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Perhatian
untuk
Pelanggan

Salam Pembaca.

RS PHC Surabaya yang telah melayani masyarakat selama 14

tahun, merupakan bukti nyata kepercayaan masyarakat untuk

hidup sehat bersama RS PHC Surabaya.

Sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap kepercayaan

masyarakat tersebut, RS PHC Surabaya berkomitmen untuk men-

jadi yang terbaik, dalam memberikan pelayanan kesehatan prima

di semua bagian. Termasuk bagian Neuroscience Center, yang

menangani permasalahan sistem saraf.

Beberapa permasalahan pada sistem saraf, ternyata bisa

menyebabkan nyeri punggung. Untuk mengetahui lebih jauh, di

edisi ini Sehati mengupas tuntas tentang nyeri punggung.

Bagi Anda para wanita, penting menyimak kebiasaan-kebia sa an

wanita yang sering menyebabkan nyeri punggung. Untuk mengatasi

nyeri punggung, jangan lewatkan ulasan rehabilitasi nyeri punggung,

dan gerakan latihan yang bisa Anda lakukan di rumah. 

Ada pula tindakan bedah minimal invasif yang efektif untuk

menghilangkan nyeri punggung. Untuk itu, simak bahasan microdis-
cectomy. Sebagai tindakan pencegahan terhadap nyeri punggung,

ketahui posisi tubuh yang tepat saat melakukan aktivi tas harian.

Tak hanya nyeri punggung, Sehati edisi ini juga menyajikan

bahasan anak rewel yang sebaiknya tidak disepelekan. Sebab,

anak rewel bisa jadi tanda attention seeking behavior.
Khusus bagi para pria, penting menyimak bahasan ejakulasi

dini. Tak perlu kecil hati bila mengalami ejakulasi dini, karena per-

masalahan ini bisa ditangani lebih mudah dengan mendeteksi

penyebabnya sejak dini. Salam.

Dari CEO

Dr. Nunung N., Sp. KFR,MARS
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14 WanIta
Wanita Perlu Waspada

Bila Anda wanita, Anda patut waspada. Sebab, wanita

lebih berisiko mengalami masalah tulang belakang ter-

tentu. Mengapa begitu, dan seperti apa masalahnya?

16 kIDS CORnER

SajIan utama

Anak Rewel Bukan Hal Sepele

Anak kecil rewel umumnya dianggap wajar. Tapi,

ibu perlu lebih waspada. Sebab, rewel bisa jadi tanda

attention seeking behavior. Apa itu?

1604 SEkSOLOGI
Tak Perlu Kecil Hati karena Ejakulasi Dini

Banyak pria yang mengalami ejakulasi dini, merahasiakan

permasalahan tersebut.Padahal tindakan itu justru mem-

buat penanganannya semakin sulit. Karena itu, segera

cari penyebab dan cara mengatasinya. Seperti apa?

Duh, Punggungku Nyeri

Meski hampir setiap orang pernah

mengalami nyeri punggung, namun

gangguan tersebut bukan berarti

biasa. Sebab, nyeri punggung bisa

menjadi masalah yang cukup kom-

pleks, terlebih bila telah mengenai

saraf. Sebenarnya seperti apa nyeri

punggung itu?
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Duh, Punggungku

nyeri !



yeri punggung meru-

pakan gangguan

yang sangat umum ter-

jadi. Maklum, hampir

setiap orang pernah

me nga laminya, paling

ti dak  sekali seumur hi -

dup. Dan khusus pada

pria, sebanyak dua per

tiga pria di seluruh

dunia pernah mengalami nyeri punggung.

Karena sangat umum terjadi, nyeri pung-

gung kerap dianggap biasa sehingga tidak

segera ditangani. Padahal itu justru membuat

nyeri punggung makin parah, sehingga nyeri

berlangsung lebih lama. 

Dua Tipe

Berdasarkan periode waktu berlang-

sungnya, nyeri punggung dikategorikan men-

jadi dua tipe. Yaitu nyeri punggung akut dan

kronis.

Nyeri punggung akut berlangsung se-

lama kurang dari enam minggu. Dalam perio -

de enam minggu tersebut, nyeri bisa terus

te rasa, bisa juga timbul–tenggelam atau ka -

dang terasa nyeri kadang hilang.

Sedang bila berlangsung lebih dari enam

minggu, nyeri punggung ini termasuk kronis.

Nyeri punggung tipe ini bisa mengakibatkan

nyeri tungkai. Selain itu, kekuatan tubuh juga

menurun. Tubuh menjadi tidak sekuat se-

belumnya saat mengangkat beban berat,

berolahraga, atau berjalan.

Penyebab

Nyeri punggung disebabkan adanya

masalah pada otot, ligamen (jaringan ikat),

kapsul sendi, tulang rawan, bantalan sendi,

atau saraf. Permasalahan tersebut bisa terjadi

akibat beberapa hal. Seperti berikut ini:

Trauma
Trauma bisa berupa benturan, terpeleset,

terjatuh, atau kecelakaan. Trauma ini menye-

babkan nyeri punggung akut. Bila nyeri terse-

but tidak ditangani, ditambah terjadi

Oleh:
dr. M. Faris, Sp. BS

Jadwal Praktik:
Senin: 16.00 - 19.00 WIB
Selasa: 17.00 WIB
Rabu: 15.00 WIB

BANyAK orang menyamakan nyeri punggung dengan kecetit.

Padahal tak selalu begitu. Memang, kecetit pada otot punggung

menyebabkan punggung terasa nyeri. Namun, nyeri pada pung-

gung tidak selalu karena kecetit.

Banyak faktor lain yang lebih kompleks, yang bisa menye-

babkan nyeri punggung. Bahkan, nyeri punggung bisa dise-

babkan adanya permasalahan pada saraf. Tentu hal itu

membutuhkan penanganan yang lebih rumit ketimbang kecetit.

Karena itulah, nyeri punggung sebaiknya tidak selalu diang-

gap sama dengan kecetit. Nyeri punggung perlu dideteksi sum-

ber nyerinya, agar bisa dilakukan penanganan yang tepat

untuk meredakan nyeri punggung tersebut. l

Nyeri Pada Punggung
Tidak Selalu Kecetit

Meski hampir setiap orang

pernah mengalami nyeri

punggung, namun

gangguan tersebut bukan

berarti biasa. Sebab, nyeri

punggung bisa menjadi

masalah yang cukup kompleks,

terlebih bila telah mengenai

saraf. Sebenarnya seperti apa

nyeri punggung itu?
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repetitive injuries atau trauma di

bagian punggung yang sama, maka nyeri

punggung bisa menjadi kronis.

infeksi
Luka pada punggung yang menye-

babkan infeksi, bisa menyebabkan nyeri

punggung akut. Tapi bisa juga menye-

babkan nyeri punggung kronis, bila infeksi

menekan tulang atau saraf.

Sebagai contoh infeksi TBC yang

menyebabkan nyeri punggung kronis. Se-

cara perlahan, nanah pada infeksi TBC

merusak tulang. Akibatnya, tulang am-

bruk, dan bantalan sendi rusak sehingga

menekan sumsum tulang belakang.

Gangguan Pembuluh Darah
Gangguan pembuluh darah bisa ber-

dampak pada pecahnya pembuluh darah

di dalam sumsum tulang belakang. Akibat-

nya saraf tertekan, sehingga menye-

babkan nyeri punggung.

Keganasan
Penyebab lain nyeri punggung adalah

keganasan seperti tumor. Nyeri punggung

bisa terjadi, bila tumor terletak di daerah

tulang belakang.

Osteoporosis
Osteoporosis atau pengeroposan tu-

lang bisa menyebabkan nyeri punggung.

Jika telah parah, osteoporosis bahkan bisa

me ngakibatkan tulang belakang patah.

Penuaan
Proses penuaan memang menu-

runkan beberapa fungsi tubuh, dan

menyebabkan berbagai permasalahan.

Salah satunya yaitu penebalan jaringan

sendi (hypertrophic facet).
Penebalan sendi tersebut bisa terjadi

ke segala arah. Namun bila sendi menebal

ke bagian tengah sehingga menekan

saraf, maka bisa terjadi nyeri punggung.

Kegemukan
Kegemukan ditandai dengan bagian

tengah tubuh dan perut yang membesar.

Hal itu menyebabkan beban tubuh lebih

berat pada bagian depan. Kondisi tersebut

membuat punggung bekerja lebih keras

untuk menjaga keseimba ngan tubuh.

Tulang belakang menjadi melengkung

ke depan, dan otot-otot punggung ter-

tarik. Akibatnya punggung terasa nyeri.

Kelainan Postur Tubuh
Nyeri punggung juga bisa disebabkan

kelainan postur tubuh. Seperti panjang

tungkai yang tidak sama, skoliosis, kifosis,
atau hiperlordosis. 

Bila Anda merasakan

keluhan nyeri pung-

gung, segera kon-

sultasikan

dengan dokter

untuk pena -

nganan le -

bih lanjut.l
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NyERi punggung bisa makin parah akibat terbiasa

melakukan aktivitas dengan posisi tubuh yang salah.

Terlebih bila posisi tubuh yang salah tersebut sering

dilakukan, dan dalam waktu lama.

Beberapa posisi tubuh yang salah yaitu berdiri mem-

bungkuk dengan kedua kaki lurus, duduk membungkuk

dengan kaki menggantung atau tanpa pijakan. Juga

mengangkat beban di bawah dengan membungkuk

atau tanpa menurunkan tubuh, membawa beban berat

di satu sisi bahu atau tangan, serta bangun tidur

dengan posisi telentang.

Selain posisi tubuh yang salah, kebiasaan jarang

berolahraga juga dapat memperparah nyeri punggung.

Khusus bagi kaum hawa, nyeri punggung makin parah

bila sering mengenakan sepatu hak tinggi (high heels)
dalam waktu lama.l

Kebiasaanyang PerluDihindari
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Rehabilitasi Untuk
nyeri Punggung
Agar tidak makin parah dan menjadi kronis, nyeri punggung

perlu direhabilitasi sejak dini atau saat masih akut. Berikut

beberapa tindakan rehabilitatif untuk nyeri punggung:
Oleh:
dr. Nunung, Sp. KFR., MARS

Jadwal Praktik:
Senin- Jum’at, pukul 16.00 

PENGGuNAAN TENS
Rehabilitasi untuk mengurangi nyeri pung-

gung juga bisa menggunakan TENS (Transcuta-
neous Electrical Nerve Stimulation). Alat ini meng -

gunakan alir an listrik kecil, untuk merelaksasi otot.

Penggunaan alat ini, perlu dikonsultasikan dengan

dokter.

1

PEMBERiAN OBAT
ANTiNyERi

Nyeri punggung bisa dikurangi

dengan minum obat antinyeri.

Obat ini berfungsi sebagai pele-

mas otot, sehingga ketegangan

otot berkurang. Tapi, penggunaan

obat anti nyeri harus sesuai

petunjuk dokter. 

2
PENGGuNAAN ulTRASOuND
Bila masa akut sudah lewat yang di-

tandai dengan berkurangnya peradangan,

maka rehabilitasi nyeri punggung bisa meng-

gunakan ultrasound.

Alat yang menggunakan gelombang ultra-

sonik ini diser tai micro–massage. Karena itu

ultrasound dapat melancarkan sirkulasi darah,

dan meningkatkan fleksibilitas otot. Hasilnya,

nyeri punggung berkurang.

3
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PENGGuNAAN SWD
Seperti halnya ultrasound, SWD (Short Wave

Diathermy) digunakan bila masa akut telah lewat. Alat

ini mampu melancarkan aliran darah, dan merelaksasi

otot. Karena itu, nyeri punggung bisa berkurang.
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PENGGuNAAN
ORTESA

Nyeri punggung bisa dise-

babkan kerusakan pada tu-

lang belakang akibat cedera.

Untuk pasien dengan kondisi

ini, rehabilitasi memerlukan

pemakaian ortesa.

Fungsi ortesa adalah

membatasi gerak tulang be-

lakang. Itu memberi kesem-

patan tulang belakang untuk

proses penyembuhan. Ortesa

dipakai secara terus-menerus

selama tiga bulan. l

5

PENGGuNAAN KORSET
luMBOSACRAl

Ini adalah korset khusus untuk penderita

nyeri punggung. Korset lumbosacral digu-

nakan oleh pasien nyeri punggung yang

mengalami pergeseran tulang, nyeri akut

yang hebat, atau telah lewat masa akut

namun nyeri masih terasa terutama saat

tubuh bergerak.

Cara memakainya seperti menggunakan

korset biasa, yaitu dilingkarkan ke bagian

punggung dan perut. Korset ini dipakai se-

lama delapan jam sehari, terutama saat be-

raktivitas. Sedang jangka waktu pemakaian

umumnya tiga minggu.

Fungsi korset lumbosacral adalah untuk

menggantikan sementara fungsi tulang be-

lakang, sehingga meringankan beban kerja

tulang belakang. Selain itu, korset ini dapat

memberi kesempatan tulang belakang

untuk beristirahat.

Korset lumbosacral juga mampu mem-

perbaiki postur tulang belakang yang

berubah, sehingga kelengkungannya kem-

bali normal. Fungsi lain adalah untuk me -

nguatkan otot perut. Dengan berbagai

fungsi itulah, pemakaian korset lumbosacral
dapat mengurangi nyeri punggung. 

6
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Tindakan rehabilitatif yang bisa yang
bisa Anda lakukan sendiri :

TiDuR DENGAN POSiSi TEPAT
Agar nyeri punggung lebih cepat reda, posisi

tidur perlu diperhatikan. Saat nyeri punggung, ti -

durlah di alas datar yang agak keras.

Tidur di kasur yang empuk justru tidak disarankan.

Sebab, kasur seperti ini tidak bisa mempertahankan

kelengkungan tulang belakang dalam posisi normal.

Akibatnya, nyeri punggung semakin parah.

Selain tidur di alas yang agak keras, jangan lupa

beri bantalan di bawah lutut. Tujuannya untuk men-

gurangi ketegangan otot punggung, dan menjaga

kelengkungan tulang belakang agar posisinya tetap

normal. Karena itu, nyeri punggung bisa berkurang.

Kalau nyeri punggung sudah berkurang, posisi

tidur bisa miring ke kanan atau ke kiri. Tapi lebih dis-

arankan tidur miring ke kanan agar tidak menekan

jantung. Saat tidur miring, peluklah guling untuk

menjaga kelengkungan tulang punggung, agar po-

sisinya tetap normal. 

2

KOMPRES ES
Bila telah diketahui penye-

bab nyeri punggung tergolong

penyebab sederhana, seperti ada -

nya masalah pada otot punggung

saja, maka bisa dilakukan kompres

es. Cara ini dilakukan untuk men-

gurangi nyeri.

Bagian yang dikompres hanya

bagian punggung yang nyeri. Tapi,

hindari menempelkan langsung es

pada kulit. 

Bungkus terlebih dulu es meng-

gunakan plastik. Kemudian lapisi

dengan handuk lembut yang tipis.

Setelah itu baru kompreskan pada

punggung yang nyeri.

Kompres es ini dilakukan selama

20 menit, diulang 3-4 kali sehari.

Kompres bisa dilakukan hing ga 48

jam pertama (dua hari), atau mak-

simal tiga hari. Karena caranya

cukup mudah, kompres es bisa di-

lakukan sendiri di rumah.

1
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lATiHAN
Meredakan nyeri punggung juga

perlu didukung dengan latihan. Prinsip

latih an ini adalah stretching atau pere -

gang an otot punggung dan paha bawah,

serta menguatkan otot perut.

Stretching untuk mengurangi nyeri

punggung bisa dilakukan di rumah, sesuai

kemampuan. Tapi, konsultasikan lebih

dulu dengan dokter ahli.

Selain stretching, ada olahraga yang

disarankan untuk penderita nyeri pung-

gung. Yaitu jalan kaki, berenang, atau

bersepeda. Tapi pastikan punggung tetap

lurus saat bersepeda.

3
MENjAGA BERAT BADAN
Untuk penderita nyeri punggung akibat kegemukan, perlu

mengupayakan penurunan berat badan. Dengan berat badan yang

ideal, tulang punggung tidak akan bekerja terlalu keras untuk menye-

imbangkan tubuh. Karena itu, nyeri punggung bisa berkurang. 

4
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ulang belakang yang bermasalah

tentu membuat tidak nyaman. Se-

lain mengganggu kelancaran aktifi-

tas, hal itu juga membuat postur

tubuh menjadi kurang bagus.

Masalah tulang belakang ini

sebenarnya cukup banyak. Dan hal

itu bisa dialami siapa saja, baik pria

maupun wanita. Tapi, ada per-

masalahan tulang belakang tertentu

yang lebih banyak dialami kaum hawa.

yang Sering Terjadi
Wanita lebih berisiko mengalami perma salahan tu-

lang belakang seperti berikut ini:

l low Back Pain
Low back pain merupakan nyeri pinggang atau

punggung bawah. Penyebabnya adalah beban berat

di bagian tubuh depan, sehingga kurva tulang be-

lakang bagian bawah terlalu melengkung ke depan

atau terjadi hiperlordosis.
Posisi seperti itu membuat otot-otot pung gung

bawah atau paralumbal tertarik, karena berusaha

menyeimbangkan tu buh. Akibatnya, timbul rasa nyeri

di pinggang atau punggung bawah.

Jika tidak segera ditangani, low back pain bisa

menga kibatkan derita lanjutan berupa spondylolisthe-
sis. Yaitu pergeseran ruas-ruas tulang belakang ke arah

depan. Kondisi itu memungkinkan terjadinya peneka-

nan akar saraf, bisa juga saraf terjepit, sehingga kaki

kesemutan dan gerak motorik kaki menurun.

l Perubahan Bentuk

Tulang Belakang
Bentuk tulang punggung yang nor mal meleng-

kung ke depan (lordosis) di leher, kemudian dada (to-
raks) agak bungkuk (kifosis), dan pinggang

melengkung ke depan (lordosis).
Bila terjadi perubahan kelengkungan yang tidak

sesuai dengan bentuk tulang belakang normal terse-

but, maka tulang bela kang bisa dikatakan bermasalah.

WAnITA
PERLU

WASPADA!
Bila Anda wanita, Anda patut waspada. Sebab, wanita

lebih berisiko mengalami masalah tulang belakang ter-

tentu. Mengapa begitu, dan seperti apa masalahnya?

T
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Akibat Kebiasaan dan
Fase istimewa

Beberapa permasalahan tulang be-

lakang yang lebih banyak dialami wanita,

ternyata disebabkan kebiasaan-kebiasaan

wanita yang tidak dilakukan pria. Selain itu,

kaum hawa juga mengalami fase istimewa

yang tidak dialami kaum adam. Berikut

kebia saan dan fase istimewa tersebut:

Memakai sepatu hak tinggi atau high
heels terlalu lama, membuat kurva tulang

belakang bagian bawah terlalu meleng -

kung ke depan. Hal itu menyebabkan otot-

otot punggung bawah atau paralumbal

tertarik, sehingga terjadi low back pain.

Ketimbang pria, wanita lebih sering

membawa tas, termasuk tas besar yang

saat ini sedang ngetren. Padahal, tas besar

memicu wanita untuk me masukkan lebih

banyak barang, sehingga beban jadi berat.

Kalau tas besar ini dibawa pada satu

sisi bahu, beban berat pada bahu tidak se-

imbang. Akibatnya, otot salah satu bahu

tegang karena bekerja terlalu keras.

Lama-lama bisa terjadi nyeri punggung,

keleng kungan tulang belakang ber ubah,

nyeri leher kronis, nyeri dan ke  se mutan

pada punggung hingga leher, dan nyeri di

sekitar pinggang.

Pemakaian bra dikatakan salah bila

tidak sesuai ukuran payudara, dan jenisnya

tidak sesuai aktivitas. Hal itu membuat

payudara tidak tertopang dengan baik.

Kondisi ini lama-lama bisa menyebab -

kan perubahan kelengkungan pada tulang

belakang, nyeri otot leher belakang, leher

bawah, dan pinggang atas. Postur tubuh

juga menjadi asi metris, dan mem bungkuk.

Selain itu, saraf di antara tulang be-

lakang bisa terjepit. Hal itu menimbulkan

sakit kepala, kesemutan di tangan, nyeri di

tangan dan punggung, atau merasa se -

perti masuk angin secara berulang.

Kehamilan merupakan fase istimewa

bagi wanita. Tapi kondisi ini bisa menye-

babkan low back pain. Sebab, beban di

perut menyebabkan tulang belakang ba -

gian bawah melengkung ke depan, dan

menarik otot-otot punggung bawah.

Hilangkan Kebiasaan
Agar terhindar dari masalah tulang

bela kang, hindari terlalu lama pakai high
heels. Bila memungkinkan, sering-seringlah

melepas sebentar high heels saat di kantor.

Untuk bra, pilih sesuai ukuran payu-

dara dan sesuaikan jenis bra dengan aktifi -

tas. Seperti mengenakan bra berbahan

polyester–katun untuk sehari-hari. Sedang

sports bra dari bahan spandex atau lycra
untuk olahraga.

Kebiasaan lain yang perlu diubah

adalah tidak mengisi tas besar dengan

banyak barang. Bila menggunakan tas

pada satu sisi bahu, sering-seringlah me-

mindahkan tas pada sisi bahu yang lain.

Sedang untuk wanita hamil, permasala-

han tulang belakang bisa dikurangi dengan

olahraga khusus untuk ibu hamil. Tapi, hal ini

perlu dikonsultasikan dengan dokter. •bbs

Pakai High Heels

Salah Pakai Bra

Kehamilan

Bawa Tas Besar, Pakai Satu Sisi

“ “Kebiasaan
wanita membuat-
nya lebih berisiko

mengalami
masalah tulang 

belakang

Mengurangi permasalah -

an tulang belakang dengan

mengubah kebiasaan, perlu

di du kung dengan olahraga.

Selain untuk meregangkan

otot, olahraga juga berman-

faat untuk memperbaiki pos-

tur tulang belakang.

Anda bisa melakukan

stret ch ing untuk meregang -

kan otot-otot punggung,

pinggang, leher, dan bahu.

Hal itu bisa mengurangi nyeri

pada otot-otot tersebut.

Cara lain, Anda bisa men-

coba yoga. Selain meregang -

kan otot, olahraga ini juga

me   latih kekuatan otot, perna-

pasan, serta membuat tubuh

menjadi lebih rileks.

Agar olahraga yang dilaku -

kan aman serta sesuai kondisi

dan kebutuhan tubuh, konsul-

tasikan dulu dengan dokter

atau personal trainer. •bbs

Dukung dengan
olahraga



zRewel pada anak kecil memang se -

ring terjadi. Karena itu, banyak orang

tua menganggap biasa hal tersebut. Tapi

bila anak rewel terlalu sering bahkan

tanpa sebab yang jelas, bisa jadi anak terse-

but mengalami attention seeking behavior
atau disruptive behavior.

Sebagai gambaran mengenai gang-

guan ini, berikut contoh kasusnya:

Andre usia 5 tahun memiliki adik usia 3 tahun. Andre terma-
suk anak yang tenang dan penurut. Namun sejak dua tahun lalu,
ia mudah menangis karena hal-hal kecil atau digang gu adiknya.

Tak hanya itu, Andre juga mudah merengek tanpa sebab
yang jelas. Kalau adiknya mengganggu, Andre menangis. Dan
bila permintaannya tidak segera dipenuhi, Andre berteriak
sekeras-kerasnya.

Ani sebagai ibu Andre merasa kewalahan, sehingga meminta
pembantunya untuk menjaga Andre secara khusus. Ani juga
memperingatkan adiknya untuk tidak mengganggu Andre.

Sayangnya, upaya Ani tidak membuahkan hasil. Andre tetap
mudah merengek. Ia terkadang enggan pergi ke sekolah tanpa
sebab yang jelas, dan beberapa kali membolos. Padahal kalau di

14
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R
Anak kecil rewel umumnya dianggap wajar.

Tapi, ibu perlu lebih waspada. Sebab, rewel bisa

jadi tanda attention seeking behavior. Apa itu?

Oleh: Elly yuliandari
Psikolog

Jadwal Praktik:
Senin, pukul 08.00 – 10.00 WIB
Kamis, pukul 14.00 – 16.00 WIB

Membiarkan Anak
Rewel Sama saja

Menghancurkan
Perkembangannya
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sekolah, Andre tampak riang dan bisa memi-
liki banyak teman. Ia juga mampu mengikuti
pelajaran tanpa kesulitan.

Kondisi yang dialami Andre itulah yang di -

sebut attention seeking behavior, atau perilaku

mencari perhatian.

Mencari perhatian itu bisa dalam bentuk

rewel, sengaja menghilangkan atau merusak

barang, mengganggu orang lain, berteriak

keras-keras, atau mengabaikan aturan.

KENAli TANDANyA
Tidak semua anak rewel pasti mengalami

attention seeking behavior. Gangguan ini

memiliki tanda tertentu.

Semisal pada kasus Andre. Anak usia 5 ta -

hun seharusnya telah mampu mengelola

emosi sesuai kapasitasnya, dapat me mil ah per -

lakuan atau situasi apa yang bisa membuatnya

merajuk, dan mana yang perlu diabai kan.

Anak usia 5 tahun juga mulai berusaha me -

nyesuaikan perilakunya dengan tuntutan eks -

ternal dari orang tua atau pihak signifikan

lain nya. Selain itu, anak usia ini cenderung

memiliki hobi atau perilaku yang produktif

sesuai minatnya.

Aktivitasnya tak lagi terfokus untuk min ta

perhatian orang tua , tapi menunjukkan ke-

mandiriannya. Anak 5 tahun juga cenderung

ingin ber gaul dengan te man sebayanya, selain

de ngan orang tuanya.

Nah apabila semua hal tersebut tidak terjadi

pada anak usia 5 tahun, ada indi kasi anak

meng alami attention seeking behavior.

iDENTiFiKASi PENyEBABNyA
Attention seeking behavior bisa disebabkan

beberapa hal berikut:

u Trauma

Rewel bisa disebabkan trauma seperti ke ke -

rasan, atau pengalaman pahit yang tidak terlu-

pakan. Bisa dalam bentuk bentakan atau

pukulan. Hal itu membuat anak merasa tidak

aman, sehingga mudah merengek dan merajuk. 

u Pribadi Sensitif

Anak yang mudah rewel bisa disebabkan

kepribadian anak yang sensitif, atau mudah

terstimulasi perlakuan eksternal.

SEGERA TANGANi!
Dengan mengetahui penyebab anak rewel

akibat mengalami attention seeking behavior,

maka bisa segera dilakukan penanganan de -

ngan bebe rapa cara berikut:

u Ajak Bicara

Anak usia 5 tahun sudah bisa diajak bicara

mengenai perilakunya. Orang tua atau orang

yang signifikan, perlu memberi pemahaman

tentang perilaku yang bisa diterima dan yang

perlu diubah.

Bila anak telah mampu mengenali kecen-

derungan perilakunya, orang tua bisa menga-

jarkan bagaimana cara menyatakan ke  be  ratan

atau ketidaknyamanan, dengan cara-cara

yang bisa diterima.

u Beri Apresiasi

Bila anak menunjukkan kemajuan atau

berperilaku sesuai dengan yang diajarkan,

orang tua perlu mengapresiasi secara eksplisit.

Namun bila anak belum menunjukkan peri-

laku sesuai harapan, orang tua perlu lebih

dekat dengan anak.

Tapi ingat, hindari sikap tidak sabar, mem-

bentak, atau memukul. Kondisi itu malah

mem buat anak makin rewel.

Hindari juga membiarkan saja anak yang

rewel, atau justru menuruti semua keinginan

anak. Semua itu membuat anak kurang bisa

belajar tentang konsekuensi perilaku. 

u Pakai Formula Tepat

Anak rewel akibat mengalami attention
seeking behavior, perlu dihadapi dengan for-

mula tepat. Meliputi perhatian dan kasih sa yang

orang tua, serta penegasan aturan main. l

Anak rewel akibat attention seeking behavior memang seharusnya tidak

dibiarkan saja. Sebab, itu bisa berlanjut dan mengganggu perkembangan anak.

Kalau attention seeking behavior tidak segera ditangani, anak bisa

me ngalami gangguan penyesuaian diri. Anak juga kurang mampu mengelola

emosi, dan mudah patah semangat saat menghadapi kesulitan.

Selain itu, anak kurang bisa mengelola kehendak seketika. Gangguan

konsentrasi juga bisa terjadi, bahkan anak bisa merasa tidak nyaman dan

bahagia. l

Bisa Ganggu Perkembangan Anak

“

“Membiarkan anak

rewel sama saja

menghancurkan

perkembangannya
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ada kasus nyeri punggung, yang

paling sering terjadi adalah nyeri

punggung bawah atau low back
pain. Nyeri punggung bawah ini

sebenarnya bisa dikurangi de -

ngan berbagai cara.

Mulai terapi fisik, penggunaan

obat, hingga latihan khusus un -

tuk nyeri punggung. Tapi, ada

nyeri punggung bawah yang

perlu diatasi dengan microdiscectomy.

Apa itu?
Microdiscectomy atau microdecompression merupakan

prosedur bedah yang bersifat minimal invasif. Bedah ini

untuk mengatasi nyeri punggung bawah, biasanya akibat

HNP (herniated nucleus pulposus).
HNP terjadi bila material lunak di dalam cakram (disc)

tulang belakang keluar dari tempat normalnya. Perlu dike-

tahui, cakram terletak di antara ruas tulang belakang.

Cakram atau bantalan tulang belakang ini sifatnya

elastis, sehingga membantu fleksibiltas tulang belakang

saat tubuh bergerak. Di dalam cakram tersebut terdapat

material lunak yang bentuknya seperti jeli. Inilah yang dise-

but nucleus pulposus.

Oleh:
dr. M. Faris, Sp. BS

Jadwal Praktik:
Senin: 16.00 WIB - 19.00 WIB
Selasa: 17.00 WIB
Rabu: 15.00 WIB

nyeri punggung 

terutama nyeri punggung

bawah (low back pain),

bisa diatasi dengan

microdiscectomy.

Seperti apa?

P
Microdiscectomy

Efektif Atasi
Low Back Pain
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Akibat gerakan tubuh yang menimbulkan

tekanan, nucleus pulposus bisa mendesak

keluar sehingga menekan saraf. Kondisi itulah

yang menimbulkan nyeri pada punggung.

HNP sebenarnya bisa terjadi di setiap

cakram tulang belakang. Namun yang paling

sering terjadi yaitu di cakram lumbar area

atau punggung bagian bawah. Karena itulah

microdiscectomy lebih banyak dikenal untuk

mengatasi nyeri punggung bagian bawah.

Kapan Perlu Dilakukan?
Microdiscectomy tidak selalu harus di-

lakukan untuk menangani nyeri punggung

bawah akibat HNP. Prosedur bedah ini baru

dilakukan, bila nyeri punggung bawah tidak

berkurang meski telah ditangani dengan ter-

api fisik, obat, latihan khusus untuk nyeri

punggung, atau tindakan nonbedah lainnya.

Bagaimana Cara Kerjanya?
Cara kerja microdiscectomy adalah meng -

hilangkan nucleus pulposus yang keluar dan

menekan saraf. Tindakan ini tanpa mengu -

bah struktur tulang punggung bagian ba -

wah, yang meliputi sendi, ligamen, dan otot.

Setelah nucleus pulposus yang keluar dihi-

langkan, tidak ada lagi penekanan pada saraf.

Karena itu, nyeri punggung bisa hilang.

Berapa lama Prosesnya?
Microdiscectomy dilakukan dengan pem-

bedahan atau operasi oleh dokter bedah.

Tentunya selama operasi, dilakukan prose-

dur anastesi terlebih dahulu pada pasien. Op-

erasi biasanya berlangsung sekitar 1-2 jam,

namun itu juga bergantung permasalahan

dan kondisi pasien.

Setelah operasi, pasien bisa langsung pu-

lang. Pengobatan dilakukan secara rawat jalan.

Namun ada juga pasien yang di sarankan untuk

menginap satu malam di rumah sakit.

Bagaimana Tingkat Keberhasi-
lannya?

Tingkat keberhasilan microdiscectomy
untuk menghilangkan nyeri punggung ba -

wah sangat besar. Yaitu mencapai sekitar

90–95 persen.

Apa yang Perlu Dilakukan Se-
belum Operasi?

Untuk menunjang keberhasilan microdis-
cectomy, dua minggu sebelum operasi se-

baiknya hindari minum obat yang melancarkan

aliran darah. Sebab, obat ini akan membuat

darah sulit membeku pasca operasi. Tapi, kon-

sultasikan dulu hal itu pada dokter.

Konsultasikan juga bila Anda memiliki ri-

wayat diabetes, permasalahan jantung, her-

pes, flu, atau penyakit lainnnya. Riwayat ke -

sehatan pasien sangat penting diketahui dok-

ter, agar operasi bisa dilakukan dengan baik.

Persiapan lain sebelum operasi, boleh

juga mengunjungi terapis fisik. Tujuannya

untuk belajar latihan yang perlu dilakukan se-

belum dan pasca operasi. Sesaat atau 6–12

jam sebelum operasi, biasanya pasien tidak

diperbolehkan makan atau minum.

Apa yang Perlu Diperhatikan
Pasca Operasi?

Ada beberapa hal yang perlu diper-

hatikan pasca operasi. Tujuannya untuk

mempercepat proses pemulihan.

Enam minggu pertama pasca operasi,

batasi gerakan terlalu membungkuk, me -

ngangkat beban berat, atau punggung

memutar. Setelah itu latih tubuh secara

bertahap, untuk melakukan gerakan atau

aktivitas seperti biasa.

Lakukan juga latihan khusus untuk pasca

operasi nyeri punggung. Latihan ini biasanya

menggunakan kruk. Tapi, konsultasikan de -

ngan dokter, kapan dan bagaimana latihan

yang bisa dilakukan psaca operasi.

Yang juga penting untuk diperhatikan,

hilangkan kebiasaan merokok bila Anda

perokok. Khusus untuk pasien dengan berat

badan berlebih, mengurangi berat badan

agar ideal tetap perlu diupayakan pasca

opera si. Hal itu untuk mencegah nyeri pung-

gung bawah muncul kembali.l

“Tingkat keberhasilan

microdiscectomy

untuk menghilangkan

nyeri punggung,

mencapai 

90–95 persen

“
MESKi tingkat keberhasilan microdiscectomy untuk menghilangkan

nyeri punggung bawah (low back pain) sangat besar, namun nyeri

punggung bawah tersebut juga bisa muncul kembali. itu bisa terjadi

aki bat HNP (herniated nucleus pulposus) berulang.

Tapi jangan khawatir. HNP berulang tersebut sangat jarang terjadi.

Kemungkinan terjadinya hanya sekitar 5–10 persen saja.

HNP berulang bisa terjadi dalam waktu dekat pasca operasi, bisa juga

bertahun-tahun pasca operasi. Karena itu sangat penting memper-

hatikan hal-hal yang perlu dilakukan pasca operasi, untuk mencegah

HNP berulang. l

lOW BACK PAIN BISA BERULANG
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Tak Perlu kecil Hati
karena ejakulasi Dini

Banyak pria yang mengalami ejakulasi dini , merahasiakan permasalahan tersebut.

Padahal tindakan itu justru membuat penanganannya semakin sul it. karena itu,

segera cari penyebab dan cara mengatasinya. Seperti apa?

Oleh: 
dr. Dyan Pramesti,  M.Kes, Sp. And

Jadwal Praktik:
Selasa dan Kamis, pukul 18.00  WIB



limaks ke nik -

mat an seksual

bagi  pria ditan dai

dengan ejakulasi atau

keluarnya sperma dari

alat vital. Tapi klimaks

itu  bisa lebih  ce -

pat  dari yang  di-

inginkan, se-

 hingga  kenikmatan  seksual berkurang.

Kondisi ini disebut ejakulasi dini. Bagi

banyak pria, ejakulasi dini merupakan hal

yang memalukan. Karena  itu jarang pria

yang mencari penyebab dan menga ta si -

nya. Padahal bila dibiarkan, ejakulasi dini

bisa mengecewakan istri, bahkan me -

ngancam keharmonisan hubungan.

KETAHui SEjAK DiNi
Ejakulasi dini, atau pernah terkenal de -

ngan singkatan editansil, ejakulasi dini

tanpa hasil, adalah ejakulasi yang terjadi

hanya dengan stimulasi yang minimal,

yang terjadi sebelum, ketika, atau segera

setelah penetrasi, tidak dapat dikendalikan

oleh si penderita, yang persisten dan beru-

lang, se   hingga tidak menghasilkan hu -

bung an seksual yang memuaskan kedua

belah pihak. Kondisi tersebut me nim -

bulkan  stres dan gangguan hu bungan in-

terpersonal (dengan pasangan).

Ejakulasi dini ada yang terjadi sejak

awal, sejak pertama kali melakukan

hubungan seksual dan terus berlanjut (life

long condition), ada pula ejakulasi dini

yang terjadi setelah sebelumnya bisa

melakukan hubungan seksual dengan

normal (acquired condition). 

Ejakulasi dini perlu dicari penyebabnya

sejak dini, agar bisa ditangani lebih mudah.

Berikut faktor penyebab ejakulasi dini:

1. Faktor fisik

PKetidakseimbangan transmiter syaraf

serotonin dan dopamin

PInfeksi, misalnya pada prostat dan

saluran kemih

PPenyakit sistemik seperti kencing

manis dan stroke

PCedera/trauma fisik yang mempenga -

zruhi syaraf otonom

PSensitivitas genitalia yang berlebihan

PKebiasaan masturbasi terburu-buru,

yang menyebabkan pria tidak terlatih

untuk menahan ejakulasinya 

PGaya Hidup Tidak Sehat seperti kebi-

asaan merokok dan mengkonsumsi

minuman beralkohol

2. Faktor psikologis

PKecemasan dan bentuk stres lain yang

bisa disebabkan berbagai masalah

PHubungan yang tidak harmonis de -

ngan pasangan (masalah non-seksual)

MuDAH DiATASi
Ejakulasi dini sebenarnya cukup

mudah diatasi, bila segera diketahui

penyebabnya.  Berikut  beberapa  cara

untuk mengatasi ejakulasi dini:

1. Terapi perilaku, kognitif dan
tera pi seksual
Merupakan terapi lini pertama pada

masalah ejakulasi dini. Terapi ini meliputi:

t Perbaikan hubungan/komunikasi de -

ng an pasangan

t Peningkatan pengetahuan tentang

seksualitas, terutama respons seksual

diri sendiri dan pasangan

t Terapi psikologik untuk meningkatkan

kepercayaan diri

t Peningkatan pengendalian terhadap

ejakulasi , dengan latihan fisik bersama

pasangan, misalnya start-stop tech-

nique, squeese technique

t Peningkatan stamina tubuh dengan

olah raga dan latihan Kegel untuk

menguatkan otot dasar panggul

2. Terapi medis
t Obat yang tergolong selective sero-

tonin reuptake inhibitors (SSRIs)

t Obat anti kecemasan

t Obat erektogenik

t Obat anestesi topikal yang dioleskan

pada genitalia untuk mengurangi

hipersensitivitas

Pendekatan terapi yang terintegrasi,

me liputi kombinasi terapi psikologis/
psikoseksual dan medis, merupakan

strategi yang paling efektif untuk me ng -

atasi ejakulasi dini. l
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K “ “Ejakulasi dini
sebenarnya cukup
mudah diatasi, bila

segera diketahui
penyebabnya
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LatihaN
MeNgatasi

PuNgguNg
Bawah

Menguatkan otot perut.
Berbaring, kedua lutut ditekuk. Angkat kepala dan tubuh

bagian atas, sambil mengencangkan otot perut. Kedua ta -

ngan memegang paha belakang lutut. Pada posisi ini, hindari

mengencangkan otot leher. 

Nyeri punggung bawah atau low back pain, bisa

diatasi de ngan latihan khusus. Prinsip latihan ini adalah

stretching atau peregangan otot punggung, paha

belakang, dan panggul depan, serta menguatkan otot

perut dan pantat. Berikut gerakannya:

Nyeri

Mengurangi kelengkungan tulang
punggung, dan menguatkan otot pantat.

2a. Tubuh berbaring. Kedua lutut ditekuk, sedang kedua ta -

ngan di atas perut.

2b. Tekan pinggang ke lantai, kemudian perlahan angkat

pantat dari lantai sebatas kemampuan (pastikan pung-

gung bawah tidak ikut terangkat seperti posisi gambar

2c). Tahan posisi ini selama lima detik, namun jangan

menahan napas. Setelah itu, turunkan pantat ke lantai.

1

2

1a

1b

2c

2b

2a
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Meregangkan otot punggung
Posisi awal berbaring , kedua lutut ditekuk. Kemudian lakukan

gerakan ini:

3a. Tarik lutut kanan ke arah dada. Tahan lutut kanan dengan

kedua tangan, selama lima detik. Lakukan bergantian dengan

kaki kiri.

3b. Kembali ke posisi awal. Setelah itu, tarik kedua lutut secara

bersamaan ke arah dada. Tahan posisi ini menggunakan

kedua tangan, selama lima detik. 

Meregangkan otot punggung dan 
paha belakang
Posisi awal duduk di tepi kursi. Kemudian lakukan ge -

rakan berikut: 

4a. Kaki kiri lurus di kursi, dan kaki kanan di lantai. Sentuh

ujung jari kaki kiri menggunakan jari-jari kedua tangan.

Tahan posisi ini selama lima detik. Lakukan bergantian

dengan kaki yang lain.

4b. Kembali ke posisi awal. Luruskan kedua kaki di kursi.

Kemudian sentuh ujung jari kedua kaki menggunakan

jari-jari kedua tangan. Tahan posisi ini selama lima

detik.

Meregangkan otot panggul depan
Posisi kuda, gerakkan lutut ke arah kepala, kemudian lu-

ruskan kaki dan mata lurus ke depan. Kembali ke posisi awal,

lakukan bergantian dengan kaki yang lain. l

3

4

5

3a 3b

4a

4b

Sumber:

Klinik Rehabilitasi Medik RS PHC Surabaya

Dibimbing oleh:

dr.Nunung Nugroho, Sp.KFR.,MARS
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Tulang belakang yang kurang nutrisi bisa

terkena osteoporosis atau pengeroposan

tulang, dan osteoarthritis yaitu radang sendi

atau kerusakan tulang rawan sendi. Tapi,

risiko itu bisa dicegah dengan memberi

makan tulang belakang. Bahan

makanan apa saja yang dibutuhkan?

Beri Makan

Belakangmu!
Tulang



1. Sayuran Hijau
Tak hanya susu, kalsium juga ada

dalam sayuran hijau. Seperti bayam,

sawi hijau, daun papaya dan brokoli. Se-

mangkuk ba yam atau sawi mampu

mencukupi lebih dari 25% kebutuhan

kalsium harian.

Sedang brokoli selain mengandung

kalsium, juga mengandung vitamin K.

Nutrisi itu mampu mencegah pengero-

posan tulang belakang, sehingga memi-

nimalkan risiko terkena osteoporosis.

2. Susu
Susu dan produknya seperti yogurt

dan keju, mengandung kalsium dan

vita min D. Kedua nutrisi itu mampu me -

nguatkan dan mencegah pengeroposan

tulang belakang, sehingga risiko terkena

osteoporosis minimal. Karena itu, kon-

sumsilah satu gelas susu atau satu cang -

kir yogurt setiap hari. Atau tambahkan

keju pada roti lapis Anda di pagi hari.

3. Ikan
Ikan khususnya sarden, tuna, dan

salmon juga kaya vitamin D serta kal-

sium. Karena itu, ikan tersebut mampu

menguatkan sekaligus mencegah pe -

ngeroposan tulang belakang. Sehingga

mengonsumsi sarden, tuna, dan salmon

mampu mencegah osteoporosis.

Selain itu, salmon juga mengandung

asam lemak omega-3. Nutrisi ini mampu

mencegah kerusakan cakram pada ruas

tulang belakang, dan tulang rawan

pada tulang belakang akibat inflamasi.

Ni lai plusnya, omega-3 salmon juga

dapat menjaga kesehatan jantung.

Selain itu ikan juga mengandung

protein tinggi yang bagus untuk mem-

perbaiki sistem tulang.

4. Telur
Selain tinggi protein, telur mengan-

dung vitamin D. Satu butir telur teru tama

bagian kuningnya, mampu mencukupi 6

persen dari kebutuhan vitamin D harian. 

Vitamin tersebut ber kontribusi pada

kekuatan tulang be lakang. Hal itu mem-

buat mengonsum si telur mampu men -

cegah osteoporosis.

5. Kedelai
Kedelai dan olahannya seperti susu

kedelai, tempe, tahu, atau tofu mengan-

dung tinggi genistein yang merupakan

isoflavon. Fungsinya untuk mempro-

duksi kolagen dan mencegah kerusakan

kolagen.

Sedang kolagen sendiri mampu

menjaga dan memperbaiki tulang

ra wan sendi pada tulang belakang. Hal

itu bisa mencegah osteoarthritis. Yaitu

radang pada sendi atau kerusakan tu-

lang rawan sendi, termasuk tulang

rawan pada tulang belakang.

6. Sereal
Vitamin D juga dapat ditemukan

dalam sereal. Sehingga makanan ini bisa

menjaga kekuatan tulang, dan mence-

gah agar tidak keropos. Karena itu pula,

risiko osteoporosis bisa diminimalkan.

7. Buah-buahan
Buah-buahan mengandung

antioksidan yang mampu

meningkatkan kola

gen alami dalam tubuh.

Meningkatnya kolagen mem-

buat tulang rawan sendi pada

tulang belakang terjaga de ngan

baik. Hal itu bisa mencegah os-
teoarthritis. Anda bisa me ngon-

sumsi stroberi, blueberry, apel, ang-

gur, kiwi, pisang, atau buah lainnya.

• bbs
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Bahan:

Melon 50 gr

Jeruk Manis 50 gr

Jambu merah 50 gr

Syrup coco pandan hijau 20 gr

Cara Membuat:

1. Haluskan semua bahan untuk jus secara

bergantian

2. Susun masing-masing bahan dalam gelas,

3. Sajikan dingin.

Energi: 103.6 kalori

Karbohidrat : 26.15 gram

Protein: 1.15 gram

Lemak: 0.35 gram

Bahan:
Daun papaya 50 grKenikir 50 grDaun singkong 50 grJeruk nipis 1/4 buah

Cara Membuat:1. Cuci semua bahan 2. Rebus semua sayur hingga matang, angkat, tiris-

kan, peras, potong potong, lalu atur diatas piring

3. Haluskan semua bahan sambal, bumbui

4. Siram diatas sayur yang sudah di rebus, sajikan.
Energi: 45.62 kaloriKarbohidrat: 6.96 gramProtein: 3.99 gramLemak: 0.93 gram

Bumbu/ Sambal:Bawang merah 5 grCabe merah 8 grCabe rawit 5 grBawang putih 3 grTomat 25grDaun jeruk 1 grBlimbing wuluh 5 gr

Plecing
Gegodongan 

Juice M2J

untuk
2 Porsi

untuk
1 Gelas
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Bahan:

Ikan patin 100 gr

Daun salam 1 gr

Jeruk nipis 5 gr

Sere 10 gr

Garam 3 gr

Gula 10 gr

Asam matang 10 Gr

Daun singkong

Cara Membuat:

1. Haluskan semua bumbu

2. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu hingga

harum, masukkan ikan patin, masak hingga

bumbu meresap. Angkat.

3. Rebus daun singkong hingga 1/2 matang,

angkat

4. Ambil satu potong ikan bungkus dengan

daun singkong, masukkan dalam sisa

bumbu masak, rebus lagi hingga meresap

dan daun matang.

5. Angkat dan sajikan.

Energi: 110.38 kalori

Karbohidrat: 6.94 gram

Protein: 9.21 gram

Lemak: 4.99 gram

Patin Asam
Segar

untuk
2 Porsi

Bumbu halus:

Bawang merah 5 gr

Bawang putih 3 gr

Cabe merah 5 gr

Laos 5 gr

kemiri 5 gr

Kunyit 5 gr

Jahe 5 gr

iKAN PATiN :
Asam lemak esensial DHA: ± 4,74 % 

EPA: ± 0,31%

Kadar lemak total: 2,55 % - 3,42 %

asam lemak tak jenuh: ± 50 %

Asam oleat asam lemak tak jenuh tunggal: ± 8,43 %

DAuN SiNGKONG :
Vitamin (A, B17, dan C)

Kalsium

Kalori

Fosfor

Protein

Lemak

Hidrat arang

Zat besi

Fosfor 

Zat Besi 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin C

DAuN PAPAyA :
Energi 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Manfaat dan
Kandungan Gizi :

Menu dibuat dan telah diuji coba

oleh instalasi gizi RS PHC Surabaya. 

instalasi Gizi RS PHC Surabaya

melayani Catering Diet.

Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga Golongan B
Dinkes Pemerintah Kota Surabaya

Catering Diet
Solusi Sehat
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emasuki Usia ke 14 tahun RS PHC

Surabaya berkomitmen memberi -

kan pelayanan yang terbaik yang

dibuktikan dengan menerima akre -

ditasi penuh 16 pelayanan, serta

makanan pasien di olah sesuai dengan standart mu -

tu keamanan pangan international HACCP, begitu

juga laboratorium kami yang bersertifikasi standar

internasional melalui ISO 9001:2008. 

Pencapaian dalam layanan kesehatan terangkum

dalam produk unggulan kami seperti deteksi ngorok

melalui polisomnografi, penanganan katerisasi jan-

tung yang merupakan pilihan utama untuk pene-

gakan diagnose penyakit jantung koroner beserta

PHC Medical Centre

Mulai
Dibangun

M
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tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, serta la -

yanan bedah saraf terpadu .

Dalam usia 14 tahun ini pula, RS PHC Surabaya

meraih BEST CHAMPION dalam ajang Surabaya Service
Excellent Award (SSEA) yang diselenggarakan oleh

Mark Plus Inc, sebagai langkah RS PHC Surabaya dalam

mempertahankan layanan pasien, RS PHC Surabaya

melakukan pengembangan dalam hal rawat jalan yang

didukung dengan adanya pembangunan gedung 5 lan-

tai “PHC Medical Centre” diatas tanah  4.372 m2 de -

ngan luas bangunan 14.430,92 m2 yang akan menjadi

pusat pelayanan spesialistik terpadu dioperasionalkan

di tahun 2014 ini memiliki keunggulan:

1. PHC Medical Centre memeliki alur pelayanan lebih

tertata dengan pelayanan dengan menggunakan

sistem zoning.

2. Lantai 1 terpusat pada pelayanan rawat jalan ibu

dan anak yang dilengkapi dengan area bermain

anak serta area ibu menyusui, 

3. Lantai 2 untuk pelayanan rawat jalan geriatric, be -

dah, spesialis mata, jiwa, psikologi, manhealth, kulit

kelamin dan gigi.

4. Lantai 3 dioperasionalkan sebagai layanan rawat inap 

5. Lantai 4 sebagai layanan kamar operasi, ruang kate-

terisasi jantung dan Intensive Care Unit (ICU)

6. Pasien Anak, Kebidanan dan medical check up yang

merupakan pasien sehat tidak bercampur dengan

pasien dengan penyakit apalagi yang infeksius, atau

paling tidak minimal contact.

Peletakan batu pertama “PHC Medical Centre” di-

laksanakan Selasa, 1 Oktober 2013 yang diresmikan

secara langsung oleh direktur utama PT. Pelabuhan In-

donesai III (Persero) Bapak Ir. Djarwo Surjanto, Dipl.HE

dan dihadiri oleh rekanan rekanan RS PHC Surabaya.
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enandai eksistensinya selama 14 tahun di

bidang kesehatan, Rumah Sakit PHC Su ra -

baya mengadakan serangkaian acara ber -

tema Bersama Menjadi yang Terbaik. Acara

tersebut dilangsungkan di lingkungan inter-

nal RS PHC Surabaya, dan diikuti oleh seluruh karyawannya.

Acara yang dipersembahkan untuk memperingati hari jadi

RS PHC Surabaya yang jatuh pada tanggal 1 September 2013

ini, diselenggarakan secara berangsur. Mulai Jumat (31/5)

hingga Sabtu (7/9).

Selama rentang waktu tersebut, diadakan berbagai macam

lomba. Ada lomba yang mengadu kemampuan di bidang

olahraga. Mulai dari senam, bulu tangkis ganda putra,

sepak bola mini, bola voli, tenis meja, hingga billyard.

Ada juga lomba yang mengasah otak, yaitu lomba

Ran-king 1. Selain itu, juga diadakan lomba yang menguji

ketram pilan di bidang hiburan. Seperti lomba menyanyi,

menjadi MC (host), dan fashion show.

Uniknya, para peserta fashion show mengenakan kostum

yang tidak biasa. Yaitu kostum yang terbuat dari bahan-bahan

bekas. Tentunya lomba yang satu ini membutuhkan kreatifitas.

Sebagai acara puncak, digelar Family Gathering yang diha -

diri seluruh karyawan beserta keluarga. Acara makin meriah de -

ngan adanya grandprize berupa sepeda motor Honda Beat. l

Makin Solid di Tahun ke-14

M

Foto-foto: dok. PHC
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PT. Pelabuhan 
indonesia iii (Persero)
Jl. Perak Timur No. 610,
Surabaya

PT. Pelindo Marine
Service
Jl. Prapat Kurung
Utara No. 58,
Surabaya

PT. Terminal Petike-
mas Surabaya
Jl. Tanjung Mutiara 1,
Surabaya

PT. Berlian jasa
Terminal indonesia
Jl. Perak Barat No. 379

PT. Portek indonesia
Jl. Perak Timur 512
Blok A9/10, Surabaya

PT. Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk
Jl. Pemuda 56-58,
Surabaya

Mercure Hotel
Surabaya
Jl. Raya Darmo 68-78,
Surabaya

Singgasana Hotel
Surabaya
Jl. Gunungsari 60224,
Surabaya

Surabaya Plaza Hotel 
Jl. Pemuda 31-37,
Surabaya

jW. Marriot Hotel
Surabaya
Jl. Embong Malang -
Surabaya

Grha Ara Hotel
Surabaya
Jl. Dharma Husada II /
Kedung Pengkol III/6A,
Surabaya

Ria indonesia Resto 
Sutos 1, Grand City 1
Surabaya

laboratorium Slamet
Jl. Slamet 10, Surabaya

Ayam Goreng Tulang
lunak Malioboro 
Jl. Kartini, Jl. Manyar
Kertoarjo 75 Surabaya

Ciputra Golf, Club &
Hotel Surabaya
Jl. CitraLand Utama,
CitraLand. Surabaya 

TOWNSQuARE Hotel
Jl. Hayam Wuruk No. 6
Surabaya

Hotel Sahid Surabaya 
Jl. Sumatra 1 – 5
Surabaya

ibis Hotel Surabaya
Jl. Rajawali No 9-11
Surabaya

Tussy Spa
Jl. Rajawali No 9-11
Surabaya

The light Cup (TlC)
Surabaya Town Square
Jl. Adityawarman No. 55
Surabaya

Rollas Café 
City of Tomorrow Jl
Jend Ahmad Yani No 1
Surabaya

d’Kampoeng Resto
Surabaya Town Square
Jl. Adityawarman No 55

Rumah Sakit PHC
Surabaya

Cafe Pisang
Jl Prapat Kurung
Selatan No. 1 Surabaya

Badan Diklat
Provinsi jawa Timur
Jl. Balongsaritama
tandes Surabaya

Dapatkan Majalah 

Jika anda berminat menjadi tempat distribusi majalah

SEHATI silahkan hubungi kami di: 031-3294801-03

ext. 3103 / 3104

di:

KONSULTASI DOKTER

Dear, Sehati

Saya senang berkesempatan konsultasi.

saya memiliki masalah dengan tonjolan-ton-

jolan kecil dikulit wajah dan leher. bentuknya

seperti kutil, warnanya lebih gelap dari kulit.

ibu saya juga sudah sejak lama mengalami

hal yang sama, tapi dibiarkan saja.

Yang ingin saya tanyakan, tonjolan itu

sebenarnya penyakit apa? apa bisa disem-

buhkan? bagaimana cara menyembuhkan-

nya, apakah butuh waktu lama? lantas apa

bisa dicegah kemunculannya?

Saya tunggu jawabannya. terimakasih se-

hati

1. Tonjolan yang berwarna kecoklatan atau

sama dengan warna kulit terkadang

kepucatan adalah skin tag, yaitu sejenis

tumor kulit yang jinak biasanya berben-

tuk bulat atau lonjong dan bertangkai

dengan diameter 1mm-10mm.

2. Nama lain skin tag ini cutaneow papil-

loma, biasanya sering pada wanita, lesi

ini sering muncul pada daerah-daerah li-

patan (lipatan ketiak, lipatan dibawah

payudara, lipatan paha, leher) yang lem-

bab pada pasien obeisitas.

3. Biasanya tidak ada keluhan, kecuali

meng ganggu secara estetik

4. Skin tag ini bisa dihilangkan dengan cara

elektro kauter atau elektrodesikasi, yang

yang membutuhkan penyembuhan luka

sekitar 4-5 hari

5. Pencegahannya adalah kurangi kelemba-

ban di daerah lipatan

6. Lesi kulit tersebut hampir menyerupai be-

berapa tumor kulit jinak yang lainnya

seperti keratosis seboroik yang ber tang -

kai neurofibroma sehingga untuk jelas-

nya datang dan konsultasi ke dokter akan

lebih baik. n

Konsultasi Dokter

Oleh:
Dr. Erna Harijati, Sp.KK

Jadwal Praktik:
Senin s/d Kamis: 07.30 – 15.00 WIB
Jum’at: 08.30 – 11.30 WIB
Sabtu: 10.00 – 12.30 WIB

Tonjolan kecil
di kulit






