
fromus
Ramsay sime daRby health caRe indonesia magazine vol #54 / Januari-maret 2020

Tetap Sehat 
di Usia Senja

Rs Premier Jatinegara Rs Premier Surabaya Rs Premier Bintaro

Hal 6 Hal 10 Hal 14

Bedah Katarak Modern; Dari 
rehabilitatif menuju refraktif

Perubahan Sistem Endokrin 
dan masalahnya pada lansia

Reumatik tidak Sesederhana 
yang Dibayangkan

people caring for people





Pembaca yang budiman... Bahagia rasanya kami dapat kembali 
menyapa Anda melalui majalah From Us Edisi 54. Tak ada kata lain 
yang ingin kami ucapkan, selain rasa terima kasih yang begitu besar 

karena kepercayaan Anda kepada tiga rumah sakit kami hingga saat ini.

Yang pertama ingin kami sampaikan adalah di edisi perdana tahun 2020 
ini, kami tampil dengan ‘wajah’ baru. Baik dari segi rubrikasi yang makin 
beragam, jumlah halaman yang lebih tebal, juga layout yang kami buat 
lebih menarik. 

Terkait tema, “Tetap Prima di Usia Senja” kami pilih pada edisi ini. Dengan 
bahasan mengenai “Bedah Modern Katarak” dari RS Premier Jatinegara, 
“Masalah Endokrinologi pada Lansia” dari RS Premier Surabaya, serta 
“Permasalahan Seputar Reumatik” dari RS Premier Bintaro.  

Demi menjalin interaksi antara Anda dan dokter-dokter kami, mulai edisi 
kali ini telah ada rubrik Tanya Dokter seputar masalah kesehatan yang 
Anda alami, yang bisa Anda tanyakan untuk dijawab tuntas oleh dokter 
spesialis terkait.  

Selain itu Profil Dokter dari tiga rumah sakit juga tetap kami hadirkan, 
disertai rangkuman kegiatan dari tiga rumah sakit kami yang telah 
dilaksanakan. 
 
Akhir kata, selamat membaca kembali sajian dari kami. 
Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. 

Salam.  

Info & Saran:
info@ramsaysimedarby.co.id
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6
Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mengeruhnya lensa mata, 
sehingga membuat penglihatan kabur. Kondisi ini umumnya terjadi pada lansia, dan 
bisa terjadi pada salah satu atau kedua mata sekaligus. Operasi katarak merupakan 
satu-satunya penanganan katarak pada lansia. Namun dengan teknologi saat ini, 
penanganan yang tadinya rehabilitatif telah berubah menuju retraktif. 

10
Sel-sel dalam tubuh manusia selalu mati 
secara rutin, tubuh akan memproduksi 
sel-sel baru tersebut. Namun pada kasus 
orang berusia lanjut, proses penggantian 
sel yang kalah cepat dengan yang 
telah mati menyebabkan jumlahnya 
dalam tubuh menjadi defisit. Perubahan 
sistem endokrin tersebut tidak jarang 
meninggalkan masalah pada Lansia. 

14
Penyakit rematik menimbulkan rasa 
sakit akibat otot atau persendian 
yang mengalami pembengkakan dan 
peradangan. Penyakit ini seringkali 
dialami oleh Lansia. Namun sayangnya, 
banyak yang beranggapan rematik hanya 
identik dengan rasa pegal atau linu sendi. 
Padahal tidak sesedarhana itu. 

20Profil Dokter

21
dr. Andito Wibisono, Sp.OT merupakan 
Dokter Spesialis Bedah Ortopedi RS 
Premier Bintaro. Edisi kali ini, dr. Andito 
menjawab pertanyaan seputar Total Knee 
Replacement yang dilakukan di RS Premier 
Bintaro. Simak ulasannya, beserta jadwal 
praktek dr. Andito. 

tanya Dokter

DAFTAR ISI

laporan utama

laporan utama laporan utama

Menurut dr. Linda Kurniaty Wijaya. Sp.PD-
KR, FINASIM, Indonesian Reumatology 
Association (IRA) bekerja keras untuk 
mengenalkan reumatologi. Tidak 
hanya kepada pasien, tapi juga para 
dokter umum.
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22
“Sungguh worth it bisa mempercayakan 
masalah kesehatan di RS Premier Bintaro. 
Pelayanannya cepat dan lingkungan rumah 
sakitnya bersih. Mulai dari penerimaan di 
Resepsionis, bagian Humas, tim lainnya 
hingga dokter dan susternya ramah sekali. 
Terima kasih RS Premier Bintaro, keren!”

testimoni

27
Dalam keseharian yang padat, memasak 
makanan sendiri tentu melelahkan. 
Kebanyakan memanfaatkan fitur antar 
makanan atau memilih mengkonsumi 
makanan cepat saji untuk mempersingkat 
waktu. Namun, tubuh juga memerlukan 
asupan nutrisi yang memenuhi kebutuhan 
tubuh, salah satunya ialah dengan 
memakan buah dan sayur. Tentu tidak 
asing apabila Anda memilih mengkonsumi 
buah dan sayur dari salad. Lalu bagaimana 
cara untuk membuat salad sendiri?

dapur Sehat

23
“Aku terkesan sekali dengan pelayanan yang aku dapatkan selama melakukan 
perawatan dan pemeriksaan di RS Premier Bintaro. Suasananya nyaman, hangat dan 
lingkungan yang bersih. Semuanya ditangani oleh profesional dengan sangat baik. 
Selain itu informasi yang diberikan juga jelas untuk aku sebagai pasien. Aku puas sekali 
dengan pelayanan di sini.  RS Premier Bintaro is the best!” 

testimoni

Saat musim hujan, sepatu jadi sering 
basah. Kadang hanya bagian luarnya 
yang basah. Namun tak jarang sneakers 
terendam genangan air hingga basah 
sampai ke dalam. Kalau sudah begini, 
sneakers harus segera dibersihkan, 
karena bisa menjadi sarang kuman dan 
menyebarkan aroma tak sedap. Selain 
juga bisa cepat rusak.

Tidak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk 
menikmati padang savana, Indonesia juga 
punya lho! Nama padang savana tersebut 
adalah Taman Nasional Baluran (TNB). 
Dinamakan Taman Nasional Baluran ialah 
karena taman nasional tersebut letaknya 
berada dekat dengan Gunung Baluran, di 
antara wilayah Wongsorejo, Banyuwangi, 
dan Banyuputih, Situbondo Jawa Timur.

29 Rehat Sehat 30 Jalan Jalan
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lansia dan bedah Katarak modern;
Dari rehabilitatif menuju 
refraktif

LAPORAN UTAMA

Dengan perkembangan teknologi kedokteran khususnya spesialis mata, bedah katarak khususnya 
pada Lansia tidak lagi bersifat rehabilitatif, melainkan telah mengarah menuju bedah refraktif. Artinya, 
pembedahan dilakukan bukan lagi sekedar mengembalikan fungsi penglihatan. Lebih dari itu, dengan 
bedah refraktif, diagnosa dan penyembuhan bisa dilakukan lebih mendalam dan lebih cepat. 
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LAPORAN UTAMA

dr. amir Shidik, Sp.m(K)

Jadi mudah dipahami jika angka kebutaan akibat katarak di 
Indonesia, yang secara geografis terletak di garis khatulistiwa 
sangat tinggi. Itu karena paparan ultraviolet yang melimpah. 
Angka tersebut ditambah dengan peningkatan jumlah kasus 
DM khususnya pada Lansia akibat pola makan dan aktivitas 
yang kurang baik serta penggunaan obat-obatan steroid 
secara bebas untuk berbagai penyakit lain.

Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai 
dengan mengeruhnya lensa mata, sehingga membuat 
penglihatan kabur. Dari 300 juta penduduk Indonesia, 

4,5 juta jiwa atau 1,5 persen mengalami kebutaan, dan 2,3 
juta jiwa atau 52 persen di antaranya diakibatkan katarak. 

Penyebab dan faktor risiko terjadinya katarak umumnya 
berhubungan dengan pertambahan usia, paparan 
ultraviolet, riwayat penyakit Diabetes Mellitus (DM), 
penggunaan obat-obat steroid, riwayat kecelakaan pada 
mata, ataupun riwayat operasi mata sebelumnya.

“Jadi mudah dipahami jika angka kebutaan akibat katarak 
di Indonesia, yang secara geografis terletak di garis 
khatulistiwa, sangat tinggi. Itu karena paparan ultraviolet 
yang melimpah. Angka tersebut ditambah dengan 
peningkatan jumlah kasus DM khususnya pada Lansia 
akibat pola makan dan aktivitas yang kurang baik serta 
penggunaan obat-obatan steroid secara bebas untuk 
berbagai penyakit lain,” kata dr. Amir Shidik, Sp.M(K), 
Dokter Spesialis Mata Konsultan Katarak, Kornea, dan 
Bedah Refraktif Rumah Sakit Premier Jatinegara.

Katarak berkembang secara perlahan. Awalnya, penderita 
tidak akan menyadari ada gangguan penglihatan, karena 
hanya sebagian kecil lensa mata yang mengalami katarak. 
Namun seiring pertambahan usia, katarak akan memburuk 
dan memunculkan sejumlah gejala seperti:

•	 Pandangan samar dan berkabut, 
•	 Mata semakin sensitif saat melihat cahaya yang 

menyilaukan.
•	 Melihat lingkaran cahaya di sekeliling sumber cahaya.
•	 Sulit melihat dengan jelas saat malam hari.
•	 Warna terlihat pudar atau tidak cerah.
•	 Objek terlihat ganda.

Bedah modern penanganan Katarak
Seiring teknologi yang semakin canggih, dunia kedokteran 
pun terus berkembang. Operasi katarak modern 

phacoemulsifikasi dikenal dengan istilah operasi katarak 
dengan laser.  Proses operasinya adalah menghancurkan 
lensa katarak dengan getaran ultrasonik dan lensa 
diaspirasi dari dalam bola mata. Ukuran luka yang  terjadi 
sangat kecil antara 1,8–2,75mm sehingga tidak memerlukan 
jahitan untuk menutup luka. Lensa katarak yang sudah 
dibersihkan, kemudian diganti lensa buatan yang jernih, 
lensa tersebut didesain dengan sangat baik dan digunakan 
selama seumur hidup.

Operasi phacoemulsifikasi memberikan pemulihan 
penglihatan (visual recovery) yang cepat, tajam penglihatan 
pasca operasi yang predictable, serta bekas luka operasi 
yang nyaris tidak tampak. Dengan semua keunggulan 
operasi katarak termasuk menyesuaikan ukuran kacamata 
pasca operasi, phacoemulsifikasi juga dapat menjadi pilihan 
bagi pasien-pasien dengan minus tinggi atau kacamata 
plus untuk menurunkan atau mengurangi ukuran kacamata.

Operasi katarak phaco memerlukan beberapa persiapan 
agar hasilnya memuaskan. 

“Untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan, operasi 
memerlukan persiapan yang baik. Selain pemeriksaan 
laboratorium sederhana, diperlukan pemeriksaan biometri 
untuk menentukan ukuran lensa tanam yang digunakan. 
Pemeriksaan biometry yang akurat memberikan prediksi 
kekuatan refraksi pasca-operasi yang baik.” ujar dr. Amir.

Meski kemajuan teknologi bedah katarak telah berkembang 
pesat, namun menurut dr. Amir pencegahan dan 
pengurangan risiko katarak tetap cara yang paling tepat. 

“Baik bagi golongan muda maupun yang telah memasuki 
masa Lansia,  mengurangi risiko katarak adalah dengan 
menjalani pola hidup sehat, menggunakan kacamata anti-
radiasi ultraviolet saat beraktivitas outdoor, serta lebih 
selektif dalam mengonsumsi obat,” dr. Amir menjelaskan.  
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LAPORAN UTAMA

alpukat
Buah satu ini rupanya mampu 
mempertajam penglihatan untuk penderita 
rabun jauh karena adanya kandungan 
lutein di dalamnya. Selain itu alpukat juga 
bermanfaat untuk mencegah terjangkit 
penyakit mata katarak. 

Kebutuhan vitamin A untuk menjaga 
kesehatan mata bisa didapatkan dengan 
mengkonsumsi daging merah. Karena 
daging merah rendah kandungan lemak, 
sehingga memiliki kandungan riboflavin 
(vitamin B2) yang mendukung kesehatan 
mata.

Orang yang mengkonsumsi ikan salmon 
secara teratur memiliki penglihatan lebih 
baik daripada yang tidak mengkonsumsi. 
Kandungan asam lemak omega-3 yang 
tinggi pada salmon mencegah degenerasi 
macula, kekeringan retina, dan kelelahan 
mata. 

Kuning telur mengandung antioksidan 
Lutein dan Zeaxanthin yang baik untuk 
pembentuk retina mata. Kekurangan 
kedua zat tersebut menyebabkan penuaan 
pada mata sehingga dapat menganggu 
penglihatan. 

1

2

3

4
daging merah

salmon

telur

Sering berada di depan layar komputer atau terlalu lama menatap smartphone? 
Hati-hati! Itu bisa menurunkan daya penglihatan Anda, lho! Sering terkena 
radiasi cahaya, terutama dari elektronik membuat mata menjadi kering yang 
akan mengakibatkan mata perih. Jika merasakan gejalanya, segera atasi 
dengan makanan dan buah untuk kesehatan mata, seperti yang akan dijelaskan 
berikut ini:

Wortel memiliki kandungan beta karoten 
yang akan diolah menjadi vitamin A dalam 
tubuh. Vitamin A inilah yang baik untuk 
kesehatan mata dan melindungi mata dari 
beragam gangguan seperti katarak dan 
xerophtalmia. 

Wortel

5

Tomat memiliki kandungan vitamin A yang 
mencegah bakteri dan virus yang bisa 
masuk ke dalam mata, serta menjaga mata 
kita tetap lembab. Selain itu, pemakaian 
buah tomat di sekeliling lingkaran mata 
sebagai masker juga dapat mengurangi 
kantung mata. 

tomat

6

makanan terbaik 
untuk mata anda6
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LAPORAN UTAMA

Perubahan sistem endokrin 
dan masalahnya pada lansia
Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin 
merupakan jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon dan merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan 
melalui aliran darah. Hormon membantu tubuh mengatur berbagai proses, seperti nafsu makan, 
pernapasan, pertumbuhan, keseimbangan cairan, feminisasi, dan virilisasi (pembentukan tanda-tanda 
seks sekunder seperti pembesaran payudara atau testis), serta pengendalian berat badan. Seiring 
bertambahnya usia, gangguan sistem endokrin semakin rentan terjadi.
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LAPORAN UTAMA

Ketika tubuh semakin beranjak usia, maka fungsi-fungsi 
organ tubuh akan menurun. Sebagai contoh ialah 
tumbuhnya uban atau rambut berwarna putih pada 

sebagian besar lansia. Karena laju usia ini, maka semakin 
lama produksi hormon dalam tubuh juga menurun. 

Sel-sel dalam tubuh manusia selalu mati secara rutin, tubuh 
akan memproduksi sel-sel baru tersebut. Namun pada 
kasus orang berusia lanjut, proses penggantian sel kalah 
cepat dengan yang telah mati menyebabkan jumlahnya 
dalam tubuh menjadi defisit. 

Gejala ini terjadi pada usia yang beragam, tergantung dari 
gaya hidup dan pola makan masing-masing. Secara umum, 
perempuan rentan terkena gangguan sistem endokrin pada 
usia 50 tahun sedangkan pada laki-laki di usia 70 tahun. 

Beberapa contoh penyakit yang umumnya diderita oleh 
orang berusia lanjut ialah Diabetes atau kencing manis, 
Kekurangan Hormon Tiroid, Kekurangan Hormon Estrogen.

“Gangguan pada sistem endokrin termasuk penyakit 
yang tidak memiliki gejala. Kecuali sudah terjangkit 
penyakit seperti diabetes. Sebagai contoh, ada pasien 
yang didiagnosa terkena jantung koroner, namun setelah 
ditangani lebih lanjut ternyata penyebabnya ialah diabetes.” 
ujar Dr. Sony. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang terbaik selain 
menjaga gaya hidup dan pola makan ialah kita harus rajin 
melakukan check-up minimal 1 tahun sekali. 

“Menurut saya, semua penyakit berbahaya. Meskipun 
memang, yang paling umum di kalangan masyarakat ialah 
terkena diabetes. Asalkan dapat diketahui secara dini, tentu 
akan dapat diatasi dengan lebih cepat pula,” pesan Dr. Sony. 

Ketika telah mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh, 
penanganannya akan dapat disesuaikan sesuai dengan 
kelainannya. Sebagai salah satu contoh, tindakan yang 
dapat dilakukan ketika tubuh kekurangan hormon ialah 
dengan melakukan Hormone Replacement Therapy.

Cara menunda atau meminimalisir gangguan pada 
Sistem endokrin

“Cara yang utama tentu dengan gaya hidup sehat. 
Bagaimana caranya? Dengan menjaga makanan, mengatur 
dan menyeimbangkan makanan yang masuk ke dalam 
tubuh kita. Harus seimbang antara karbohidrat dan protein,” 
jelas Dr. Sony. 

Selain mengatur pola makan, upaya pencegahan yang 
kedua ialah dengan secara rutin melakukan aktivitas fisik. 
dr. Sony menganjurkan untuk melakukan minimal 150 menit 
dalam 1 minggu dengan minimal 30 menit per hari selama 
5 hari. 

Aktivitas yang disarankan secara sederhana adalah jalan 
kaki, olah raga dengan intensitas sedang, dan olah raga lain 
yang sesuai dengan kegemaran. Selain itu disarankan pula 
beraktivitas fisik di bawah paparan sinar matahari. 

“Pada usia lanjut seringkali tubuh kekurangan vitamin D, 
padahal vitamin D bagus bukan hanya untuk tulang saja, 
melainkan juga sistem kekebalan tubuh, kesehatan jantung, 
otot dan juga pankreas. Nah, meskipun tubuh memiliki 
vitamin D, dan juga kita rajin mengonsumsinya asupan 
vitamin D, akan lebih baik bila dibantu oleh paparan sinar 
matahari,” tutup Dr. Sony. 

Dr. Sony Wibisono m dr.SppD., KemD., FinaSim

Gangguan pada sistem endokrin termasuk penyakit yang 
tidak memiliki gejala, kecuali sudah terjangkit penyakit seperti 
diabetes. Sebagai contoh, ada pasien yang didiagnosa terkena 
jantung kororner, namun setelah ditangani lebih lanjut ternyata 
penyebabnya ialah diabetes.
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memasuki Usia 40, 
apa yang sebaiknya
Dikonsumsi dan Dihindari?
Setiap orang memang sudah seharusnya rajin mengkonsumsi makanan sehat. Apalagi saat semakin 
tua, seseorang akan semakin berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan serius. Namun, ancaman 
kesehatan ini dapat Anda cegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Salah satu caranya adalah dari 
konsumsi makanan.

Kacang-kacangan
Mengkonsumsi kacang akan menurunkan 
kadar kolestrol dan mengurangi risiko 
diabetes tipe II. Hal ini dikarenakan 
kacang mengandung antioksidan. Salah 
satu contohnya ialah kacang lentil. Selain 
menjadi sumber serat yang tinggi, kacang 
lentil mengandung mineral selenium yang 
membantu melawan kanker dan asma 
kronis.

ikan yang Berminyak

Ikan mengandung omega 3 dan vitamin 
D yang akan mengurangi risiko terkena 
penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Di 
balik itu semua, rupanya mengonsumsi ikan 
dapat membantu meredakan depresi dan 
gejala penyakit skizofrenia. Contoh ikan 
yang berminyak ialah salmon, mackerel, 
tuna, sarden dan herring.

oat
Oat dikenal sebagai salah satu makanan 
bagi yang ingin menurunkan berat badan. 
Hal ini dikarenakan oat mengandung 
serat tinggi yang mampu menurunkan 
kadar kolesterol yang jahat. Selain itu, 
oat juga mengandung antioksidan unik 
yang mencegah pembentukan plak dalam 
dinding arteri.

stop Karbohidrat Berlebih

Menginjak usia 40 tahun bukan berarti 
dilarang mengonsumsi nasi. Namun sebaiknya 
mengurangi makanan yang mengandung 
karbohidrat hasil proses untuk menghindari 
naiknya gula darah yang menyebabkan cepat 
merasa lapar dan lelah. 

hindari susu Berlemak
Lemak jenuh pada susu dapat 
mengingkatkan kadar kolesterol dalam 
darah. Hal ini dapat memicu timbulnya 
penyakit jantung, peradangan kronis, dan 
penuaan sel-sel. Hal ini dapat disiasati 
dengan memilih produk susu tanpa lemak.

Mitos atau 
Fakta?

Dalam kenyataannya, tidak semua 
karbohidrat dan biji-bijian buruk bagi 
tubuh. Salah satu sumber karbohidrat 

yang baik berasal dari biji-bijian. 
Menurut salah satu studi, orang yang 
rutin mengonsumsi biji-bijian dapat 

terhindar dari peluang terkena penyakit 
jantung hingga 30%. 

1

2

3

4

5

Karbohidrat dan biji-
bijian buruk bagi tubuh?
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tahukah anda?
AKG adalah kecukupan rata-rata sehari bagi 
seluruh orang sehat dalam satu negara. Hal 
ini harus dibedakan dengan kebutuhan gizi, 
di mana angka yang dihasilkan ialah hanya 
merujuk pada satu individu saja. AKG akan 
sama dalam satu golongan usia, sedangkan 
angka kebutuhan gizi pasti berbeda untuk 
setiap orang. 

mengukur Kadar

nutrisi yang tepat bagi tubuh

Kebutuhan nutrisi setiap orang tentunya 
akan berbeda, tergantung aktivitas 
sehari-hari yang dilakukan serta kondisi 
tubuh masing-masing. 

Lalu bagaimana dapat mengukur 
kebutuhan gizi setiap orang? kebutuhan 
gizi dalam tubuh memiliki 2 jenis, yaitu 

zat gizi makro dan mikro. zat gizi makro 
adalah yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah 
yang besar, seperti karbohidrat, protein 
dan lemak. Kebutuhan gizi makro dapat 
disebut juga dengan kebutuhaan energi, dan 
dapat dihitung menggunakan rumus Harris 
Benedict. Tidak perlu repot, saat ini banyak 
situs yang menyediakan kalkulator kebutuhan 
kalori secara praktis. 

Data-data yang perlu dimuat ialah tinggi badan, 
berat badan, jenis kelamin, usia dan akvitas 
fisik. Dari hasil penghitungan, kebutuhan 
protein sebanyak 10-15%, kebutuhan lemak 
sebanyak 10-25%, dan kebutuhan karbohidrat 
sebanyak 60-75% dari total kebutuhan kalori 
Anda. 

zat gizi mikro adalah nutrisi yang dibutukan 
dalam jumlah kecil oleh tubuh, seperti kalsium, 
natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, 
magnesium dan fosfor. Untuk mencukupis 
kebutuhan gizi mikro, Anda dapat melihat 
Angka Kecukupan Gizi  (AKG) yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kesehatan RI. 

nutrisi terpenuhi, 
olahraga tak Berhenti

Rutinitas sehari-hari selain menimbulkan kejenuhan 
juga memberikan beban pikiran hingga 
menumbulkan depresi. Dengan berolahraga rupanya 

mampu membantu kita untuk mengurangi dampak depresi 
sehingga tidak hanya kesehatan fisik yang terjaga, namun 
juga kesehatan mental. 

Olahraga memang terkesan melelahkan, namun ketika 
berolahraga tubuh akan menghasilkan hormon endorfin. 
Hormon ini memiliki manfaat sebagai pereda rasa 
sakit dan memicu perasaan positif, atau dalam kata lain 
juga membuat Anda merasa bahagia. Oleh karena itu, 
berolahraga akan membantu Anda dalam mengatasi 
perasaan gelisah dan meningkatkan kualitas tidur.
Lalu, apa yang terjadi apabila kita tidak berolahraga?

Sulit tidur
Ketika tubuh tidak memiliki cukup hormon endorfin maka 
Anda akan mudah gelisah dan terjebak dalam pemikiran 
yang negatif. Hal ini memicu tubuh menjadi sulit tidur 
atau juga disebut insomnia karena menyerang kondisi 
psikologis penderitanya. 

pencernaan tidak lancar
Dengan berolahraha seperi senam, zumba, joging atau 
berenang akan membantu pergerakan makanan di dalam 
usus besar. Dengan begitu pencernaan akan lebih lancar. 
Kurang berolahraga akan membuat aliran darah ke otak 
akan meningkat. Hal ini menyebabkan turunnya bagian 
ingatan kognitif. Dengan berolahraga selama 10-40 menit 
sehari akan membantu Anda dalam berkonsentrasi dan 
tidak mudah pikun. 

mudah Sakit
Tubuh manusia didesain untuk selalu bergerak. Apabila 
tubuh kurang aktif hal ini akan berdampak pada daya 
tahan tubuh yang akan menurun. Tubuh akan rentan 
terkena penyakit, salah satunya ialah flu. Berolahraga rutin 
akan melatih otot pernapasan dan juga meningkatkan 
imunitas tubuh. 

Meskipun kita telah mencukupi kebutuhan nutrisi 
baik kebutuhan gizi makro maupun mikro, kita 
tetap perlu berolahraga. Kenapa? Berikut ini 
penjelasannya:
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Reumatik tidak sesederhana 
yang Dibayangkan!

Sayangnya masih banyak yang menganggap ringan 
penyakit reumatik oleh karena keluhannya hanya 
pegal dan sakit sendi. Padahal bila dibiarkan dan 

tidak ditangani secara baik akan menimbulkan komplikasi 
jangka panjang seperti yang diungkapkan dr. Linda 
Kurniaty Wijaya, Sp.PD-KR, FINASIM, Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Sub Spesialis Reumatologi RS Premier 
Bintaro. 

“Ada begitu banyak jenis penyakit reumatik. Yang menjadi 
masalah adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang 

Keluhan penyakit reumatik adalah rasa sakit pada otot dan sendi. Dapat terjadi 
bengkak dan kemerahan pada sendi yang diserangnya. Pada keadaan lanjut 
sendi dapat berubah bentuk. Penyakit reumatik sering dikeluhan pada Lansia 
walau sering juga menyerang orang berusia muda.

penyakit ini sehingga mengakibakan salah penanganan. 
Misalnya karena menganggap reumatik hanya sakit sendi 
ringan kemudian mereka membeli obat sendiri secara 
bebas dan akibatnya terjadi komplikasi baik akibat obatnya 
ataupun sakit sendinya yang bertambah berat sehingga 
akhirnya timbul kecacatan ataupun kelumpuhan,’’ dr Linda 
memaparkan.

Oleh karena itu ada baiknya Anda memahami ragam 
penyakit reumatik yang sering terjadi  pada Lansia, di 
antaranya adalah: 
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LAPORAN UTAMA

dr. linda Kurniaty Wijaya. Sp.pD-Kr, FinaSim

Harus dibedakan penanganan rematik pada Lansia, karena 
besar kemungkinan terjadi penyakit penyerta seperti gangguan 
jantung, lambung, ginjal, hipertensi, dan lain-lain. Jangan sampai 
kita berikan obat secara intensif, tapi justru berdampak buruk 
pada penyakit penyertanya.

osteoarthritis
Osteoarthritis adalah jenis reumatik yang paling sering 
ditemukan pada Lansia. Hal ini terjadi karena tulang 
rawan sendi yang menipis rusak, juga celah sendi  yang 
menyempit. Osteoarthritis atau yang sering disebut 
sebagai pengapuran tulang bisa menjangkiti berbagai 
persendian, namun yang sering terkena adalah sendi lutut, 
jari tangan, dan panggul. Bertambahnya usia juga menjadi 
salah satu faktor terjadinya osteoarthritis.

asam urat
Terganggunya metabolisme asam urat dalam tubuh dapat 
menimbukan asam urat. Kondisi ini dapat membuat kristal 
asam urat disimpan pada sendi. Pada keadaan lanjut bisa 
ditemukan tofus. Keluhan yang muncul adalah rasa sakit 
dan bengkak serta memerah yang muncul tiba-tiba pada 
sendi yang terkena. Sering kali awal serangan asam urat 
adalah jempol kaki, tetapi pada selanjutnya persendian 
lain dapat terserang. 

arthritis rheumatoid
Arthritis rheumatoid adalah salah satu penyakit reumatik 
autoimun yang mengenai banyak sendi-sendi terutama 
sendi kecil misalnya sendi tangan dan kaki. Keluhan 
berupa nyeri dan kaku yang dirasakan terutama pagi hari.  
Diperlukan obat khusus untuk mencegah kerusakan sendi 
ini karena bila tidak ditangani secara tepat dapat terjadi 
kerusakan sendi yang menetap, yaitu perubahan bentuk 
sendi, pergerakan sendi menjadi terbatas, dan fungsi 
sendi menghilang. 

osteoporosis
Osteoporosis adalah suatu keadaan di mana kepadatan 
tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan 
rentan untuk patah. Seringkali timbul tanpa keluhan, 
banyak kasus osteoporosis ditemukan pada Lansia. Gejala 
yang bisa dilihat adalah tinggi badan yang berkurang atau 
postur tubuh yang perlahan membungkuk. Diperlukan 
tindakan penyaringan dan pengobatan dari awal terhadap 
osteoporosis. 

Selain keempat  jenis reumatik yang disebut di atas  masih 
banyak lagi penyakit reumatik yang dapat menyerang 
Lansia yang tentu memerlukan penanganan yang tepat. 

penanganan reumatik pada lansia
Untuk menentukan penanganan yang tepat, harus 
diketahui dulu jenis penyakit reumatiknya, selain juga 
disesuaikan dengan kondisi penderita Lansia secara 
keseluruhan. 

Menurut dr. Linda, penanganan penyakit reumatik sering 
memerlukan proses jangka panjang. Tidak hanya minum 
obat tetapi juga memodifikasi aktifitas sehari-hari misalnya 
menghindari naik turun tangga pada mereka yang terkena 
osteoarthritis lutut. Kadang juga diperlukan tindakan 
fisioterapi bahkan sampai operasi bila sudah mengganggu 
fungsi. 

“Harus dibedakan penanganan reumatik pada Lansia, 
karena besar kemungkinan terdapat penyakit penyerta 
lainnya seperti gangguan jantung, lambung, ginjal, 
hipertensi, dan lain-lain. Perlu diperhatikan pemilihan 
obat yang aman interaksi antar obat  jangan sampai kita 
memberikan obat,  tetapi berdampak buruk pada penyakit 
penyertanya,” dr. Linda menjelaskan. 

Ia pun pun menambahkan, di sinilah pentingnya 
masyarakat mengetahui lebih jauh lagi mengenai ruang 
lingkup dan jenis penyakit reumatik. 

“Jangan sampai karena hanya menganggap reumatik 
merupakan gangguan pegal dan linu pada persendian, 
penangananpun menjadi tidak tepat. Oleh karena itu bila 
kita merasakan gangguan pada persendian, lebih baik 
langsung memeriksakan diri ke dokter spesialis yang 
berkaitan,” tutup dr. Linda. 
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menjaga agar sendi 
tetap Sehat Sampai tua

menjaga Berat Badan
Kelebihan berat badan menyebabkan sendi-sendi pada 
lutut, pinggul, dan punggung harus menanggung beban 
yang lebih besar. Makin berat bobot seseorang, maka 
makin tinggi risiko gangguan pada sendi. 
    
hindari Duduk terlalu lama
Semakin banyak bergerak, sendi menjadi semakin lentur 
dan mengurangi risiko terkena gangguan sendi. Bila 
pekerjaan Anda mengharuskan duduk selama berjam-
jam, lakukan peregangan setidaknya tiap 15 menit sekali.

perhatikan postur tubuh
Postur tubuh yang buruk, misalnya karena posisi duduk, 
berdiri, atau berjalan yang salah, dapat membuat beban 
pada sendi meningkat. Untuk mengakalinya, pertahankan 
posisi tegak ketika duduk dengan punggung dan kedua 
bahu lurus, kedua telapak kaki menyentuh lantai, dan ubah 
posisi setiap 30 menit. Saat tidur, biasakan untuk menjaga 
posisi tubuh tetap nyaman sambil menjaga kelengkungan 
tulang belakang.

Konsumsi makanan Bergizi
Menjaga kesehatan sendi juga dapat dilakukan dengan 
mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, protein, 
vitamin C, vitamin D, antioksidan, dan asam lemak 
omega-3. Makanan yang baik untuk menjaga kesehatan 
sendi yakni buah dan sayur, ikan, minyak zaitun, biji-bijian 
utuh, susu dan produk olahannya, kacang-kacangan, serta 
teh hijau.

Jangan merokok
Menurut sebuah penelitian, merokok memiliki efek 
negatif terhadap kesehatan sendi dan tulang. Merokok 
dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, juga 
membuat tulang rentan mengalami keretakan (fraktur) 
akibat kepadatan tulang yang menurun. Tak hanya itu, 
rokok juga dapat meningkatkan risiko terkena bursitis, 
tendinitis, nyeri pinggang, dan rheumatoid arthritis.

olahraga Secara teratur
Beberapa penelitian menemukan bahwa olahraga yang 
bisa memacu detak jantung seperti senam aerobik, 

Menjaga kesehatan sendi penting dilakukan oleh semua orang. 
Dengan begitu, tekanan, beban, atau rasa sakit pada sendi dapat 
berkurang. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan sendi 
yang bisa Anda lakukan:

diketahui dapat meredakan pembengkakan pada sendi. 
Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk melakukan angkat 
beban ringan agar otot-otot yang menyangga sendi 
menjadi lebih kuat. 

Akan tetapi, jika Anda sedang mengalami nyeri sendi, ada 
baiknya mencoba olahraga lain yang lebih tidak berisiko, 
seperti jalan kaki, berenang, atau bersepeda.

Tidak hanya itu, Anda juga disarankan untuk melakukan 
pendinginan setelahnya. Pemanasan dan pendinginan 
dapat dilakukan sekitar lima menit, sebelum dan setelah 
berolahraga. 
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dr. amir Shidik, Sp.m(K)
Dokter Spesialis Mata RS Premier Jatinegara

PROFIL

teknologi Penanganan mata  
harus Up to Date

Ketertarikan dr. Amir untuk memilih mendalami spesialis 
mata cukup sederhana. Berawal dari suasana 
pembelajaran yang ia jalani semasa perkuliahan di 

Universitas Indonesia (UI). Ia merasa bahwa perilaku guru-
guru terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan 
dokter umum sangat dekat dan saling menghargai.

“Ditambah lagi dengan angka kesakitan (morbiditas) mata 
cukup tinggi, angka kebutaan di Indonesia mencapai 1.5% 
dari total penduduk Indonesia, artinya dari 250 juta jiwa 
sebanyak 3.75 juta jiwa mengalami kebutaan, maka saya 
merasa ingin ambil bagian untuk menangani,” jelas dokter 
kelahiran Jakarta ini. 

Di luar itu, hal menyedihkan selama menjalani profesi 
sebagai dokter spesialis mata ialah bila melihat adanya  
keterlambatan penanganan pada pasien. 

“Bagi saya keadaan yang tidak menyenangkan adalah 
bertemu dengan pasien dengan kondisi mata yang 
mengalami kebutaan permanen. Yang disayangkan ialah 

sebenarnya penyakit  yang diderita pasien dapat dicegah 
sebelumnya,” dr. Amir menjelaskan. Terlebih tambahnya, 
saat ini teknologi penanganan penyakit mata telah semakin 
maju.

Menurut dr. Amir perkembangan keilmuan spesialis mata 
di Indonesia sudah up to date dengan perkembangan 
keilmuan mata di negara lain. Keterampilan dokter mata 
di Indonesia pun dapat disetarakan dengan dokter di luar 
negeri. 

“Dukungan pemerintah mempermudah alih teknologi 
sangat dibutuhkan agar ilmu dan teknologi terbaru dalam 
pelayanan kesehatan dapat segera diadopsi di Indonesia. 
Karena secara keterampilan dan keilmuan kami sudah 
sangat siap untuk menerapkannya. Dengan begitu kami 
senantiasa berusaha memberikan pelayanan kesehatan 
yang terbaik untuk pasien-pasien kami,” ujar dr. Amir. 

Dr. Amir pun berharap pelayanan kesehatan mata semakin 
dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 
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Dr. Sony Wibisono m dr. SppD., KemD., FinaSim
Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS Premier Surabaya

PROFIL

“Profesi Ini Banyak Memberikan 
Manfaat”

Tidak terbesit dalam benak dr. Sony untuk akhirnya 
bisa berprofesi menjadi seorang dokter, “Waktu kecil 
ya masih belum tau keinginannya menjadi apa. Yang 

saya tau sejak kecil memang sudah minat di bidang eksak,” 
Ketertarikan dr. Sony dalam ilmu eksak pun kemudian 
didorong oleh sang ayah untuk melanjutkan studi di bidang 
kedokteran.
 
“Ketika pendaftaran studi lanjut, almarhum bapak 
menganjurkan saya untuk memilih kedokteran sebagai 
salah satu pilihan, rupanya saya diterima di keduanya. Dan 
akhirnya saya mengikuti anjuran Bapak untuk menjadi 
dokter,” ujar dr. Sony. 

Setelah mengikuti kehendak sang ayah untuk menjadi 
dokter, dr. Sony memutuskan untuk melanjutkan studi 
spesialisnya ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan 
mengambil Sub Spesialis Endokrinologi, karena melihat 
bahwa ilmu endokrinologi ini sebagai salah satu spesialis 
yang menarik. 

Meskipun dengan rentang waktu belajar lama, menurutnya 
bidang keilmuan ini seperti dinamis dan bisa masuk ke 
ranah spesialis-spesialis lainnya. 

Setelah lebih dari 30 tahun meniti karirnya menjadi dokter, 
dr. Sony melihat bahwa profesi ini memberikan banyak 

manfaat, tidak hanya bagi dirinya namun juga bagi orang 
lain. 

“Hal yang saya sukai dari profesi saya adalah saya bisa 
menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain 
bukan hanya berarti bisa mengobati dan menyembuhkan, 
namun juga bisa mengurangi kecemasan pasien-pasien 
saya,” jawab dr. Sony. 

Dokter yang hobi bersepeda ini mengawali karirnya 
sebagai Dokter Umum di Surabaya setelah menyelesaikan 
studi S1 nya di Universitas Airlangga (UNAIR) dan kemudian 
melanjutkan mengambil spesialis di UNAIR hingga jenjang 
S3. Kini, selain menjalankan praktik sebagai Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam di RS Premier Surabaya, dr. Sony 
juga mengajar di Fakultas Kedokteran UNAIR. 

Salah satu publikasi yang pernah dihasilkan ialah berjudul 
“Comparison of the Effect of statin types on the reduction 
of lipid profile and Hs-CRP inflammatory Marker in diabetics 
with dyslipidemia” pada tahun 2015. 
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dr. linda Kurniaty Wijaya. Sp.pD-Kr, FinaSim
Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS Premier Bintaro

Reumatologi harus lebih Digaungkan

Berbagai penyakit di bidang keilmuan reumatologi, 
menurut dr. Linda dikatakan sebagai penyakit yang 
“tak kenal maka tak sayang”. Karena itu awalnya, 

banyak orang yang bertanya, ngapain sih? mengambil 
keprofesian Reumatologi?

“Nah, justru itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi 
saya,” ujar dr. Linda ketika ditanya mengapa tertarik untuk 
mengambil keilmuan di Sub Spesialis Reumatologi.

Tidak hanya itu saja. Dr. Linda memiliki alasan lain dalam 
pengambilan keputusannya memilih menekuni bidang 
keilmuan Reumatologi ini. Salah satunya karena pada 
saat itu di Indonesia masih sedikit dokter yang memilih 
mendalami profesi ini. 

“Sejak awal saya pun seolah sudah tertarik sendiri ke 
Reumatologi. Mungkin karena kedua orangtua saya 
menderita reumatik auto imun. Kebetulan juga, saat 
menempuh pendidikan, saya banyak menangani pasien 
auto imun,” dr. Linda mengisahkan.

“Tantangan dari profesi ini ialah masih banyak pasien 
yang awam dengan penyakit-penyakit dalam reumatologi, 
karena itu pilihan pengobatannya jadi kurang tepat,” jelas 
dr. Linda. 

Tidak hanya asing bagi awam, Reumatologi juga masih 
belum banyak diminati oleh para dokter. Bahkan hingga 
saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 70 dokter 
Reumatologi se-Indonesia. 

“Kami dalam IRA (Indonesian Reumatology Association) 
bekerja keras untuk mengenalkan reumatologi. Tidak 
hanya kepada pasien, tapi juga para dokter umum. 
Tujuan akhirnya ialah agar pasien-pasien mendapatkan 
penanganan yang tepat,” mimpi dr. Linda terkait bidang 
keilmuan ini. Ia pun menambahkan, hal tentu menjadi 
tugas yang tidak mudah bagi IRA. 
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dr. andito Wibisono. Sp.ot

Qa&
tanya

Jadwal praktek:
Senin-Selasa (11.00 - 13.00 WIB)
Kamis-Sabtu (11.00 - 13.00 WIB)
Tempat: Poliklinik Ortopedi RS Premier Bintaro

Halo dok, 

Usia saya tahun ini menginjak 55 tahun. Berat badan saya 75kg dengan tinggi badan sekitar 165cm. Beberapa 
bulan terakhir ini saya sering merasakan rasa nyeri di lutut, terutama bila habis duduk dalam jangka waktu yang 
lama. Makin kesini rasa sakitnya kok semakin bertambah ya? Saya sempat sekali melakukan urut tradisional, 
tapi tidak berpengaruh sama sekali. Kira-kita penyakit apa yang saya derita? apa sebabnya? dan bagaimana 
penangannya dok? apakah saya harus ditangani dengan tindakan operasi? 

Terimakasih. 
Winda, Jakarta. 

Ibu Winda, kalau dari gejala yang ibu alami, besar kemungkinan ibu mengalami Osteoarthritis (OA) atau 
penipisan pada permukaan sendi lutut, yang dampaknya bisa menimbulkan rasa sakit yang cukup menyiksa. 

Sebabnya cukup beragam, di antaranya kurangnya melakukan aktivitas fisik, berat badan berlebih, atau memang 
pengeroposan tulang atau sendi yang dikarenakan faktor usia. 

Untuk penanganan, tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar bisa diketahui sudah separah apa OA 
yang ibu alami. Dari situ baru akan bisa ditentukan apakah penanganan hanya sebatas fisioterapi, pemberian 
obat, atau memang perlu dilakukan tindakan operasi. 

Kalau memang tingkat keparahan OA yang Ibu Winda alami sudah menginjak stadium lanjut, maka harus dilakukan 
operasi penggantian permukaan sendi dengan prosthese. Namun Ibu Winda tidak perlu khawatir, karena dengan 
teknologi saat ini, operasi bisa dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, rasa sakit yang bisa diminimalisir, juga 
masa penyembuhan yang sangat singkat. 

Bahkan bila kondisi Ibu Winda stabil, satu hari pasca operasi sudah bisa dilakukan latihan berjalan oleh fisioterapis 
kami. Jadi untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan Ibu Winda datang ke Poliklinik Ortopedi RS Premier Bintaro untuk 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar bisa lebih cepat ditangani sebelum keadaan menjadi semakin parah. 

Salam. 

Jawab

TANYA DOKTER

Dokter Spesialis Bedah Ortopedi 
RS Premier Bintaro

Kirimkan pertanyaan seputar masalah kesehatan Anda ke: 
info@ramsaysimedarby.co.id 
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TESTIMONI

berobat di Rs 
Premier bintaro 
Sangat Worth It!

P penyiar radio dan presenter TV ternama, Rico 
Ceper mempercayakan kebutuhan akan pelayanan 
kesehatannya di RS Premier Bintaro. Beberapa waktu 

lalu, Rico yang merupakan sosok yang gemar berolah raga 
ini mengalami cedera pada bagian tulang belakangnya. 
Dan segera atas rekomendasi beberapa temannya, ia pun 
mempercayakan tindakan penangannya ke RS Premier 
Bintaro. 

“Jadi saya mengalami gangguan otot tepatnya di bagian 
tulang belakang. Sepertinya karena aktivitas berolahraga 
saya terlalu berlebihan, sehingga otot terlalu lelah. Maka 
itu saya langsung memeriksakan kondisi tubuh saya di RS 
Premier Bintaro,” jelas Rico yang tetap ramah saat  ditemui 
usai melakukan pemeriksaan. 

Dari penanganan dan pelayanan yang diberikan, Rico pun 
mengaku merasa sangat puas. 

“Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk RS Premier 
Bintaro atas pelayanannya yang cepat dan praktis. Keluhan 
atas masalah kesehatan saya langsung ditangani oleh 
ahlinya. Yang menangani saya saat itu adalah Dr. dr. Luthfi 

Gatam, Sp.OT K-Spine, satu dari beberapa Dokter Bedah 
Tulang Belakang ternama yang ada di RS Premier Bintaro, 
bahkan juga di Indonesia,” Rico menegaskan.

Tidak hanya penanganan oleh dokter, Rico Ceper  juga 
merasakan pelayanan yang baik dari seluruh staf Rumah 
Sakit Premier Bintaro sejak awal kedatangannya, hingga 
dirinya selesai melakukan pemeriksaan.

“Saya sih sungguh merasa worth it banget untuk bisa 
mempercayakan masalah kesehatan di RS Premier Bintaro. 
Oiya, satu lagi yang saya suka, lingkungan di RS Premier 
Bintaro sangat bersih dan nyaman,” Rico mengisahkan.

“Pokoknya mulai dari penerimaan di Resepsionis, Humas, 
Dokter, Suster, dan seluruh karyawan yang menerima saya 
sangat ramah sekali. Membuat saya merasa nyaman selama 
menjalani pemeriksaan di sini. Terima kasih RS Premier 
Bintaro, Keren!” tutup Rico. 

Rico Ceper

Saya merasa sungguh worth it 
banget untuk bisa mempercayakan 
masalah kesehatan di RS Premier 
Bintaro. Pelayanannya cepat dan juga 
lingkungan rumah sakitnya bersih
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TESTIMONI

nyamannya Medical Check Up 
di rS premier Bintaro

Jessica iskandar

“Aku terkesan sekali dengan pelayanan 
yang aku dapatkan selama melakukan 
perawatan dan pemeriksaan di RS 
Premier Bintaro. Suasananya nyaman, 
hangat dan lingkungannya bersih. RS 
Premier Bintaro is the best!,”

Jessica Iskandar, publik figur yang berdomisili di Jakarta 
ini sudah mempercayakan urusan kesehatan ke Rumah 
Sakit Premier Bintaro, baik kesehatan pribadinya dan 

juga seluruh keluarga. 

“Iya, dalam kesempatan ini aku datang bersama dengan 
seluruh keluarga. Kami kesini untuk melakukan beberapa 
pemeriksaan kesehatan, suntik, dan juga vaksin. Aku sendiri 
melakukan pemeriksaan kulit dan operasi bedah, juga cek 
general dan suntik vaksin,” ujar Jessica ketika ditemui dalam 
salah satu kunjungannya ke RS Premier Bintaro. 

Meskipun dalam satu hari menjalani banyak rangkaian 
pemeriksaan dan tindakan lainnya, Jessica mengaku 
menjalaninya dengan nyaman. 

“Seperti tadi aku jelaskan, kami menjalani banyak 
pemeriksaan dan dengan proses yang berbeda-beda juga. 
Namun aku sendiri merasa bahwa seluruh prosesnya sangat 
nyaman, cepat, dan informasi yang diberikan ke aku dan 
seluruh keluarga sangat jelas. Kami semua sangat puas di 
sini, meskipun sebenarnya jarak dari rumah jauh tapi semua 
terbayar,” lanjut Jessica. 

Jessica mengutamakan kualitas pelayanan dan penanganan 
rumah sakit yang profesional, oleh karena itu ia rela 
menempuh jarak lebih jauh demi mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan yang terpercaya. 

“Daripada aku mempercayakan ke rumah sakit yang lebih 
dekat namun kurang baik pelayanannya. Aku lebih baik 
mencari yang bagus dan terpercaya seperti Rumah Sakit 
Premier Bintaro ini. Jarak nggak menjadi masalah. Aku sangat 
puas dengan pelayanan yang diberikan disini,” jelas Jessica. 
Tak hanya itu, Jessica juga mengajak siapa saja untuk juga 
mempercayakan penanganan masalah kesehatan ke RS 
Premier Bintaro. 

“Jadi buat semua teman-teman silahkan saja datang ke 
RS Premier Bintaro agar mendapatkan pengalaman dan 
pelayanan yang baik seperti aku. Suasananya yang nyaman, 
hangat dan lingkungan yang bersih. Semuanya ditangani 
oleh profesional dengan sangat baik, selain itu informasi 
yang diberikan juga jelas untuk aku sebagai pasien. Aku 
puas sekali dengan pelayanan di sini.  RS Premier Bintaro is 
the best!” 
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PENGENDALIAN INFEKSI

Penanganan limbah  
di RS Premier Jatinegara
Program Pencegahan & Pengendalian Infeksi merupakan bagian penting dari proses 
pelayanan, termasuk penanganan limbah rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan, juga untuk melindungi pasien, keluarga & petugas kesehatan dari infeksi 
berbahaya. 

Rumah sakit dan instalasi 
kesehatan lainnya memiliki 
“kewajiban untuk memelihara” 

lingkungan dan kesehatan 
masyarakat, serta memiliki tanggung 
jawab khusus yang berkaitan dengan 
limbah yang dihasilkan instalasi 
tersebut. Kewajibannya adalah 
untuk memastikan penanganan, 
pengolahan, serta pembuangan 
limbah dilakukan dengan benar. 

Dengan menerapkan kebijakan 
mengenai pengelolaan limbah 
layanan kesehatan, fasilitas medis dan 
lembaga penelitian semakin dekat 
dalam memenuhi tujuan mewujudkan 
lingkungan yang sehat dan aman bagi 
karyawan mereka maupun masyarakat 
sekitar (A.Pruss, 2005 dalam Yahar, 2011).

Berikut proses penanganan, penyimpanan sementara dan 
pembuangan limbah, baik berupa limbah padat maupun 
limbah cair yang dihasilkan oleh RS Premier Jatinegara:

identifikasi
Dilakukan berdasarkan identifikasi warna kantong sampah 
sesuai jenis dan wadah limbah yang sudah tersedia di setiap 
ruangan. Pemilahan berdasarkan jenis sampah umum, 
sampah medis, sampah B3, sampah benda tajam, dan sampah 
sitotoksik. 

pengambilan Sampah
Pengambilan sampah umum di seluruh bagian harus 
menggunakan troli khusus berwarna hitam. Untuk sampah B3 
medis, harus menggunakan trol sampah kapasitas maksimum 
240 (dua ratus empat puluh) liter dengan kantong warna 
kuning. Sampah diambil di antara pukul 07.00-07.30 WIB.

Sampah medis (infeksius) diturunkan setiap hari sesuai 
jadwal atau jika 2/3 sampah medis di waste bin sudah penuh. 
Sampah B3 non medis diturunkan sesuai jadwal atau jika 2/3 
dari kotak penyimpanan baterai bekas sudah terisi. Sampah 
toksik diturunkan bersamaan dengan sampah medis

penyimpanan Sementara dan pengelolaan limbah
Dua hari sekali sampah umum atau domestik diangkut pihak 
ketiga untuk dibawa ke TPSA Bantar Gebang.  Sampah B3 
medis, benda tajam, sampah toksik, dan B3 umum akan 
dikelola oleh pihak ketiga berizin KLH. 

Untuk pengangkutan limbah, dilakukan sebanyak 3 kali 
selama seminggu. Sedangkan limbah cairan tubuh atau cairan 
kimia akan masuk ke dalam Sewage Treatment Plant.

Demi melindungi pekerja, maka selama proses penanganan 
limbah, petugas pengangkut sampah wajib menggunakan 
Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan karet panjang 
atau tebal dan apron. Selain itu, cuci tangan dengan sabun 
setelah melakukan penanganan merupakan hal yang wajib 
dilakukan. 

PENGENDALIAN INFEKSI

tahukah anda?
Menurut WHO (Pengelolaan Aman Limbah Layanan 
Kesehatan, EGC, Jakarta), beberapa jenis limbah 
rumah sakit dapat membawa risiko yang lebih 
besar terhadap kesehatan. 
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ini alasan mengapa antibiotik 
Harus Dihabiskan

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
seperti seperti tuberkulosis (TBC), sipilis, sinusitis, 
dan radang tenggorokan biasanya bisa dilawan 

dengan antibiotik. Namun, antibiotik akan kurang manjur 
dalam mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi 
virus seperti influenza, herpes, atau hepatitis.

Oleh sebab itu, jika Anda menderita penyakit tertentu, 
penting untuk mencari tahu apakah penyebabnya infeksi 
bakteri atau infeksi virus. Karena, Anda hanya boleh 
minum antibiotik jika penyakit Anda disebabkan oleh 
bakteri. Hanya dokter yang bisa menentukan hal ini. Itulah 
sebabnya obat-obatan antibiotik hanya bisa Anda peroleh 
berdasarkan resep dokter. 

Jika Anda berhenti minum antibiotik sebelum waktu yang 
ditetapkan oleh dokter, Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
mengungapkan bahwa Anda berisiko mengalami resistensi 
antibiotik. Hal ini bisa terjadi karena meskipun gejala 
penyakit yang Anda alami sudah berkurang atau hilang, 
mungkin saja bakteri yang bersarang dalam tubuh belum 
mati seluruhnya, dan mengalami mutasi. Mutasi ini akan 
mengakibatkan bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik 
tertentu (bisa obat antibiotik yang Anda konsumsi terakhir 
kali, atau antibiotik yang sejenis). Maka ketika Anda 

diserang infeksi bakteri di kemudian hari, obat antibiotik 
yang diresepkan dokter mungkin tak akan mempan lagi 
untuk mengobati penyakit Anda. 

Resistensi antibiotik bukanlah hal sepele. Ini karena, jika 
Anda sudah kebal terhadap antibiotik tertentu, tidak 
banyak jenis antibiotik yang tersedia sebagai pengganti 
untuk menyembuhkan penyakit Anda. Antibiotik terbaru 
yang berhasil dikembangkan oleh para ahli terakhir kali 
muncul pada 2005 silam. Itu berarti, pilihan seseorang 
yang terjangkit infeksi bakteri sangat terbatas.

Namun, beberapa penelitian terbaru seperti yang 
diterbitkan dalam Australian Medical Journal menyebutkan 
bahwa risiko ini tidak bersifat mutlak dialami oleh setiap 
orang. Menurut penelitian tersebut, resistensi antibiotik 
akibat tidak menghabiskan obat antibiotik tidak terjadi 
pada beberapa orang dan penyakit tertentu.

Sayangnya, sangat sulit untuk menentukan apakah Anda 
termasuk orang yang berisiko tinggi mengalami resistensi 
antibiotik atau tidak. Maka, untuk menghindari risiko ini 
sebaiknya Anda tetap minum antibiotik sampai habis, 
sesuai anjuran dokter Anda. 

FARMASI

Antibiotik berfungsi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Cara 
kerja antibiotik adalah dengan membunuh atau menghambat proses pertumbuhan organisme 
kecil yang berbahaya dalam tubuh, seperti parasit, jamur, dan bakteri.
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membuat salad 
sendiri? ini cara & 
Bahan-bahannya

Dalam keseharian yang padat, memasak 
makanan sendiri tentu melelahkan. Kebanyakan 

memanfaatkan fitur pesan/antar makanan secara 
online atau memilih mengonsumi makanan cepat saji 
untuk mempersingkat waktu. 

Namun, tubuh juga memerlukan asupan nutrisi yang 
memenuhi kebutuhan tubuh, salah satunya ialah 
dengan memakan buah dan sayur. Tentu tidak asing 
apabila Anda memilih mengonsumi buah dan sayur 
dari salad. Lalu bagaimana cara untuk membuat salad 
sendiri?

bahan-bahan:

•	 Apel segar 200 g
•	 Melon segar 200 g
•	 Semangka 1 buah
•	 Mangga segar 200 g
•	 Pepaya segar 1 buah
•	 Anggur segar 200 g, 
•	 Stroberi segar 20 g
•	 Mayonaise 150 ml
•	 Keju parut
•	 Kental manis vanila 1 kaleng
•	 Jeruk nipis (optional)

cara membuat:

Langkah pertama ialah kupas seluruh kulit buah dan 
potong buah menjadi bentuk dadu dengan ukuran 1.5 cm x 
1.5 cm atau sesuai selera. Pastikan bentuk dan ukuran buah 
tidak terlalu besar agar mudah dalam memakannya. Selain 
itu buang biji untuk buah berbiji seperti apel dan anggur. 
Dalam proses pemotongan buah, Anda dapat melakukan 
beberapa trik untuk mencegah buah berubah warna seperti 
buah apel. Yang pertama Anda dapat memotong buah 
dalam air mengalir, yang kedua Anda dapat menyiapkan 
air dingin dengan larutan garam dan merendam potongan 
buah selama 3-5 menit lalu bilas dengan air. 

Lalu cara yang ketiga ialah Anda dapat menggunakan air 
perasan lemon dapat dengan memercikkannya maupun 
merendamnya dalam larutan lemon dan air. Setelah semua 
buah telah terpotong, campurkan buah dalam satu wadah 

sisihkan ke dalam lemari pendingin. Dalam wadah terpisah, 
buat campuran mayonnaise, susu kental manis, dan air 
perasan jeruk nipis. Setelah campuran saus salad telah 
tercampur dengan sempurna, tuangkan saus salad ke 
wadah berisi buah. Aduh perlahan. 

Terakhir, Anda dapat menambahkan parutan keju sesuai 
dengan selera Anda. 

Notes: Anda dapat menambahkan buah-buahan lain sesuai 
selera. 
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REHAT SEHAT

anda benci dengan Pekerjaan? 
ini akibatnya Bagi tubuh?

Pekerjaan yang toksik rentan mengakibatkan munculnya 
gangguan kesehatan. Tubuh Anda mungkin lebih tahu 
bahwa pekerjaan Anda tersebut adalah biang kerok dari 

gejala stres yang Anda rasakan, lalu mengirimkan peringatan 
bahwa kondisi Anda tidak dalam keadaan baik-baik saja. 
Berikut ini adalah bukti bahwa stres akibat pekerjaan yang 
Anda benci bisa menggerogoti kesehatan Anda.

Sering Sakit Kepala
Menurut American Psychological Association, ketika Anda 
melihat tempat kerja sebagai “zona berbahaya”, itu membuat 
otot tubuh tegang. Ketegangan kronis di leher, bahu, dan 
kepala bisa dikaitkan dengan migrain dan sakit kepala tipe 
tegang.

nyeri otot
Tubuh akan memberikan respon dengan mengeluarkan 
hormon kortisol saat sedang stres atau banyak pikiran. Kadar 
kortisol yang berlebihan ini membuat tubuh lebih sensitif 
terhadap nyeri, mencetuskan proses peradangan, dan 
menyebabkan terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh.

Sering Sakit
Menurut penelitian yang dipublikasikan di “The Malaysian 
Journal of Medical Sciences” tahun 2008, stres kronis dapat 
membahayakan sistem kekebalan tubuh, membuat Anda jadi 
lebih rentan terhadap penyakit.

masalah Seksual
Jika Anda sering pulang dengan membawa banyak pekerjaan 
rumah, hubungan Anda dan pasangan bisa dipertaruhkan. 
Dilansir dari laman American Psychological Association, saat 
wanita harus menangani beberapa hal sekaligus, misalnya 
stres pekerjaan, kewajiban pribadi, mengurus anak, atau 
mengelola keuangan, ini bisa menurunkan gairah seksual.

Untuk itu, diskusikan permasalahan Anda dengan orang-
orang terdekat dan minta masukan. Jika sudah mencoba 
untuk berubah tapi lingkungan kerja masih juga toksik dan 
Anda masih membenci pekerjaan Anda, mungkin tidak ada 
salahnya Anda mencoba untuk mencari lingkungan kerja 
yang lebih ‘bersahabat’ bagi diri Anda. 
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REHAT SEHAT

Jangan salah, 
Sneakers Kesayangan 
Bisa Jadi Sarang Kuman
Sepatu sneakers memang merupakan salah satu jenis sepatu yang paling nyaman 
digunakan untuk santai namun tetap membuat pemakainya terlihat rapi. Untuk dapat 
selalu terlihat rapi dan stylish, tentu kamu harus pintar dalam merawat dan membersihkan 
sepatu sneakers-mu. 

Saat musim hujan, sepatu jadi sering basah. Kadang 
hanya bagian luarnya yang basah, namun tak jarang 
sneakers terendam genangan air hingga basah 

sampai ke dalam. Kalau sudah begini, sneakers harus 
segera dibersihkan. 

Pasalnya hal itu bisa menyebabkan sneakers menjadi 
sarang kuman dan menyebarkan aroma tak sedap. Selain 
itu, sneakers yang tidak dibersihkan dengan benar juga 
bisa cepat rusak. Permukaannya bisa mengelupas atau 
warna memudar. Berikut ini beberapa tips membersihkan 
sepatu basah berdasarkan bahannya.

1. lepaskan tali Sepatu
Sebelum mencuci, pastikan tali sepatu sudah Anda lepas. 
Tujuannya adalah supaya Anda bisa menjangkau sisi-sisi 
sepatu yang tertutup tali. Anda juga bisa leluasa mencuci 
tali sepatu tersebut.

2. Sikat Sepatu dalam Kondisi Kering
Gunakan sikat yang lembut dan pastikan sepatu dalam 
kondisi kering. Debu dan kotoran kering yang menempel di 
sepatu pun bisa lenyap dengan mudah. Jika Anda langsung 
membasahi sepatu, kotoran justru akan lebih dalam 
menempel di permukaan sepatu sehingga membuatnya 
semakin sulit dibersihkan.

3. Buat Cairan pembersih
Ambil semangkuk air hangat dan aduk bersama beberapa 
tetes sabun mandi atau detergen lembut. Gunakan sikat 
gigi bekas, masukkan ke dalam cairan tersebut dan mulailah 
menyikat sepatu. Terutama pada bagian selain kanvas, jika 
sneakers Anda adalah sneakers berbahan kanvas.

4. gunakan Sikat yang lebih lembut 
Bahan kanvas memerlukan sikat yang lebih lembut. 
Menyikat terlalu keras atau dengan sikat yang kasar dapat 
membuat kanvas cepat pudar dan rusak.

5. Keringkan dengan handuk microfiber
Setelah disikat, keringkan dengan handuk berbahan 
microfiber. Bahan ini dapat menyerap kotoran yang belum 
hilang meski sudah disikat. Anda bisa sedikit memberikan 
tekanan menggunakan jari untuk mengeringkannya.

6. Biarkan Kering
Kesalahan terbesar yang sering dilakukan saat mencuci 
sneakers adalah mengeringkannya dengan hairdryer. 
Cara terbaik mengeringkan sneakers adalah dengan cara 
mengangin-anginkannya di ruangan. Selamat mencoba! 
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KELUARGA

sepenting apa sih 
Family Time Bagi si Kecil?
Dalam kesibukan pekerjaan dan mengurus rumah tangga, sebaiknya orangtua tetap 
meluangkan waktu untuk bisa family time dengan anak. Mengapa?

tua sehingga orang tua dapat memberikan contoh yang baik. 
Jangan biarkan anak banyak menghabiskan waktu menonton 
video atau tontonan yang dapat memberikan contoh kurang 
baik.

Lalu aktivitas seperti apa yang dapat dilakukan untuk family 
time?

membacakan Cerita-cerita 
Membacakan cerita inspiratif atau buku dongeng memberikan 
kesempatan bagi orang tua mengembangkan daya imajinasi 
dan kreativitas anak. Selain itu si kecil dapat belajar nilai-nilai 
dari pesan yang diberikan dalam cerita.

Berbagi Cerita
Saling berbagi cerita pengalaman sehari-hari dan juga 
perasaan akan membuat si kecil lebih terbuka kepada orang 
tua. Selain itu si kecil akan merasa lebih percaya dan cenderung 
meminta pendapat dari orangtua ketika menghadapi masalah 
di kemudian hari.

Bermain Games di rumah
Bermain games sederhana di rumah menjadi salah satu cara 
paling menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama. 
Si kecil juga akan menjadi lebih dekat dengan orang tua dan 
family time menjadi tidak membosankan! 

anak merasa dicintai
Kasih sayang adalah hal paling utama untuk tumbuh 
kembang anak. Meskipun tidak terlihat dalam 

tindakan, kasih sayang orang tua dapat memengaruhi anak 
dan dirasakan oleh anak sejak dalam kandungan hingga 
dewasa. Ketika Anda sibuk bekerja tentu akan sedikit pula 
bentuk kasih sayang yang dapat diberikan. Untuk itu, perlu 
meluangkan waktu untuk diisi dengan kegiatan bersama 
keluarga. Dengan begitu, si kecil pun dapat merasakan rasa 
sayang kedua orangtua!

ajang memahami anak
Mengalokasikan waktu bersama keluarga tidak harus 
merogoh kocek yang dalam. Kegiatan sederhana seperti 
menonton fim, bermain di rumah, hingga bercerita dapat 
menjadi kesempatan bagi orang tua untuk semakin 
memahami anak. Anda akan dapat lebih mengenali perasaan 
si kecil, mendengarkan cerita dari si kecil dan memberikan 
arahan. Dengan begitu si kecil tidak takut untuk menceritakan 
perasaannya dilain kesempatan. 

memberikan Contoh
Cara si kecil berbicara, berinteraksi dan menanggapi situasi 
dalam kesehariannya bisa jadi dari apa yang ia lihat dari 
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila 
si kecil banyak meluangkan waktu bersama dengan orang 
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baluran, afrika Kecil 
di timur Jawa

Ketika berkunjung ke sana, kita akan disuguhkan dengan pemandangan padang 
savana yang luas, beberapa pohon, dan bebatuan, serta terdapat satwa liar, 

seperti gajah, rusa, banteng, burung merak, dan monyet ekor panjang. 

Berwisata ria dengan memanjakan mata melihat 
hamparan pegunungan hijau mungkin jadi hal yang 
sudah biasa. Bagaimana jika kitaI pergi ke padang 

savana dengan hamparan tanah luas, serta rumput kering 
tandus yang menguning? Kira-kira di mana ya tempat 
seperti itu? Ya, di Afrika! Seperti yang sudah banyak orang 
ketahui, Afrika merupakan sebuah negara yang memiliki 
banyak sekali padang savana indah dengan beragam 
satwanya. Tapi tidak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk 
menikmati padang savana, Indonesia juga punya lho!

Nama padang savana itu adalah Taman Nasional Baluran 
(TNB). Dinamakan Taman Nasional Baluran ialah karena 
letaknya yang berada di dekat Gunung Baluran. Padang 
savana yang indah nan cantik ala Indonesia itu terletak 
di ujung timur Pulau Jawa tepatnya di antara wilayah 

JALAN JALAN

Wongsorejo, Banyuwangi, dan Banyuputih, Situbondo 
Jawa Timur, Indonesia.

Tidak sulit untuk menemukan lokasi taman nasional ini. 
Pintu gerbang utama dari Taman Nasional Baluran berada 
di Jalan Situbondo-Banyuwangi yang merupakan akses 
utama jalan dari Jakarta atau Jawa Timur menuju Bali.

Bagi Anda yang dari Surabaya menuju Pelabuhan 
Ketapang melalui jalur pantura tentu akan melewati taman 
nasional tersebut.

Taman Nasional Baluran yang dijuluki dengan Africa Van 
Java atau Little Africa ini memiliki tipe vegetasi sabana, 
hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan 
pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu 
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JALAN JALAN

hijau sepanjang tahun. Dari sekian banyak tipe, tipe 
vegetasi sabana-lah yang mendominasi kawasan Taman 
Nasional Baluran, yakni sekitar 40 persen dari total luas 
lahan.

Jika dilihat dari sejarah, Taman Nasional Baluran 
sebelumnya hanyalah sebuah hamparan padang savana 
biasa tanpa dilestarikan. Dilansir dari Wikipedia, sebelum 
tahun 1928, AH. Loedeboer, seorang pemburu kebangsaan 
Belanda yang memiliki daerah konsesi perkebunan di 
Labuhan Merak dan Gunung Mesigit pernah singgah di 
Baluran.

Loedeboer menaruh perhatian penuh dan mempercayai 
bahwa Baluran mempunyai nilai penting untuk 
perlindungan satwa, khususnya jenis mamalia besar.
Kemudian pada tahun 1930, KW. Dammerman selaku 
Direktur Kebun Raya Bogor mengusulkan agar Baluran 
dijadikan sebagai hutan lindung. Lalu pada tahun 1937, 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun menetapkan 
Baluran sebagai suaka margasatwa dan pada masa pasca 
kemerdekaan, Baluran ditetapkan kembali secara resmi 
sebagai Suaka Margasatwa oleh Menteri Pertanian dan 
Agraria Republik Indonesia.

Jauh dari hari tersebut, pada 6 Maret 1980, bertepatan 
dengan hari Strategi Pelestarian se-Dunia, Suaka 
Margasatwa Baluran diumumkan sebagai Taman Nasional 
oleh Menteri Pertanian.

Ketika berkunjung ke sana, Anda akan disuguhkan dengan 
pemandangan padang savana yang luas, beberapa 
pohon, dan bebatuan, serta terdapat satwa liar, seperti 
gajah, rusa, banteng, burung merak, dan monyet ekor 
panjang. Di antara beberapa satwa tersebut, ada banteng 
yang dijadikan sebagai maskot Taman Nasional Baluran.

Taman nasional dengan luas 25 ribu hektar ini juga memiliki 
banyak vegetasi. Ada sekitar 444 jenis tumbuhan yang 
mampu beradaptasi dengan kondisi lahan yang kering, 
dan terdapat 26 jenis mamalia, serta 155 jenis burung.

TNB juga dibagi menjadi enam pos pengamatan, di antaranya 
Batangan, Bekol dan Semiang, Curah Tangis, Manting dan Air 
Kacip, Bama Balanan dan Bilik, serta Popongan dan Kalitopo. 

Dari enam pos pengamatan tersebut, terdapat tempat atau 
spot menarik yang tidak kalah dengan Afrika aslinya, seperti 
Padang Savana Bekol, Evergreen Forest, Gua Jepang, Curah 
Tangis, Sumur Tua, Pantai Bama, Dermaga Mangrove, Pantai 
Biliki Sijie, Pasir Putih di Pantai Balanan, dan Pantai Baluran 
dengan latar senja. 

Referensi teks & foto: www.goodnewsfromindonesia.id
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EVENT

Pencanangan Program Speak Up for Patient 
Safety di rS premier group

Ppada tanggal 6 Januari 2020 lalu, Ramsay Sime 
Darby Health Care Indonesia resmi mencanangkan 

program Speak Up For Patient Safety (SUFPS) di tiga unit 
rumah sakitnya, yakni RS Premier Jatinegara, RS Premier 
Surabaya, dan RS Premier Bintaro. Program ini sebelumnya 
sudah dilaksanakan di seluruh Rumah Sakit Ramsay Group 
di Australia. 

Program ini bertujuan untuk mendorong seluruh tenaga 
kesehatan dan non-kesehatan di RS Premier Group 
agar berani untuk bicara, berani untuk mengutarakan 

6 Januari 2020

pendapatnya, dalam kelangsungan pemberian pelayanan 
yang aman untuk pasien.

Selain itu, program SUFPS juga diharapkan mampu 
meningkatkan budaya komunikasi lebih positif lagi sehingga 
mendorong kelangsungan budaya aman (safety culture) 
yang tidak hanya ditujukan kepada pasien namun juga untuk 
Dokter, Perawat dan seluruh Karyawan di RS Premier Group. 
Acara pencanangan SUFPS diadakan serentak di masing-
masing RS unit yang dihadiri oleh seluruh Manajemen, Para 
Dokter Spesialis, dan Karyawan. 
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EVENT

Bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Kalimantan Timur, Ramsay Sime Darby 
Health Care Indonesia menyelenggarakan kegiatan “RTD Cardiovascular & Spine Management at the Workplace”. 

yang bertempat di Swiss-Belinn Hotel, Balikpapan. Pembicara dalam RTD kali ini adalah dr. Phedy, Sp.OT (K-Spine) yang 
membawakan materi “Update Management of LBP/HNP at the Workplace”, dan dr. Amin Tjubandi, Sp.BTKV yang berbicara 
tentang “Update Screening and Diagnostic Cardiovascular Disease at the Workplace”. Selain itu, dr. Mochamad Prakoso 
dari IDKI Pusat juga berbicara dengan topik “Mengenal IDKI Lebih Dekat”. 

7 desember 2019

RS Premier Jatinegara kembali mengadakan kegiatan 
rutin Christimas Carol, yang bertujuan untuk selalu 

berbagi kasih dan suka cita dalam memeriahkan Natal. 
Bersama dengan The Maxime, paduan suara RS Premier 
Jatinegara yang terdiri dari karyawan-karyawan RS Premier 
Jatinegara, dinyanyikan lah lagu-lagu pujian kepada para 
pasien dan pengunjung untuk merasakan kehangatan 
suasana Natal bersama. 

17 desember 2019

Christmas Carol 2019 RS Premier Jatinegara

RTD Cardiovascular & Spine Management at
The Workplace Bersama iDKi Kalimantan timur
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EVENT

Sebagai program rutin Corporate Social Responsibility 
(CSR), RS Premier Surabaya mengadakan kegiatan 

Mini Medical Check Up bersama komunitas di Gereja 
ST Maria Annuntiata, Surabaya. Acara ini disambut 
dengan sangat antusias oleh peserta yang hadir. Selain 
MCU gratis, diberikan juga souvenir bagi peserta.  

8 desember 2019

Program csR di Gereja 
ST Maria Annuntiata

Bertempat di Kantor Wilayah BNI Life Surabaya, RS 
Premier Surabaya menggelar kegiatan Mini Medical 

Check UP bagi karyawan/karyawati BNI Life Surabaya. 
Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat baik, 
yang terlihat dari banyaknya karyawan karyawati BNI 
Life Surabaya dari berbagai level yang datang untuk 
memeriksakan kesehatannya kepada perawat yang 
bertugas.  

19 desember 2019

Mini MCU bersama 
BNI Life Surabaya

7 november 2019

Vlogger & blogger 
Mengenal Parkinson

RS Premier Jatinegara menggandeng sekitar 80 Vlogger 
dan Blogger agar lebih mengenal Parkinson. Peserta 

yang paling jauh berasal dari Garut yang secara khusus 
hadir untuk mengikuti acara ini. Para peserta dengan 
antusias mendengarkan pemaparan mengenai Parkinson 
yang disampaikan oleh Dr. Sukono Djojoatmodjo, Sp.S. 
Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan pembagian door 
prize dan hiburan. 
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EVENT

seminar awam hari diabetes sedunia 
“Keluarga dan Diabetes”

Seperti tahun-tahun sebelumnya, RS Premier 
Bintaro kembali mengadakan Seminar 

Awam merayakan Hari Diabetes Sedunia. 
Perhelatan kali ini mengambil tema “Keluarga 
dan Diabetes”, yang diadakan di Ruang 
Krakatau Gedung Annex, RS Premier Bintaro. 

Dr. A.B Wardoyo, Sp.PD dan dr. Diah P. 
Yunianingtias, Sp. GK, M.Nutr.DIet, hadir sebagai 
pembicara yang masing-masing membawakan 
materi seputar Diabetes dan Gizi. 

23 november 2019

seminar hari Prematur sedunia 
“reuni Bayi prematur rS premier Bintaro”

Menyambut Hari Prematur Sedunia, RS Premier Bintaro 
mengadakan seminar sekaligus Reuni Bayi Prematur RS 

Premier Bintaro 1998-2019 di Ruang Krakatau Gedung Annex 
RS Premier Bintaro. 

Hadir sebagai narasumber dr. Rudiyanti, Sp.OG, dr. Nita Ratna 
Dewanti, Sp.A, dra. Shinto Sukirno, M.Sc. Psikolog, dan Ns. 
Debby Trisnasari, S. Kep. 

Selain penyampaian materi seputar bayi prematur dan anak, 
acara juga berjalan dengan penuh keceriaan, terlebih saat 
sesi doorprize dan games, serta pemberian souvenir bagi 
peserta yang hadir. 

16 november 2019
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Kirim jawaban dilengkapi dengan nama dan asal perusahaan ke alamat email: 
info@ramsaysimedarby.co.id. Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2020 dengan subjek 
“Kuis Majalah From Us edisi ke-54”. Tersedia hadiah menarik bagi 5 (lima) pengirim yang 

beruntung dengan jawaban yang benar

Q iUZZ???





Jl. Raya Jatinegara Timur No. 85-87
Jakarta 13310 - Indonesia
Phone : +6221 2800 888
Fax        : +6221 2800 755

Email: rspremier.jatinegara@ramsaysimedarby.co.id

Jl. Nginden Intan Barat Blok B
Surabaya 60118 - Indonesia

Phone : +6231 5993 211 / +6231 3300 3211
Fax : +6231 5993214

email: rspremier.surabaya@ramsaysimedarby.co.id.

Jl. MH Thamrin No.1 Sektor 7 Bintaro Jaya
Tangerang 15224 - Indonesia

Phone : +6221 2762 5500
Fax        : +6221 7455 800

email: rspremier.bintaro@ramsaysimedarby.co.id
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