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DARICEO

S
uatu saat saya mengikuti salah
satu program talkshow di stasiun
televisi yang mendatangkan nara-
sumber satu keluarga besar, mulai

ayah, ibu dan kesebelas anaknya. Wow,
hebat! Gumam dalam hati saya. Lebih
kagum lagi ternyata kesebelas anak-anak
tersebut, mulai si sulung yang sudah berusia
dua puluhan tahun hingga si bungsu yang
masih balita memiliki keunikan masing-
masing. Si sulung menjadi motivator, anak
kedua memiliki katering, anak ketiga mem-
buka jasa tiket, dan sete rusnya. Mereka juga
fasih berbahasa Inggris, kendati memilih
home schooling sebagai sarana belajar.

Uniknya, keluarga ini sangat kompak dan
memiliki hobi yang sama yaitu travelling.
Sungguh orangtua hebat, mampu mencetak
anak-anak demi kian luar biasa.

Anak akan menjadi kebanggaan tatkala
dididik dengan nilai-nilai yang baik, dengan
moral dan kesehatan yang baik sehingga dia
mampu mempersiapkan masa depannya
dengan baik pula. 

Sayangnya, tidak semua orangtua berun-
tung memiliki anak-anak sehat, tak sedikit
orangtua mendapatkan anak dengan gang-
guan kesehatan yang butuh penanganan
serius. Seperti yang akan kami bahas pada
edisi ini, mengenai penyakit jantung bawaan
pada anak pada halaman 12, dan bagai -
mana menanganinya lewat operasi jantung
terbuka yang dikupas di halaman 13, anak
dengan gangguan pendengaran yang kami
sajikan pada halaman 7. 

Dengan penyajian kali ini kami berharap,
dapat memberikan manfaat bagi para pem-
baca, serta pasien yang telah mempercaya -
kan penanganan kesehatannya di ru mah
sakit kami.

Salam 
Direktur Utama PT RS PHC

Anakku
Harapanku

Drs. Iwan Sabatini, M.Si
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18 KIDS CORNER
Mengenali Masa Pubertas Anak.
Benarkah pendidikan seks dibutuhkan untuk
anak ? Sejak usia berapa dikenalkan? Ini
yang harus dipahami oleh orang tua.

12 SAJIAN UTAMA
Jangan Remehkan Sakit Jantung Pada Anak.
Tampaknya orang tua harus lebih waspada
terhadap segala kemungkinan yang mengancam
tumbuh kembang anak, salah satunya penyakit
jantung bawaan. Bagaimana deteksinya?
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Tim
Penyusun

Majalah

Manjakan Buah Hati Dengan Pijat Bayi.
Pijat bayi tak hanya menumbuhkan bonding an-
tara ibu dan anak, lebih dari itu, pijat juga meng -
op timalkan tumbuh kembangnya. Yuk, dibiasakan
mulai sekarang!
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Ketika Si Kecil Lambat Bicara.
Hal yang paling meresahkan orangtua adalah
ketika sang buah hati mengalami lambat
bicara. Apa saja penyebabnya?  

Tetap Cantik Tanpa Make Up.
Tak dapat dimungkiri, kecantikan
seolah hilang ketika seorang
perempuan tampil tanpa make up.
Lalu bagaimana menyiasatinya?

WANITA16
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M
enghisap sesuatu dengan memasukkan
alat atau ibu jari ke dalam mulut balita
tak dipungkiri memang membuatnya
nyaman dan tenang. Ini sangat wajar

karena usia dibawah satu tahun merupakan tahapan
fase oral. Pada fase ini, si kecil sangat suka me -
masuk kan jarinya atau apa saja yang di pegangnya
ke dalam mulut. Dengan begitu, ia akan merasakan
kepuasan dan ketenangan. 

Oleh:
Dr Dini Andriani, Sp.A

Jadwal praktik:
Senin s/d Kamis : 08.00 - 13.00

- Jum'at : 08.30 - 11.30
- Sabtu : 08.00 - 11.00
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Benarkah
Bayi Boleh

Mengempeng?

Memberikan empeng atau dot
kepada bayi seringkali dilakukan
oleh orangtua agar si kecil tidak
rewel. Padahal konon, empeng
bisa membuat gigi keropos dan
menghitam. Benarkah?
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akhirnya Bunda akan tetap melanjutkan memberikan
empeng. Waspadai beberapa akibat penggunaan em-
peng yang terlalu lama, di antaranya:
u Mengganggu pertumbuhan gigi
Penggunaan empeng yang terlalu berlebihan akan

berakibat buruk untuk pertumbuhan giginya, terutama
gigi depan bagian atas akan maju (tonggos).
u Terjadi infeksi saluran telinga
Penggunaan empeng setidaknya harus dihentikan

ketika bayi sudah berusia 6 bulan. Karena penggunaan
lebih dari waktu itu akan meningkatkan resiko bayi
terkena infeksi saluran telinga (otitis media).  l
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Hal paling penting saat menggunakan empeng atau
pacifier adalah kebersihannya. Pastikan selalu mencuci em-
peng dengan air hangat setiap kali akan dipakai. Untuk em-
peng yang masih baru, sebaiknya direndam dalam air
men didih selama lima menit. Ini bertujuan untuk me -
matikan kuman atau bakteri yang masih menempel. Begitu
juga dengan empeng yang robek atau rusak sebaiknya ja -
ngan dipakai lagi.

Rajin-rajinlah mengecek kondisi empeng. Dan bijak-
sanalah ketika harus menggunakannya. Sebab efeknya akan
berdampak di kemudian hari. Akan sangat tepat, bila Bunda
lebih dulu berkonsultasi dengan dokter anak sebelum meng-
gunakannya. l

Sebenarnya bayi sudah memiliki kebiasaan 
mengempeng sejak dalam kan -
dungan. Tak jarang ketika dila -
kukan USG 4 dimensi, tam pak si
kecil sedang mengem peng de -
ngan memasukkan ibu jarinya
ke dalam mulut. 

Dr. Dini Andriani,Sp.A dari
RS PHC Surabaya menegaskan
bahwa kebiasaan ini sebaiknya tidak di-
lanjutkan hingga si kecil mulai merangkak.
Sebab, kebiasaan ini akan ber akibat buruk ketika si
kecil berada di tempat yang kotor, kemu dian mema-
sukkan jarinya begitu saja. Tentu saja ancaman bakteri
akan menimbulkan berbagai gangguan pencernaan. 

Bantu dengan alat

Untuk memenuhi kebutuhan menghisap pada si
kecil, tak ada salahnya untuk memfasilitasinya dengan
alat. Seperti empeng atau dot yang dalam istilah
kedok teran disebut pacifier. Meski demikian, penggu-
naan alat ini tidak bisa dilakukan terus menerus. Ada
batasan waktu, agar si kecil tidak mengalami ketergan-
tungan.  Selain itu agar tidak terjadi kerugian di kemu-
dian hari. 

Penggunaan empeng sebaiknya ketika bayi berusia di-
atas satu bulan, tujuannya agar bayi tidak bingung puting.
Yang harus diperhatikan, tegas Dr Dini adalah ketika
memberikan empeng sebaiknya tidak ketika si kecil
menangis atau sedang lapar. Sebab ini justru membuat
si kecil kurang sensitif dan malas minum susu. 

Ada Batasan Waktu

Penggunaan empeng bisa diberikan untuk me -
menuhi kebutuhan menghisap si kecil sewaktu tidur
agar si kecil bisa lebih tenang, namun jika si kecil
sudah terlelap segera lepaskan empeng dari mulutnya.
Jangan terlena dengan kebiasaan memberikan empeng
kepada si kecil. Ketika si kecil tenang dan nyaman,

JAGA EMPENG SELALU BERSIH

BANTU DENGAN ALAT

ADA BATASAN WAKTU

foto: 
Net
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K
eterlambatan pada perkemban-
gan anak, tentu saja tak bisa di-
anggap remeh, apalagi yang
berkaitan dengan pengucapan.

Tanda- tan da anak lambat bicara:
1. Menginjak usia 10-15 bulan, si kecil

belum mampu memahami pembicaraan
dengan orang lain. 

2. Menginjak usia 11-20 bulan, belum
mampu mengucapkan empat hingga
enam kata. Selain itu, pada usia terse-
but si kecil juga belum mampu mema-
hami pembicaraan dengan orang lain.

3. Usia 2-3 tahun belum bisa bicara. 
Untuk memastikannya, pahami apa saja

penyebabnya. Dijelaskan oleh  dr. Nunung RS
PHC Surabaya, anak lambat bicara meru-
pakan salah satu gangguan perkembangan
yang paling sering dijumpai dan disebabkan
banyak faktor. Salah satunya karena faktor
fungsional dan non fungsional.

Faktor fungsional disebabkan kurangnya
latihan pengucapan, anak lebih banyak ber -
main sendiri, terlalu pasif dengan lingku -
ngannya dan jarang berinteraksi. Selain itu
pola asuh di rumah juga berpengaruh. Mi -
salnya anak jarang dirangsang untuk ber -
bicara. Lebih banyak menonton televisi
dengan bahasa asing juga berpengaruh ter-
hadap kemampuan bicara si kecil, jelas dr
Nunung RS PHC Surabaya

“Sebaiknya jangan menggunakan dua ba-
hasa sekaligus untuk bicara sehari-hari, ka rena
ini justru membuat anak bingung ba hasa. Ke-
nalkan bahasa kedua jika sudah ber usia diatas
lima tahun. Dan pastikan ia sudah paham
betul bahasa utama,” tegasnya.

Sementara penyebab lambat bicara dari
faktor non fungsional di antaranya karena
hiperaktif, autism, gejala kelainan saraf,
gangguan kecerdasan atau gangguan psi -
kologis, infeksi otak, cerebral palsy. Selain
itu, gangguan anatomis telinga seperti ke-
lainan pada rumah siput telinga atau gang-

guan pendengaran yang disebabkan oleh
infeksi telinga, juga menjadi penyebab anak
lambat bicara non fungsional.

Lalu bagaimana dengan anak yang ter-
lambat bicara disertai dengan faktor fung-
sional? Sebaiknya orang tua tidak perlu
khawatir, selama anak masih mengerti apa
yang kita ucapkan dan mampu berinteraksi
serta bersosialisasi  dengan baik, masalah
keterlambatan dapat diatasi. 

Nah, Bunda dari penjelasan diatas ma -

nakah yang menurut Bunda menjadi penyebab
keterlambatan bicara si kecil? Deteksi dini keter-
lambatan bicara si kecil bisa membantu untuk
menentukan penanganan yang tepat dan
meningkatkan keberhasilan penanganan. 

Jika mendapati anak dengan keterlam-
batan bicara lebih mengarah ke faktor non
fungsional sebaiknya orang tua segera
memeriksakan sang buah hati. Untuk men-
dapatkan stimulasi dan intervensi dari dok-
ter sesuai penyebabnya. l

Oleh:
Dr. Nunung Nugorho, Sp.KFR, M.Kes

Jadwal praktik:
Senin - Jum'at : 08.00 - 14.00

Sabtu : 08.00 - 12.00
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Baru lahir

1 bulan

2 bulan

3 bulan

4 bulan

5 bulan

6 bulan

7 bulan

8 bulan

9 bulan

10 bulan

11 bulan

12 bulan

2 tahun

3 tahun

4-5 tahun

Menangis

Mengeluarkan suara a, e, o, ou
Bereaksi terhadap bunyi

Mengoceh dengan huruf a, e, o
Bereaksi terhadap bunyi bel dengan menghentikan aktivitas

Berteriak, memekik, dan tertawa

Mengucap seperti menutup bibir (m, b)

Mengucapkan kata – kata dengan irama, contoh : dada, mama

Berteriak, memekik, dan tertawa
Berceloteh beberapa suku kata dan nada, contoh : eu-beu, e-pa, dll

Berceloteh dengan merangkaikan kata contoh : eu-beu, da-deu, dll

Dapat berbisik

Menggabungkan dua buah suku kata ma-ma

Meniru dengan tepat dan keras

Mengucapkan kata – kata dengan arti yang jelas, contoh : ma-ma, pa-pa, da-da

Menggabungkan dua buah suku kata, contoh: ma-ma

Menyebut 3 – 6 kata yang mempunyai arti, seperti pensil, bola, sisir, sendok, dll
Dapat menunjuk 1 bagian atau lebih bagian tubuhnya

Menyebut nama, umur, dan tempat
Mengenal 2 – 4 warna
Berbicara dengan baik menggunakan 2 kata

Menanyakan apa, mengapa, kapan, bagaimana, menghitung, mengenali lawan atau sebuah kata
Menjawab pertanyaan dengan kata – kata yang benar
Menyebut angka, menghitung dengan jari
Bicaranya mudah dimengerti

Ajak bayi tersenyum dan bicara
Perdengarkan musik pada bayi

Sering ajak bicara 
Perdengarkan berbagai bunyi-bunyian

Ajari anak bermain diluar untuk bersosialisasi
Ajari berbisik

Latih mengucapkan ma...ma...pa...pa
Ajak bicara sesering mungkin

Ajak bicara sesering mungkin
Bacakan cerita anak
Ajak bernyanyi

Berikan cerita anak
Minta anak menceritakan apa yang ia lakukan
Ajari bicara pelan-pelan

* sumber tabel : buku tumbuh kembang RS PHC Surabaya

Usia Kemampuan Mendengar & Berbicara Cara Merangsang

Agar lebih memahami bagaimana perkembangan anak sesuai
tahapan usia, berikut tabel tahapan yang dapat dijadikan acuan.

TABEL PERKEMBANGAN
BICARA ANAK

SAJIANUTAMA

Ketika Si Kecil Lambat Bicara
Hal yang paling meresahkan orangtua adalah ketika sang buah

hati mengalami lambat bicara. Apa saja penyebabnya?  



7JULI - SEPTEMBER 2015

SAJIANUTAMA

K
esehatan ibu saat hamil sangat
penting diperhatikan, sebab, bila
ada gangguan terhadap kondisi
ibu, ba yi yang ikut “menanggung -

nya”. Salah satunya masalah bayi tuli. Pada
umumnya bayi mengalami gangguan pen-
dengaran ketika bayi masih di dalam rahim.
Bayi mengalami tuli diakibatkan oleh faktor
genetika dari kedua orang tua dan bisa juga
karena proses melahirkan yang tidak baik.

Kenali Tandanya
Bayi yang mengalami gangguan pada

pendengarannya, sebaiknya segera dikenali
untuk mendapatkan solusi sedini mungkin.
Berikut beberapa tanda untuk mengenali
adanya ketulian pada bayi dan anak; 
1. Bayi tidak kaget meskipun ada suara keras
2. Saat tidur tidak terganggu dengan suara

keras
3. Responsif terhadap apa yang dilihat,

namun kurang responsif terhadap suara
4. Ketika dipanggil tidak menoleh
5. Usia 6 bulan belum mengoceh
6. Ucapan anak tidak benar (tidak bermakna)
7. Saat usia 2-3 tahun belum dapat berbicara
8. Hanya memberikan respon terhadap

suara dengan kekerasan tertentu
9. Kemampuan berbicara tidak berkem-

bang sesuai usia

Mengganggu Tumbuh Kembang 
Dalam pertumbuhan dan perkembangan-

nya, tentunya ditunjang oleh semua organ.

Nah, bila salah satu organ tidak berkembang,
akan berpengaruh pada perkembangannya.
Apalagi telinga merupakan organ penting. Te -
linga merupakan indera pendengaran yang
sangat vital bagi tumbuh kembang anak. Fakta
menunjukkan sekitar 1-3 dari 1000 kelahiran
bayi menderita ketulian (deaf). 

Ini akan menjadi ancaman bila tidak
segera terdeteksi. Meski merupakan keca-
catan tersembunyi, gangguan pendengaran
dapat menimbulkan ketidakmampuan yang
berat.  Pada tahun pertama kehidupannya,
(0-3 tahun) merupakan masa perkembang -
an bahasa yang paling kritis. Saat itu meru-
pakan masa tercepat anak menyerap
pe  nger tian dalam proses belajar bicara.
Anak akan belajar bicara berdasarkan apa
yang dia dengar sehingga gangguan pen-
dengaran yang dialami sejak lahir akan

mengakibatkan keterlambatan berbicara
dan pemahaman bahasa. 

Dr Artono RS PHC Surabaya menje-
laskan, anak yang mengalami gangguan
pendengaran harus segera ditangani, sebab
bila tidak, akan mengganggu kemampuan
berbicara dan bahasanya, sulit berkomu-
nikasi, sulit belajar, dan akhirnya menjadi
manusia yang tidak mandiri. 

Mendengar Normal dengan
Implant Koklea 

Namun, kecanggihan dunia medis me-
mang patut dibanggakan. Setidaknya hal
ini dirasakan oleh mereka yang mengalami
gangguan pendengaran. Kini implant koklea
dapat menjadi solusi. Koklea merupakan
organ pendengaran yang berfungsi me -
ngirim pesan ke saraf pendengaran dan otak.
Suara ditangkap daun telinga kemudian
dikirim ke tulang pendengaran dan bergerak
menuju koklea. Nah, operasi koklea atau
rumah siput merupakan tindakan me -
nanam elektroda untuk organ pende ngaran
yang berisi saraf-saraf pendengaran yang
terletak di telinga dalam. Elektroda ini lah
yang menggantikan fungsi koklea sebagai
organ pendengaran. Dengan demikian, anak
dengan gangguan pendengaran tidak perlu
lagi minder, sebab dengan bantuan alat yang
ditanam ini, organ pendengaran akan ber -
fungsi normal. l

Betapa sedihnya seba-
gai orang tua bila men-
dapati sang buah hati
mengalami gangguan

pendengaran sejak lahir.
Bagaimana solusinya?

Oleh:
Dr Artono, Sp.THT-KL

Jadwal praktik:
Senin & Rabu : 17.00 - 20.00

Sabtu : 12.00 - 14.00

Waspadai Gangguan
Pendengaran pada
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Rumah Sakit PHC Surabaya
Jl Prapat Kurung Selatan No0. 1

Surabaya
Telp. (031) 3294801 – 03

Fax. (031) 3294804

Klinik PHC Kebraon 
RS PHC Surabaya

Jl Kebraon Selatan FA No. 37 – 38
Surabaya

Telp. (031) 7663816,
Fax. (031) 7663816

Klinik PHC Benowo
RS PHC Surabaya

Jl Pondok Benowo Indah PP
No. 22 Surabaya

Telp. (031) 70547492,
Fax. (031) 7410841

Klinik PHC Tanjung Emas
Semarang

Jl Usman Janatin No. 8 Semarang
Telp. (024) 3549735,
Fax. (024) 3548008

Klinik PHC Pedurungan
Semarang

Jl Woltermonginsidi No. 93
Pedurungan Semarang

Telp. (024) 6714465

ALAMAT CABANG :

Demi Meningkatkan Pelayanan
PT RS PHC Memberikan Fasilitas

Kesehatan Bermutu Tinggi

q RS PHC Surabaya
Pelayanan :
• Rumah Sakit Type B
• Rawat Jalan Pasien BPJS &

Non BPJS
• Rawat inap dengan serti-

fikasi ISO 9001:2008
• Laboratorium dengan serti-

fikasi ISO 9001:2008
• Radiologi & CT - Scan
• Customer Guide Untuk

Pasien Luar Pulau
• Penjemputan pasien dari

Bandara
• Gizi makanan pasien stan-

dard HACCP
• Hospital Tourism

q Klinik PHC Benowo 
Surabaya

Pelayanan :
• Rawat Jalan Klinik Umum

& Klinik Gigi
• Penunjang Medik
• Klinik Ibu dan Anak
• Papsmear
• Pijat Bayi

q Klinik PHC Kebraon 
Surabaya

Pelayanan :
• Rawat Jalan Klinik Umum

& Klinik Gigi
• Penunjang Medik
• Klinik Ibu & Anak
• Papsmear
• Baby Spa & Pijat Bayi
• Klinik Kecantikan

q Klinik PHC Tanjung 
Emas Semarang

Pelayanan :
• Rawat Jalan Tingkat I

BPJS & Non BPJS
• Medical Check Up Pelaut
• Penunjang Medik

q Klinik PHC
Pedurungan Semarang

Pelayanan :
• Paket Persalinan Normal

dengan Dokter Spesialis
• Rawat Jalan Klinik Umum

& Klinik Gigi
• Rawat Jalan Spesialis
• Penunjang Medik

S E M A R A N G

S U R A B A Y A

PT RS PHC 
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SAJIANUTAMA

Oleh:
Dr Dina, Sp.A
Jadwal praktik:

Minggu : 10.00 - 12.00

SI KECIL TERLAHIR
PREMATUR?

K
elahiran bayi sebelum waktunya atau pre-
matur terkadang membuat hati para orang
tua menjadi resah dan merasa khawatir de -
ngan keadaan bayi. Bayi yang terlahir pre-

matur bia sanya mempunyai keadaan yang berbeda
dengan bayi yang terlahir normal. Menurut Dr Dina RS
PHC Surabaya, bayi prematur memiliki banyak per-
masalahan yang disebabkan karena fungsi organ tubuh-
nya masih belum sempurna antara lain paru, jantung,
pencernaan, sistem saraf, kulit, dan sistem kekebalan
tubuh. Hal itulah yang menyebabkan bayi prematur
memerlukan pe rawatan khusus di Rumah Sakit yaitu di
dalam ruangan NICU (Neonatal Intensive Care Unit).

Berbagai peralatan untuk perawatan bayi prematur
di dalam NICU diperlukan untuk mencegah terjadinya
kegagalan organ pada tubuh kecilnya yang belum ter-
lalu matang. Bayi dikatakan prematur jika usia keha -
milan ibu ≤ 37 minggu disertai berat badan ≤ 2500
gram. Bayi prematur dirawat di NICU selama beberapa
waktu sampai bayi mampu mengejar keterlambatan
perkembangannya seperti bisa minum susu dan
bernafas sendiri tanpa alat bantu. 

Bayi yang menurut dokter sudah baik dalam kondisi
medis dan sudah mampu beradaptasi dengan lingkung -
an luar serta sudah mampu bertahan hidup, akan di-
ijinkan keluar dari rumah sakit yaitu dengan berat
badan sudah mencapai 1800 gram, dengan tanda vital
stabil, dan mengalami kenaikan berat badan selama 3
(tiga) hari berturut - turut.

Perawatan di rumah 

Kekhawatiran orang tua pasti akan bertambah
ketika harus merawat sendiri bayi prematur di rumah.
Asalkan dengan perawatan yang baik, bayi prematur
dapat tumbuh dengan sehat. Berikut cara perawatan
bayi prematur yang bisa dilakukan selama di rumah :

Ruangan bersih dan hangat
Bayi prematur sangat rentan terhadap pe -

Apa jadinya bila buah hati yang dinanti-nanti
terlahir prematur. Selama masih di rumah
sakit, tentu tak akan khawatir. Namun,
apa saja yang harus diperhatikan bila

merawatnya di rumah?

1

PERAWATAN DI RUMAH
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nyakit, maka dari itu perhatikan kebersihan ruang an
untuk tidur si kecil agar terhindar dari berbagai
kuman dan bakteri yang bersarang pada tempat tem-
pat yang kurang bersih. Bayi prematur sangat mudah
kedinginan sehingga penting untuk memonitor suhu
tubuh bayi antara 36,5 - 37,5˚C. Lingkungan di se -
kitar bayi harus hangat, berikan topi beserta selimut
hangat, sarung tangan dan sarung kaki, serta atur
suhu ruangan berkisar antara 27-28˚C. 
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Berikan ASI eksklusif
Mengapa harus ASI? ASI dari ibu

bayi prematur kaya protein dan kandungan
lemak yang sangat dibutuhkan oleh bayi
prematur untuk mengejar tumbuh kem-
bangnya. Selain itu ASI mengandung anti-
bodi dan hormon yang tidak didapatkan
pada susu formula manapun. Pastikan ibu
makan makanan bergizi untuk meng-
hasilkan ASI yang mencukupi untuk kebu-
tuhan bayi. Susui bayi 8 sampai 10 kali
sehari dengan interval sekitar 2-3 jam agar
bayi tetap sehat dan tidak dehidrasi.
Namun, jika ASI belum keluar, bayi bisa
diberikan susu formula khusus untuk bayi
prematur sampai ASI ibu keluar.

Lakukan metode kangguru
Metode yang sudah menjadi

rekomendasi Badan Kesehatan Dunia
(WHO) ini sangat membantu bayi prematur
untuk mempertahankan suhu tubuhnya,
menstabilkan denyut jantung dan napas,
membuat tidur lebih nyenyak, membuat
bayi lebih tenang, meningkatkan produksi
ASI, dan lebih cepat meningkatkan berat
badan bayi. Metode ini juga melekatkan
emosional ibu dan bayi sehingga ibu men-
jadi lebih rileks dan mencegah Baby Blues
Syndrome (rasa sedih dan khawatir serta
depresi pasca melahirkan) pada ibu.

Hindari suara bising
Bayi prematur membutuhkan

waktu tidur lebih banyak dibandingkan
bayi yang terlahir normal, yaitu sekitar
80% dari waktunya dalam sehari. Maka
dari itu semaksimal mungkin hindarkan
bayi dari kebisingan yang mampu meng-
ganggu tidur bayi.

Stimulasi bayi
Berikan sentuhan, biarkan bayi

mendengar suara Anda lebih sering de -
ngan mengajaknya berbicara, serta biar -
kan dia mencium aroma Anda agar bayi
lebih tenang.

Posisi tidur bayi
Pastikan posisi tidur bayi dalam

keadaan terlentang, jangan dalam posisi
tengkurap. Karena posisi bayi tengkurap
akan meningkatkan risiko terjadinya Sin-
drom Kematian Bayi Mendadak atau SIDS
(Sudden Infant Death Syndrome). Pada
keadaan tertentu, misalnya pada bayi pre-
matur yang sering sekali gumoh, posisi
tengkurap setelah minum susu akan mem-
bantu mengurangi gumoh, namun hal itu
tentu saja harus dalam pengawasan ketat.

Suplementasi zat besi
Bayi prematur sebaiknya diber i -

kan tambahan suplemen zat besi yang
diberikan bila bayi sudah bisa minum atau
menyusu secara penuh, pada umumnya
diberikan sejak usia 1 bulan.

Imunisasi 
Bayi prematur sangat rentan ter-

hadap berbagai penyakit, maka pastikan
bayi Anda mendapatkan imunisasi. Me -
ngenai jadwal imunisasi bisa dikonsul-
tasikan pada dokter keluarga Anda.  l

Tanda bahaya berikut harus
diperhatikan oleh orang tua dan
harus segera membawa bayi ke
dokter yaitu bila : 
l Bayi anda malas minum
l Gerak lebih lemah dari biasanya
l Merintih, gumoh atau mun -

tah terus-menerus
l Ketidakstabilan suhu (bisa

pa nas atau dingin)
l Diare
l Kejang

Bayi yang terlahir prematur
membutuhkan perawatan ekstra
dari orang tua. Periksakan bayi
Anda secara teratur pada dokter
spesialis anak yang Anda per-
caya untuk memantau perkem-
bangannya.

2

3

4

5

6

7

8
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D
ari seribu kelahiran, PJB (Pe -
nya kit Jantung Bawaan) dila-
porkan terjadi pada  8-10 bayi.
Sayang nya, hanya 30 persen

yang terdeteksi di minggu pertama. PJB
me ru - pakan kelainan jantung yang sudah
terjadi sebelum anak dilahirkan. Hal ini ter-
jadi karena kelainan struktur jantung. 

Meski hingga kini penyebabnya belum
disepakati oleh para ahli, namun ada be-
berapa faktor yang dicurigai, seperti faktor
lingkungan seperti perokok pasif, paparan
bahan kimia dan lainnya. Namun dapat
juga disebabkan dari faktor ibu. Diantaranya
infeksi Rubella, infeksi Cytome galovirus
(CMV) karena adanya virus dari kelompok
herpes yang akan ditularkan kepada bayi.

Ibu mengalami ken cing manis, ter-
papar alcohol maupun obat-
obatan. 

Segera Deteksi 

Dr I ketut Alit RS PHC Surabaya
menegaskan, bila bayi terlahir de ngan
kondisi jantung bermasalah, segera
lakukan deteksi dini. Hal ini untuk
mengantisipasi kondisi lebih buruk di
kemudian hari. Sebab, apapun jenis
PJB akan mengganggu tumbuh kem-
bangnya. Makin awal dita ngani, maka
hasilnya akan lebih baik. Hal terburuk
bila terlambat melaku kan deteksi adalah
kematian.  

Cara Menangani

Sebaiknya para orang tua tidak terlalu
membiarkan ataupun over protective ter-
hadapnya. Hal tersebut akan mengganggu
tumbuh kembang anak karena anak akan
merasa dirinya berbeda dengan yang lain.
Akhirnya, anak menjadi minder. 

Sebaliknya, hindari juga terlalu meman-
jakannya. Orang tua harus memahami de ngan

baik
apa yang dibutuhkan dan

apa yang tidak butuhkan anak yang me ngalami
PJB. Dengan demikian anak penderita PJB
dapat tumbuh dan berkembang seperti anak
lain atau mendekati normal. 

Penanganan anak dengan PJB di Indonesia,
khususnya di Jawa Timur sudah cukup maju,
baik dari penanganan dengan obat, tehnik in-
tervensi tanpa operasi maupun de ngan operasi.
Hal itu seiring dengan ketersediaan perala-
tan canggih, tenaga ahli, serta pelayanan
jantung terpadu yang cukup memadai. Se-
hingga para orang tua sudah tidak perlu
khawatir. Dengan penanganan yang tepat,
anak penderita PJB akan mendapatkan
kualitas hidup yang lebih baik. l

SAJIANUTAMA

Waspadai
Sakit Jantung Pada Anak

Oleh:
Dr. I Ketut Alit Utamayasa, Sp.A(K)

Jadwal praktik:
Rabu : 15.00 - 17.00

Sabtu : 14.00 - 16.00

CARA MENANGANI

SEGERA DETEKSI
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l Kesulitan minum susu
(tidak kuat lama menetek).

Dalam kondisi normal,
bayi memiliki kemampuan
untuk menetek lebih lama
hingga ia kenyang. Namun
tidak demikian pada bayi
dengan PJB, bayi ini tidak
kuat terlalu lama me netek.
Bahkan tampak kesulitan ke -
tika me netek. Hal ini berbeda
dengan bingung putting. Pada

bayi PJB, bisa menetek meski
agak kesulit an awalnya, na -
mun tidak akan lama. 
l Infeksi saluran napas
berulang.

Terjadi infeksi pada sa lur -
an napas secara berulang.
Bayi tidak akan nyaman,
sedikit-sedikit me na ngis dan
tampak tersengal-sengal.
l Gagal tumbuh kembang.

Bila diamati dengan baik,
bayi dengan PJB akan me -
ngalami kegagalan tumbuh
kembang. Tidak selayaknya
bayi seusianya yang tumbuh
tanpa gangguan. 

l Sesak napas atau anak
mudah lelah.

Amati bila anak me -
ngalami sesak na pas dan
mu dah sekali lelah ketika
sedang bermain. 
l Kebiruan pada bibir
dan jari-jari.

Yang paling tampak, ke -
tika anak menga la mi PJB
adalah munculnya kebiruan
pada bibir dan jari jemari
tanpa sebab yang jelas. 

Jika anda menemui ge-
jala-gejala tersebut pada
anak, segera periksakan un -
tuk deteksi dini PJB. l

Pahami gejala
awalnya sebagai

berikut:

Tampaknya orang tua
harus lebih waspada

terhadap segala
kemungkinan yang

mengancam tumbuh kem-
bang anak, salah satunya
penyakit jantung bawaan.

Bagaimana deteksinya?
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P
enyakit jantung bawaan merupakan kelainan
bawaan yang paling sering dan menjadi
penyebab utama kematian bayi. Salah satu
solusi penangan penyakit jantung bawaan

adalah dengan Open Heart Surgery (bedah jantung ter-
buka) yaitu suatu prosedur medis yang dilakukan untuk
mengkoreksi atau memperbaiki berbagai kelainan
anatomi (kelainan struktur jantung) dan mengembalikan
fungsi jantung sebaik mungkin sehingga pasien pen-
derita kelainan jantung bawaan dapat sembuh, terhin-
dar dari komplikasi serta mampu mendapatkan kualitas
hidup yang lebih baik.

Mengapa harus Open Heart Surgery? 
Prof Dr Paul Taha Lele yang merupakan salah satu

team open heart surgery RS PHC Surabaya menje-
laskan bahwa open heart surgery dapat melakukan ko-
reksi total terhadap kelainan struktur jantung.

Kasus kelainan jantung bawaan apa saja yang bisa
ditangani oleh open heart surgery ?

A. Koreksi total dari kelainan anatomi yang ada yaitu :
l Penutupan VSD (Ventrikular septal defek)

Kondisi dimana sekat bilik jantung berlubang yang
menyebabkan kebocoran aliran darah pada bi lik kiri
dan kanan jantung.

l Penutupan ASD (Atrial septal defek) 
Kondisi dimana terdapat lubang pada sekat diantara
dua serambi jantung.

l Koreksi TOF (Tetralogi Fallot) adalah kelainan jan-
tung dengan gangguan sianosis, disebabkan karena
darah yang kekurangan oksigen keluar dari jantung
dan mengalir keseluruh tubuh, biasanya ditandai
dengan kulit bayi yang berwarna kebiruan.

l Koreksi Transposisi pembuluh darah besar
l Operasi kelainan katup jantung, dll

B. Operasi paliatif, yaitu tindakan operasi sementara
untuk tujuan mempersiapkan operasi yang definitif (to -
tal koreksi) dikarenakan operasi total koreksi belum
dapat dikerjakan saat itu, misalnya pemasangan pem -
buluh darah tambahan (BT Shunt) pada TOF dan pul-
monary atresia (pembuluh darah paru kurang ber kem-
bang dengan baik)

Berapa hari masa rawat inap open heart surgery ?
Masa rawat inap singkat. Lama operasi rata-rata sekitar

2-3 jam, kemudian selama 1-2 hari pasien observasi di
ruang ICU (Intensive Care Unit), lalu pasien boleh pindah
ke ruang perawatan biasa untuk menjalani fisiote rapi. Sete-
lah perawatan hari ke 7 (tujuh), pasien boleh pulang jika
tidak terdapat komplikasi pasca operasi. 

Bagaimana terapi pasca open heart surgery ? 
Penyembuhan luka operasi membutuhkan waktu se-

lama 7-14 hari. Pasien harus menghindari gerakan
yang mendadak, seperti bangun dari tempat tidur atau
dari tempat duduk secara mendadak, menghindari me -
ngangkat benda berat dan tidak mengangkat tangan
melebihi batas kepala.

Apa saja yang bisa dilakukan dirumah pasca open
heart surgery ?

Pasien dapat mandi jika luka operasi sudah kering
dan setelah jahitan pada luka operasi dilepas. Hindari
menggosok luka secara kasar, hindari air yang sangat
panas. Setelah 12 minggu baru boleh berenang.

Lindungi bekas luka agar tidak terpapar sinar matahari
secara berlebihan, karena bekas luka akan menjadi lebih

gelap. Biasanya diberikan cream untuk mencegah keloid. 
Pakaikan anak pakaian yang nyaman, agak longgar

sehingga tidak memberikan tekanan terhadap luka.
Pasien membutuhkan keseimbangan antara aktifitas

dan istirahat untuk penyembuhan yang optimal. Ber -
istirahatlah diantara beberapa aktifitas. Istirahat dapat
dilakukan dengan duduk tenang selama 30 menit.

Pasien dapat berolah raga secara teratur jika anak
sudah bisa berolah raga. Hindari olah raga yang terlalu
berat dan hindari terjatuh. Batasi gerakan dan bergerak
perlahan selama 6 minggu. Ahli fisioterapi akan mem-
beritahukan tahapan aktifitas pasien sebelum pulang.l

SAJIANUTAMA

Oleh:
Prof. Dr. Paul Taha Lele, Sp.BTKV

Dr. Yosis Yohannes Motulo, Sp.BTKV
Team Open Heart Surgery

RS PHC Surabaya

OPEN HEART,
SAVE YOUR CHILD

1. Bertambah nyeri pada luka
2. Bertambah merah atau bengkak di sekitar luka
3. Keluar cairan dari luka
4. Demam yang menetap.

Periksa luka setiap hari, hubungi dokter jika :
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G
angguan dari dalam perut meru-
pakan kondisi yang paling mem-
buat tidak nyaman. Terlebih bila
mengalami usus buntu akut yang

harus dilakukan tindakan pembedahan. Jika
terjadi pada anak-anak, tentu ini menjadi
perkara yang tidak mudah. 

Sebuah penelitian di Amerika menyim-
pulkan, sekitar 800 anak mengalami usus
buntu dalam setahun, terutama mereka yang
berusia dibawah 14 tahun. Butuh perhatian

Gejala usus buntu pada
anak hampir sama dengan
yang dialami orang dewa sa.
Hanya saja pada anak-anak
sulit dibedakan antara nyeri
perut yang lazim dengan
usus buntu.
Seperti apa solusinya?

NYERI PERUT
PADA ANAK?

WASPADAI
USUS BUNTU

Oleh:
Dr. IGB Adria, Sp.B, Sp.BA

Jadwal praktik:
Senin, Rabu, & Jumat : 16.00 - 18.00

foto: Net
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serius bagi dokter anak untuk melakukan tindakan
pembedahan. Sulitnya mendiagnosis gejala usus
buntu juga menjadi kendala tersendiri ketika akan
melakukan pembedahan. 

Apa itu Usus Buntu

Usus buntu atau appendix merupakan salah
satu organ tubuh manusia yang befungsi menyim-
pan bakteri baik dalam tubuh. Bakteri baik ini
berguna untuk proses pencernaan. Bukan hanya
itu, organ yang berisi kelenjar limfoid ini juga
berperan aktif untuk menjaga kekebalan tubuh.
Bila dilihat dari bentuknya, seperti tabung kecil
dan tipis berukuran 5-10 sentimeter dan ter-
hubung dengan usus besar sebagai tempat me -
nyimpan kotoran. 

Nah, bila seseorang mengalami usus buntu, itu
artinya di organ tersebut mengalami gangguan,
berupa serangan penyakit. Kondisi yang demikian
ini disebut appendicitis yaitu suatu kondisi appen-
dix mengalami infeksi. Akibatnya  terjadi pem-
bengkakan dan peradangan yang berisi nanah.
Pembengkakan dan peradangan appendix juga
bisa terjadi karena adanya sumbatan berupa ko-
toran yang berisi bakteri. 

Bisa Terjadi Pada Anak-Anak

Usus buntu bisa terjadi kepada siapa saja, tak
menutup kemungkinan, terjadi pada anak-anak. Ten-
tunya para orang tua harus tetap waspada. Jika in-
feksi tersebut tidak segera ditangani maka dapat

pecah dan  menyebabkan infeksi yang menyebar ke
seluruh organ tubuh. Hal ini disebut dengan apen-
dicitis perforasi, jelas Dr Adria RS PHC Surabaya.

Tanpa Sayatan

Tindakan untuk mengatasi appendicitis adalah
dengan pembedahan yang dilakukan untuk me -
ngangkat appendix yang meradang. “Penangan -
an appendicitis dengan Laparoscopy
di la kukan de ngan menggunakan alat
canggih Laparoscopy pediatric yaitu
proses pembedahan yang dilakukan
tanpa sayatan yang panjang seperti yang
dilakukan dalam teknik pembedahan
konvensional”. Sayatan dalam pembedahan
Laparoscopy sangat minimal karena proses pem-
bedahan dilakukan dengan menggunakan alat la-
paroscopy yang bisa dilihat secara langsung di
kamera. Beberapa keuntungan yang di  pe roleh pasca
pembedahan laparoscopy, antara lain, masa pera -
wat an lebih singkat, nyeri minimal, sa yatan mi nimal
sehingga baik untuk kosmetika. l

APA ITU USUS BUNTU?

TANPA SAYATAN

BISA TERJADI PADA ANAK-ANAK
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Ciri-ciri gejala appendicitis:
1. Mual & muntah
2. Hilang nafsu makan
3. Nyeri pada perut bagian kanan bawah
4. Terjadi pembesaran pada perut
5. Timbul demam
6. Konstipasi (sembelit)
7. Diare
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Tetap Cantik
Tanpa Make Up

K
esibukan dan rutinitas sehari-hari
tentu membuat banyak perempuan
tidak mampu memperhatikan
dirinya sendiri. Urusan pekerjaan,

rumah tangga, anak-anak, semua itu sangat me -
nguras waktu. Hingga tak wajar bila banyak
perempuan sangat bergantung dengan make
up demi membuat wajahnya tampak selalu
cantik. Tampil tanpa make up kerap membuat
seseorang kehilangan rasa percaya diri. Untuk
itu, perawatan wajah harus lebih diperhatikan
agar kecantikan tetap terjaga. Berikut beber-
apa langkah untuk mempertahankan kecan-
tikan kulit wajah secara alami:

Tak dapat dimungkiri, kecantikan seolah hilang ketika
seorang perempuan tampil tanpa make up. Wajah
aslinya akan tampak jelas. Untuk menghindarinya,

ikuti tips berikut untuk tetap cantik tanpa make up!

1. Rutin Pakai
Tabir Surya

Bila Anda berpikir menggunakan
tabir surya itu ribet, maka secara tidak
langsung Anda mengundang keriput
bermunculan. Biasakan menggunakan
ta bir surya setelah mandi pagi. Mes -
kipun tidak ada agenda keluar rumah.
Penggunaan tabir surya secara rutin
akan membantu melindungi wajah dari
sengatan matahari. Tingkatkan kadar
SPF-nya bila Anda lebih banyak ke giat -
an di luar rumah.
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6. Scrubbing
Melakukan scrubbing pada kulit wajah

akan membantu kulit menjadi lebih halus.
Lakukan rutinitas ini dua minggu sekali. Pilih
scrub netral tanpa kandungan bahan kimia.
Tak hanya membuat kulit halus, scrub juga
mampu mengurangi komedo. Bilas menggu-
nakan air hangat dan bersihkan wajah meng-
gunakan kain handuk.l bbs

4. Minum Secangkir Lemon
Hangat di Pagi Hari

Secangkir perasan air lemon hangat
pada pagi hari sangat besar manfaatnya
untuk kesehatan tubuh dan kulit. Selain
membuat tenggorokan tenang, vitamin C
yang tinggi pada lemon membantu mem-
bersihkan tubuh dari radikal bebas,
membantu menghilangkan racun
serta mengurangi sensitifitas kulit.
Rutin minum secangkir lemon
hangat akan mmebuat kulit ken-
cang dan sehat. 

2. Tidur Cukup
Menyisihkan waktu untuk tidur secara berkualitas merupakan langkah

awal yang penting untuk mempertahankan kecantikan kulit. Ketika tidur
tidak cukup, maka kulit akan stres, dan ini akan memudahkan kulit men-
jadi kendur. Lingkar mata menghitam dan keriput akan bermunculan. Se-
baliknya, ketika istirahat dan tidur cukup, maka kulit akan relaksasi
sehingga lebih segar.

3. Aplikasikan Toner
Jaga kulit wajah tetap kencang dengan rutin meng -

aplikasikan toner. Sebelum memulai aktifitas di pagi hari,
semprotkan toner merata pada kulit wajah, diam kan
hingga mengering alami. Efek toner yang mendinginkan
wajah, akan menyeimbangkan PH kulit sehingga kulit
tampak sehat dan segar. Pilih toner bebas alkohol agar
hasilnya lebih maksimal. Kulit wajah yang rutin diapli -
kasikan toner akan lebih tampak kenyal. 

5. Pijat Wajah 
Tak harus datang ke salon un -

tuk merilekskan wajah, Anda juga
bisa melakukan pijat wajah sendiri
dirumah.  Teteskan minyak zaitun
un  tuk membantu memijat wajah.
Lakukan dari arah dahi, turun ke
bawah, ke tulang pipi dan tarik ke
atas. Lakukan berulang selama tiga
menit dan ulangi setiap dua ming -
gu sekali. 

Bila rutin melakukan be -
berapa tips diatas, pastikan Anda
tampil percaya diri meski tanpa
make up. 
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S
eiring perkembangan teknologi yang demikian
pesat rasanya sangat berlawanan bila kita masih
me nganggap pembicaraan tentang seks itu tabu.
Anak-anak berisiko mengenal masalah seks sejak

dini, akibat  perkembangan tekonologi tersebut bila tidak
mendapat pendampingan dari orangtua dengan baik.

Namun tentu saja untuk menyampaikan kepada anak-
anak harus dipilih waktu khusus serta cara penyampaian
yang menyenangkan, apalagi jika anak-anak sudah mema-
suki usia 0-12 tahun, karena anak-anak dengan usia tersebut
sudah mulai memasuki kondisi prapubertas dan pubertas.  

Dra Elly RS PHC Surabaya menegaskan, masalah seks ini
sangat penting untuk disampaikan kepada anak. Meski
banyak anggapan, bahwa seks sangat alami. Perlu diingat
bahwa informasi awal untuk anak sebaiknya diperoleh dari
orang tua. Bila penjelasan mengenai masalah seksualitas di-
lakukan oleh orang tua maka pemahaman anak akan lebih
bisa dibentuk sesuai kebutuhannya. Sebaliknya bila anak
mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai masalah
seks, maka kita tidak bisa mengontrol isi atau content yang
dterimanya. Adakalanya anak mendapat informasi yang

Benarkah pendidikan seks
dibutuhkan untuk anak ?

Sejak usia berapa
dikenalkan? Ini yang harus

dipahami oleh orang tua.

MENGENALI
MASA

PUBERTAS 
ANAK

Oleh:
Dra Elly Yuliandari G,MSi

Jadwal praktik:
Senin : 08.00 - 10.00 
Kamis : 14.00 - 16.00
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belum diperlukan di usianya.
Orang tua seringkali mengkhawatirkan

pemberian pendidikan seks untuk anak. Pen -
di  dikan tentang sekesualitas acapkali di -
kaitkan dengan pornografi. Padahal, pen di-
dikan seks justru menjaga diri anak dari ke-
mungkinan tindakan yang tidak diinginkan.
Selain itu juga mempersiapkan anak untuk
menjalani pola hidup sehat. 

Usia Paling Tepat

Ada beberapa tahapan  usia yang harus
diperhatikan untuk membahas masalah seks
pada anak. Di antaranya sebagai bersikut:

Usia kurang 3 tahun
Pada tahap ini, pendidikan seks pada anak

dapat dimulai dari pengenalan nama bagian-
bagian tubuh. Bagaimana nmenyebutnya dan
kapan harus dibersihkan, serta apa yang harus
dilakukan ketika tidak nyaman. 

Usia 4-5 tahun
Di usia ini,  anak harus mampu memperke-

nalkan fungsi tubuh, privacy mengenai bagian
tubuh, perbedaan antara laki-laki dan perem-
puan. Anak juga diperkenalkan mengenai apa
dan bagian tubuhnya, masalah nilai-nilai dan
kesopanan mulai dibicarakan pada usia ini. 

Usia 6-8 tahun
Berikutnya ketika anak sudah mulai aktif

dalam kegiatan yang bersifat relasi sosial di
usia 6 hingga 8 tahun, anak sudah mulai
diperkenalkan mengenai apa yang dianggap
layak dan tidak layak. Sebagai contoh meng -

ungkapkan kata-kata yang dikaitkan dengan
organ genital, menyentuh atau disentuh orang
lain. Anak juga perlu diperkenalkan bila orang
melakukan hal yang tidak layak pada dirinya,
anak perlu menyampaikan pada guru dan
orang tua. Pada usia ini anak perlu memahami
bahwa organ genital adalah privacy. 

Usia 9-12 tahun
Saat anak berusia 9 hingga 12 tahun anak

sudah diperkenalkan fungsi reproduksi. Di usia
ini anak mulai mengalami pubertas. Tanda-
tandanya dapat dilihat dari perubahan bentuk
tubuhnya, akibat perubahan hormon. Misal-
nya pada anak perempuan akan mengalami
masa menstruasi. Sedangkan pada anak laki-
laki akan berjerawat, akan mengalami mimpi
basah.

Penjelasan anak bahwa berbagai proses
yang terjadi pada anak laki dan perempuan
adalah proses yang alamiah. Bila hal tersebut
terjadi anak tidak perlu merasa panik. l

Ada fase-fase tertentu yang meru-
pakan saat paling tepat membahas ma -
salah seks dengan anak. Dan se baik  nya
kenalkan sesuai dengan ta hap an
usianya. Sebab bila tetap diang gap
tabu, maka keingintahuan anak akan
makin besar. Sehingga anak berisiko
mengalami kematang an dini. Lebih

buruk lagi bila anak akan merasa ku-
rang percaya diri sementara dia sendiri
tidak menya darinya. Selain itu, anak
juga rentan mengalami pelecehan seks.

Pengenalan masalah seks sejak
dini, sebenarnya dapat dimulai ketika
anak sudah mengenal zona erotis atau
stimulasi sensual pada organ vitalnya.

Maka tak jarang, sering terjadi kasus
anak usia balita yang me mainkan alat
kelaminnya. Ada ba tasan yang harus
dipertimbangkan untuk menetapkan
apakah perilaku memainkan alat ke-
lamin diangap wajar atau justru mem-
butuhkan layanan konseling dengan
segera. l

Bila Anak Tidak Mendapat Pendidikan Seks Sejak Dini

USIA PALING TEPAT
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M
asalah micropenis pada anak seringkali kurang men-
dapat perhatian serius, padahal bila tidak segera di-
tangani akan mengancam kehidupan si kecil di masa
mendatang.

Micropenis atau dikenal juga dengan microphallus merupakan
sebutan untuk penis dengan ukuran kecil di bawah ukuran standar
penis laki-laki dewasa atau anak laki-laki.

Dari data statistik, micropenis terjadi sekitar 0,6 persen dari total
populasi pria di dunia, jelas dr.Dyan Pramesti, Sp.And. M.Kes RS
PHC Surabaya.

Penis yang tergolong kecil dan masuk dalam kategori micropenis

Oleh:
Dr Dyan Pramesti, M.Kes,Sp.An

Jadwal praktik:
Selasa & Kamis : 18.00

KENALI TANDANYA

Alat kelamin
merupakan bagian

penting bagi kehidupan
manusia. Namun

bagaimana bila milik
si buyung ternyata

berukuran kecil atau
mengalami micropenis.

Bagaimana
mengetahuinya?

DETEKSI
MICROPENIS
PADA ANAK

foto: Net
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bila panjangnya kurang dari 2,5 standar
deviasi rata-rata ukuran penis pria normal
pada usia tertentu. Patokannya adalah
bila ukuran penis kurang dari 2 sentimeter
saat kelahiran, 2,5 sentimeter saat beru-
sia satu tahun, 5 sentimenter pada awal
masa pubertas (antara 9-11 tahun) dan
10 sentimeter pada akhir masa pubertas
atau jelang dewasa.

“Nah, bila ukuran penis tidak sesuai
dengan acuan atau patokan itu, bisa
dikatakan mengalami small penis atau
micropenis. Jadi orangtua harus menge-
nali sejak awal,” jelas dr Dyan.

Penis anak yang tampak kecil akan keli-
hatan kulupnya saja, atau penis seperti
menyatu dengan kantong zakar sehingga
sulit terlihat. Diagnosis micropenis sudah
bisa dibuat begitu anak laki-laki dilahirkan.
Micropenis adalah kelainan ukur an penis,
sedangkan bentuknya normal.

Micropenis pada anak bisa disebabkan
gangguan genetik sehingga terjadi gang-
guan kromosom dan hormon yang terjadi
ketika masih janin. Selain itu, bisa juga
disebabkan oleh sindrom tertentu yang
berkaitan dengan kelainan kongenital, ke-
lainan susunan saraf pusat, sampai penye-
bab yang belum bisa dideteksi dengan
teknologi kedokteran yang tersedia.

Kualitas hormon yang tidak seimbang
juga dapat berpengaruh terhadap kese-
hatan anak. Anak obesitas misalnya, ia
akan mengalami gangguan metabolisme
hormon testosteron. Hormon testosteron
tersebut yang semula berfungsi untuk
tumbuh kembang anak laki-laki akan di-
ubah menjadi menjadi hormon estrogen
oleh sel lemak yang akan mempengaruhi
pertumbuhan genitalia eksterna laki-laki,
yaitu penis.

Parahnya, bila hal ini dibiarkan terus
menerus, tanpa ada terapi, tentu akan
me mpengaruhi kualitas hidup anak ketika
dia dewasa. Minder, pendiam, menutup diri
sehingga tidak mampu bersosialisasi dengan
baik. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas
hidupnya di masa mendatang.

Oleh sebab itu orangtua harus segera
mencari penanganan. l

PENYEBAB MICROPENIS

Setelah mengetahui dengan
pasti bahwa si buyung mengalami
micropenis, lakukan terapi sesuai
anjuran dokter. Penanganan sebaik -
nya dilakukan sekitar usia pubertas. 

Pada umumnya kasus micrope-
nis membutuhkan terapi hormonal,
yang jenisnya disesuaikan dengan
usia dan kondisi anak. Lama terapi
juga bervariasi, minimal tiga bulan,
tetapi bisa juga lebih.

Dengan terapi ini, penis si buyung
akan tumbuh dengan normal,
demikian juga tumbuh kembang
gonadnya yaitu testis akan
menja di lebih optimal. Mengingat
testis adalah organ penting yang
berfungsi menghasilkan hormon
testosteron dan sel benih pria,
spermatozoa.

Pastikan terapi ini tetap dalam
pengawasan dokter untuk men-
dapatkan hasil yang memuaskan
dan mengendalikan efek samping
yang mungkin terjadi.

Lakukan Terapi!

foto: Net
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S
akit perut, apapun bentuknya adalah induk dari segala
penyakit. Setidaknya ini menjadi “istilah” umum yang dike-
tahui banyak orang. Dan memang benar, semua makanan
yang kita asup memiliki efek pada kesehatan tubuh. Apalagi

bila gas masuk ke dalam perut.  Tentu membuat aktifitas berhenti
karena ketidaknyamanan. Pada dasarnya kembung itu sifatnya dingin
sehingga harus membutuhkan makanan atau minuman yang sifatnya
panas. Berikut beberapa bahan alami yang mudah didapat sebagai
pengusir kembung

1. Jahe
Efek jahe yang panas, ternyata sangat baik untuk mengusir gas

di dalam perut. Keluarga rimpang ini dapat dimanfaatkan dengan
beberapa cara untuk mengusir kembung. Misalnya dengan diparut
kemudian ditambahkan air dan diminum. Dalam beberapa menit
perut akan bebas begah akibat angin yang masuk. 

4
Perut kembung meru-
pakan gangguan yang

paling sering terjadi
dan sudah pasti mem-

buat semuanya menjadi
kurang nyaman. Man-

faatkan beberapa
bahan alami berikut
untuk mengusirnya.

BAHAN
ALAMI

Pengusir Kembung

2. Kapulaga
Tak banyak yang mengetahui bahwa kapulaga

juga mampu mengusir kembung. Kapulaga
mampu mengontrol gas dalam lambung serta
membantu mencerna makanan. Ini membantu
mencerna makanan dan kemungkinan gas di perut
berkurang. Kapulaga dapat ditambahkan ke teh,
direbus air atau hanya dikunyah.

foto: Net
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Oleh:
Prof.Dr. Bambang Wirjatmadi,

MS, MCN, PHD, Sp.GK
Klinik Gizi Rumah Sakit

PHC Surabaya
Jadwal praktik:

Jum'at : 17.00 - 19.00
Sabtu : 09.00 - 11.00
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3. Biji Adas
Mengunyah biji adas setelah makan tidak hanya mengusir bau mulut, tetapi

juga dapt mengurangi gas dalam perut. Setengah sendok biji adas bisa dikunyah
setelah makan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kandungan terpenoid
anethole dalam biji adas sangat bagus untuk pencernaan, gas dalam usus, dan
untuk menghilangkan kram. Biji adas sering dijumpai di restoran India. 

foto: Net

4. Daun mint
Daun mint memang agak

susah ditemukan, tetapi di
beberapa supermarket
besar, peppermint banyak
dijumpai. Daun ini dapat
digunakan dengan
dicampurkan ke dalam teh
atau hanya daun segar yang ditam-
bahkan ke air matang. Daun segar juga
bisa dikunyah untuk menyembuhkan
kembung. Daun mint mengandung men-
tol yang membantu mengurangi gas dan
kembung. l bbs/ayun

Ada makanan tertentu yang sa ngat
terkenal menjadi penyebab perut kem-
bung karena dapat memroduksi gas yang
berlebihan. Sehingga perut menjadi kem-
bung. Makanan tersebut di antaranya ka-
cang-kacangan, kubis, de dak, kembang
kol, brokoli, bawang, kismis, pir, dan
apel. Ingat bahwa buah dan sayuran
segar sangat pen ting un tuk kesehatan,
tetapi tidak me ngkon sum sinya sama
sekali juga tidak di  sarankan. Jalan
terbaik adalah me ngurangi asupan
dan menggantinya  dengan buah-bua-
han dan sa yuran yang tidak meng-
hasilkan gas. 

Buah dan sayur yang tidak me -
nim bulkan gas adalah bayam, kacang
hi jau, selada, tomat, ceri, ang  gur dan
lain nya. Jika Anda ha nya mengganti
buah mengandung gas dengan yang
tidak menimbul kan gas, secara signi -
fikan mengurangi jumlah gas yang
diproduksi di perut.

HINDARI MAKANAN
PEMICU KEMBUNG!

foto: Net

foto: Net
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Cara membuat :
1. Haluskan daging sampai lembut, tam-

bahkan tepung kanji, bawang putih,
sisihkan. Bagi menjadi empat bagian. 

2. Blender masing-masing bahan di an-
taranya daun sawi hijau, wortel, dan
buah naga dengan menambahkan
sedikit air,  kemudian sisihkan

3. Ambil adonan daging kemudian uleni
dengan jus sawi hijau sampai rata,
sisihkan

4. Ambil adonan daging yang kedua ke-
mudian uleni dengan jus wortel aduk
rata, sisihkan

5. Ambil adonan yang ketiga lakukan
dengan cara yang sama, uleni dengan
jus buah naga

6. Semua adonan yang sudah disisihkan
kemudian dipipihkan dan disusun satu
persatu lalu gulung diatas aluminium
foil, kukus selama 45 menit. Biarkan
matang

Untuk Sayur :
1. Wortel dan manisa dipotong-potong

sebesar korek api kemudian rebus
dengan air dan garam. Setelah itu,
masukkan bayam, rebus hingga sete -
ngah matang.

2. Tumis bawang bombay hingga harum,
tambahkan air dan garam, merica dan
gula secukupnya

3. Siram diatas sayur yang sudah direbus

Saus :
1. Bawang bombay diiris memanjang lalu

tumis sampai harum, tambahkan saus
tomat, air kemudian aduk rata

2. Bumbui dengan garam dan gula pasir
3. Siram diatas roll beef
4. Tata diatas kotak bekal, jagung manis,

sayuran, balut nasi dengan telur dadar.
Roll Beef siap disantap.

Bahan:
Daging lulur luar atau dalam 200 gram
Tepung kanji 50 gram
Sawi hijau 1 tangkai
Wortel 200 gram
Buah naga 1/4 buah
Bawang putih 2 siung
Nasi putih 100 gram
Telur ayam (dijadikan telur dadar) 1 butir

Bahan untuk sayur dan saus:
Jagung manis 1 buah
Bayam 100 gram
Bawang Bombay 75 gram
Manisa 1/2  buah
Wortel 1 buah
Garam secukupnya
Air secukupnya
Merica secukupnya
Gula secukupnya 
Merica secukupnya
Saus tomat 1 sdm

W
aktu belajar yang panjang di
sekolah, tentu membuat si ke -
cil mudah lapar dan ingin nge -
mil. Sementara makanan yang

dijaja kan di luar sekolah belum tentu ter-
jamin kebersihannya. Untuk itu, membawa
bekal dari rumah adalah pilihan tepat bagi anak. 

Selain kandungan gizinya jelas, bekal yang
dibuat sendiri terjamin kebersihannya. Berikut
salah satu menu bekal bergizi buat si kecil:

Bekal Praktis
Buat si Kecil

Vegetables Roll Beef 

Daging sapi kaya akan :
1. Omega 3 baik untuk sistem syaraf
2.  Protein baik untuk daya tahan

tubuh serta pertumbuhan dan
perkembangan anak

3.  Zink baik untuk meningkatkan
daya tahan tubuh

4.  Zat besi baik untuk meningkat-
kan metabolisme tubuh serta pe-
nambah darah

5.  Vit B12 untuk mencegah anemia

NILAI GIZI :
energi 
protein 
lemak 
karbohidrat

= 279,6 kalori
= 28,45 gram
= 8,9 gram
= 35,73 gram

Manfaat

foto:
 PT. RS PHC
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Jus Alpukat Ceria
Bahan:
Alpukat

Nata de coco
Sirup merah

Stick wafer coklat
Es batu

Cara membuat :
1. Blender alpukat dengan sedikit air 
2. Tuang sirup dengan susunan sirup

merah di dasar gelas lalu masuk -
kan es batu dan nata de coco 

3. Tuang alpukat yang sudah diblen -
der di atasnya

4. Hiasi dengan stick wafer coklat
5. Jus alpukat siap dihidangkan

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

Alpukat kaya akan :
1. Sumber asam oleat tak jenuh tunggal yang

dapat mengurangi LDL dan meningkatkan HDL
darah sehingga bagus untuk kesehatan jantung

2. Asam folat yang tinggi dapat mencegah cacat
lahir

3. Antioksidan baik untuk mencegah kanker & stroke
4. Meningkatkan fungsi imun atau kekebalan

tubuh karena merupakan sumber vitamin C
5. Vit E, Vit C, kolagen serta antioksidan untuk

nutrisi lengkap kesehatan kulit

NILAI GIZI :
energi 
protein 
lemak 
karbohidrat 

Manfaat

= 106,3 kalori
= 0,9 gram
= 6,5 gram
= 13,2 gram
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INTERNAL

M
endapatkan anak dengan ke-
bocoran pada jantung, tak
pernah dibayangkan oleh pa -
sang- an Andani Kusuma

(26) dan Suwiji (33) sebelumnya. Dia
adalah Muha mad Ricky (4). Namun, bocah
lincah ini sangat aktif, seolah tidak
merasakan sakit.  

“Pertama kali tahu, ketika berusia 7
bulan, saat menyusu, Ricky mengalami
grok grok dan ngos-ngosan seperti anak ke -
le lahan. Itu yang membuat saya khawatir”
jelas Andani ketika ditemui di rumahnya
yang berada di Surabaya.

Karena terus khawatir, Andani mem-
bawanya periksa ke rumah sakit umum.
Dan benar saja, jantung Ricky mengalami
dua kebocoran, yaitu ASD menutup dan
VSD mengecil.

Setelah mendapat diagnosa tersebut,
Andani mulai mela kukan pemeriksaan

demi pemeriksaan untuk
segera men da patkan
penanganan. 
Namun sayang, pe -
nanganan yang diha -
rap kannya tidak
seperti harapan.

Dengan penuh
kesabaran, akhirnya
Andani mendapat
referensi untuk bero-
bat ke RS PHC
Surabaya. “Saya san-
gat bersyukur, ternyata
setelah terdaftar men-
jadi pasien di RS PHC
Surabaya, prosesnya sa -
ngat mudah dan tidak
berbelit. Ricky langsung
dita ngani oleh ahli,” jelas-
nya.

Setelah mengikuti 
be berapa tahapan cek, Ricky pun

harus jalani operasi buka dada. “Sebe-
narnya, saya sempat ragu, tetapi

kalau berpikir demi kelanjutan kehidu-
pannya, saya pasrahkan saja. Asalkan
anak sehat,” lanjut Andani haru. Dr. I

Ketut Alit spesialis jantung anak
dan Prof Dr Paul Tahalele

spesialis bedah thorax kardio
vaskular, adalah tim dokter

yang menangani Ricky.
Selang setahun operasi,

tidak ada keluhan lagi
pada penyakit Ricky, kini

ia tumbuh sehat dan san-
gat aktif. “Dia lebih aktif
daripada saudara kem-

barnya.
Wajahnya kembali ceria

dan ia dapat beraktifitas nor-
mal seperti anak seusianya.

Saya sangat senang menda-
patkan pelayanan dari

RS PHC Surabaya dengan
para dokter dan staf medis

yang ramah, membuat saya
dan keluar ga merasa nya-
man“ urai Andani ibunda

BUAH HATIKU
KEMBALI CERIA
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Manjakan Buah Hati
dengan Pijat Bayi

Pijat bayi tak hanya menum-
buhkan bonding antara ibu dan

anak, lebih dari itu, pijat juga
mengoptimalkan tumbuh

kembangnya. Yuk, dibiasakan
mulai sekarang!

T
ak ada hal yang membahagiakan kecuali melihat
sang buah hati tumbuh sehat dan berkembang
sesuai tahapan usianya. Tentu saja hal ini tak
lepas dari perhatian seorang ibu dalam tiap masa

tumbuh kembangnya. Salah satu bentuk perhatian ini dapat
diwujudkan dengan sentuhan sayang, yaitu lewat pijat. 

Pijat bayi yang dilakukan secara rutin tentu akan
memberikan stimulus tersendiri bagi si kecil. Selain
tubuhnya lebih rileks, badannya selalu bugar, tidurnya
pun akan berkualitas karena lelap. Bukan hanya itu, se-
cara emosional, si kecil akan merasa kan bagaimana sen-
tuhan sang ibu. 

Untuk mendapatkan hasil pijatan maksimal, pilih
waktu tepat yaitu pagi hari, menjelang mandi sore atau
malam hari untuk membantu si kecil tidur nyenyak.  

1. Letakkan kedua tangan di atas
dada bayi, buat gera kan ke atas
lalu ke samping kanan dan kiri

kemudian ke tengah,
seakan-akan mem-

bentuk gambar
hati “LOVE”.

2. Letakkan telapak tangan
membentuk huruf “X” atau
silang kemudian pijat lem-
but ke arah kiri dan kanan
dibawah bahu.

BUGAR

l Pilih minyak bayi atau
baby oil yang tepat, nya-
man untuk si kecil, dan
tidak mem buat nya alergi.

l Siapkan handuk atau alas
yang lembut agar si kecil
nyaman.

l Ajak si kecil ngobrol agar
merasa tenang, disamping
itu meningkatkan ikatan
batin ibu dan anak.

Persiapan :

LANGKAH-LANGKAH MEMIJAT:
(LAKUKAN 8 KALI HITUNGAN)
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BUGAR

3. Rentangkan kedua tangan
bayi kemudian gerak-gerak -
kan keduanya ke dalam dan
keluar secara bersamaan.

4. Pijat lengan bayi dengan
cara memutar dengan ta -
ngan, lakukan gerakan
seperti memilin. Mulai dari
bagian bahu hingga ke
pergelangan tangan.

5. Pijat bagian telapak tangan
dan jari-jari bayi dengan ibu
jari bunda. Lakukan dengan
lembut.

6. Pijat kaki bayi, lakukan ge -
rakan melingkar, lakukan
secara lembut dari paha
hingga ke bagian perge -
langan kaki. Tarik jari-jari
kaki bayi dengan lembut.

7. Pijat telapak kaki bayi mulai
dari arah bawah ke atas
dengan kedua ibu jari.

8. Gerak-gerakkan kedua kaki bayi ke atas dan keba wah dengan
cara melipat dan meluruskannya secara perlahan. Lakukan
secara bersama-sama kemudian secara bergantian.

9. Pijat bagian punggung bayi.
Letakkan bayi dengan posisi
tengkurap. Pijat bagian bela -
kang bayi kemudian laku kan
gerakan maju mundur de -
ngan kedua telapak tangan.

10. Pijat bagian punggung atas
bayi dengan keempat jari
bunda, lakukan pijatan dari
samping ke tengah.

11. Letakkan kedua ibu jari
anda diatas punggung
bagian kiri bayi, buat gera -
kan keatas secara bergan -
tian. Lakukan pada bagian
kanan punggung bayi de -
ngan cara yang sama.

12. Usapkan telapak tangan
bunda mulai dari bawah
leher hingga pantat.

Selain memerhatikan segala persiapan untuk memijat,
perhatikan pula beberapa hal berikut:
l Pilih waktu ketika si kecil tidak mengantuk. Tentu saja

ketika si kecil mengantuk, dia tidak akan mau diganggu. 
l Jangan lakukan pijat ketika si kecil menangis atau

merasa terganggu.
l Untuk bayi yang berusia lima bulan, jangan lakukan

pemijatan ketika akan mandi. 
l Jangan memijat ketika suhu badan si kecil di atas normal. 
l Hindari pemijatan ketika bayi sedang lapar atau setelah

makan atau minum (tunggu hingga 1 jam setelahnya).
l Jangan lakukan setelah imunisasi.
l Jangan lakukan pasca trauma atau jatuh (sebelum

dipas tikan benar tidak ada cedera pada bayi).

Perhatikan Ini!

Untuk tata cara pijat bayi selengkapnya, silahkan
kunjungi layanan Pijat Bayi RS PHC Surabaya

Setiap hari Sabtu pukul 08.00 - 12.00 wib
foto-foto: PT. RS PHC
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foto: Dokumen PHC

Konsultasi Dokter
Oleh: 

Dr Eddyanto, Sp.M (K)
Jadwal praktik:

Senin & Rabu : 19.00
Sabtu : 10.00

Jika anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan, kirim pertanyaan anda melalui facebook page (Rumah Sakit PHC Surabaya) atau
Twitter (@rsphc_sby) dengan like facebook page dan follow twitter kami

Salam Sehati,
Saya ingin menanyakan tentang kondisi

anak saya, laki-laki, usia 2 tahun. Jika saya
perhatikan, terdapat bintik putih di
bagian hitam (pupil) mata kiri, dan
bersinar persis seperti mata kucing.
Alhasil si kecil sering me nguceknya
karena tidak nyaman. Ketika saya cari
keterangan di internet, geja la nya
meng arah ke retinoblastoma (mata
kucing) atau sejenis tumor mata. Ini
membuat saya sangat khawatir. Yang ingin
saya tanyakan, apakah informasi itu benar
dan bi sakah disembuhkan? Apa gejala
lainnya? Apakah ini turunan, karena
kakek saya pernah me ngalaminya.

Terima kasih.

Chairina, Sidoarjo

Jawaban:
Informasi dari internet yg Ibu baca memang

benar. Tetapi perlu membaca lebih lengkap.
Terutama tanda-tanda Retinoblastoma yang lain.

Dokter Mata akan memeriksa putra Ibu
dengan teliti, adakah tanda mata

putih pada pupilnya
benar(sebab ada

penyakit lain yg mem-
punyai tanda yg

sama), sering merah
yang berulang, mata

menonjol ataupun
mata juling.

Jika ditemukan
pada stadium awal,
Retinoblastoma bisa

disembuhkan.
Ada tipe

Retinoblastoma
yang dikaitkan

dengan
penyakit yang

menurun.

Salam sehat dokter pengasuh,
Anak saya, usia 6 tahun, mengeluh pusing dan tulisan

kabur ketika membaca. Ini terjadi sekitar sebulan yang lalu.
Saya juga sering melihat dia memicingkan mata ketika mem-
baca. Ketika saya periksakan, dokter mendiagnosa bahwa si
kecil minus dan disarankan memakai kacamata.

Pertanyaan saya, apakah pemakaian kacamata terus me -
nerus akan akan berakibat buruk? Saya dengar, memakai ka-
camata terus menerus justru menambah minus. Benarkah?
Terima kasih. 

Johan, Surabaya

Jawaban:
Salam sehat pak Johan. Pertanyaan yang bagus. Perlu

bapak ketahui, bahwa mata minus jarang yang mempunyai
keluhan pusing. Yang benar, adalah mata kabur untuk meli-
hat jauh. Yang harus diwaspadai adalah mata minus palsu

yang disebut hipermetropia. Nah, pada hipermetropia inilah
terdapat keluhan pusing. Namun ada cara khusus untuk
me meriksa penyakit ini. Sehingga dapat segera ditangani. 

Sementara untuk anggapan yang bapak sampaikan,
tidaklah benar. Pemakaian terus menerus dengan benar
tidak terbukti menambah minus mata. 

SEPERTI 
MATA KUCING

Mata Minus Palsu

fo
to
: N

et
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to
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et



31JULI - SEPTEMBER 2015

Dapatkan Majalah 

di:

Jika anda berminat untuk berlangganan 
majalah sehati silahkan hubungi kami di
031 3294801-03 ext 3103 / 3104




