


Pertanyaan 1

Salam Sehati,
Halo dokter, saya Saraswati usia 30 tahun. Saya mempunyai

masalah dengan jaringan parut pasca operasi. Jika saya
melakukan operasi pada kelopak mata saya, bagaimana cara
saya mengatasi jaringan parut tersebut? Apakah akan
meninggalkan bekas luka?

Saraswati, Banjarmasin

Jawaban:
Jaringan parut disebabkan oleh banyak faktor seperti

faktor genetika, kondisi dan perlakuan jaringan. 
Disamping itu pre disposisi lokasi dan ketegangan kulit

untuk operasi kelopak mata, menyebabkan kemungkinan
terjadinya jaringan parut sangat minimal. Jaringan parut
biasanya terjadi pada luka yang dalam dan lama sembuhnya,

contohnya luka bakar. 
Kelopak mata juga bukan daerah pre disposisi karena jenis

kulitnya yang kendur, sehingga tidak perlu dikhawatirkan
terjadinya jaringan parut pada operasi kelopak mata.l

Pertanyaan 2

Salam Sehati,
Halo dokter, perkenalkan nama saya Andi usia 25 tahun.

Saya memiliki teman yang mengalami kecanduan operasi
plastik. Dia sudah melakukan lebih dari 4 kali operasi plastik
untuk memperbaiki tubuhnya. Yang saya tanyakan, apakah
itu berbahaya?

Andi, Lombok

Jawaban:
Kecanduan operasi bedah plastik sudah banyak terjadi di

kalangan masyarakat. Hal ini diperkirakan oleh beberapa ahli
karena adanya kondisi yang disebut dismorfik body disorder
dimana selalu merasa ada kekurangan dari bagian tubuhnya.

Operasi bedah plastik yang dilakukan berulang, tetap
aman asalkan dikerjakan oleh dokter ahli spesialis bedah
plastik yang terdaftar resmi di ikatan ahli bedah plastik
Indonesia (Perapi). Anda dapat mencari informasi mengenai
siapa saja dokter bedah plastik yang sudah terdaftar resmi.l
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P
ada hari selasa tanggal 12 Oktober
2016, RS PHC Surabaya mengadakan
workshop dan live surgery yang
dihadiri oleh dokter spesialis

orthopedi di jawa timur. Seminar medis
yang bertajuk “Live Surgery And Workshop
Of Arthroscopy, ACL, And PCL Reconstruction”
tersebut berlangsung selama 5 jam. Salah
satu pembicara dan dokter yang
bergabung dalam tim live surgery tersebut
adalah Assoc. Prof. Vladimir Stefanov
spesialis bedah orthopedi yang didatangkan
langsung dari Bulgaria untuk mendukung
acara ini. 

Workshop dan live surgery yang
dipromotori oleh dokter Taufin Warindra
spesialis bedah orthopedi RS PHC Surabaya
ini bertujuan untuk memperkenalkan
perkembangan ilmu dan teknologi
kedokteranOrthopaedi dan Traumatologi
kepada para praktisi di bidang kedokteran
dan masyarakat di Indonesia serta untuk
mengembangkan standar kompetensi
dalam dunia kedokteran khususnya
dalam bidang Sports Medicine, Arthroscopy,
dan Arthroplasthy, sehingga penanganan
dapat dilakukan secara baik dan benar. 

Setelah acara selesai,
tim sehati   menemui
dokter Stefanov untuk
sekedar berbincang-
bincang mengenai
Rumah Sakit PHC
Surabaya. Menurut
dokter Stefanov, Rumah
Sakit PHC Surabaya
sudah termasuk Rumah
Sakit yang berstandar
kelas atas, menurutnya
tidaklah penting bagai ma na fasilitas
kamar ataupun perabotan yang disediakan
oleh RS PHC Surabaya, karena
bagaimanapun juga Rumah Sakit sekelas
RS PHC Surabaya pasti memberikan yang
terbaik untuk pasien, menurutnya yang
paling penting adalah fasilitas kamar
operasi serta pelayanan pembedahan di
RS PHC Surabaya. 

Dokter Stefanov mengatakan bahwa
fasilitas dan pelayanan kamar operasi
RS PHC Surabaya sudah cukup lengkap
dan memadai serta berstandar tinggi
dalam memberikan layanan pembedahan
dengan tersedianya berbagai alat

canggih untuk melakukan pembedahan
khususnya dibidang Orthopedi. 

Salah satu hal yang terpenting lainnya
adalah bagaimana pelayanan pasca
pembedahan orthopedi. Hal tersebut
adalah meliputi tindakan rehabilitasi
medik yang dilakukan untuk tahap recovery
pasien pasca pembedahan. Apalagi
RS PHC Surabaya-pun telah memiliki ahli
rehabilitasi medik yang ahli dibidangnya.

Harapan dokter Stefanov untuk
RS PHC Surabaya adalah kedepannya
RS PHC Surabaya terus berkembang dan
dapat mampu memberikan pelayanan
yang terbaik untuk pasien. l

Pentingnya Fasilitas Kamar Operasi
dan Layanan Pembedahan

Pertanyaan  2:

Pertanyaan  1:

Foto: PT PHC

Oleh:
dr. Iswinarno Doso S, Sp.BP (RE)
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T
idak hanya identik dengan pesta dan kembang api,
tahun baru juga menjadi moment untuk membuka
lembaran baru dengan harapan yang pasti lebih baik.
Untuk tahun 2017 ini menurut ahli feng shui

merupakan tahun ayam api yang penuh harmoni, kasih
sayang, kehangatan serta ketenangan batin di dalam menjalin
hubungan antar pribadi, keluarga dan masyarakat.

Tidak hanya itu tahun 2017 yang dipengaruhi shio ayam
juga sebagai simbol keberanian, kejujuran dan ambisi. Banyak
ide-ide dan peluang baru akan melintasi jalan Anda dan semua
itu terserah kepada diri Anda untuk memutuskan apakah
bersedia untuk mengikutinya.

Romantis
Bagi pasutri yang sedang merencanakan kehamilan tahun

Ayam Api adalah waktu yang tepat. Kabar baik juga
diprediksi bagi Anda yang masih single, karena
tahun 2017 ini akan menjadi waktu terbaik
untuk menemukan cinta dalam hidup Anda
dan membentuk    keluarga sendiri. Tahun
ini merupakan tahun yang romantis.

Tapi ada harus waspada juga, karena
tahun 2017 yang dipengaruhi ayam api
juga mengajarkan tentang ketertiban,
pengawasan dan perencanaan strategis.
Oleh sebab itu ada baiknya mengambil
langkah diplomasi yang tepat jika ingin
meraih kesuksesan dalam bisnis di tahun 2017.
Selain itu di tahun ayam api ini akan memberikan
prospek terbaik bagi kerjasama usaha, disarankan untuk
menandatangani beberapa kontrak bisnis yang memungkinkan
bagi bisnis Anda dan membentuk kemitraan baru di tahun ini.

Lingkaran relasi bisnis akan membantu Anda dalam
perluasan bisnis. Ayam adalah makhluk pertama yang bangun
dan berkokok di pagi hari. Mereka akan sangat menekankan
ketepatan dalam waktu dan sangat terfokus. Dalam pekerjaan

akan sangat mengandalkan pendekatan menyeluruh dan
perhatian penuh terhadap detail pekerjaan yang dilakukan.

Logam
Kualitas yang baik akan menjadi kunci di tahun 2017. Hal

ini sangat berkaitan dengan energi chi dari shio Ayam, yang
pada dasarnya memiliki unsur elemen logam.

Sepanjang tahun 2017, kita akan mendengar kritikan
terhadap hasil kerja kita. Dan perlu diingat unsur ketelitian

dan kehati-hatian tetap akan menjadi kunci utama
dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Secara politis, Tahun Ayam Api 2017
adalah tahun ketika sebagian besar negara

akan menetapkan kebijakan garis keras.
Pemerintahan negara di seluruh dunia

akan membusungkan dada dan bersikap
angkuh seperti Ayam Jantan, maka solusi

terbaik adalah masing-masing pihak
berusaha untuk menenangkan diri dan

tidak saling mengancam.
Perubahan iklim politik ini akan berdampak

pada tingginya migrasi penduduk dan aksi demonstrasi
yang cenderung memanas. Secara garis besar dapat disimpulkan
bahwa kita harus cepat bangkit untuk meraih kesuksesan
disepanjang tahun 2017, yaitu dengan kerja keras, kesabaran
dan memilih momentum yang tepat.

Dengan mengetahui feng shui tahun 2017 di tahun ayam
api ini Anda bisa bersiap-siap dengan segala kemungkinan
yang ada. Tetap sehat, optimis, dan sukses! lbbs

Penuh Kehangatan dan Kasih Sayang akan
banyak mewarnai tahun 2017. Benarkah?

Kata
Feng Shui
tentang
2017

Kualitas yang
baik akan

menjadi kunci
di tahun 2017
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sajian utaMa:
Body Plastic Surgery

Memilih operasi plastik yang
aman untuk tubuh penting
dilakukan. Apa saja tipsnya?

sajian utaMa:
Mengenal Kehamilan
Ektopik
Kehamilan ektopik merupakan
kondisi darurat yang harus
segera ditangani secepatnya
agar tidak menancam nyawa
ibu. Mengapa?

teKnOMediK:
Tummy Tuck Solusi
Perut Menggelambir
Memiliki masalah perut yang
tidak rata, Anda dapat mencoba
Tummy Tuck. 

28-29

Kids cOrner:
Bermain Di Luar Yuk...
Permainan di luar rumah dapat
membuat hubungan si kecil dan
orangtua menjadi lebih erat.
Benarkah?

PENERBIT:
PT. Pelindo Husada Citra

PELINDUNG:
Direksi PT. PHC

PENANGGUNG JAWAB:
B. Harry Setiawan

TIM REDAKSI:
Unit Pemasaran &
Pengembangan Usaha PT. PHC

ALAMAT REDAKSI:
Jl. Prapat Kurung Selatan no. 1

Surabaya – Indonesia
Telp. : (031) 3294801-03
Fax : (031) 3294804

HOME PAGE:
http://phc.co.id/index.php/
majalah-sehati

PELAKSANA PRODUKSI:
Ogesdesign

Rubrik Unggulan

Edisi 017 Januari - Maret 2017

Men’s wOrLd:
6 Olahraga Air
untuk Pria
Bosan dengan olahraga
mainstream, untuk Anda
yang suka tantangan bisa
mencoba olahraga air
berikut ini.

tim Penyusun
Majalah

T
ahun baru identik dengan resolusi.
Setiap orang tentunya berharap bisa
lebih baik dari tahun sebelumnya.
Ada juga yang menginginkan tahun

baru ditandai dengan banyak hal baru.
Seperti penampilan yang baru misalnya.
Karena itu edisi awal tahun 2017 ini, spesial
untuk Anda pembaca Sehati kami
menyajikan tema Menjadi Menarik, Why Not?

Segala hal berhubungan bagaimana
mendapatkan penampilan menarik kami
bahas tuntas. Di rubrik
Sajian Utama, kami
mengupas tentang
Body Plastic Surgery.
Ada juga bahasan ten-
tang Abdominoplasty
(Tummy Tuck).

Bingung memiliki
anak yang hobi gadget.
Simak rubrik Kids
Corner untuk mendapatkan tips memberikan
permainan seru untuk anak di luar rumah.
Ingin tahu film-film apa yang hits di 2017,
kami sajikan beberapa bocorannya untuk
Anda di rubrik Lifestyle. 

Untuk kaum pria yang sedang bingung
memilih olahraga air yang cocok, cari tahu
pilihan-pilhan olahraga air yang seru di
rubrik Mens World.

Penasaran apa kata fengshui di tahun
2017, dan bagaimana nasib Anda setahun
ini kami kupas spesial di rubrik Hot Issue.
Temukan juga bagaimana menjaga kulit
agar tetap awet muda di rubrik Tips
Kesehatan.

Sebelum mengakhiri, terima kasih untuk
selalu bersama Sehati. Semoga di tahun
yang baru kehidupan kita semakin membaik
dan berlimpah berkah. Kritik dan saran selalu
kami tunggu demi memberikan yang terbaik
di setiap edisi.

Selamat Tahun Baru 2017! Tetap Sehat
dan Bugar! 

Sambutan



Dapatkan Majalah 

di:
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P
erkembangan teknologi yang
demikian pesat membuat
anak lebih suka bermain di
dalam rumah dengan gadget -

nya, ketimbang beraktivitas fisik di
luar rumah. Kesibukan dengan
pekerjaan pun membuat ayah bunda
sering mengabaikan hal ini.

Padahal bermain di luar rumah
memiliki banyak manfaat tidak hanya
untuk anak tapi juga orangtua. Tidak
hanya membuat hubungan semakin
erat, bermain bersama di luar rumah
juga dapat membuat orangtua
membantu anak mengenal alam. Tak
perlu pergi ke pantai atau gunung,
ayah bunda dapat melakukannya di
halaman depan ataupun di teras
belakang rumah. Apa saja permainan
yang bisa ayah bunda lakukan
bersama si kecil di luar rumah,
berikut  kami jabarkan untuk Anda.

Mencari benda
Permainan ini sangat mudah,

orangtua cukup menyediakan
beberapa gambar yang bisa
diambil dari koran atau majalah.
Gambar berbagai benda yang ada
di halaman rumah seperti pot
bunga bisa menjadi pilihan yang
menarik. Tunjukkan gambar pada
anak kemudian minta anak untuk
menemukannya. Permainan ini
berguna untuk melatih konsentrasi
anak.

Peta Harta karun
Seperti halnya ide permainan

yang pertama, alat-alat yang
dibutuhkan untuk permainan ini
juga mudah. Ayah dan bunda dapat
menggunakan barang-barang yang
ada di rumah. Kemudian sembunyi -
kan di suatu tempat yang mudah

Foto-foto: Net

2

1PERMAINAN DI LUAR
RUMAH DAPAT MEMBUAT
HUBUNGAN SI KECIL DAN

ORANGTUA MENJADI LEBIH
ERAT. BENARKAH?

Di Luar Yuk...Bermain
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dijangkau anak pada halaman
rumah. Berikan anak petunjuk
berupa jejak atau tulisan jika anak
sudah bisa membaca. Permainan
ini dapat melatih kesabaran,
kejelian dan ketekunan anak.

Finger Painting
Aktivitas seperti melukis dan

mencoret-coret dipercaya dapat
melatih motorik halus si kecil.
Kegiatan ini juga dapat membantu
si kecil mengenalkan bermacam-
macam warna. Serta melatih
kemampuan panca indera si kecil
seperti sentuhan dan penglihatan.
Agar lebih aman, ayah bunda dapat
membuatnya dari tepung yang
diberi pewarna  makanan  sehingga
aman untuk si kecil.

bermain bola
Permainan dengan bola bisa

jadi adalah favorit bagi si kecil.
Te ru ta ma untuk anak laki-laki.
Permain an ini dapat melatih
ketangkasan si kecil. Banyak per main an
yang bisa ayah bunda lakukan
dengan si kecil seperti tangkap bola,
sepakbola dan lempar bola.

Petak umpet
Ini adalah permainan tradisional

yang paling disukai bahkan tidak
hanya oleh anak-anak. Ayah bunda

dapat ber nostalgia dengan
per mainan ini dan melakukannya
bersama anak. Permainan ini dapat
membuat anak mahir berhitung,
lebih sportif dan patuh pada peraturan.

berkebun
Berkebun dapat membuat anak

mengenal berbagai macam
tumbuhan dan bertanggung-jawab.
Untuk permainan ini ayah bunda
dapat menyiapkan beberapa
peralatan berkebun dan biji bunga
yang akan ditanam. Beritahu anak
untuk merawat dan menyiram
tanamannya setiap hari.

berkemah
Untuk mengajari anak ber kemah

orangtua tidak perlu me nga jak anak
pergi ke tempat yang jauh. Man faat -
kan saja halaman rumah. Tak
me miliki alat-alat ber kemah orangtua
bisa memanfaatkan barang-barang
yang ada di rumah seperti sprei yang
sudah tidak terpakai misalnya. Agar
suasananya terasa seperti benar-
benar ber kemah jangan lupa
menyalakan api unggun dan buat
permainan untuk menghidupkan
suasana. Aktivitas ini dapat membuat
anak lebih kreatif dan mandiri.

Lomba sepatu Kaleng
Memiliki sepatu yang tidak

terpakai di rumah dapat ayah
bunda manfaatkan untuk membuat
permainan ini. Jangan lupa siapkan
kaleng bekas dengan ukuran yang
sama dan tali untuk masing-masing
orang. Berilah lubang pada masing-
masing sisi kanan dan kiri kemudian
bantu anak mengikatkan tali pada
kaleng yang sudah diber lubang.
Cara permainannya adalah masing-
masing orang berdiri di atas kaleng
dan kemudian mulai berjalan meng -
gunakan sepatu kaleng tersebut.
Siapa cepat sampai ke garis finish
adalah pemenangnya. Permainan
ini untuk melatih ketangkasan dan
ketrampilan anak. lbbs

Foto-foto: Net

KI
D
Sc

O
rn

er

3

4

5

6

7

8



Setelah sukses di film pertamanya,
kini Guardian Of The Galaxy
meluncurkan sekuel keduanya. Di
sekuel kedua ini akan bercerita
tentang petualangan tim penjaga
galaksi dan usaha untuk mengungkap
orang tua asli dari Peter Quill (Chris
Pratt). Wah, tidak terbayang
bagaimana keseruannya ya. Saksikan
saja film ini di bulan Mei.
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Bagi penggemar film romantis, patut menonton film yang satu
ini. Film ini juga merupakan lanjutan dari film sebelumnya “Fifty
Shades Of Grey”. Seperti film pertama nya, film ini mengisahkan
hubungan antara seorang miliarder bernama Christian Grey (Jamie
Dornan) dengan gadis biasa Ana steele (Dakota Johnson).

Film yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya
E.L James ini menceritakan tentang banyak nya konflik yang
muncul diantara Christian dan Ana, dan mereka berdua ini akan
balikan lho. Sepertinya akan seru, nih. Tonton saja filmnya di
bulan Februari.

Film ini merupakan sebuah
re make dari judul sebelum-
nya King Kong yang telah rilis
tahun 2005 dengan disutradarai
oleh Peter Jackson. Namun, film
yang mengisahkan tentang
hewan raksasa King Kong kali
ini dibuat dalam versi yang
berbeda. Film yang dibintangi
oleh Tom Hiddleston, Michael
Keaton dan J.K Simmons ini
mengisahkan tentang tim
penjelajah yang mencoba
mencari tempat kehidupan King
Kong raksasa di sebuah pulau
yang misterius dan berbahaya
yang merupakan tempat tinggal

seekor King Kong raksasa.
Film yang rencananya rilis

dalam versi 3D ini, akan
memberikan kisah King Kong
dan perjalanan para penjelajah
yang sangat menegangkan.
Saksikan film ini di bulan Maret.

Film yang akan tayang di
bulan April ini akan sangat
ditunggu-tunggu oleh penggemar
film Fast And Farious. Kenapa?
Karena film Fast 8 ini merupakan
lanjutan dari sekuel sebelum-
nya. Setelah sukses menjadi
sebuah franchise yang besar,
Fast and Furious sepertinya
belum mau berhenti untuk
menawarkan kisah tentang
kelompok pengendara kendaraan super cepat pimpinan Dominic
Toretto (Vin Diesel). Tapi tunggu dulu, sinopsis lengkap film ini
masih dirahasiakan ternyata. Tunggu saja tayang perdananya ya.

THE DIVERGENT SERIES (ASCENDANT)
Film yang satu ini patut ditunggu-tunggu kehadirannya. Sekuel kali

ini menceritakan tentang Tris (Shailene Woodley) dan Four (Theo
James) yang dibawa ke dunia luar. Mereka di tahan oleh agen
misterius yang di kenal oleh Bureau of Genetic Welfare. Mereka di
tahan dengan pertahanan khusus dan tempat yang terlindungi. Tapi
disana mereka menemukan kebenaran yang tidak di ketahui oleh
dunia luar. Film ini merupakan bagian kedua dan bagian terakhir
dari kisah the Divergent Series. Saksikan ya di bulan Juni.

FIFTY SHADES DARKER

KONG (SKULL ISLAND)

FAST 8

GUARDIANS OF THE GALAXY (VOL. 2)
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FILM HOLLYWOOD
WAJIB TONTON 2017

Film sekuel akan mendominasi
sepanjang tahun 2017. Benarkah?

Bagi pecinta film awal tahun baru adalah saat yang
dinanti-nanti. Pasalnya banyak film menarik yang
siap tayang. Yuk cek apa saja sih.
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Kisah yang mengangkat tentang Caesar (Andy Serkis) kera hasil evolusi
ini selalu menarik untuk ditonton. Kali ini film ini akan menceritakan
peperangan antara kaum kera yang dipimpin oleh Caesar dengan pihak
manusia. Perdamaian antara para manusia yang selamat dengan kaum
kera yang terjadi diakhir film sekuel sebelumnya terusik dengan kehadiran
sekelompok manusia yang datang dari luar San Francisco. Para manusia
tersebut dipimpin oleh seorang yang dipanggil The Colonel (Woody
Harrelson). Bagaimana kelanjutannya? Tunggu saja di bulan Juli.

Film ini merupakan film
baru yang dibintangi oleh
Katheryn Winnick. Film ini
bercerita tentang usaha umat
manusia untuk mencegah
terjadinya bencana alam yang
sangat dashyat dengan
membuat sebuah program
satelit yang mengelilingi bumi. Namun tidak disangka
program tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan justru
mengancam umat manusia di bumi. Bagaimanakah kisah
selanjutnya? Saksikan saja di bulan Oktober.

Ragnarok ini akan bercerita
setelah kisah pada film Avenger
“Age of Ultron” pada 2015 lalu.
Yang mana kisahnya akan
menjadi akhir dari Thor, Asgard
dan penghuni lainnya. Thor
(Ragnarok (2017)) dikatakan

menjadi film kunci dari serial Thor.
Disini akan banyak aksi-aksi
menegangkan dari para pahlawan
tersebut. Selain itu kisah akhir
dari Thor ini akan membuat
penonton penasaran dengan
kehidupan para superhero
selanjutnya setelah film ini. Tunggu
saja filmnya di bulan November.

WAR OF THE PLANET OF THE APES

ALIEN (COVENANT)
Siapa yang tidak pernah

menonton film alien. Film ini 
pertama kali diproduksi pada tahun
1979 dan terus membuat seri terbaru. Kali ini film ini akan 
menceritakan petualangan Dr.Elizabeth Shaw (Michael
Fassbender) dan Robot David (Michael Fassbender).
Mereka melakukan misi untuk menemukan Engineers,
yaitu makhluk misterius yang bertanggung jawab untuk
menciptakan manusia. Penasaran cerita selanjutnya?
Saksikan saja di bulan Agustus.

THOR (RAGNAROK)

GEOSTORM

Film yang saat ini sedang dalam
produksi, ditulis dan disutradarai oleh Rian
Johnson dan diproduseri oleh Kathleen
Kennedy dan Ram Bergman ini akan
kembali menceritakan tentang Rey (Daisy
Ridley) yang akan mengambil langkah
pertama ke dunia yang lebih besar dari
“Star Wars: awaken the force”. Ia juga
akan melanjutkan perjalanan epiknya

dengan Finn, Poe, dan Luke Skywalker.
Mereka akan berhadapan dengan musuh

yang lebih berbahaya dari sebelumnya dan
hanya kerjasama yang dan kepercayaan
yang dapat mengalahkan semua itu. Tunggu
saja film ini di bulan Desember.

Nah, film lovers itulah beberapa film
yang wajib Anda tonton di tahun 2017.
Sudah tidak sabar bukan? Lingkari jadwal
Anda ya. Salam sehati! 

*bbs

STAR WARS: EPISODE VIII
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S
iapa yang tidak mengenal body plastic surgery? Bahkan
saat ini  body plastic surgery (operasi bedah plastik)
rekonstruksi dan estetika  sudah menjadi kebutuhan
banyak wanita maupun pria. Tidak hanya untuk

memperbaiki bentuk tubuh atau wajah setelah kecelakan.
Operasi bedah plastik juga dilakukan untuk mempercantik diri.

Tetapi masih banyak juga yang mempertanyakan apakah
operasi bedah plastik tersebut menggunakan bahan-bahan dari
plastik?

Body plastic surgery (operasi bedah plastik) merupa kan istilah
yang berasal dari bahasa Yunani  plasticos, yang berarti
“membentuk” (moulding).

Jadi bedah plastik adalah tindakan bedah dengan tujuan
memperbaiki, memperindah atau mempercantik tubuh atau
wajah dan tidak menggunakan bahan plastik lho. Bedah Plastik
terdiri atas dua bagian yaitu bedah rekonstruksi dan bedah estetik.

Bedah rekonstruksi bertujuan untuk merubah kondisi cacat
mendekati normal, sedangkan bedah estetika bertujuan
merubah kondisi normal menjadi lebih cantik atau indah sesuai
dengan keinginan pasien.

Selain kulit, bedah plastik juga melibatkan otot, tulang, saraf
dan pembuluh darah bahkan bahan buatan lain (implan) dari
luar tubuh untuk memperbaiki penampilan atau kecacatan. 

Menurut dokter Iswinarno Doso, spesialis bedah plastik
rekontruksi dan estetika RS PHC Surabaya, sebaiknya sebelum
melakukan prosedur bedah plastik   Anda memperhatikan hal
berikut:

Apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan
operasi bedah plastik?

Pilihlah dokter yang betul-betul berkompeten dan ber -
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Oleh:
dr. Iswinarno Doso S, Sp.BP (RE)

Memilih operasi plastik yang aman
untuk tubuh penting dilakukan.

Apa saja tipsnya?

BODY
PLASTIC
SURGERY
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pengalaman dibidangnya. Jangan lupa
untuk memastikan dokter yang Anda
pilih merupakan spesialis bedah plastik
rekonstruksi dan estetika (Sp.BP (RE)).
Sebelum melakukan tindakan bedah
plastik jangan lupa menginformasikan
kepada dokter mengenai kondisi tubuh
Anda, khususnya jika Anda mengalami
masalah kesehatan.

Jangan pernah menggunakan
salon kecantikan yang menawarkan
jasa perbaikan bentuk tubuh atau
wajah dengan pembedahan tanpa
dilakukan oleh dokter yang ahli
dibidangnya.

Mintalah penjelasan secara ter -
perinci mengenai risiko pasca operasi
yang akan ditimbulkan kepada dokter
yang akan menangani Anda.

Apakah operasi bedah plastik
untuk kecantikan berbahaya?

Sebagian orang masih meragukan
apakah bedah plastik untuk mem -
perindah tubuh dan wajah itu aman.
Operasi bedah plastik berbahaya jika :
n Dilakukan oleh dokter atau orang

yang tidak berkompeten serta
bukan ahli dibidangnya

n Menggunakan implan yang salah.

Risiko dan Komplikasi?
Komplikasi atau penyulit yang

mungkin timbul akibat suatu tindakan
pembedahan, misalnya, perdarahan,
infeksi, hasil yang tidak sesuai
harapan, bengkak serta munculnya
jaringan parut.

Apakah harus rawat inap?
Sebagian besar tindakan bedah

plastik  rekonstruksi dan estetika dapat
dikerjakan dengan pembiusan lokal,
sehingga Anda tidak perlu rawat inap.
Namun, ada juga beberapa prosedur
bedah plastik yang menggunakan
pembiusan total tergantung kondisi
pasien dan lokasi yang akan diperbaiki.

Setelah tindakan bedah plastik,
Anda bisa langsung pulang pada hari
yang sama atau bisa memilih rawat
inap sesuai dengan kondisi pasien.

Apa saja yang dilakukan
pasca operasi bedah plastik?

Hindari minum alkohol dan
merokok serta asap rokok. Jangan
mengkonsumsi makanan pedas untuk
mencegah pembengkakan.   Hindari
terkena air di area yang dioperasi
selama 1 minggu. Berhenti olahraga
berat selama 3 bulan. Jangan
terkena sinar matahari di bagian
yang dioperasi. 

Bila Anda hobi pijat,
hindari melakukan pijat
pada tubuh atau wajah.
Tidak dianjurkan untuk
melakukan operasi di
tempat yang sama
sebelum 6 bulan. Namun
jika ingin melakukan
operasi di tempat lain
sebaiknya setelah 3
bulan. Hindari makan
seafood karena dikhawatirkan
akan memicu alergi. l
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M
emiliki penampilan yang
menarik adalah keinginan
setiap orang. Tidak hanya
perempuan tapi juga laki-

laki. Salah satunya adalah mempunyai
perut indah dan rata. 

Bagi seseorang dengan berat badan
berlebih, proses penuaan atau wanita
yang sudah mengalami proses persalinan,
meratakan perut yang menggelambir
adalah proses yang cukup sulit. Padahal
segala cara sudah dilakukan seperti
menjaga pola makan dan berolahraga. 

Jika Anda sudah melakukan begitu
banyak cara untuk mengencangkan
perut namun masih belum mendapat
hasil yang maksimal, maka  Tummy
Tuck (TT, red) merupakan pilihan yang
tepat.

Apakah TT? TT merupakan prosedur
operatif untuk mengambil perut yang
menggelambir dengan menghilangkan
lemak di perut, mengurangi kulit yang
berlipat-lipat di perut, mereposisi pusar
dan mengencangkan otot perut sehingga

membuat dinding perut menjadi kencang
dan rata.

Bukan Hanya Lemak

Mungkin Anda mengira TT  sama
dengan sedot lemak, namun TT sangat
berbeda. Karena pada tindakan sedot
lemak, hanya lemaknya saja yang
dibuang namun kulit yang menggelambir
masih tersisa.

Lalu bagaimana kriteria perut yang
bisa dilakukan Tummy Tuck? Pertama,

perut yang mempunyai lemak yang
berlebihan atau tebal serta kulit
berlebihan. Dalam kasus ini dilakukan
sedot lemak dan pembuangan
sebagian kulit yang berlebih atau
menggelambir, yang dibuang kulit
dibawah pusar ke bawah. Operasi ini
disebut mini abdominolipektomi (mini
Tummy Tuck).

Kedua, perut yang bisa dilakukan
tindakan TT adalah perut yang
mempunyai lemak, kulit berlebih, dan
otot dinding perut (Otot rectus
abdominalis) yang kendur dan
meregang. Hal ini biasanya terjadi pada
wanita yang sudah pernah hamil atau
melakukan proses persalinan. Untuk
kasus ini dilakukan pembuangan
lemak, pembuangan kulit, pengencangan
otot rectus abdominalis, disertai
rekonstruksi atau perbaikan bentuk pusar
agar tampak lebih baik. Proses ini disebut
dengan operasi Tummy Tuck lengkap. 

Sebelum melakukan operasi
Tummy Tuck sebaiknya pasien ber -
konsultasi terlebih dahulu ke dokter
spesialis bedah plastik rekonstruksi dan
estetika yang Anda percayai. 

Setelah konsultasi, dokter akan
menyarankan untuk melakukan
pemeriksaan laboratorium, riwayat alergi,
dan lainnya. Lama operasi sekitar 4 jam
dan pasien akan dilakukan pembiusan
total. Lebar irisan tergantung pada
panjang pinggangnya Setelah operasi-
pun pasien tidak perlu rawat inap. l

TE
KN
O

M
ed

iK
Ed

is
i 0

17
  
Ja

nu
ar

i -
 M

ar
et

 2
01

7

Oleh:
dr. Iswinarno Doso S, Sp.BP (RE)

fo
to

: N
et

Menurut dokter Iswinarno Doso spesialis bedah plastik rekonstruksi dan
estetika RS PHC Surabaya, operasi Tummy Tuck ini relatif aman. Hanya kulit
bagian luar perut yang diangkat dan tidak mengganggu rahim. Selain itu,
kulit pada dinding perut menjadi kencang. Pasien juga bisa melakukan
aktivitas sehari-hari dengan leluasa. 

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dalam setiap
tindakan operasi seperti tidak menutup risiko terjadi komplikasi seperti
nyeri, memar, infeksi, pendarahan, jaringan parut, dan lain-lain. Tapi Anda
tidak perlu khawatir selama Anda ditangani oleh dokter yang tepat dan
berkompeten, risiko komplikasi bisa dihindari. 

Dokter Iswinarno mengungkapkan, operasi  Tummy Tuck mempunyai
beberapa keuntungan selain membuat perut kencang dan menambah
kepercayaan diri, pada pasien yang sebelumnya memiliki riwayat kolesterol
tinggi setelah lemak di dalam perutnya dibuang maka kolesterolnya bisa turun. 

Selain itu hasil operasi Tummy Tuck dapat bertahan selamanya asalkan
pasien pasca operasi tetap menjaga pola makan sehat dan berolah raga
secara teratur misalkan seperti sit-up dan yoga. l

TUMMY TUCK SOLUSI
PERUT MENGGELAMBIR
Memiliki masalah perut

yang tidak rata, Anda
dapat mencoba

Tummy Tuck. Benarkah?

Efek Operasi Tummy Tuck
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Oleh:
dr Iswinarno Doso S, Sp.BP (RE)
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C
antik adalah dambaan setiap wanita.
Berbagai cara pun rela dilakukan untuk
mendapatkan kecantikan seperti yang
didambakan.  

Untuk mewujudkan hal tersebut di era yang
sudah berkembang juga bukanlah hal yang
mustahil. Saat ini perbaikan tubuh dan wajah
dengan operasi bukan lagi menjadi hal yang
tabu. Operasi plastik bahkan menjadi tren tidak
hanya bagi para wanita tetapi juga pria.

Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia
sendiri, operasi bedah plastik sudah banyak
dilakukan. Bahkan dokter spesialis bedah
plastik khusus rekonstruksi dan estetika di
Surabaya sudah sangat berkompeten. Di
Rumah Sakit PHC Surabaya sendiri untuk
pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan
estetika disajikan dengan one stop service yaitu
pelayanan mulai penjemputan dan pengantaran
pasien dari bandara maupun tempat tinggal
pasien area Surabaya, penjadwalan konsultasi,
hingga PHC  Surabaya Tourism yaitu layanan
yang mengajak Anda atau keluarga Anda
berkeliling untuk berwisata di Surabaya.

Lantas apa saja jenis operasi bedah plastik
rekonstruksi dan estetika yang bisa dilakukan
untuk memperindah bentuk tubuh atau wajah?

1. rhinoplasty (Perbaikan bentuk 
hidung)
Operasi ini dilakukan untuk memperbaiki

bentuk hidung agar terlihat lebih sempurna.
Caranya dengan mengubah bentuk hidung
menjadi lebih kecil, lebih besar bahkan lebih
mancung. Bisa dilakukan dengan atau tanpa
pembiusan.

2. blepharoplasty / browpexy
(Perbaikan kelopak mata atas 
atau bawah)
Operasi ini dilakukan untuk memperbaiki

bentuk kelopak mata atas dan bawah (kantong
mata) sehingga dapat menghilangkan tumpukan
lemak, kerutan, lingkaran hitam, dan kelebihan
kulit pada kelopak mata atas akibat proses
penuaan. Bisa dilakukan dengan atau tanpa
pembiusan.

BERBAGAI PROSEDUR BEDAH PLASTIK DAN
ESTETIKA KINI DAPAT DILAKUKAN DI INDONESIA.

Cantik
di Negeri

Sendiri
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3. Mentoplasty (Perbaikan
bentuk dagu)
Operasi ini dilakukan untuk memperbaiki

bentuk dagu agar menjadi lebih indah dan lebih
lancip sehingga wajah terlihat lebih proporsional.
Bisa dilakukan dengan atau tanpa pembiusan.

4. Facelift (Mengencangkan kulit 
wajah)
Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan

kelebihan lemak, mengencangkan otot. Dapat
juga menarik kulit wajah bagian bawah kearah
samping atas untuk memperhalus garis senyum,
mengencangkan kulit pipi dan dagu sehingga
tampak lebih kencang dan muda.

5. Facial bone counturing (Perbaikan 
bentuk wajah dengan penambahan 
tulang)
Operasi ini memperbaiki bentuk wajah

dengan membentuk dan menambah bagian
tonjolan tulang muka agar wajah lebih simetris.

6. Pembuatan lesung pipi
Operasi ini dilakukan untuk pembuatan

lesung pipi,  sehingga terlihat cekungan lesung
pipi saat tersenyum dan tertawa.

7. Menipiskan bibir
Bagi yang suka bibir tipis, operasi ini

dilakukan untuk menipiskan bibir

8. Liposuction (sedot lemak perut/ 
paha/lengan)
Operasi dilakukan untuk menghilangkan

lemak berlebih pada tubuh dengan sedot lemak
pada bagian tertentu untuk mendapatkan
bentuk tubuh yang diinginkan.

9. abdominoplasty / tummy tuck
(Perbaikan dinding perut)
Operasi ini dilakukan untuk mengurangi

lemak dan mengambil bagian perut yang
menggelambir agar terlihat datar dan kencang.

10. Perbaikan bentuk / volume 
payudara
Operasi payudara dilakukan untuk merubah

bentuk dan ukuran payudara dengan memasukkan
implan sesuai keinginan sehingga terlihat lebih
proporsional.

11. Penambahan volume pantat
Operasi ini dilakukan untuk memperbesar

volume pantat sesuai yang diinginkan.

12. Perbaikan kebotakan kepala 
(tanam rambut)
Operasi ini dilakukan untuk mengatasi

kebotakan pada kepala atau gundul bahkan
plontos.
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“

“Tidak hanya di luar negeri,
di Indonesia sendiri, operasi
bedah plastik sudah banyak

dilakukan.

Namun yang harus menjadi catatan,  tidak semua orang
bisa mejalani prosedur bedah plastik. Ada beberapa kriteria
yang harus dipenuhi oleh sesorang sebelum melakukan
operasi bedah plastik estetika yaitu:
a. Pasien dipastikan tidak memiliki gangguan kesehatan

seperti depresi, penyakit jantung, diabetes, tekanan
darah tinggi (hipertensi), atau gangguan pendarahan.

b. Sebenarnya untuk perokok berat, prosedur bedah plastik
tidak disarankan karena dapat mempengaruhi proses
penyembuhan luka akibat kandungan racun  dalam rokok
dapat menurunkan aliran darah di kulit dan dapat
menimbulkan komplikasi. Namun jika Anda bersikeras
untuk melakukan operasi bedah plastik maka Anda harus
menghentikan kebiasaan merokok Anda terlebih dahulu
selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
Jika Anda termasuk salah seorang yang memiliki masalah

kesehatan seperti diatas, sebaiknya konsultasikan terlebih
dahulu kepada dokter spesialis bedah plastik terpercaya
Anda. Menjadi cantik di negeri sendiri? Why Not? l

dua Kriteria yang tidak dianjurkan

bedah Plastik
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Kehamilan ektopik merupakan
kondisi darurat yang harus segera
ditangani secepatnya agar tidak
menancam nyawa ibu. Mengapa?

MENGENAL
KEHAMILAN
EKTOPIK
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K
ehamilan merupakan salah satu hal dambaan
wanita yang telah menikah. Sayang dalam beberapa
kasus ada wanita yang tidak dapat hamil atau
mengalami kehamilan abnormal. Pada umumnya

kehamilan berawal dari sel telur yang telah dibuahi. Dalam
proses kehamilan normal, janin akan menempel pada
dinding rahim dan berkembang selama sembilan
bulan. Sebaliknya pada kehamilan abnormal ada 2 persen
janin tidak menempel di dinding rahim melainkan di organ
lain. Dalam ilmu kedokteran, kondisi ini disebut kehamilan
ektopik atau yang disebut kehamilan di luar rahim.

Biasanya organ tuba fallopi (saluran telur) yang paling
sering ditempeli oleh janin, selain itu ada juga rongga perut,
ovarium, serta leher rahim atau serviks dapat menjadi
sarana berkembangnya kehamilan ektopik.

Pendarahan

Kehamilan ektopik merupakan kondisi darurat yang
harus segera ditangani secepatnya agar tidak mengancam
nyawa ibu karena dalam kondisi ini terjadi perdarahan
dalam rongga abdomen.

Keadaan janin pun dalam kondisi kehamilan ektopik
sangat kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Lantas
apa saja gejala yang dialami bila seorang wanita mengalami
kehamilan seperti ini?. Pertama nyeri pada panggul dan perut,
terjadi juga pendarahan di vagina diluar jadwal menstruasi,
pusing dan ada tanda-tanda seperti kehamilan muda.

Bila Anda memiliki riwayat kehamilan ektopik sebelumnya
maka Anda berisiko untuk kembali mengalaminya. Wanita
yang pernah menderita penyakit radang panggul,
endometriosis (penyakit pada sistem reproduksi). Dan
pernah mengalami pembedahan di bagian tuba fallopi
(saluran telur) memiliki risiko tinggi pada kehamilan ektopik.

Komplikasi kehamilan ektopik, awalnya dokter akan
memeriksa bagian rongga panggul, USG transvaginal untuk
memastikan lokasi kehamilan. Sedangkan untuk tes
laboratorium dilakukan untuk mendeteksi keberadaan
hormon HCG (human chorionic gonadotropin).

Hormon ini diproduksi plasenta selama awal kehamilan.
Kehamilan diluar kandungan (ektopik) membuat janin tidak
dapat berkembang normal, maka dari itu dokter akan
menghentikan proses kehamilan untuk mencegah terjadinya
komplikasi.

Tindakan dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan
suntikan untuk menghambat pertumbuhan embrio pada

kehamilan ektopik yang terdeteksi dini dan tidak ada gejala
yang signifikan. Namun, jika dirasa obat-obatan dan suntikan
tidak banyak berpengaruh untuk penanganan kehamilan
ektopik maka tindakan pembedahan perlu dilakukan salah
satunya dengan laparoskopi bila belum timbul komplikasi
misalnya pendarahan di rongga rahim.

Lalu apakah Anda masih dapat hamil jika salah satu tuba
fallopi (saluran telur) diangkat? Anda jangan khawatir karena
sebagian besar wanita yang pernah mengalami kehamilan
ektopik dapat kembali hamil dengan persalinan yang
normal. Jika salah satu tuba fallopi (saluran telur) telah
diangkat, Anda masih dapat hamil karena saluran telur
lainnya masih berfungsi dengan normal. Sekitar 65% wanita
yang pernah mengalami kehamilan ektopik dapat kembali
hamil dalam waktu 18 bulan.

Kehamilan ektopik tidak selalu dapat dicegah tapi Anda
dapat mengurangi risiko terjadinya kehamilan ektopik yaitu
dengan memulai gaya hidup sehat agar terhindar dari PMS
(penyakit menular seksual) yang dapat memicu kehamilan
ektopik. l
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Oleh:
dr. Harmoprihadi, Sp.OG

Jadwal Praktek:
Senin - Kamis : 08.00 - 13.00 WIB

Jum’at : 08.30 -11.30 WIB
Sabtu : 08.00 - 11.00 WIB

Salah satu tindakan pembedahan untuk
mengatasi kehamilan ektopik adalah laparoskopi.
Keuntungan dari metode ini adalah pembedahan
minimal ± 2 cm, rasa sakit minimal, masa
perawatan lebih singkat, proses penyembuhan
lebih cepat, dan baik untuk kosmetik.

Namun, yang perlu diperhatikan tidak semua
kasus kehamilan ektopik bisa ditangani dengan
tindakan laparoskopi. Laparoskopi bisa dilakukan
jika tuba fallopi belum pecah dan belum terjadi
komplikasi misalnya sudah ada pendarahan, jika
hal itu sudah terjadi maka tindakan pembedahan
terbuka perlu dilakukan. l

Keuntungan Metode
Laparoskopi

foto: Net
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Memilih
Profesi dokter agar

tidak Korupsi
Keinginan orang tua yang tidak ingin dirinya menjadi koruptor,

akhirnya membuat dokter spesialis bedah plastik rekonstuksi
dan estetika iswinarno doso saputro menjadi dokter.

bagaimana kisahnya?

dr iswinarno doso saputro sp.bP-re (K)



B
erawal dari harapan orang
tuanya, dokter Iswinarno Doso
Saputro akhirnya memilih
memutuskan menjadi dokter.

Saat itu kata dokter Iswinarno, alasan
orangtua ingin dirinya menjadi dokter
agar tak menjadi koruptor.

“Bapak saya bilang jadi dokter saja
biar nggak korupsi. Jadi profesi yang
saya pilih ini awalnya pesanan orang
tua, “ cerita pria asal Kudus ini kepada
Sehati, dalam sebuah kesempatan.

Meski demikian, kini lanjut dokter
Iswinarno dirinya sangat menikmati
profesi sebagai dokter. “Dan ternyata jadi
dokter itu seru,” tuturnya.

Lantas bagaimana ceritanya hingga
Iswinarno menekuni spesialisasi bedah
plastik. Diceritakan bapak dua anak ini,
selepas dari Fakultas Kedokteran
Universitas Gajah Mada, dirinya berencana
hendak melanjutkan spesialis bedah
umum.

“Ketika pendaftaran, saya dapat
informasi spesialis bedah plastik butuh
banyak dokter, terutama di Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga,
Surabaya. Lagipula, kalau ingin masuk
spesialis bedah plastik saat itu bisa
langsung tidak perlu ambil bedah umum
dulu,”ujar dokter Iswinarno.

Bagi suami Natasya Marlina hal
tersebut sangat kebetulan. Karena
dirinya memang minat kesana. Apalagi
kala itu jumlah dokter spesialis bedah
plastik masih sedikit.

Selain itu menjadi dokter spesialis
bedah plastik kata dokter Iswinarno juga
menyenangkan karena bedah plastik
memasukkan unsur estetika dalam
setiap tindakan. Membuat banyak orang
bahagia karena bisa terlihat lebih
menarik itu juga menjadi salah satu
alasan dokter Iswinarno.

“Kalau bedah biasa tidak perlu
mempertimbangkan segala sesuatunya,
yang penting luka itu dijahit lalu cepat
sembuh. Sementara kalau bedah plastik,
juga mempertimbangkan luka pembedahan
itu bagaimana caranya supaya tersamar
sehingga penampilannya tetap terlihat
bagus,”ucapnya.

Menarik

Diceritakan dokter Iswinarno banyak
cerita menarik yang didapatkan selama

menjadi dokter spesialis bedah plastik.
Salah satunya adalah banyak pasien
terutama perempuan yang ingin
menjalani bedah plastik padahal kondisi
tubuh yang ingin dibedah sudah tidak
memenuhi persyaratan.

“Biasanya pasien yang sudah
menjalani operasi tuh ketagihan. Jadi
nggak pernah puas. Tapi sebagai dokter
ya kita kasih penjelasan,” tutur dokter
Iswinarno.

Profesi sebagai spesialis bedah plastik
kata dokter Iswinarno juga menarik
perhatian kedua anak laki-lakinya.
Menurut pria kelahiran 14 April ini anak-
anaknya sudah mengatakan ingin
menjadi dokter seperti dirinya. “Anak saya
mau jadi dokter juga. Sebagai orang tua
saya dan istri ya mengarahkan,”ucapnya.

Melihat perkembangan dunia bedah
plastik saat ini, sebagai salah satu
spesialisnya dokter Iswinarno melihat di
Indonesia perhatian pemerintah masih
kurang. “Indonesia kalah jauh dibanding
Korea Selatan. Alat-alat kita masih
belum lengkap. Padahal kita butuh lho.
Dan bedah plastik itu tidak hanya soal
kecantikan. Tapi juga soal kesehatan.
Misalnya untuk penyakit kaki gajah,”
tegasnya. Selain itu dokter Iswinarno
juga mengatakan prihatin dengan
maraknya klinik kecantikan ilegal yang
melakukan bedah plastik padahal
dokternya masih dokter umum. “Bedah
plastik itu tidak bisa dilakukan
sembarang dokter. Karena proses
bedahnya berbeda. Untuk itu saya
menghimbau masyarakat agar lebih
berhati-hati,”tuturnya. @mna
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Melihat jumlah dokter bedah plastik di surabaya sangat sedikit, bisa
dibayangkan betapa sibuknya dokter iswinarno. Meski demikian pria
berzodiak aries ini masih dapat meluangkan waktu bersama keluarga.
“Memang sih cukup sibuk, tapi bedah plastik ini tidak seperti bidang-bidang
lain misalnya dokter kebidanan yang harus selalu stand by. jadi, sore hari pun
saya sudah bisa kumpul bersama keluarga di rumah,” terangnya.

selain kumpul di rumah, diungkapkan dokter iswinarno, dirinya dan
keluarga juga sering pergi nonton bersama. setiap ada film baru ia selalu
menemani anak dan istrinya. “Kami juga suka pergi nonton bareng. setiap
ada film baru pasti langsung diagendakan,”tutupnya. @mna

Hobi Nonton Bersama Keluarga
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LANGKAH

KULIT
TETAP MUDA

12
Memiliki wajah yang selalu

muda adalah dambaan.
Terutama bagi para wanita,

khususnya yang sudah
memasuki usia 40-an.

B
erbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan
tanda-tanda penuaan pada wajah dan
membuatnya berseri-seri. Hal tersebut
merupakan hal yang mudah asal Anda mau

rutin dan telaten melakukannya. Yuk, simak tips
berikut ini.

1. bersihkan tangan anda
Sebelum menyentuh wajah, biasakanlah untuk

mencuci tangan terlebih dahulu agar kulit Anda ter-
bebas dari kuman.

2. jaga kebersihan
wajah

Pilihlah pembersih wajah
yang tepat agar dapat membantu
mempercepat pengelupasan sel-
sel kulit mati serta membantu
untuk membuka kembali pori-
pori yang tertutup. Sebaiknya
bersihkan dengan air mengalir
dan berikan sedikit pijatan pada
wajah untuk melancarkan
peredaran darah Anda. Bilas
dengan benar dan keringkan
dengan handuk lembut.

Oleh:
dr. Nurfitrhria Ikaputri Sp.KK
Jadwal:
Senin & Rabu: 17.00-19.00
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3. Gunakan
pelembab wajah
Oleskan pelembab dengan

spektrum luas minimal SPF 15
pada saat Anda akan
melakukan aktivitas agar kulit
wajah Anda terbebas dari
sinar UV (ultraviolet).
Pemilihannya juga disesuaikan
jenis kulit. Bila kulit anda
berminyak disarankan memilih
sediaan lotion, dan bila kulit
Anda kering disarankan
memilih sediaan cream.
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4. Gunakan serum untuk
mengurangi

bintik-bintik hitam
Pakai dua kali sehari, pagi sebelum

menggunakan pelembab dan di
malam hari, ini akan membantu
melembabkan kulit Anda.

5. Gunakan krim malam
sebelum anda tidur

Krim malam akan membantu
mempercepat pergantian permukaan
sel kulit serta dapat mengurangi
munculnya garis-garis halus dan
membantu meningkatkan hidrasi
serta mencerahkan kulit.

6. jangan lupakan krim
mata, untuk mata

lebih bersinar.
Krim mata membantu mengurangi

garis-garis halus serta meminimal -
kan kantung mata di sekitar mata.

7. Gunakan masker dua
kali dalam seminggu.

Selain untuk melembabkan
wajah, masker wajah dapat
memberikan manfaat untuk
menenangkan kulit dan
menghilangkan minyak
berlebih. Tapi jangan
memakai masker bila
kondisi wajah anda sedang
sangat berjerawat.

8. Konsumsi Buah
Perbanyaklah konsumsi buah yang kaya nutrisi dan

mengandung antioksidan untuk membuat kulit lebih cerah.

10. tidur 8 jam sehari
Kurang tidur akan meningkatkan

stres. Jangan lupa untuk mematikan
lampu dan sumber cahaya lain
untuk membantu tubuh memproduksi
hormon melatonin dengan lebih 

baik untuk memperkuat
pertahanan tubuh.

11. Minum Air Putih
Minum minimal delapan gelas sehari dapat

mencegah penuaan dini dan keriput di wajah. Ini
karena air putih dan mineral sangat baik untuk
menetralisir racun dalam tubuh, sehingga kulit akan
terasa dalam kondisi yang lembab. 

9. Olah raga
Rutin berolah raga minimal 3 (tiga)

kali dalam seminggu selama minimal
30 menit. Selain amat bagus untuk
tubuh dan juga kesehatan jantung
Anda, berolahraga juga berfungsi untuk
mengeluarkan hormon anti penuaan
yang kuat.

12. Kurangi Rokok
dan Kopi

Kurangi kebiasaan merokok dan
minum kopi karena mengandung
kafein dan bahan aktif berbahaya
yang akan mempercepat penuaan
dini. l
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ilustrasi: Arta
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S
aat ini sudah banyak masyarakat
peduli kesehatan, tak hanya
berolahraga, kebiasaan makan
makanan sehat-pun menjadi salah

satu pilihan untuk hidup sehat.
Pemilihan makanan menjadi perhatian

utama bagi para pecinta hidup sehat,
sehingga mulai memilih jenis makanan
hingga bahan makanan yang baik bagi
tubuh. Hal ini membuat semakin banyak
masyarakat yang melirik bahan makanan
organik sebagai bahan makanan sehat,
apalagi makanan dengan bahan organik
memiliki segudang manfaat kesehatan
dibanding yang makanan non organik
yang diproduksi oleh industri makanan,
selain itu bahan makanan organik juga
lebih alami.

Lantas apa sih makanan organik?
Makanan organik merupakan bahan
makanan yang berasal dari tumbuhan dan
hewan yang diproduksi tanpa bahan
kimia, seperti pupuk, pestisida buatan
serta hormon rekayasa genetika.

Proses produksinya pun lebih alami
sehingga dianggap sebagai makanan yang
sehat bagi tubuh manusia. Berikut manfaat
dari bahan makanan organik :

a. Meningkatkan Nutrisi untuk Tubuh
Makanan organik lebih dapat

meningkatkan kemampuan tubuh untuk
menyerap nutrisi seperti vitamin, mineral
dan asam lemak esensial yang juga
da pat meningkatkan sistem kekebalan tubuh

b. Bebas dari Rekayasa Genetika
Konsumsi bahan makanan non organik

dengan rekayasa genetika pada hewan
dan tumbuhan, biasanya lebih sering
menimbulkan efek samping bagi kesehatan
tubuh. Sehingga konsumsi bahan makanan
organik yang tidak menggunakan rekayasa
genetika dipilih karena lebih aman.

c. Bebas dari Kontaminasi dan 
Bahan Kimia

Bahan makanan organik tentu berbeda
dari non organik yang kemungkinan banyak
mengandung bahan kimia dan kontaminasi
pestisida dan insektisida.

d. Baik untuk Perkembangan dan 
Kesehatan Anak

Berdasarkan laporan dari American
Academy of Pediatrics (AAP), makanan
organik berpotensi mengurangi infeksi
bakteri pada anak.

e. Mencegah Risiko Gangguan 
Kesehatan

Makanan organik bebas bahan

pengawet, zat adiktif, atau penguat rasa
sehingga risiko gangguan kesehatan yang
dapat diakibatkan zat berbahaya seperti
itu dapat dicegah

f. Mencegah Penyakit Kanker
Menurut penelitian medis, tidak

adanya kandungan zat karsinogen pada
bahan makanan organik dapat mengurangi
risiko terjadinya kanker karena kandungan
zat karsinogen.

Nah, setelah melihat banyaknya
manfaat dari makanan organik, apakah
Anda masih berpikir 2 (dua) kali untuk
menjadikan bahan organik sebagai bahan
makanan Anda sehari-hari?

PT. Prima Citra Nutrindo memberikan
solusi bagi menu makanan sehat Anda
yang diolah dari bahan organik pilihan.
Citra Nutrisi Catering diet merupakan
pelayanan makanan sehat dengan konsep
personalize yaitu pelayanan yang
diberikan sesuai kebutuhan individu,
berdasarkan penilaian antropometri yaitu
penilaian berat badan, tinggi badan,
umur, status nutrisi, riwayat penyakit
dilengkapi dengan hasil penunjang medis
(laboratorium, radiologi , CT Scan , MRI,
dll), selera pribadi, situasi dan kondisi
serta target kesehatan yang ingin dicapai
dan yang ingin Anda dipertahankan. l

Konsultan Gizi :
Prof. Dr. Bambang Wirjatmadi, MS, MCN, PhD, Sp.GK

Jadwal Praktek:
Kamis : 08.00 - 10.00 WIB

KENAPA
HARUS BAHAN

ORGANIK?
Bahan makanan organik

kini menjadi favorit
masyarakat urban.

Foto: Net
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Foto: PT PHC

Bahan:
1/4 ekor ayam
3 butir kuning telur asin
3 siung bawang putih
1/2 sendok teh garam
300 ml air

Cara membuat:
1. Haluskan 3 siung bawang putih

bersama garam. 
2. Bersihkan ayam lalu rebus, tambahkan

bawang putih yang dihaluskan dan

tambahkan sedikit perasa.
Setelah setengah matang tiriskan
dan goreng hingga matang.

3. Blender kuning telur asin bersama
300 ml air.

4. Tumis bawang putih hingga harum
lalu masukan kuning telur yang
sudah dihaluskan dan tambahkan
garam untuk menamba rasa.

5. Tuangkan saus kuning telur pada
ayam goreng yang siap untuk
disajikan.

Nilai Zat G
izi :

Energy 824
,8 kkal

Karbohidra
t 0,6 g

Protein 72,
4 g

Lemak 57,2 
g

*Tidak disarankan untuk penderita kolesterol

Ayam Goreng Saos Telur Asin
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Menu dibuat dan telah diuji coba oleh
instalasi gizi PT. Prima Citra Nutrindo. 
PT. Prima Citra Nutrindo melayani

Catering Diet. 
Alamat : Jl. Jemursari 85C

Tlp : (031)8438115

Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga Golongan B
Dinkes Pemerintah Kota Surabaya

Catering Diet
Solusi Sehat
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Nilai Zat G
izi :

Energy 8,2
 kkal

Karbohidra
t 7.7 g

Protein 8.6
 g

Lemak 18.4
 g

Bahan:
3°c Simple Sirup
300 ml Air Putih
Serutan Wortel
Potongan memanjang ketimun
Potongan lemon

Cara membuat:
1. Masukan serutan wortel dan

potongan timun ke dalam gelas. 
2. Lalu campurkan dengan simple

sirup dan air putih ke dalam gelas. 
3. Sajikan dengan potongan lemon. 

Infused Water
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1. Posisikan tubuh seperti sedang push-up dengan meluruskan
tangan menyangga tubuh.

2. Kemudian tekuk salah satu tangan seperti pada gambar.
3. Lakukan secara bergantian dengan tangan yang lain.
4. Kemudian lakukan dengan kedua tangan kanan dan kiri.
5. Lakukan satu set gerakan ini sebanyak 10 - 20 kali.

Senam Di Rumah?
Kenapa Tidak?
O

lah raga merupakan hal yang penting untuk tubuh dan hidup
sehat. Namun, dengan berbagai banyak alasan sehingga kadang
seseorang malas untuk melakukannya. Malas keluar rumah atau
sibuk dengan pekerjaan rumah. Tapi jangan khawatir, ada lho

olah raga dirumah yang bisa Anda lakukan jika sedang malas bepergian
keluar rumah, salah satunya adalah senam. Sekarang tidak alasan lagi
bagi Anda untuk tidak berolah raga kan? Berikut gerakan senam yang
bisa Anda lakukan.

1. Berdiri tegak dan rapatkan
kaki sejajar dengan bahu.

2. Kemudian lakukan gerakan
jongkok seperti pada gambar,
dengan posisi paha sejajar
pinggang.

1. Squat atau jongkok

1. Gerakan ini menggunakan kekuatan otot tangan, perut dan kaki.
2. Letakkan tangan lurus dengan pundak, punggung hingga kaki.
3. Turunkan dada perlahan dengan menekuk tangan.
4. Kemudian ulangi meluruskan tangan.
5. Lakukan satu set gerakan ini sebanyak 10 - 20 kali.

2. Push Up

1. Posisikan kaki kanan menekuk kedepan
dan kaki kiri melintang dibelakang
seperti jongkok dengan tumit menahan kaki.

2. Tubuh agak membungkuk ke depan.
3. Posisikan tangan kiri kedepan seperti gambar.
4. Lakukan lompatan ditempat dengan

menukar posisi kaki dan tangan.
5. Lakukan satu set gerakan ini sebanyak

10 - 20 kali.

3.  Skaters

4.  Plank Crawl

3. Lakukan satu
set gerakan

ini sebanyak
10 - 20 kali.
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Oleh :
Klinik Rehabilitasi Medik RS PHC Surabaya
Dibimbing oleh :
Dr. Nunung Nugroho, Sp.KFR.,M.Kes

1. Berdiri dengan kaki selebar bahu dan letakkan
lengan di samping tubuh. 

2. Langkahkan kaki kanan ke depan dan tekuk 90
derajat. Turunkan lutut kiri ke lantai dan betis
berada di belakang dengan tumit menahan. 

3. Kembali ke posisi awal dan lakukan gerakan
bergantian dengan kaki kiri

4. Lakukan satu set gerakan ini sebanyak 10 - 20 kali

1. Posisi awal berdiri tegak dengan tangan posisi
menekuk dan mengepal di samping.

2. Angkat lutut kanan ke depan dengan posisi
menekuk dan tumit seperti pada gambar.

3. Kemudian gerakkan kaki kanan ke belakang dan
kedua tangan sejajar dengan bahu.

4. Tahan selama 10 detik, lalu kembali ke posisi awal.
5. Lakukan satu set gerakan ini sebanyak 10 kali lalu

bergantian dengan kaki kiri.

1. Posisikan berbaring pada sisi kanan tubuh lalu
siku kanan ditekuk sejajar dengan bawah bahu.
Hanya pinggul ke bawah yang menempel pada
lantai.

2. Kemudian angkat bagian pinggul ke atas dan
tahan beban tubuh dengan lengan. 

3. Tahan selama 5 detik, lalu turunkan pinggul. 
4. Ulangi 5 - 10 kali.

1. Baringkan tubuh terlentang
dengan lengan diletakkan di
samping kanan dan kiri

2. Kemudian tekuk lutut dengan betis
tetap lurus dengan telapak kaki

3. Angkat pinggul hingga lurus
dengan bahu. 

4. Tahan selama 3 detik dan turunkan
pinggung secara perlahan. 

5. Ulangi hingga 10 - 20 kali.

5.  Walking Lunge

1. Posisi merangkak yaitu posisi lutut rapat
sejajar dengan pinggul.

2. Letakkan telapak tangan pada lantai dan
sejajar dengan pundak.

3. Posisikan tangan kanan ke depan lurus
dengan pundak sambil kaki kiri ke
belakang lurus dengan pantat.

4. Tahan sekitar 10 detik dengan menahan
posisi punggung lurus. Lalu kembali pada
posisi awal.

5. Ulangi satu set gerakan sebanyak 10 - 20
kali.

6. Lakukan secara bergantian dengan sisi
yang berlawanan.

6. Single Leg Balance Stick

8. Side Plank Hip Drops

7.  Bird Dog

9. Brigge
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Bosan dengan olahraga mainstream,
untuk Anda yang suka tantangan bisa

mencoba olahraga air berikut ini.

B
erbicara tentang olahraga air, pikiran Anda
pasti langsung menyebut berenang. Dan
berenang secara rutin tentunya sangat baik
untuk kesehatan kardio, pembentukan otot,

penurunan berat badan serta menjaga bentuk
tubuh tetap ideal. Namun, jika Anda bosan dengan
hanya berenang, terdapat olahraga air yang yang
lain dan memiliki fungsi yang sama seperti
berenang.Olahraga

Air6
PriaUntuk 

1. Surfing 
Melewati gelombang laut dengan

berdiri di atas sebuah papan selancar dan
bersatu dengan keindahan ombak ten-
tunya sangat menyenangkan. Jika Anda
belum pernah mencobanya, sekarang
saatnya belajar untuk berselancar. Bali
adalah salah satu tempat terbaik untuk
belajar selancar, dengan banyak sekolah
dan pemandu serta penyewaan papan se-
lancar di setiap pantainya.

Olahraga selancar dapat membantu
menjaga keseimbangan tubuh dan
melatih kekuatan otot lengan. 
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d2. Kayak
Awalnya kayak adalah salah satu alat

transportasi bagi orang eskimo, namun
kini, kayak menjadi salah satu kegiatan
olahraga yang menyenangkan. Mendayung
kapal kecil di tengah laut dapat membantu
otot inti tubuh menjadi lebih baik. Ada
dua jenis kayak yang bisa Anda lakukan,
yaitu:
l Kayak sit-on-top, yaitu pendayung

duduk di atas kayak. Anda akan sering
menemukan jenis kayak seperti ini di
tempat wisata dan rekreasi karena
mudah dilakukan dan tidak membutuh -

kan perlatan yang terlalu banyak.
l Kayak cockpit style yaitu jenis kayak

dengan pendayung yang bisa duduk
di dalam kayak. Jenis kayak ini
biasanya sering digunakan oleh atlet
profesional. 

6. Scuba diving
Scuba atau sering juga disebut

sebagai Self Contained Underwater
Breathing Apparatus berarti menyelam
ke dalam laut dengan menggunakan
bantuan oksigen. Jika Anda adalah
perenang yang berpengalaman maka
scuba bukanlah sebuah tantangan.

Namun, disarankan untuk memiliki
sebuah sertifikat khusus scuba sebelum
melakukan olahraga ini. Scuba memiliki
manfaat melatih kelenturan otot tubuh,
mengatur sistem pernapasan, dan
melancarkan sirkulasi darah pada tubuh.

bbs/mna

Sama halnya seperti surfing,
paddleboarding merupakan
olahraga yang membuat
penggunanya berdiri atas sebuah
papan. Namun bedanya adalah,
orang yang berada di atas
papan selancar menggunakan
dayung untuk berselancar. 

Olahraga air ini
memungkinkan

peselancar mendayung ke
tengah laut dan cenderung

dilakukan dengan lebih santai.
Manfaat dari olahraga air ini

adalah akan membantu Anda
untuk menjaga keseimbangan
tubuh saat kaki mampu berpijak
stabil dan tetap menegakkan
badan di atas papan mulai dari
air yang tenang hingga datang
gelombang.

4. Freediving
Freediving adalah menyelam ke dalam air

tanpa melibatkan penggunaan peralatan selam
atau alat bantu pernapasan, namun bergantung
pada kemampuan penyelam untuk menahan
napasnya di dalam air.

Olahraga ini membutuhkan sepasang
paru-paru yang kuat dan keberanian menyelam
menuju dasar laut. Manfaat dari olahraga ini adalah
membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan melatih
kekuatan otot tubuh. Namun, terlalu sering melakukannya dapat menyebabkan
penyakit dekompresi yaitu keadaan medis yang mengakibatkan akumulasi
nitrogen terlarut setelah menyelam sehingga membentuk gelembung udara

dan menyumbat aliran darah serta sistem saraf.

Paralayar adalah kegiatan rekreasi
sewaktu seseorang melayang ke
udara dengan menggunakan parasut

khusus dengan ditarik oleh suatu
kendaraan (biasanya kapal). Sewaktu
kendaraan melaju, orang tersebut
akan terangkat ke udara. Bahkan,
jika kendaraan tersebut cukup kuat,
dua atau tiga orang dapat ditarik dan
diangkat ke udara sekaligus.

Meskipun awalnya dimulai sebagai
olahraga air, kegiatan yang sepintas
mirip dengan paralayang ini kini mulai
juga dilakukan di darat dengan ditarik
oleh kendaraan darat.

3. Paddleboarding
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5. Paralayar
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J
elang akhir tahun sejumlah
rencana liburan pun siap
disusun. Bagi Anda yang belum
memiliki destinasi liburan

Benteng Vredeburg bisa menjadi
pilihan yang tepat. Bzenteng yang
terletak di Jl. A Yani No. 6, persis
didepan Gedung Agung atau
utara titik nol kilometer.

Bangunan ini dibangun oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono I pada
tahun 1760, atas permintaan
pemerintahan Belanda yakni, Nicolas
Harting. Bangunan mulanya hanya
sebuah benteng yang berbentuk
bujur sangkar dengan tiap sudutnya
memiliki tempat penjagaan disebut 
seleka atau Bastion. Keempat sudut

tersebut di beri
nama untuk

masing-masing
arahnya. 

Untuk Bastion
yang berada di

sudut barat laut
dinamai

Jayawisesa,
Sudut timur 

laut diberi nama Jayapurusa, Sudut
barat daya diberi nama Jaya prakosa -
ningprang dan sudut tenggara diberi
nama Jayaprayitna. Benteng Vredeburg
yang berarti Benteng Perdamaian ini
merupakan cerminan bahwa benteng
tersebut memaknai bentuk kedamaian
hingga saat ini.

Untuk saat ini fungsi dari Benteng
Vredeburg menjadi Monumen
Perjuangan Nasional dengan nama
Museum Benteng Vredeburg sejak
tanggal 23 November 1992. Dan
sering pula difungsikan sebagai
kegiatan seni dan budaya.

Benteng ini walaupun sudah
berumur ratusan tahun namun
kondisinya cukup terjaga dengan baik.
Dan masih terlihat kemegahan nya
dimasa lalu. Ruangan-ruangan yang
ada menyimpan ratusan diorama
yang menggambarkan tentang
perjuangan bangsa Indonesia hingga
masa orde baru serta beberapa benda
bersejarah, foto-foto dan lukisan
perjuangan nasional.

Bagi pengunjung yang ingin
berkeliling dengan bersepeda dapat
menyewa sepeda onthel seharga
Rp. 5.000,-. Dan tempat ini juga
sudah dilengkapi dengan hot spot
area yang bisa diakses pengunjung
dengan gratis. 

Benteng Vredeburg dibuka untuk
umum setiap hari selasa sampai
dengan jum’at mulai pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 16.00 WIB
sedangkan sabtu dan minggu mulai
pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 17.00 WIB, hari libur nasional
tempat ini tetap buka sedangkan
setiap hari senin tutup. Untuk tiket
masuk per orang dikenai biaya
sebesar Rp. 1.000,-.  lbbs/mna

Benteng Vredeburg menjadi salah
satu objek wisata wajib saat

mengunjungi kota Yogyakarta.
Mengapa?

Manifest
Perdamaian yang
Masih Terjaga

Benteng Vredeburg
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Menjadi cantik kini dapat menjadi
pilihan. Berbagai macam cara bisa
dilakukan, salah satunya adalah
dengan Rhinoplasty yang biasa

dilakukan untuk memperbaiki
bentuk hidung. Jadi menjadi cantik

kenapa tidak?

PAKET RHINOPLASTY 

Dengan pembiusan lokal Rp. 14.000.000,-
Dengan pembiusan total Rp. 17.900.000,-

Sebelum Sesudah
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Info Hub :
Customer Service
031 3294801 - 03

ext 5111 & 5113




