., dan dr. Budi Setiawan, Sp.BS.,
ini telah lebih dari sepuluh tahun mengembangkan bedah mikro
di Surabaya, hingga saat ini sudah tujuh belas ribu pasien baik dari
dalam maupun luar negeri yang tergabung dalam Brain & Spine
Community berperan aktif mengedukasi masyarakat di seluruh
penjuru tanah air tercinta.
Individual Skill dokter yang selalu ditingkatkan melalui
berbagai pelatihan di luar negeri, ditunjang fasilitas modern
dan lengkap di National Hospital menjadi satu perpaduan
ideal untuk memberikan pelayanan terbaiknya, sesuai dengan
misi dari tim totally care service, totally care team, well equipped
modern medical technology dengan demikian semua dokter
anggota tim bekerja penuh waktu.

dr. M. Sofyanto, Sp.BS.

otak. Lain halnya dengan hemifacial spasm, yang disebabkan oleh
penekanan pembuluh darah pada saraf fasialis, yaitu saraf ketujuh
(saraf motoris wajah). Pasien pun mengalami kedutan terus menerus
dan akhirnya wajah menjadi merot.
Sebagai salah satu pencetus berdirinya Comprehensive Brain
and Spine Center, lulusan Bedah Saraf Universitas Airlangga ini
selalu membagi pengalamannya pada dokter bedah saraf muda
dimanapun agar ilmu yang dipelajari dari berbagai negara ini
lebih bermanfaat bagi orang banyak. “Kami siap untuk membantu
operasi di seluruh wilayah Indonesia” tandasnya. “Bagi saya ini
adalah bentuk tanggungjawab, siapapun yang mempercayakan
kepada kita, pasien dan keluarga seolah menitipkan nyawa, sehingga
mereka layak mendapat yang terbaik. Seperti halnya kalau saya
menjadi pasien, itulah sebabnya mengapa setiap tim dokter kami
selalu siap memberi pelayanan 24 jam penuh bagi pasien,” jelas ayah
dari empat orang anak tersebut.

Tuntas menimba ilmu di Nagoya tahun 2003, dr. M. Sofyanto, Sp.BS.
tidak membuang-buang waktu bersama almarhum Profesor Yoshio
Suzuki, mulai mengembangkan bedah mikro di Surabaya. Spesialisasi
penanganan gangguan di batang otak yang diambilnya terbilang
masih langka dan belum dikenal banyak oleh masyarakat.
Penuh risiko, itulah mengapa tidak banyak dokter yang
melakukan operasi ini. Akurasi tinggi menjadi satu hal yang tak
bisa ditawar, mengingat batang otak adalah pusat-pusat vital yang
mengendalikan fungsi jantung, pernafasan dan pusat kesadaran
seseorang, sedikit saja meleset akibatnya bisa fatal bagi pasien.
Bedah mikro di batang otak ini diantaranya dialami oleh penderita
trigeminal neuralgia dan hemifacial spasm.
Trigeminal neuralgia yang ditandai nyeri sangat luar biasa di
daerah gigi, gusi, dan separuh wajah, gangguan ini akibat adanya
penekanan saraf nomor lima oleh pembuluh darah mikro di batang
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dibantu mikroskop khusus dan kamera endoskopi,
maka operasi tumor otak cukup dengan lubang kecil
antara satu sampai dua sentimeter dan didampingi
dokter ahli saraf yang akan memonitor semua fungsi
otak dan saraf selama operasi yang dikenal dengan
Intra Operatif Monitoring (IOM), sehingga semua risiko
operasi bisa dihindari dan tidak perlu rawat inap yang
cukup lama di Rumah Sakit.
Perkembangan penanganan tumor otak yang
kian pesat membuatnya terbang ke Stuttgart- Jerman
untuk mendalami operasi tumor otak Minimally
Invasive. Tak selesai sampai di situ, ia juga melanglang
buana hingga ke Vienna – Austria, Strasbourg –
France, dan beberapa negara lainnya untuk menjalin
kerjasama pengembangan di bidang tumor otak.
Alumni Universitas Airlangga Surabaya tersebut
menjelaskan, minimnya edukasi kepada masyarakat
luas di bidang ini, sering membuat masyarakat
tidak menyadari keberadaan tumor di otaknya. Pada
tahap awal tumor otak memang cenderung tidak
terlalu mengganggu penderitanya, sehingga sering
kali hanya dianggap sakit kepala biasa, namun bila
terlambat bisa memunculkan kelemahan anggota
gerak, pandangan kabur hingga kejang dan koma.
Itulah mengapa kebanyakan pasien datang saat
kondisi sudah parah, dan tidak jarang tumor sudah
sebesar kepalan tangan.
“Saat ini bukan orang sakit yang datang ke Rumah
Sakit, namun justru mumpung masih sehat datang
untuk periksa berbagai kemungkinan kelainan otak,
salah satunya adalah tumor otak, karena fasilitas MRI
dan CT Scan saat ini sudah sangat canggih untuk
mendeteksi secara dini, bahkan tumor otak dengan
ukuran satu milimeterpun bisa dianalisa” pesan dr. Aca
yang hobi golf ini.

dr. Gigih pramono, Sp.BS.

dr. Agus C. Anab, Sp.BS.
Dokter yang fokus di bidang penanganan Tumor
Otak ini mengawali kariernya di Rumah Sakit Syaiful
Anwar Malang, selama lebih dari tujuh tahun ia
bekerja sebagai spesialis Bedah Saraf. Tidak puas
dengan apa yang dicapainya dalam penanganan
tumor otak, dr. Aca sapaan akrabnya merintis bedah
mikro dengan endoskopi dan operasi keyhole,
dimana operasi tumor otak cukup dari alis mata
tanpa merusak estetika wajah ataupun kepala pasien.
Hal ini sangat berbeda dengan opini masyarakat
pada umumnya, bahwa operasi otak selalu dilakukan
dengan membuka batok kepala atau dibelah dan
berisiko fatal. Dengan perkembangan teknologi terkini,
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Menantang, itulah alasan mengapa dr. Gigih
tertarik untuk melanjutkan studinya di bidang Bedah
Saraf Universitas Airlangga. Bergabung dengan tim
Comprehensive Brain & Spine membuat dokter yang
hobi naik gunung ini mengarahkan spesialisasinya
pada penanganan stroke otak. Salah satu alasannya
karena Indonesia adalah negara dengan penderita
stroke terbanyak di Asia dan yang membuatnya
prihatin, hingga saat ini masih rendahnya kesadaran
di masyarakat untuk melakukan deteksi dini stroke.
Mereka biasanya datang ke Rumah Sakit di saat
sudah mengalami serangan stroke seperti gangguan
bicara, kelumpuhan separuh badan ataupun
gangguan kesadaran, bahkan sudah koma akibat
pendarahan otak yang berlangsung amat singkat
tanpa disadari sebelumnya oleh penderita. Dengan
demikian akan berdampak lebih banyak kecacatan

dan gangguan fungsi otak, karena jaringan otak
bersifat irreversible, artinya di saat stroke sel-sel otak
mengalami kerusakan akibat kekurangan aliran darah,
bila terlambat penanganannya maka terjadi proses
nekrosis atau kematian sel-sel otak yang tidak akan
pernah tumbuh kembali.
Pentingnya penanganan stroke secara cepat,
utamanya di saat serangan awal tiga jam pertama
sangat menentukan kualitas otak penderita, sebab
pada periode singkat ini otak yang mengalami
stroke masih bisa dilakukan tindakan untuk
memberikan kesempatan sembuh spontan, agar
terhindar dari gangguan aliran darah permanen.
“Di sinilah peran besar bagi dokter yang tergabung
dalam tim stroke, selain bekerja intensif secara
penuh waktu, juga dituntut memberikan edukasi
secara luas tentang pencegahan dan penanganan
dini penderita” tandas dr. Gigih.
Itulah mengapa ayah dua orang putra tersebut
selepas dari pendidikan di Universitas Airlangga
rela terbang hingga ke Negara Sakura untuk
mendalami bidang stroke ini. Rasa ingin tahunya
yang tinggi membuat arek Suroboyo ini sering
wara-wiri ke berbagai negara menjalin hubungan

kerjasama pengembangan di bidang stroke dan
pembuluh darah otak.

dr. Bambang kusnardi, Sp.S.
Dokter Spesialis Saraf, lulusan Universitas
Airlangga ini, paham benar pentingnya mempelajari
psikologis pasien gangguan saraf yang datang
kepadanya. Bagi pasien, vonis menderita sakit saraf,
merupakan beban yang sangat berat. Karenanya,
menjadi seorang spesialis saraf, tak hanya skill secara
medis yang harus dikuasai, tetapi juga skill untuk
memahami pasien.
Tanpa membuat pasien merasa takut, dokter
harus bisa memberikan informasi yang benar
kepada pasien tentang kondisi mereka dan
pengobatan apa yang harus dilakukan. Pada
umumnya sakit saraf tidak hanya membuat
mereka menderita secara fisik saja, namun
efek jasmaniah yang terlihat membuat mereka
juga merasakan ketidaknyamanan dalam batin
dengan adanya pendapat sosial masyarakat yang
timbul. “Karenanya, dalam setiap menangani
pasien, totalitas adalah satu hal yang selalu kami
utamakan,” urainya.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

69

gift box

Teckell Cristallino Gold football Table

play it With Style
S

eharian disibukkan dengan sederet aktivitas, tak
jarang membuat pikiran jadi penat dan ideide kreatif pun seakan tersumbat. Kalau sudah
begini, memanjakan diri sejenak lewat games jadi
alternatif refreshing yang mengasyikkan. Kondisi pikiran
yang rileks saat Anda berkutat dengan games, akan
membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis
sehingga mengurangi tekanan yang dapat
menimbulkan stres.
Sebagai pilihan, Anda bisa santai sejenak bermain
dengan football table dari Teckell. Tak seperti football
table pada umumnya, Teckell memadukan unsur
kesenangan dalam sebuah karya seni elegan. Meja
sepak bola mini hasil tangan terampil seniman Italia
ini begitu sarat dengan kualitas dan keakuratan dalam
setiap jengkalnya.
Dibuat dari bahan crystall glass, kesan glassy dan
classy meja permainan ini akan memuaskan hasrat
Anda akan hal-hal extraordinary. Menyempurnakan
tampilan sebening kristal tersebut, Teckell
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menempatkan patung-patung pemain bola dari
bahan aluminium berlapis emas 24 karat.
Desain impresif dan sophisticated membuat
Cristallino Gold Football Table tak saja menjadi
teman bermain yang menyenangkan, tetapi juga
mempesona.
Life is a game, be a true champion who play
with style and passion.

gift box

Hei June,

Don’t Make Me Burnt

Selain membuat kulit berwarna lebih gelap akibat terbakar, paparan
sinar matahari berlebih juga menjadi biang keladi penuaan dini serta
kanker kulit. Untuk melindungi Anda dari bahaya tersebut, Netatmo
meluncurkan health gadget terbarunya yang diberi nama June.

B

erbentuk gelang dengan pilihan strap berbahan
kulit dan silikon, serta monitor yang mirip
permata, membuat June jauh dari kesan hi-tech
gadget. Kolaborasi Harry Winston dan perancang
kawakan Louis Vuitton telah membuat June terlihat
seperti aksesoris yang elegan.

Di balik itu semua, begitu Anda menghubungkan June
dengan aplikasi iOS device maka dengan cerdas perangkat
ini akan mengukur intensitas sinar matahari yang memapar
kulit dan merekam aktivitas harian Anda di luar ruangan.
Setelah mengkalkulasi semua data yang diperoleh, June akan
mengingatkan Anda kapan saatnya mengaplikasikan sunblock,
mengenakan topi, atau sunglasses. Anda pun seakan memiliki
personal beauty adviser sepanjang hari.
June bahkan dapat menghitung jumlah paparan maksimum
sinar matahari sesuai dengan jenis kulit Anda, dan memberi
penjelasan rinci bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kulit.
Berkat kecanggihan teknologi yang disematkan di dalamnya,
perangkat yang diluncurkan saat perhelatan CES 2014 di Las Vegas
ini berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai
“The Wearable Technologies” dan “Tech for a Better World”. June
mulai tersedia di pasaran pada pertengahan tahun ini dengan harga
US$99 dan dalam tiga pilihan warna, gold, platinum, serta gunmetal.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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dr. paulus Rahardjo, Sp.Rad. (k)
konsultan Radiologi

Sharing is

Caring
“Dimanapun kita berada, kita harus bisa membuat dunia ini lebih baik.” Sepenggal
kalimat itulah yang senantiasa menjadi moto dr. Paulus. Berbagi ilmu adalah
salah satu cara yang dilakukan dokter Konsultan Radiologi National Hospital ini
untuk membuat dunia kesehatan yang ditekuninya menjadi lebih baik. Melalui
berbagi pula ia menunjukkan kepeduliannya pada perkembangan bidang radiologi
muskuloskeletal yang masih tergolong langka di Indonesia.

L

ulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
tahun 1986, dr. Paulus memutuskan melanjutkan
pendidikan dengan mengambil spesialisasi bidang
Radiologi. Sebuah keputusan yang terbilang berani,
karena saat itu radiologi bukan bidang yang populer.
Bahkan hingga kini rasio dokter spesialis radiologi dan
jumlah rakyat Indonesia masih terbilang minim. Salah
satu faktornya karena hambatan adopsi teknologi yang
masih rendah di negara ini. Padahal di negara maju
keberadaan spesialis radiologi mengambil peranan
sangat besar dalam membantu menegakkan diagnosis.
Secara garis besar, seorang ahli radiologi bertugas
menginterpretasikan gambar medis, menyimpulkan
diagnosisnya, dan bila perlu merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter yang mengirim
pasien ke radiologi. Namun karena teknologi radiologi
terbilang mahal, membuat tak banyak rumah sakit di
Indonesia berani berinvestasi besar dengan menempatkan alat-alat pencitraan canggih, seperti yang
dimiliki National Hospital.
Padahal dengan bantuan pemeriksaan radiologi,
banyak penyakit berbahaya bisa dideteksi lebih dini,
dapat ditangani lebih cepat, sehingga meningkatkan
keselamatan pasien. Inilah yang membuat pemegang
Black Belt Shotokan Karate tersebut memiliki passion
besar untuk mendalami bidang radiologi.

FULL SUPPORT
Sebagai Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter
Spesialis Radiologi Indonesia bidang Pengembangan
Keprofesian, yang juga anggota Asian Musculoskeletal
Society (AMS), selain aktif sebagai dosen mulai dari
jenjang D3 (D4), S1, Spesialis Radiologi, sampai
Pendidikan Konsultan Muskuloskeletal, dr. Paulus juga
rutin berbagi ilmu dengan menjadi trainer di Asean
Healthcare Learning Institute (AHLI). Sebuah divisi
pengembangan skill bagi Dokter Spesialis Radiologi
yang dibentuk GE Healthcare, dan sudah menjalin
kerjasama dengan National Hospital. Berbagai course
dan workshop terjadwal diselenggarakan oleh PDSRI
di National Hospital berkoordinasi dengan AHLI,
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dokter
spesialis radiologi di Indonesia.
Tak dipungkiri, bergabung di National Hospital
memberi keleluasaan bagi pria bertubuh tegap tersebut untuk mengeksplorasi kemampuannya hingga
titik maksimum. Salah satunya karena totalitas
National Hospital menunjang divisi radiologi dengan
menyediakan beragam peralatan terkini. Sebut saja
diantaranya: MRI 3-TESLA, CT Scan 128 Slices, perangkat
canggih Mammography, Fluoroscopy, General X-Ray,
Mobile X-Ray, hingga USG.
Masing-masing alat tersebut punya fungsi yang
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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berbeda-beda. Foto rontgen (juga dikenal dengan
“X-RAY”) misalnya, akan membantu melihat kondisi
dan masalah organ dada dan perut, serta tulang
dan persendian. Bisa juga digunakan untuk skrining
penyakit sinus dan nyeri tulang belakang. Kemudian
foto X-Ray Panoramic untuk memberikan pencitraan
gigi dan rahang bawah, sedangkan Mammography
merupakan perangkat X-Ray untuk mendeteksi
kelainan payudara.
Lain halnya dengan USG (Ultrasonografi), alat
ini menghasilkan citra dengan bantuan gelombang
ultrasonik. Selama ini alat yang jamak ditemukan di
setiap rumah sakit dan klinik kesehatan tersebut hanya
dimanfaatkan untuk membantu membuat image
bagian perut. Namun dr. Paulus sebagai salah satu
pelopor dan pengajar nasional radiologi muskuloskeletal,
menggunakan USG untuk pemeriksaan otot, tulang,
sendi, serta jaringan lunak lainnya.
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National Hospital memiliki CT Scan 128 Slices.
Alat yang masih langka di Indonesia ini mampu
memberikan citra medis dengan detail yang tinggi
dalam waktu yang singkat untuk stuktur kepala
(khususnya pada trauma), fraktur tulang tertentu, paru,
bahkan mampu menggambarkan pembuluh darah
koroner jantung yang ukurannya kurang dari 3mm.
MRI 3-Tesla Wide Bore yang dimiliki National Hospital
saat ini adalah MRI tingkat yang tertinggi yang dimiliki
Surabaya, Indonesia. Dengan alat tersebut, selain otak,
gambar organ perut, kandungan, sendi, otot, tendon,
dan jaringan lunak lainnya bisa dihasilkan dengan
detail yang sangat jelas.

ACTOR bEHIND THE mACHINES
Kecanggihan alat-alat ini tentunya tak ada
artinya tanpa peran dokter spesialis radiologi yang
mampu menjadi dirigen dalam kerja sama tim
radiologi yang mumpuni.
“Citra atau gambarnya harus prima, diagnosisnya
harus tepat. Melewatkan detail kecil, bisa-bisa malah
membahayakan keselamatan pasien,” urai bapak dua
orang putra tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, semisal MRI. Meski
pemeriksaan ini mampu memberikan image maksimal,
namun akan fatal akibatnya bila ternyata pasien yang
diperiksa menggunakan “electronic device” seperti alat
pacu jantung dalam tubuhnya. Sama halnya dengan
CT Scan, bila seseorang dengan indikasi infeksi usus
buntu ingin melakukan pemeriksaan, dengan CT Scan
memang hasilnya bisa akurat. Namun bila pasien usia
subur dengan kemungkinan hamil, pemeriksaan ini
malah berbahaya. Dalam kasus tersebut USG adalah
pilihan yang lebih tepat. Dokter spesialis radiologi
telah dilatih untuk selalu mengutamakan keselamatan
pasien dari bahaya yang bisa dielakkan.
Dokter yang pernah menimba ilmu di Singapore,
Amerika Serikat, dan Australia ini, secara rutin
diundang untuk memberikan kuliah dan workshop
di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan,
Srilangka, India, Kamboja, Vietnam, dan beberapa
negara Arab. Itu belum termasuk undangan menjadi
pembicara seminar, kursus, dan pelatihan di dalam
negeri, yang rata-rata bisa mencapai lebih dari 20
kali per tahun. Tantangan di bidang Radiologi yang
tak pernah berhenti membuatnya senantiasa ingin
mengasah diri. Selalu ada ilmu baru dengan peralatan
baru, dengan kemampuan yang baru pula sehingga
membuat porsi peran radiologist semakin besar di
dunia medis modern. Meski demikian baginya, syarat
keberhasilan seorang dokter spesialis radiologi ialah
memiliki kerendahan hati untuk bekerja sama dengan
profesi medis lainnya demi mewujudkan pelayanan
pasien yang berkualitas.

paKeT CHeCK-up

KeHaMiLan

(Oleh In-House Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan National Hospital)*
PAKET PRA KEHAMILAN
Rp. 1.500.000,Skrining TORCH dan HEPATITIS B bagi Ibu yang sedang merencanakan kehamilan.
l
Tes Laboratorium: TORCH (anti Toxoplasma IgG dan IgM, Anti Rubella IgG dan IgM,
anti CMV IgG dan IgM, anti HSV II IgG dan IgM), VDRL/RPR, HBSAG.
PAKET PERAWATAN KEHAMILAN
Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan (4 kali).
USG 4 dimensi simple (1 kali).
USG 2 dimensi (3 kali).

l
l
l

Rp. 1.500.000,-

PAKET PEMERIKSAAN HAMIL TRIMESTER PERTAMA
Rp. 1.750.000,Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan.
Tes Laboratorium: periksa darah lengkap, golongan darah & rhesus, glukosa puasa 2PP,
Glukosa puasa, urine lengkap, TORCH(anti Toxoplasma IgG dan IgM, Anti Rubella IgG dan IgM,
anti CMV IgG dan IgM, anti HSV II IgG dan IgM), VDRL/RPR, HBSAG.

l
l

PAKET HBIG (Hepatitis B Immunoglobulin)
Rp. 2.000.000,Disarankan untuk bayi baru lahir dari orang tua (ayah atau ibu) penderita Hepatitis B.
l
Hyperhep-B S/D.

perKiraan BiaYa perSaLinan (MaTerniTY)

in HouSe doKTer*

TOTAL BIAYA

VVIP

VIP

KELAS 1

KELAS 2

KELAS 3

operaSi / SC

43,000,000

37,000,000

29,000,000

22,000,000

18,000,000

perSaLinan norMaL

27,000,000

22,500,000

17,000,000

12,000,000

8,500,000

noTed:
1.
2.
3.
4.
5.

biaya diatas jika kondisi pasien dalam keadaan normal tanpa ada penyulit.
kondisi bayi juga dalam keadaan normal tanpa ada penyulit.
Tidak termasuk biaya cito.
Obat-obatan tergantung pemakaian, tiap masing-masing pasien berbeda.
Perawatan selama 3 hari.

(*) dr. aldika akbar, sp.og., dr. Hendera Henderi, sp.og., dr. Robert Hunan Purwaka, sp.og., dr. widjaja indrachan, sp.og.

berlaku sampai 31 Oktober 2014
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isabel Zhuang - Singapore

Surabaya

Sembuhkan Saya
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Saat masyarakat menganggap negara tetangga memiliki fasilitas
perawatan kesehatan lebih canggih dengan dokter yang lebih
mumpuni dibanding di tanah air tercinta, nyatanya Isabel Zhuang (36)
dari Singapura berhasil sembuh di Surabaya.

I

sabel Zhuang mengubah penilaian masyarakat,
dan ternyata di Surabaya berhasil menghadirkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sepuluh tahun lamanya, Isabel berjuang
mencari kesembuhan pengobatan di negeri
asalnya. Namun tak satu dokter pun yang bisa
menyembuhkan dari penyakit Hemifacial Spasm
(HFS) yang dideritanya.
Awalnya ia merasakan kedutan di satu titik
wajah, namun lama kelamaan kedutan ini berpindah
ke pipi, bibir, mulut, dan sekitar mata, bahkan
semakin parah hingga wajahnya merot tak terkecuali
di saat tidur pun demikian. Pengobatan medis di
Singapura hingga cara alternatif menggunakan
metode akupuntur yang dicoba hanya membantu
meredakan sementara.
Hemifacial Spasm memang tidak bisa diatasi
hanya dengan pengobatan biasa dan terapi
tradisional. Satu-satunya jalan untuk mengatasi
adalah dengan operasi. Selama ini permasalahan
yang sering terjadi adalah pasien mundur teratur
ketika tahu harus operasi, alasannya takut operasi
akan gagal atau menyebabkan komplikasi fatal.
Akhirnya mereka memilih untuk membiarkan saja
hingga akhirnya keadaan semakin memburuk,
walaupun harus menanggung beban mental
karena sangat mengganggu hubungan relasi dan
pekerjaan.

BeriSiKo TuLi
Ini pula yang terjadi pada Isabel, ia menjadi panik
saat mendapati wajahnya merot akibat hemifacial
spsam. Penyebabnya adalah adanya pembuluh darah
kecil yang menekan saraf ketujuh di batang otak,
yaitu saraf motorik yang menggerakkan otot-otot di
wajah, kecantikan wajahnya berubah menjadi tidak
simetris dan Isabel pun semakin merasa terganggu,

waktu, tenaga, bahkan tertekan karena rasa percaya
dirinya semakin terkikis melihat segala upaya yang
dilakukan menemui jalan buntu.
“Saya juga sempat down saat konsultasi di
Singapura tentang kemungkinan melakukan operasi,
dokter menjelaskan kalau itu sangat berisiko dan kalau
dilakukan saya bisa tuli,” kenangnya.
Di tengah keterpurukannya, tiba-tiba
semangatnya untuk sembuh bangkit ketika seorang
kerabat menceritakan Comprehensive Brain & Spine
Center di National Hospital Surabaya yang telah
berpengalaman mengatasi penyakit Hemifacial
Spasm seperti yang dideritanya.

SeMBuH SeTeLaH operaSi 2 JaM
Tanpa membuang waktu, ia melakukan
konsultasi singkat melalui telepon. Penjelasan dokter
yang membesarkan hati dan akhirnya membuat
Isabel mantap menjalani perawatan di National
Hospital. Pada Rabu 12 Februari 2014 perempuan
yang menggeluti bisnis online shop ini pun
melakukan pemeriksaan, dari hasil analisa foto MRI
dengan komputer ditemukan adanya penekanan
oleh pembuluh darah mikro, dokter menyarankan
untuk operasi.
Keinginannya untuk sembuh yang begitu
kuat hingga Isabel langsung setuju operasi
esok harinya. Sambil disaksikan langsung oleh
keluarganya (live surgery) operasi berhasil sukses
tuntas dalam waktu dua jam. Microsurgery memang
membuat proses operasi menjadi lebih mudah,
dengan risiko minimal dan proses pemulihan yang
lebih cepat. Dua hari kemudian tepatnya
15 Februari 2014 dokter mengizinkan Isabel pulang
ke negaranya, menemukan kembali wajah cantiknya
dan beraktifitas seperti sediakala.
“Thanks you for Surabaya”
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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dr. Susanto, MSi. Med., Sp.A.
spesialis anak

Melindungi Buah Hati

dari penyakit Menular
Istilah penyakit menular mungkin
sudah tak asing lagi di telinga
kita. Namun apakah Anda sudah
memahami apa sajakah kategori dari
penyakit menular dan penyebabnya.
Karena ternyata buah hati Anda
adalah salah satu orang yang sangat
mudah terjangkit oleh penyakit ini.

C

ommunicable Disease atau penyakit menular
adalah penyakit yang disebabkan oleh agen
biologi seperti virus atau bakteria dan bukan
dikarenakan faktor fisik seperti luka bakar maupun luka
akibat bahan kimia.
Penyebarannya bisa melalui beberapa cara,
antara lain: Pertama, kontak langsung dengan
penderita seperti terinfeksi dengan cairan tubuh
penderita, seperti darah misalnya. Kedua, kuman
yang ditularkan melalui hewan atau serangga
melalui gigitan. Ketiga, kuman yang tersebar melalui
udara misalnya saat penderita batuk atau bersin.
Keempat, kuman yang berada di dalam minuman
atau makanan. Terakhir, kuman patogen yang berada
dipermukaan sebuah benda sehingga Anda bisa
memegangnya tanpa sengaja.

kENALI DENgAN bAIk
Untuk mencegah si kecil jatuh sakit akibat penyakit
menular, salah satu cara terbaik adalah dengan
mengenali apa dan bagaimana penyakit menular ini
sebenarnya. Berikut adalah beberapa penyakit yang
acap kali mengancam kesehatan buah hati Anda, di
tengah aktivitas sehari-harinya di sekolah maupun
saat bermain bersama teman-temannya:

1. Pilek dan Flu
Pilek bisa jadi masalah yang paling sering dialami di kecil.
Pilek merupakan penyakit menular pada sistem pernafasan yang
mudah menyebar melalui lebih dari 200 tipe virus termasuk
rhinoviruses dan corona viruses. Gejalanya meliputi batuk, sakit
tenggorokan, hidung meler, dan demam. Gejala tersebut biasanya
mereda setelah tujuh hingga sepuluh hari. Penanganan terbaik
untuk pilek adalah dengan bed rest, minum banyak air putih dan
penanganan medis lainnya yang direkomendasikan dokter.
Flu atau Influenza merupakan penyakit menular yang
disebabkan virus RNA. Gejala paling umum dari penyakit ini adalah
demam, sakit kepala, kecapekan, batuk, dan nyeri tenggorokan.
Komplikasi dari penyakit flu dapat berujung penyakit serius seperti
bronchitis, pneunomia bahkan yang pada beberapa kasus dapat
berakhir dengan kematian.
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Penanganan untuk penyakit ini dapat dilakukan
dengan pemberian cairan dan bed rest. Selain itu dapat
juga diberikan penanganan medis untuk menurunkan
panas atau mengurangi gejala. Sebagai langkah
pencegahan, kini Anda bisa melindungi si kecil
dengan memberikan vaksinasi flu.
Pencegahan
Bila Anda sedang sakit flu, agar tidak menular pada
anggota keluarga yang lain, lakukan pencegahan
dengan beberapa langkah berikut. Pertama,
tutupi hidung dan mulut Anda dengan tisu ketika
sedang batuk atau bersin. Buang tisu ketika selesai
menggunakannya. Kedua, cuci tangan buah hati
dengan sabun dan air, khususnya selesai batuk atau
bersin. Jika tidak ada air didekat anda, gunakan alcohol
hand cleaner. Ketiga, usahakan agar tidak menyentuh
mata, hidung, atau mulut Anda secara langsung
karena biasanya kuman menyebar dengan cara
tersebut. Terakhir, jangan berbagi minum, makanan,
atau lipstik kepada orang lain.
2. Cacar air
Cacar air atau chickenpox adalah suatu kondisi
yang ditandai dengan munculnya benjolan
merah yang gatal dan akhirnya melepuh. Cacar air
disebabkan oleh virus varicella-zoster dan menular
melalui pernafasan atau kontak langsung dengan
cairan yang berasal dari luka. Cacar air ditandai dengan
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munculnya ruam atau benjolan merah berisi cairan
yang bergelombang dan dapat pecah. Ruam ini
sangat gatal dan kemunculannya sering kali diiringi
dengan gejala demam, sakit perut, sakit tenggorokan,
dan sakit kepala. Gejala tersebut rata-rata berlangsung
antara 5-7 hari. Pencegahan yang bisa dilakukan
dengan melakukan vaksin Varicella.
3. Flu Singapura / HMFD
Penyakit ini lebih dikenal di Indonesia dengan
sebutan Flu Singapura atau dalam bahasa medis
disebut dengan Hand, Mouth, Food Diseases
(HMDF). Penyakit ini sangat mudah menular dan
umumnya menyerang anak-anak usia 2 minggu
sampai 5 tahun. Penularannya melalui kontak
langsung dari orang melalui droplet, air liur, tinja,
cairan dari vesikel, atau ekskreta.
4. Campak
Campak atau measles disebabkan oleh
paramiksovirus dan ditularkan melalui cairan tubuh
seperti ludah atau ingus. Penularan virus ini karena
menghirup percikan ludah penderita campak. Tandatanda tertular campak diantaranya adalah demam
yang mencapai 40o celcius, batuk, konjungtivitis, serta
diare. Campak diawali dengan ruam di belakang
telinga setelah beberapa jam, menyebar ke kepala
dan leher sebelum akhirnya menyebar keseluruh
tubuh dan biasanya menyebabkan gatal-gatal.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan
memberikan vaksin MMR yang biasanya dilakukan
saat anak berusia 12-15 bulan.
Kuman memang bisa menyebar dengan
berbagai cara namun tidak berarti Anda mengurung
buah hati di dalam rumah untuk menghindari

hal tersebut. Biarkan mereka bebas menikmati masa
kecilnya dan bermain dengan sahabat-sahabatnya di
luar sana, tapi barengi pula dengan pengetahuan yang
cukup untuk si kecil.
Mulailah menasihati mereka untuk tidak share
food, drink or personal belonging kepada orang
lain. Apalagi jika ada teman yang sakit. Berikan
pemahaman bahwa penyakit bisa dengan mudahnya
menular bahkan lewat udara. Namun jika buah hati
menunjukkan gejala sakit, pastikan bahwa mereka
berada di dalam rumah untuk menghindari penyakit
yang lebih parah.
Untuk mengurangi risiko tertularnya penyakit,
lakukan upaya preventif melalui pemberian vaksinasi.
Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan vaksin
apa yang sesuai dengan kebutuhan buah hati. Dan yang
tak kalah penting adalah mulai menjaga kebersihan
makanan yang Anda masak sendiri, karena sesungguhnya
pencegahan yang paling utama adalah berawal dari
dalam rumah Anda.

Fast

Fact
pilek = flu?
Kadang kita mengira bahwa pilek itu sama
dengan flu. Padahal inilah faktanya
l Pilek dan flu disebabkan oleh virus
yang berbeda. Pilek disebabkan oleh
lebih dari 200 virus, sedangkan virus
penyebab flu hanya beberapa saja.
l Flu datang lebih cepat daripada pilek.
l Pilek dan flu memiliki gejala yang
berbeda. Biasanya saat mengalami flu
akan menderita demam tinggi, sakit
kepala, dan kedinginan.
l Sakit flu dapat berujung pada penyakit
yang lebih serius atau bahkan kematian.
l Ada vaksinasi untuk sakit flu, sedangkan
pilek tidak.
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Saat Sendi Lutut

MeNjeRiT

NyeRi
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Nyeri lutut bisa jadi penanda beberapa penyakit, mulai dari
peradangan akibat aktivitas otot berlebihan, cedera, rematik,
hingga asam urat. Namun bagi yang berusia 45 tahun ke
atas, nyeri khususnya di bagian lutut dan pinggul, bisa jadi
ini adalah penanda gejala pengapuran sendi.

S
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eiring bertambahnya usia seseorang dengan
keluhan nyeri sendi lutut memang acap
kali dirasakan. Namun banyak anggapan di
masyarakat yang salah terkait penyebab nyeri sendi
lutut, seperti mengaitkan nyeri sendi lutut sebagai
gejala osteoporosis atau kolesterol. Padahal, menurut
dr. Stephanus Hendrata Darmadi, M.Kes., Sp.OT., dokter
Spesialis Orthopaedi & Traumatologi National Hospital,
kolesterol dan osteoporosis tidak menyebabkan nyeri
lutut, osteoporosis baru menimbulkan gejala setelah
timbul patah tulang.
“Penyebab utama nyeri sendi lutut adalah
Osteoarthritis yang istilah awamnya dikenal dengan
pengapuran,” jelas dr. Stephanus. Penderita kerusakan
tulang rawan sendi di Indonesia sendiri terdapat
63% sampai 85% dengan usia lebih dari 65 tahun,
sedangkan 30% untuk usia 45-64 tahun.
Pengapuran sendi merupakan penyakit degeneratif
yang terjadi akibat semakin menipisnya lapisan tulang
rawan sendi. Pada usia muda, tulang rawan memiliki
permukaan sangat licin yang berfungsi melapisi ujung
tulang di persendian. Lapisan itulah yang membuat
sendi dapat bergerak bebas tanpa nyeri.
Namun karena faktor pertambahan usia dan
beban yang dialami persendian setiap harinya, maka
tulang rawan tersebut akan habis secara tidak rata dan
inilah yang menimbulkan nyeri. “Proses tersebut bisa
menyerang semua sendi, namun lebih sering sendi
lutut karena banyak menerima beban pada aktifitas
manusia,” tambahnya.
Disamping usia, faktor lain yang berisiko
menyebabkan nyeri sendi adalah: kegemukan, cedera
sebelumnya, aktivitas sebelumnya, kelainan bentuk
sebelumnya, atau penyakit lain.

memperberat nyeri yang dirasakan. Kekakuan juga
bertambah sampai pasien tidak mampu berjongkok
dan lutut menjadi bertambah ‘O’ atau ‘X’.
“Sampai saat ini tidak ada pengobatan
yang dapat menyembuhkan, cara yang dapat
dilakukan adalah mengurangi nyeri, memperbaiki
fungsi, dan meningkatkan kualitas hidup,” terang
dr. Stephanus. Upaya pengobatan dapat dilakukan
dengan mengedukasi pasien, mengonsumsi obat
nyeri, fisioterapi, mengurangi berat badan, injeksi
hyaluronic (pelumas sendi) sampai di lakukan operasi.

gEjALA PENYAkIT

kURANgI RISIkO

Kekakuan sendi setelah lama tak bergerak, seperti
ketika bangun tidur pagi atau duduk dalam waktu
lama, merupakan salah satu gejala dari penyakit ini.
Biasanya hal ini diikuti dengan munculnya bunyi ‘krekkrek’ pada tulang saat beraktifitas yang disertai dengan
nyeri. Lama kelamaan akan timbul pembengkakan
sendi karena produksi cairan yang berlebih sehingga

“Banyak pasien yang stres karena nyeri sendi tak
kunjung sembuh, disinilah mereka harus sadar bahwa
pengapuran tidak mungkin bisa kembali, yang bisa
dilakukan hanya mengurangi sakitnya sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidup pasien,” terangnya.
Mengantisipasi siksaan nyeri sendi tersebut,
sangat disarankan agar sedini mungkin
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mengurangi faktor risikonya. Namun, jika operasi
adalah langkah yang harus dilakukan, ada
dua macam operasi pada Osteoarthritis, yaitu:
Arthroscopy dan Total Knee Arthroplasty.
Arthroscopy merupakan teknik operasi
minimal invasif yang dilakukan dengan sayatan
sekitar 0,5 sampai 1 sentimeter pada sendi yang
bermasalah, melalui sayatan inilah alat bernama
arthroscope dimasukkan. Alat berbentuk seperti stik
ini dilengkapi kamera dan peralatan medis lainnya
yang akan membantu dokter melihat kondisi
sendi, sekaligus melakukan tindakan penanganan.
Minimnya luka membuat proses penyembuhan
pasca operasi berlangsung cepat tanpa
meninggalkan bekas yang berarti. Sedangkan Total
Knee Arthroplasty adalah teknik operasi dengan
dilakukan pemasangan implant di sisi paha atas dan
bawah. Untuk menggantikan bantalan yang rusak
pada sendi lutut yang nyeri, dimasukkan bahan
semacam plastik khusus.

Jangan biarkan nyeri sendi menyiksa
aktivitas Anda sehari-hari. Enam langkah
sederhana ini akan membantu Anda
menghindari risiko Osteoarthritis.
1. Pertahankan tubuh dalam kondisi ideal.
Berat badan berlebih membuat beban
yang diterima sendi semakin berat.
2. Latih kekuatan otot paha depan dengan
berenang atau bersepeda. Kedua olahraga
tersebut akan membantu mengurangi
pergerakan antar sendi sehingga keausan
tulang rawan dapat dihambat.
3. Gunakan alat penyangga (brace) khusus
untuk memperbaiki postur lutut bila
terlalu ‘O’ atau ‘X’.
4. Batasi konsumsi obat pengurang nyeri
dan bengkak hanya pada saat nyeri saja.
5. Konsumsi suplemen Glucosamin untuk
menghambat kerusakan tulang rawan
pada derajat ringan sampai sedang.
6. Hindari stress dan konsumsi makanan
yang sehat.
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Orange peel

for Your Beauty Appeal
Dibalik warna cerah dan rasanya yang segar, jeruk
(orange) tak saja baik untuk kesehatan tubuh,
melainkan bisa dimanfaatkan pula sebagai perawatan
kulit untuk memunculkan beauty appeal Anda.

T

ak hanya kaya akan vitamin C yang
bermanfaat untuk menangkal radikal
bebas, orange juga memiliki kandungan
kalsium yang penting bagi kesehatan kulit.
Rutin mengonsumsi makanan berkalsium akan
membantu kelancaran regenerasi kulit.
Selain kandungan vitamin dan mineral yang
penting, buah yang masuk dalam spesies citrus ini
tidak hanya bisa dinikmati dari daging buahnya saja,
melainkan juga banyak tersimpan di kulitnya. Jadi
Anda bisa mengolahnya menjadi orange peel powder.
Bubuk kulit jeruk tersebut bisa dicampur dengan
beberapa bahan lainnya untuk membuat beragam
perawatan kulit alami yang pastinya bebas bahan
kimia berbahaya. Sebagai langkah pertama, Anda
perlu membuat orange peel powder terlebih dahulu,
berikut caranya:

ORANgE PEEL POwDER
Bahan : Buah jeruk
Cara membuat :
1. Kupas bagian luar kulit buah jeruk setipis mungkin
agar bagian putihnya tidak ikut terkelupas.
2. Cuci bersih, keringkan.
3. Jemur kulit buah di bawah terik matahari
hingga kering (butuh satu sampai dua hari, atau
tergantung cuaca).

4. Masukkan kulit buah yang sudah kering dalam
food processor atau blender, hancurkan hingga
lembut.
5. Simpan orange peel powder dalam wadah
kedap udara.
Bahan dasar telah siap, kini Anda bisa berkreasi
dengan beberapa resep home made skin care
berikut ini. Have a try, and see how orange will bring
wonders to your beauty!

DARk SPOT SCRUb
Ambil beberapa sendok orange peel powder
lalu tambahkan susu cair secukupnya, aduk hingga
menjadi pasta. Ambil pasta dan aplikasikan ke
wajah hingga rata. Gosok lembut dengan gerakan
memutar mulai dari bagian dagu wajah hingga
dahi. Dengan pemakaian teratur, resep ini akan
membantu mengembalikan kilau kulit Anda, sekaligus
memudarkan noda hitam di wajah. Scrub ini juga bisa
dimanfaatkan sebagai body scrub. Gunakan seminggu
sekali untuk membantu menghilangkan sel kulit mati
yang membuat kulit terlihat kusam.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Biarkan masker selama 15 menit, lalu bersihkan
dengan air hangat.
Cara sederhana ini bukan saja memudahkan Anda
menghilangkan blackheads, tetapi juga membantu
mengurangi kadar minyak di wajah dan mengangkat
kotoran yang bersembunyi di pori-pori.

RADIANT SkIN

bYE-bYE bLACkHEADS
Bila Anda punya masalah dengan komedo
(blackheads) masker dari kulit jeruk akan membantu
mengatasinya. Caranya, campur orange peel powder dan
yoghurt dengan perbandingan 1:1. Aduk hingga rata.
Gunakan campuran ini sebagai masker. Aplikasikan di
wajah hingga rata sembari memberi pijatan lembut.
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Kalau Anda tak ingin repot membuat bubuk
kulit jeruk, cara lain untuk memanfaatkan kulit buah
bercitarasa segar ini adalah dengan menyeduhnya.
Caranya, masukkan kupasan kulit jeruk dalam
mangkuk, seduh dengan air mendidih. Biarkan
selama sehari semalam (24 jam). Saring dan
masukkan seduhan kulit jeruk ini dalam botol, tutup
rapat, lalu simpan dalam kulkas. Jika sudah dingin,
tuangkan sedikit di atas kapas, lalu pulaskan ke
seluruh wajah yang sebelumnya telah dibersihkan.
Lakukan setiap hari sebelum Anda tidur. Cairan ini
akan membantu membuat kulit wajah menjadi
kenyal dan berkilau sehat.

intermezzo

The Secrets of

longlast live
Jagalah agar hatimu tetap tenang, duduklah seperti kura-kura,
berjalanlah dengan riang seperti merpati, dan tidurlah seperti seekor anjing.
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D

emikianlah nasihat yang ditinggalkan
seseorang bernama Li Ching Yun yang konon
meninggal dalam usia 256 tahun. Pria kelahiran
Chi Jian Hsien provinsi Szechuan, China ini dilahirkan
pada tahun 1677 dan telah menguburkan 23 istri yang
telah mendahuluinya. Li Ching Yun memiliki anak
cucu hingga sebelas generasi yang berjumlah sekitar
200 orang. Di Szechuan, umur panjang dipercaya
sebagai lambang kebesaran seseorang. Namun,
alih-alih terlihat renta ia justru terlihatan seperti
seseorang berumur 60 tahunan. Apa rahasia dari umur
panjangnya?

SImPLE SECRET
Selama hidupnya, Li dikenal sebagai
seorang herbalis dan ahli kungfu. Pada saat Li berusia
130 tahun, ia belajar tentang Jiulong Baguazhang
(sembilan naga delapan diagram telapak tangan) dan
Qigong (tenaga dalam) dengan instruksi pernapasan
khusus, pergerakan dan cara mengkordinasikannya
dengan suara spesifik serta rekomendasi makanan.
Konon dipercaya, Li mendapatkan umur panjang
karena melakukan latihan-latihan tersebut setiap hari
secara teratur, benar, dan tulus selama 120 tahun.
Sampai saat ini, para praktisi Jiulong Baguazhang
modern mengakui bahwa pengetahuan yang mereka
peroleh berasal langsung dari Li.
Secara general, pola hidup yang sehat dan
seimbang menjadi rahasia Li. Tapi tak bisa dipungkiri
bahwa hal tersebut kadang susah dilakukan
karena terkendala berbagai hal. Namun faktanya
hasil penelitian yang dilakukan Kementerian
Kesehatan menunjukkan angka harapan hidup
masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus

meningkat. Pada tahun 2014 umur harapan hidup
masyarakat Indonesia rata-rata mencapai 72 tahun.
Padahal, pada 2004, umur harapan hidup hanya pada
kisaran 66,2 tahun.

NOw OR NEvER
Menikmati umur panjang dengan kesehatan
prima, tentu jadi impian semua orang. Untuk
mencapai hal itu, berikut beberapa resep rahasia pola
hidup dan teknik awet muda Li yang bisa Anda contek.
1. Berolahraga
Sesuai dengan teori ilmu kesehatan, aktivitas
olahraga yang rutin, akan membuat tubuh menjadi
sehat dan memperbesar peluang terhindar dari
berbagai penyakit. Seperti yang dilakukan oleh Li,
dimasa mudanya ia banyak menghabiskan waktu
berjalan menjelajahi Kansu, Tibet, Annam, Thailand,
hingga Manchuria untuk berburu tanaman obat yang
kemudian dijualnya kembali. Dalam perburuannya
tersebut, Li bertemu seorang Taoist Master yang
mengajarinya tentang reaksi kimia tubuh, Chi Kung,
serta rahasia mengolah tanaman untuk pengobatan.
Kesehariannya yang tak lepas dari olah tubuh, menjadi
rahasia kebugaran pria yang pernah menjadi pelatih
beladiri tentara China ini.
Menurut beberapa penelitian, aktivitas fisik yang rutin
diketahui dapat mengurangi risiko penyakit jantung,
stroke, diabetes, beberapa jenis kanker, dan depresi.
Berolahraga bahkan dapat membantu mental Anda
tetap tajam di usia lanjut. Bila ruang kerja Anda tidak
terlalu jauh, cobalah menghindari lift dan mulai berlari
kecil menyusuri anak tangga. Cara sederhana ini menjadi
olahraga sederhana yang bisa dilakukan di antara
kesibukan Anda sehari-hari. Setidaknya luangkan waktu
30 menit – 1 jam setiap harinya untuk berolahraga.
2. Pola Makan Sehat
Pola makan yang teratur menjadi rahasia lain dari
pria bertubuh tinggi besar ini. Sepanjang hidupnya,
Li tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan
juga merokok. Dalam kesehariannya, ia banyak
mengonsumsi sayur dan juga ikan. Sedangkan untuk
daging, ia membatasi hanya mengonsumsi dua kali
saja dalam satu tahun.
Beberapa tanaman yang sering ia konsumsi adalah
Ginseng, He Shou Wu atau dikenal juga dengan nama
Polygonum Multiflorum, dan juga Wu Wei Zi atau
disebut juga Five Taste Fruit. Tanaman tersebut
merupakan vegetasi khas China, hanya Ginseng saja
yang telah banyak dibudidayakan di Indonesia.
Tak terbatas pada tiga jenis sayuran tersebut,
pada dasarnya mengonsumsi sayur mayur dalam
menu keseharian punya andil besar untuk menjaga
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kesehatan. Selain kaya serat untuk melancarkan
pencernaan, sayuran menyediakan berbagai vitamin
dan mineral penting untuk meningkatkan daya tahan
tubuh Anda.
Dari wawancara yang pernah dilakukan
sekitar tahun 1920, Li mengaku jika ia lebih sering
mengonsumsi makanan terutama sayuran dalam
keadaan mentah. Jika ditelaah lebih lanjut, hidangan
yang dikonsumsi selagi fresh sangat minim konsumsi
bumbu-bumbu dan minyak goreng yang kurang
baik untuk tubuh. Kebiasaan Li yang lebih memilih
ikan ketimbang daging menunjukkan pentingnya
membatasi asupan makanan berlemak dan
berkolesterol tinggi setiap harinya.
3. Meneguk Manfaat Goji Beri
Soal minuman, Li tidak pernah melewatkan hari
tanpa mengonsumsi teh Goji Beri. Teh yang diolah dari
buah yang banyak dibudidayakan di daerah China,
Jepang, Tibet, Amerika, Thailand, Vietnam, dan India
tersebut memang memiliki kandungan nutrisi yang
sangat beragam. Diantaranya adalah karbohidrat,
protein, lemak, serat, energi, mineral, asam amino,
serta berbagai macam vitamin dan pigmen fenolat
yang berkaitan dengan anti oksidan.
Banyak hasil riset kesehatan yang menunjukkan
bahwa mengonsumsi Goji Berry akan membantu
menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat,
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menunda
proses penuaan dini, mengurangi gangguan sakit
kepala, mengatasi insomnia, hingga membantu
menurunkan berat badan. Selain itu, buah yang

dikenal pula dengan nama Wolfberry tersebut juga membantu
memperkuat otot, tulang, dan gigi.
4. Lingkungan Sehat
Hal lain yang tak kalah penting adalah memilih
lingkungan yang bersih. Rendahnya tingkat polusi di kala
Li masih hidup menjadi faktor penunjang mengapa ia
bisa mencapai usia seperempat abad lebih. Karenanya
penting bagi kita untuk mulai membangun lingkungan
yang bersih dengan selalu menjaga kebersihan dan
menyediakan ruang hijau di rumah.
Memilih lingkungan yang sehat juga berarti memilih
teman dan pergaulan yang baik karena kebiasaan temanteman Anda dapat memengaruhi diri Anda. Penelitian
menunjukkan obesitas “menular” secara sosial. Kesempatan
Anda untuk menjadi gemuk meningkat sebesar 57% jika
Anda memiliki seorang teman yang menderita obesitas.
Merokok adalah kebiasaan lain yang menyebar melalui ikatan
sosial, tetapi kabar baiknya adalah berhenti merokok juga
menular secara sosial.
5. Perbaiki kualitas hidup
Setelah memiliki fisik yang kuat dan sehat, kini saatnya
mencapai hidup yang berkualitas. Carilah hobi dan kegiatan
yang memiliki arti bagi Anda dan petakan tujuan hidup
yang ingin Anda raih. Sebuah hasil penelitian menunjukkan
pria yang memiliki tujuan hidup kuat memiliki risiko lebih
rendah mengalami stroke, penyakit jantung, dibandingkan
dengan mereka yang memiliki tujuan rendah. Penelitian
lain di Rush University Medical Center menunjukkan bahwa
memiliki tujuan hidup yang lebih besar terkait dengan
penurunan risiko penyakit Alzheimer.
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Layaknya engsel yang menyatukan pintu
dan kusen. Pun demikian dengan sendi
tubuh, yang berfungsi menghubungkan
antara tulang yang satu dan lainnya,
sehingga Anda dapat bergerak bebas
sepanjang hari. Melihat besarnya peranan
sendi, menjaga bagian tubuh yang satu ini
dalam kondisi baik menjadi krusial.

S

epanjang hari, persendian hampir tidak pernah
istirahat dari tugasnya. Bukan hanya itu, sendi juga
merupakan anggota tubuh yang terus-menerus
mengalami tekanan. Makin banyak aktivitas yang
dilakukan sehari-hari, makin berat pula tugas sendi.
Ketika berjalan, tekanan pada sendi mencapai dua
kali dari berat tubuh dan saat naik tangga meningkat
hingga tiga kali. Tekanan yang dialami sendi bahkan
mencapai lima kali dari berat tubuh saat Anda
menuruni tangga.

kERUSAkAN SENDI
Sendi yang sehat ditandai dengan
permukaannya yang licin. Namun, tekanan-tekanan
yang dialami dari hari ke hari, menyebabkan
permukaan yang tadinya halus dan licin tersebut
mulai tergores, bahkan robek. Secara alami
kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh tubuh.
Sayangnya seiring bertambahnya usia,
kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan
tersebut semakin berkurang. Jaringan robek yang
tak segera pulih, lama kelamaan semakin parah

arTHroSCopY
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kerusakannya. Pada robekan besar, cairan sendi yang
berfungsi sebagai pelumas akan sekarang fungsinya
dan tulang terasa sakit ketika digerakkan. Inilah yang
disebut sebagai radang sendi.
Disamping usia, kerusakan pada sendi dapat
dipicu oleh obesitas, pola makan yang buruk, dan
aktivitas sehari-hari yang membahayakan sendi.
Selain pengobatan oral, penanganan masalah sendi
pada tahap serius tak jarang harus dilakukan melalui
tindakan Arthroscopy.

HIP ARTHROSCOPY
FemoraL arTery & nerVe
LaTeraL FemoraL cuTaneous nerVe

sciaTic nerVe

CUkUP DENgAN 0,5Cm
Kasus-kasus cedera olah raga dan gangguan sendi
karena faktor usia dapat ditangani dengan teknik
minimally invasive surgery yang satu ini. Melalui sayatan
kecil sepanjang 0,5 cm tindakan ini dapat dilakukan
dengan anestesi total ataupun lokal. Dahulu, tindakan
operatif pada persendian dilakukan dengan sayatan
yang besar (5-20 cm), dengan teknik arthroscopy,
sayatan dapat diminimalkan menjadi kurang dari
5mm. Keuntungannya, minimally invasive surgery
dengan metode arthroscopy, penderita akan memiliki
luka yang minimal, masa pemulihan yang pendek dan
waktu perawatan di rumah sakit yang pendek.
Instrumen kecil sebesar pensil yang dilengkapi
dengan lensa akan dimasukkan melalui sayatan
tersebut untuk membantu dokter melihat kondisi di
dalam sendi serta melakukan tindakan penanganan
yang diperlukan. Semuanya bisa dilihat langsung oleh
dokter dan penderita melalui layar monitor dengan
kualitas gambar High Definition (HD).
“Karena lukanya kecil, proses penyembuhan
menjadi lebih cepat, selain itu cost recovery juga lebih
murah karena hanya dengan 2 - 3 hari setelah operasi,
pasien bisa pulang. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu
pasien bisa langsung rawat jalan pasca operasi,” kata
dr. Taufin Warindra, Sp.OT., Spesialis Orthopedi dan
Traumalogi National Hospital.

wASPADA gANggUAN SENDI
National Hospital telah melakukan teknik
pembedahan dengan menggunakan metode
Arthroscopy. Pada umumnya pasien-pasien tersebut
datang dengan kerusakan meniskus atau ligamen
sendi lutut karena cedera olahraga, dan arthroscopy
telah berhasil membantu mengatasi cedera tersebut
dengan sukses. “Alat arthroscopy generasi terbaru
di National Hospital membantu tugas kami untuk
menangani penderita dengan lebih baik” , tambah
dokter yang menjadi anggota Orthopedic Society for
Sports Medicine and Arthroscopy (IOSSMA) ini.
Selain sebagai metode terapi, Arthroscopy juga
digunakan sebagai metode diagnosis. “Di bawah
usia 40 tahun, pada umumnya jika didapatkan

94

NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

SHOULDER ARTHROSCOPY
arThroscope
shouLder JoinT

shaVer

kNEE ARTHROSCOPY

kerusakan ringan sel-sel persendian, daya regenerasi tubuh
akan memperbaiki dengan sendirinya, namun setelah
memasuki usia 40 tahun , kemampuan regenerasi sel
akan turun sehingga perlu penanganan khusus,” terang
dr. Taufin. Direkomendasikan agar mereka yang memiliki
problema sendi, baik karena cedera ataupun proses
penuaan (degeneratif), melakukan pemeriksaan sendi
secara komprehensif agar kelainan bisa segera ditangani
sebelum berakibat fatal.
Menurut dr. Taufin, selain pemeriksaan dini, masalah
sendi juga harus dibarengi dengan mengonsumsi nutrisi
yang cukup dan juga dilatih dengan terus aktif bergerak.
“Jangan sampai overuse karena dapat menyebabkan
cedera, dan jika ini terjadi maka sendi-sendi harus segera
diistirahatkan,” pesannya.

UNIDRIVE S III ARTHRO
Motor system for tissue & bone resection

l
l
l
l
l

Hand pieces for all requirements
Up to 15.000 RPM
Profiles to store
Color touch screen user interface
Communication with Arthropump Power
via Storz Communication Bus (SCB)

ARTHROPUMP POWER
The clever system for arthroscopic
fluid management

l
l
l
l
l
l

Intelligent double roller pump
Automatic pressure control
Lavage mode for “clearing the view”
Hemostatis mode for “stop bleeding”
Communication with Unidrive SIII
Arthro via SCB

Exclusive distributor:

PT. Advance Mediacare Corpora
kompleks perkantoran duta merlin blok b-26
Jl. Gajah mada 3-5, Jakarta 10130. phone: (021) 63861505
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state of the heart

Nito Rahmadi - Sidoarjo

Sembuh dengan
Satu Sayatan kecil
Olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari Nito Rahmadi. Meski telah
meninggalkan dunia tenis profesional, pria kelahiran 1979 ini tetap aktif sebagai
tim tenis andalan PGN, tempatnya bekerja. Namun malang, saat mencoba ikut
basket untuk memeriahkan acara ulang tahun PGN, ia mengalami cedera yang
membuatnya harus berhenti bekerja selama 2 bulan.
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“N

amanya juga bukan atlet basket, jadi
main dengan teknik setengah-setengah,”
ungkap mantan atlit tenis Jawa Timur
ini mengawali kisah tentang cedera lutut yang
dialaminya. Mendarat keras dengan posisi tidak tepat,
membuat lututnya mengalami cedera parah. “Waktu
itu saya sampai dengar suara keras dari lutut, seperti
ada yang patah,” jelasnya. Sejenak ia terdiam karena
rasa sakit yang luar biasa, setelah itu perlahan-lahan ia
berusaha meluruskan kakinya yang menekuk empat
puluh derajat.
Beberapa menit kemudian, ayah dua orang anak
ini langsung ditangani tim medis National Hospital
yang segera membawanya ke rumah sakit dengan
ambulan. Sampai di UGD, dr. Taufin Warindra, Sp.OT.,
yang menanganinya menyarankan Nito menjalani
rontgen serta MRI untuk mengetahui kondisi lutut
kanannya. “Waktu lihat hasilnya, dr. Taufin kaget karena
saya tidak pingsan padahal cedera yang saya alami
parah,” tutur pria asli Magetan ini bersemangat.
Dari hasil pemeriksaan, ternyata Nito mengalami
kerusakan pada ACL (Anterior Cruciate Ligament), yaitu
urat pada sendi yang menjaga keseimbangan lututnya.
Karena tidak ada yang menahan, hanya dengan satu
tangan, saat disentuh lututnya bergeser dari kanan ke
kiri. Tak hanya itu, meniskus yang berfungsi sebagai
peredam kejut di persendian lututnya juga robek. Tak
ada jalan lain, operasi adalah satu-satunya cara untuk
mengatasi cederanya yang kompleks tersebut.

mENgINTIP OPERASI DARI mONITOR
Operasi Arthroscopy yang dijalaninya berjalan
cukup lama mengingat kondisi kerusakan meniskus
dan ACL-nya cukup parah. “Waktu itu saya dibius
lokal, jadi bisa ngobrol dengan dr. Taufin sambil
melihat proses operasinya dari layar monitor. Sama
sekali tidak ada kesan ngeri seperti operasi zaman
dulu,” ungkapnya. Untuk memastikan lututnya tidak
bergerak, dokter memasang pengunci agar kaki
kanannya tetap lurus.
Untuk mempercepat kesembuhannya, selain rutin
kontrol, dr. Taufin juga menyarankan ia menjalani
terapi rehabilitasi medik setiap dua hari sekali. “Saya
sudah 12 kali terapi dan sekarang kaki saya bisa
menekuk 90 derajat dan berjalan menapak,” tutur Nito
bangga dengan masa pemulihan pasca operasinya
yang tergolong cepat.
“Waktu itu dr. Taufin cuma meminta saya
menjaga agar posisi kaki benar-benar dikunci, sampai
bagian-bagian yang putus benar-benar sudah kuat
kembali. Saya juga tidak boleh terlalu memanjakan
kaki waktu rehabilitasi, sakit sedikit harus ditahan,
biar cepat sembuh. Selain itu tidak ada pantangan
apapun,” jelasnya.

SALINg mELENgkAPI
Melihat tim medis National Hospital memberi
penanganan pertama di lokasi kejadian hingga
akhirnya ia menjalani operasi dan rawat inap di sini,
membuat ayah yang mulai menularkan kecintaan
pada tenis terhadap putra sulungnya ini merasakan
bagaimana kesigapan dan kesungguhan tim
dokter dan tenaga medis National Hospital dalam
menangani pasiennya.
“Beruntung perusahaan tempat saya bekerja
menjalin kerjasama dengan National Hospital, jadi saya
bisa mendapat penanganan kesehatan terbaik dengan
dokter yang memang benar-benar ahli di bidangnya,”
ungkap Nito penuh rasa syukur. Ia mengibaratkan,
dokter dan tenaga perawat yang menanganinya
seperti sepasang sepatu yang saling melengkapi satu
sama lain. Kolaborasi ini mampu membantu pasien
tidak hanya dari sisi fisik dengan menyembuhkan
penyakit yang diderita, tetapi juga dari psikis, melalui
pelayanan sepenuh hati yang membuatnya merasa
tenang selama menjalani masa perawatan.
Genap dua bulan menjalani pemulihan, putra
mantan pemain Persebaya tersebut mulai aktif
kembali di kantor. Tak ada bekas luka yang mencolok
di kaki jenjangnya, karena operasi arthroskopi memang
dilakukan lewat sayatan yang panjangnya tak lebih
dari 1cm. Teknik operasi minimal invasif ini memang
sangat membantu mempersingkat proses recovery
pasca operasi serta meminimalisir kemungkinan
terjadinya komplikasi pada pasien.
Meski telah diperbolehkan beraktifitas seperti
biasa, dalam satu tahun ini dokter masih tidak
memperbolehkan ia melakukan olahraga yang bersifat
stop and go seperti tenis atau voli. Sementara waktu, ia
pun menyalurkan hobi olahraganya dengan berenang
dan bersepeda.
“Tahun ini saya jadinya tidak bisa memperkuat tim
tenis PGN di dua ajang tenis antar BUMN,” pungkasnya.
Satu pelajaran berharga tentang kehati-hatian pun
diingat selalu oleh pria yang telah bersahabat dengan
rakit tenis sedari bangku kelas 1 SD ini.
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Risiko, Deteksi, dan
Penanganan Jantung Koroner

S

urvei menyebutkan bahwa 5 dari 10 orang
mengalami serangan jantung atau kematian
mendadak karena penyumbatan pembuluh
darah koroner jantung (Coronary Artery Disease).
Berbeda dengan penyakit jantung lainnya,
serangan jantung koroner terjadi secara tibatiba, tanpa memberikan tanda-tanda gejala awal.
Ironisnya, penderita jantung koroner kini bergeser
pada usia yang lebih muda.
Sayangnya belum banyak masyarakat yang
menyadari hal ini, mereka masih beranggapan
bahwa penyakit jantung hanya terjadi di usia tua.
Berangkat dari itu, National Hospital menggelar
Seminar Awam Faktor Risiko, Deteksi, dan
Penanganan pada Jantung Koroner pada bulan
Maret 2014 lalu. Hadir sebagai pembicara dalam
kegiatan ini, tim dokter spesialis jantung National
Hospital. Diantaranya: dr. Andrianto, Sp.JP., FIHA;
dr. I Gede Rurus Suryawan, Sp.JP., FIHA.; dr.
Johanes Nugraha Eko Sp.JP., dan dr. Widyawan
Priyo Sp.JP. Dalam seminar sehari tersebut,
para pembicara mengupas tuntas fakta yang
ada tentang penyakit jantung, serangan, dan
penanganannya.
Menindaklanjuti seminar tersebut, National
Hospital kembali mengadakan Seminar Ilmiah
Penyakit Jantung Koroner pada hari Minggu, 11
Mei 2014. Kali ini, seminar yang diselenggarakan
bersama Perdudikes, tersebut diikuti tak kurang
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dari 200 dokter umum se Surabaya, dan sekitarnya. Seminar ilmiah yang mengambil tema
Cardiovascular Disease tersebut juga didukung oleh
empat Dokter Spesialis Jantung National Hospital.
Dalam kesempatan itu, dr. Andrianto, Sp.JP., FIHA.,
memaparkan tentang Pentatalaksanaan Sindroma
Koroner Akut, sedangkan dr. Widyawan Priyo,
Sp.JP., berbicara mengenai Patofisiologi dan
Penatalaksanaan Dekompensasi Cordis. Di sesi
berikutnya, hadir pula dr Johanes Nugraha Eko,
Sp.JP., FIHA. yang berbicara tentang Manajemen
Dislipidemia Dalam Praktik Klinis dan ditutup
dengan Topik Tindakan Intervensi Pada Penyakit
Jantung Koroner yang dibawakan oleh dr. I Gede
Rurus Suryawan, Sp.JP., FIHA.

national news

Memonitor Pasien
dari Genggaman

B

ekerjasama dengan Microsoft, National Hospital melakukan terobosan terbaru dalam bidang patient
monitoring. Pada 19 Juni 2014 lalu, secara resmi National Hospital memperkenalkan penggunaan
aplikasi Sphaira Mobile. Rudy Surjanto, CEO National Hospital, menjelaskan, aplikasi ini akan membantu
dokter untuk memonitor kondisi pasien kapan pun dan dimana pun melalui perangkat Tablet Windows 8.
Aplikasi Sphaira Mobile itu sendiri dikembangkan oleh QPro Sukses Mandiri, perusahaan lokal sistem
integrasi yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun mengembangkan sistem informasi medis di
berbagai rumah sakit.
Melalui aplikasi Sphaira Mobile, sekalipun tidak berada di tempat, dokter dapat mengetahui kondisi
pasien secara real time untuk selanjutnya memutuskan tindakan yang dapat dieksekusi oleh perawat yang
sedang bertugas. Terobosan baru di bidang medis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas
penanganan pasien secara terintegrasi.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Kehamilan dan

Persalinan Sehat

B

agi para calon ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan atau yang sudah hamil, National
Hospital mengadakan Pregnancy Class dan Seminar Kehamilan & Persalinan Sehat. Pregnancy Class
sendiri merupakan kelas khusus bagi ibu hamil yang diikuti oleh 15 pasangan suami istri dan diasuh
oleh dr. Aldika Akbar, Sp.OG. Pada Pregnancy Class ini dibahas mengenai perubahan fisik dan gangguan
selama masa kehamilan.
Untuk melengkapi sesi penjelasan dalam Pregnancy Class, National Hospital juga menyelenggarakan
Seminar Kehamilan & Persalinan Sehat dengan pembicara dr. Aldika Akbar, Sp.OG. dan dr. Frans OH
Prasetyadi, Sp.OG (K). Pada seminar tersebut, topik yang dibahas menjangkau persiapan kehamilan dan
skrining kelainan bawaan janin. Acara tersebut diikuti kurang lebih 190 ibu hamil yang kemudian diajak pula
belajar belly dance, senam khusus untuk ibu hamil.
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1.000 Operasi Katarak Gratis
Bagi Warga Surabaya

Y

ayasan Intiland melalui National Hospital bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
memberikan bantuan Operasi Katarak Gratis bagi warga Surabaya yang tidak mampu. Operasi tahap
satu sudah terlaksana pada bulan April 2014 yang dimulai dengan screening pasien yang meliputi
pemeriksaan mata, tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan rekam jantung (ECG).
Warga Surabaya bisa mengikuti operasi katarak gratis ini dengan mendaftarkan diri di Puskesmas
terdekat, dengan persyaratan antara lain : warga Surabaya berusia minimal 45 tahun, mempunyai kartu
Jamkesmas atau membawa surat keterangan tidak mampu dari RT.
NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014
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Aktif Tanpa Nyeri Sendi

T

ulang dan sendi merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia yang sangat penting dan memiliki
peran utama guna menunjang aktivitas sehari-hari. Melihat pentingnya organ ini, National Hospital
mengadakan Seminar Tulang dan Sendi pada Sabtu, 14 Juni 2014 yang diikuti sekitar 150 orang yang ratarata berusia 45 tahun ke atas. Dengan menggandeng dr. Teddy Heri Wardhana, Sp.OT., dan dr. Taufin Warindra,
Sp.OT., sebagai narasumber, seminar yang dikemas secara interaktif dan komunikatif ini membeberkan pula
tentang cara mengetahui secara dini dan mandiri adanya kelainan tulang serta sendi.
Para peserta diajak praktik langsung oleh dr. Teddy, mereka diminta untuk berdiri, lalu tangan kanan ditarik
ke belakang kepala, tangan kiri menarik tangan kanan dari belakang dan sebaliknya. Selain itu, dr. Teddy juga
mengajarkan bagaimana mengetahui tulang yang bermasalah dengan bantuan orang lain. Caranya tangan
direntangkan setinggi bahu, lalu dengan bantuan orang lain, bahu ditekan dan tangan yang direntangkan
didorong ke atas membentuk sudut 90 derajat.
“Kalau terasa sakit ketika didorong ke atas ketika posisi bahu juga ditekan, maka ada sesuatu di sendi Anda,”
jelas dokter spesialis tulang di National Hospital ini. Tak hanya dr. Teddy saja yang menularkan ilmunya, pada
sesi kedua dr. Taufin menunjukkan tampilan tulang-tulang yang bermasalah dan harus diwaspadai.
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interior tips

E Home

Nature friendly environment
Memadukan antara keindahan taman dan kecanggihan teknologi,
itulah konsep yang diusung, Jeiyong Chun dan Hyunjune Yang
dalam rumah yang disebutnya sebagai “E Home.”
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S

emakin sempitnya ruang hijau di perkotaan serta
kecenderungan bergesernya pola hunian dari
landed housing menjadi vertical housing adalah
fenomena yang menginspirasi duo desainer ini dalam
menciptakan karya terbaru mereka tersebut.

SmART DIgITAL PLANT CARE
E Home terdiri dari lima elemen interior, mulai
dari, Green Tower (pot tanaman vertikal), Green
Floor (lantai dari tanaman), Green Wall (tembok dari
tanaman), Green Stand (pot tanaman horisontal),
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hingga Modular Chamber. Konsep menghadirkan
taman di dalam rumah tersebut diatur secara otomatis
dengan Smart Digital Plant Care System (SDPCS).
Sistem terintegrasi yang akan membantu merawat
taman-taman tersebut secara otomatis.
Kehadiran vegetasi dalam E Home yang tidak
hanya berupa tanaman dalam pot, melainkan juga
lantai tanaman dan dinding tanaman ini menjadi
solusi di tengah minimnya suplai udara bersih di
perkotaan. Setidaknya dengan kehadiran taman
tersebut, Anda dapat menikmati udara bersih di dalam
rumah sekaligus suasana asri yang menyejukkan.
Simply sit back and relax, SDPCS will grow your greenery.
Salah satu rangkaian E Home adalah Green
Tower, rak tanaman berbentuk menara yang dapat
disandarkan di dinding rumah ini terdiri dari 4 plant
unit yang masing-masing unitnya dapat diisi 9 macam
tanaman. Setiap unit tersebut terhubung dengan
sebuah pipa yang menyalurkan air dari kontainer
penyimpanan air yang terletak di dasar tower. Anda
pun tak perlu khawatir tembok jadi kotor karena
cipratan tanah saat menyiramnya. SDPCS akan
menggantikan tugas Anda menyiram tanaman secara
cerdas, tanpa perlu mengotori rumah.
Membingkai rumah dengan lantai dari tanaman?
Mengapa tidak. Anda dapat melakukannya dengan
menggunakan Green Floor. Media tanam yang diatur
dalam panel-panel plant unit ini dapat diisi dengan
tanaman hias baik dari jenis daun-daunan, tanaman
berbunga, atau perpaduan keduanya. Sebuah pipa

di bawah panel yang dibuat menyatu dengan lantai
rumah akan memastikan taman mungil Anda tidak
kekurangan air.
Selain di lantai, panel serupa juga tersedia dalam
bentuk dinding yang dapat dipasang mengisi tembok
rumah Anda. Luasan taman di dinding ini dapat
disesuaikan dengan kebutuhan ruangan tempatnya
berada nanti. Untuk instalasinya memang harus
dilakukan secara terintegrasi dengan instalasi listrik
maupun aliran pipa air di rumah, mengingat semua
unit E Home dikendalikan oleh sebuah panel kontrol
yang akan membantu mengatur kebutuhan tamantaman cantik di dalam rumah Anda.

DIgITAL + NATURE = D’NATURE
Melengkapi taman alami tersebut, Jeiyong Chun juga
melengkapinya dengan D’Nature yang memungkinkan
Anda memperluas taman alami dengan taman digital.
Modul-modul berbentuk kubus yang dilapisi layar LED di
seluruh sisi bagian dalamnya tersebut dapat disusun sesuai
keinginan. Membangun suasana hutan yang panjang
sebelum akhirnya masuk dalam green office Anda, atau
menciptakan taman digital mini dengan beberapa panel
D’Nature untuk menyeimbangkan ambience alami taman
di dalam rumah? Tinggal pilih saja mana yang pas.
D’ House terdiri dari satu main module dan rangkaian
sub module yang dapat ditambah serta dikurangi sesuai
ruangan tempatnya berada. Selanjutnya, semua nuansa
dalam taman digital tersebut akan diatur dari main module.
Masing-masing module dilengkapi docking magnetic yang
akan memudahkan Anda memasang, melepas, dan juga
memindahkan antara modul satu dan lainnya.
Melalui layar sentuh yang terintegrasi dalam modul
utama, Anda dapat mengatur tampilan dalam taman
digital. Ingin menciptakan hutan tropis yang hijau,
atau hutan di pengunungan Alpen dengan salju tipis
menutupi sebagian dedaunan? Tinggal Anda pilih sendiri.
Pengalaman melintasi taman digital itu pun menjadi
semakin nyata dengan kehadiran fitur tata suara 3D yang
disematkan desainer asal Korea Selatan tersebut. Suara
gemericik air sungai, desir angin memainkan dedaunan,
serta kicau burung, menjadi backsound yang membuat
Anda benar-benar merasa sedang melintasi jalan setapak
di pegunungan.
Perpaduan taman digital dan taman alami indoor
tersebut menjadi solusi bagi Anda, untuk menghadirkan
suasana hijau dimana pun dan kapan pun juga.
Dengan memadukan teknologi serta kreatifitas Anda
menata interior rumah, E Home akan membuat rumah,
apartemen, bahkan kantor Anda menjadi tempat yang
nyaman sekaligus sehat.
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Memikat Lidah Dengan

Sajian Sehat
S

aat sakit, nafsu makan sering kali berkurang. Apalagi saat harus rawat
inap. Tak ada lagi masakan rumahan yang menggugah selera. Namun
tidak demikian halnya dengan National Hospital yang punya cara ampuh
membuat hidangan rumah sakit layaknya menu restoran yang siap memikat
lidah dengan kelezatannya.
“Di sini kami menyajikan tiga varian menu yang berbeda setiap hari, mulai
dari menu Indonesia, Asia, dan Western,” tutur Deni Maryani, SKM Ahli Gizi
National Hospital Surabaya. Variasi masakan ini bertujuan agar pasien tidak
bosan. Untuk menggugah selera, tampilan makanan pun dibuat semenarik
mungkin, agar pasien berselera menyantap hidangan.
Kali ini National Hospital akan membagikan beberapa rahasia kelezatan
hidangan yang disajikan untuk pasien di National Hospital. Anda pun bisa
mempraktikkannya di rumah, karena sangat mudah proses pembuatannya dan
pastinya sehat.

POTATO wADgES
Potato Wadges sangat cocok untuk menjadi menu sarapan karena kaya
akan karbohidrat. Selain itu kentang juga baik dikonsumsi untuk menjaga
kesehatan sistem pencernaan.
BAHAN:
l Kentang
l Bawang putih cincang
l Bawang merah cincang
l Parsley secukupnya

120 gr
5 gr
5 gr

CARA MEMBUAT:
1. Cuci kentang hingga bersih, potong jadi 6 bagian.
2. Rebus setengah matang.
3. Angkat lalu goreng kentang, masukkan beserta bawang merah dan putih
cincang. Tunggu hingga matang, angkat.
4. Sajikan dengan campuran potongan parsley.
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bEEF ROLADE
Sajian rolade yang memadukan antara daging
giling dan sayuran ini sangat cocok untuk si kecil
yang susah makan sayur. Bentuknya yang lucu serta
warna warni akan membuah hati Anda tak sabar
menyantapnya.
BAHAN:
l Daging cincang
l Tepung segitiga
l Telur
l Tahu
l Wortel
l Garam
l Merica

50 gr
10 gr
2 biji
1 biji
1 biji
secukupnya
secukupnya

CARA MEMASAK:
1. Potong wortel memanjang, seperti korek api.
2. Hancurkan tahu.
3. Buat dadar telur, angkat, letakkan di piring.

4. Masukkan potongan wortel, tahu, dan bahanbahan yang lain.
5. Campur semua bahan, tuangkan di atas dadaran
telur. Gulung menggunakan plastic wrap.
6. Kukus gulungan sayur selama 30 menit dengan
suhu 130° C.
7. Goreng sampai cokelat, lalu iris.
8. Rolade siap disajikan.

CHICkEN CREAm SOUP
Menikmati cream soup bercitarasa gurih ini sangat
cocok selagi masih hangat. Untuk menghindari
kandungan lemak yang terlalu tinggi, penggunaan
creamer diganti dengan susu skim yang kaya protein.
BAHAN:
l Daging dada ayam
l Tepung segitiga
l Butter / mentega
l Susu skim
l Kaldu ayam

150 gr
5 gr
5 gr
100 ml
200 ml

CARA MEMBUAT:
1. Rebus kaldu ayam.
2. Masukkan potong daging ayam, rebus hingga
matang.
3. Blender rebusan ayam dan kaldu hingga halus.
4. Tumis tepung segitiga dengan butter sampai
setengah coklat.
5. Masukkan susu dalam tumisan, aduk hingga rata.
6. Masukkan tumisan dalam rebusan ayam dan kaldu
yang telah di-blender.
7. Hidangkan selagi hangat.

DORY FISH wITH ROSEmARY
Sajian ikan yang satu ini sangat tepat untuk buah
hati Anda yang sedang dalam masa pertumbuhan
karena kaya akan kandungan Omega 3 dan
Asam Folat. Menu ini disajikan tanpa duri untuk
memudahkan pasien saat menyantapnya.
BAHAN:
l Dory fish
l Daun rosemary
l Butter
l Mustard
l Garam dan merica

60 gr
1 gr
2 gr
2 gr
secukupnya

CARA MEMASAK:
1. Lumuri Dory fish dengan butter, Rosemary,
mustard, dan garam serta merica secukupnya.
2. Panggang (grilled) hingga matang.
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SAUTEED vEgETAbLE
Sauteed Vegetable ini terdiri dari brokoli, kol, dan
baby corn yang kaya akan kandungan Vitamin C. Menu
western yang satu ini bisa menjadi pilihan bagi Anda
para vegan. Saat memasak, tumis sayuran tidak lebih
dari tiga menit agar kandungan nutrisi di dalamnya
tetap terjaga.
BAHAN:
l Brokoli
l Kol
l Wortel
l Baby corn

60 gr
20 gr
60 gr
10 gr

CARA MEMASAK:
1. Cuci dan potong semua sayuran.
2. Rebus hingga setengah masak.
3. Tumis bawang putih dan butter.
4. Masukkan sayuran yang telah direbus.
5. Gunakan selembar daun kol yang dibelah
menjadi empat sebagai tempat untuk
menyajikan hidangan ini.

Sebagai menu penutup, Anda bisa menyajikan potongan
buah kiwi, jeruk sunkist, dan buah naga. Kandungan Vitamin C
buah-buahan ini akan sangat membantu mengembalikan
stamina tubuh saat sakit.
Untuk mendapatkan gizi yang maksimum dari hidangan
tersebut, gunakan minyak jagung saat menumis, kontrol
pemakaian MSG. Jika terpaksa menggunakannya, pilih kualitas
yang terbaik. Batasi pemakaian gula dengan porsi tidak lebih dari
10 gram setiap harinya. Bon appetite !
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Aerofood ACS

A plate of Aerofood Delicacy

D

apur Rumah Sakit dan penyajian makanan
yang tidak higienis dapat menyebabkan
infeksi yang bisa berakibat fatal pada pasien. Di
Indonesia sendiri, faktor ini yang menjadi penyebab
mengapa kasus pasien terinfeksi di rumah sakit relatif
tinggi. Alasan itulah yang membuat National Hospital
menggandeng Aerofood ACS untuk menangani
katering bagi pasien. Pengalaman selama lebih dari
40 tahun di bidang aerofood, membuat Aerofood ACS
mampu menerjemahkan konsep patient safety dalam
setiap hidangan lezat yang disajikan.
Sebagai perusahaan food and beverage dengan
servis internasional, setiap hidangan Aerofood ACS
diolah dari bahan-bahan berkualitas terbaik yang telah
bersertifikasi dengan standar mutu internasional ISO
9002 & ISO 22000 Food Safety Management. Semua
bahan tersebut mengedepankan unsur HSE (Health,
Safety & Environment), Food Safety HACCP, serta
bersertifikasi halal dari MUI.
Kepercayaan yang terus bertambah seiring
berjalannya waktu, membuat perusahaan katering
yang berpusat di Jakarta tersebut berkembang pesat.
Kini Aerofood ACS telah memiliki delapan cabang di
kota-kota besar lain di Indonesia seperti, Denpasar,
Medan, Balikpapan, Yogyakarta, Bandung, Lombok,
Pekanbaru, dan juga Surabaya.

Setiap harinya, tak kurang dari 70.000 porsi makanan
diproduksi di bawah pengawasan chef berkelas
internasional yang menyatukan pengalaman mereka
dengan selera yang sempurna serta aspirasi untuk
memberikan kualitas terbaik dari kesempurnaan demi
kepuasan pelanggan.
Karenanya tak heran bila Aerofood ACS yang tercatat
sebagai anggota aktif International Travel Catering
Association (ITCA) ini dipercaya menangani tak kurang
dari 40 maskapai penerbangan internasional dan
domestik, seperti Garuda Indonesia, Cathay Pacific,
Singapore Airlines, Saudi Arabian Airlines, dan lain
sebagainya. Selain maskapai penerbangan, Aerofood
ACS juga dipercaya lebih dari 20 perusahaan besar
nasional serta multinasional, sebut saja diantaranya:
Pertamina, Conoco Phillips, Bayer, dan juga Nestle.
Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja
I-FRESH: Integrity, Fast, Reliable, Effective & Efficient, Service
Excellent, serta Hygiene, Aerofood ACS berhasil meraih
berbagai penghargaan dan pengakuan membanggakan,
baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan integritas dan kualitas yang tidak telah
teruji selama empat dekade, kehadiran Aerofood ACS di
National Hospital tentunya tak hanya akan memanjakan
pasien dengan hidangan yang menggugah selera, tapi
juga disajian dalam kesempurnaan layanan premium.
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Unbeatable Beauty of

Ubud
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Setiap hari berjejal dengan hutan beton dan padatnya
rutinitas, tubuh, dan jiwa Anda butuh sedikit relaksasi.
Sebagai alternatif tempat berlibur, bagaimana bila
Anda santai sejenak di salah satu dari 25 Destinasi
Wisata Terbaik di Asia? Tak perlu menyiapkan paspor,
karena destinasi ini adalah Ubud, Bali.

T

he “artistic capital” of Ubud is the perfect place to
see a cultural dance performance, take a batik or
silver-smithing workshop, or invigorate your mind
and body in a yoga class”. Demikian, TripAdvisor.com
situs liburan yang jadi rujukan traveler di seluruh
dunia menggambarkan keindahan Ubud. Tak salah
memang, selama lebih dari delapan puluh tahun,
Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, selalu
punya cara untuk membuat kesan tak terlupakan
bagi setiap orang yang berkunjung ke sana.
Termasuk salah satunya Elizabeth Gilbert, penulis
buku Eat, Pray, Love yang memburu cintanya di sini
dan kemudian mengabadikan kisahnya dalam film
dengan judul sama yang dibintangi oleh Julia Robert.

114 NATIONALHOSPITAL l EdISI 3 TAHun 2014

THE gREEN CARPET
Hamparan sawah dan bukit hijau dengan sungai
jernih yang berliku diantaranya adalah sebagian dari
bentang alam Ubud yang siap menyegarkan pikiran
Anda. Nature therapy pertama yang bisa Anda kunjungi
di sini adalah kawasan Tegalalang.
Tempat wisata yang terletak 30 menit dari Pasar
Seni Ubud tersebut menghadirkan pesona anak
tangga dengan hamparan padi yang tampak seperti
permadani berwarna hijau di kejauhan. Sembari
menikmati keindahan lukisan alam Ubud, Anda bisa
bersantai di kafe dan resto yang berada di tepi sawah
ditemani segelas Es Daluman, minuman khas Bali
yang menyegarkan.
Dari sini Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju
Mandala Wisata Wenara Wana atau yang lebih akrab
disebut Sacred Monkey Forest Sanctuary. Hutan
seluas 27 hektar tersebut merupakan suaka untuk

kera-kera yang disucikan. Melewati jalan-jalan kecil
yang dibentengi dengan pepohonan rimbun ini,
tampak kawanan kera dari spesies Macaca Fascicularis
bergelanyut dari satu pohon ke pohon yang lain.
Tak kurang dari 600 ekor kera tinggal di suaka yang
didirikan sejak tahun 1990 tersebut.
Selain melihat tingkah lucu keluarga besar kera,
di sini Anda juga bisa mengunjungi beberapa puri
yang masih berada dalam satu kawasan. Di sebelah
Barat Daya terdapat Pura Dalem Agung, selain itu
juga terdapat Pura Beji yang memiliki struktur “Tiga
Mandala,” dan Pura Prajapati yang digunakan sebagai
tempat kremasi.
Tak jauh dari Pura Beji, terdapat sebuah kolam
yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk
menyucikan diri. Konon katanya, bagi pengunjung
yang berdoa lalu melempar koin ke kolam ini doanya
akan terkabul. Ingin mencoba membuktikan?
Daftar destinasi lain yang tak kalah memukau
adalah Pura Taman Saraswati. Mengantarkan Anda
memasuki puri yang dibangun untuk memuja dan
menghormati Dewi Saraswati ini terdapat kolam
teratai membentang, dengan sebuah jalan kecil
membelah tepat di tengah-tengahnya. Kesan agung
dan sakral pun terasa semakin kuat, saat langkah
semakin dekat dengan pura yang dihiasi patung Dewi
Saraswati dan Jero Gede Mecaling tersebut. Bila Anda

berkunjung ke sini pada hari Kamis, sempatkan untuk
menonton pementasan Tari Kecak yang digelar setiap
Kamis malam di pelataran pura.
Kemegahan bangunan bersejarah lain yang tak
jauh dari sini adalah Puri Saren Ubud. Puri ini dulu
merupakan bekas kediaman Raja Ubud hingga
tahun 1940-an. Sampai sekarang pura tersebut masih
menjadi kediaman dari keturunan-keturunan raja,
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museum yang bisa Anda kunjungi. Hampir semuanya
berhubungan dengan seni dan lukisan. Diantaranya
adalah Museum Puri Lukisan, Neka Art Museum,
Don Antonio Blanco Museum, Museum Rudana,
dan Agung Rai Museum of Art. Sementara museum
terbaru yang dimiliki Ubud adalah Museum Marketing
3.0 yang baru diresmikan tahun 2011.

AN INTImATE HIDEAwAY
meski sebagian kawasan istana telah difungsikan
sebagai tempat wisata. Bangunan khas Bali dengan
tiang penyangga dihiasi ukiran berwarna emas,
memberi kesan agung puri yang dibangun pada
abad ke 18 tersebut.

THE ARTISTIC CAPITAL
Bila Ubud disebut sebagai jantung seni Bali,
maka gang-gang kecil di kawasan ini ibarat urat nadi,
tempat seni mengalir di setiap lorongnya. Anda
pun bisa melihat bagaimana para seniman Ubud
berkreasi di galeri seni dan bengkel kerajinan berjejal
di kanan kirinya.
Ubud merupakan kawasan dengan jumlah
museum terbanyak di Gianyar. Setidaknya ada enam
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Puas berkeliling menyusuri setiap sudut Ubud,
saatnya untuk menyempurnakan liburan Anda dengan
menjadi raja di Kayu Manis Ubud Private Villa and
Spa. Bersiaplah jatuh cinta pada aura magis vila yang
dinobatkan sebagai salah satu vila terbaik di Bali ini.
Aura yang membuat Anda tenang dan selalu rindu
untuk kembali ke sana.
Berdiri megah di punggung bukit, di atas aliran
sungai Ayung yang dikelilingi pepohonan kayu manis
menjulang tinggi dan rindang. Gemericik aliran sungai
dan pemandangan alam yang luar biasa dari ketinggian,
adalah salah satu hadiah indah yang diberikan The Kayu
Manis Spa selama Anda berlibur di sini.

LUxURY TREATmENT
Jangan meninggalkan tempat ini sebelum Anda

mencoba perawatan spa yang ditawarkan. Ditemani
lukisan alam Ubud, relakan tubuh Anda mendapat
perawatan terbaik dari terapis handal Kayu Manis. Usai
menikmati sensasi spa, saatnya memanjakan lidah
dengan sajian terbaik.
The Dining Corner Restaurant menyediakan
menu hidangan Thailand dan western contemporary
yang akan membuat Anda ketagihan dengan
kenikmatannya. Apapun menunya, kapan pun Anda
bersantap, The Dining Corner selalu punya cara untuk
membuatnya menjadi fine dining istimewa.
Pagi hari, semangkuk Sup Tom Yam Goong dengan
citarasa menyegarkan, ditemani matahari pagi yang
menyembul di balik dedaunan. Memberi kehangatan
sekaligus siluet alam yang menenangkan. Di malam
hari, kehangatan sepiring steak dari daging terbaik bisa
Anda nikmati di bawah temaram cahaya rembulan, dan
kelip kunang-kunang yang akan menemani sepanjang
romantic dinner Anda dengan si dia. Sayup-sayup
irama gamelan dari lembah desa sekitar vila akan
menyempurnakan malam yang tak terlupakan ini.

Such a living postcard, a paradise that feels like
a fantasy. Tak heran bila kemudian Kayu Manis Ubud
terpilih sebagai Best Luxury Day Spa 2014 oleh Conde
Nast Johansens sebuah panduan referensi terkemuka
para traveler. Dengan segala keindahan yang dimiliki,
Kayu Manis Ubud Private Villa and Spa pantas masuk
daftar liburan Anda.
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Teknologi Mobile Terkini dari HP
Kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan sangat mendukung untuk mobilitas tinggi anda.
HP dengan teknologi, fitur dan desain yang elegan, membantu Anda menemukan, mengelola,
dan mengoptimalkan kinerja, dimanapun dan kapanpun anda inginkan.
HP Pro x2 410 G1 Laptop
Bekerja secara efisien
dengan Windows 8.1 dengan
kecepatan respon dari
prosesor i3 atau i5 Intel®
Core™. kemudahan beralih
dari keyboard ke tablet dalam
satu gerakan, sesuai untuk
fleksibilitas bisnis anda.

HP ProOne 400 G1 All-in-One
(Touchscreen):
Komputer pintar dengan
windows 7 professional
64, hard disk 500GB serta
layar touchscreen 21.5 inch
widescreen.Hemat tempat
dengan All-in-One desain
yang sempurna, cocok untuk
bisnis Anda

HP Laserjet Enterprise 500
Color M551 series (A4 size):
Printer warna untuk ukuran
A4 dengan fitur ePrint dapat
mencetak dokumen dari
smartphone, PC dan tablet
anda. Dilengkapi dengan
duplex printing untuk
mencetak 2 sisi halaman
didukung HP ImageREt 3600
and HP ColorSphere toner
technology untuk hasil cetak
yang mengagumkan.

HP ProLiant MicroServer
G7 N54L:
Dengan fitur Error Checking
& Correction (ECC) memori
hingga 8GB. Support untuk
RAID 0 dan 1. Server dengan
bentuk kecil, hemat ruang
& biaya. Sebagai permulaan
awal untuk bisnis anda
dengan hasil maksimal.
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